
Zapálené svíčky, vystavené fotografi e, 

pět památných kamenů v dlažbě, dojetí 

těch, kteří vzpomínají na ty, co už nikdy 

neuvidí… Starostka Prahy 2 Jana Černo-

chová se 15. září zúčastnila zasazení pa-

mětních kamenů, tzv. Stolpersteinů, 

do dlažby chodníku v Gorazdově ulici 8. 

Před domem, kdy se naposledy viděla ro-

dina Estreicherových, než byli gestapem 

zatčeni a odvezeni do koncentračních tá-

borů, se vzpomínalo, hovořilo, zpívalo.

Byl z toho cítit smutek, ale i naděje. Pět 

členů rodiny se už nevrátilo. Někteří 

byli zastřeleni, další posláni do plynové 

komory, u jiného člena rodiny se vůbec 

neví, jak skončil. Tragický příběh této 

rodiny má však v sobě i naději. Mladé-

mu Maxovi Estreicherovi se podařilo 

z  transportu utéci. Jeho otec si však 

musel vykopat vlastní hrob. Který pří-

běh je silnější? Jsou otázky, na něž není 

odpověď. A  jsou chvíle, na  které by-

chom neměli zapomínat, protože už ni-

kdy se nesmí opakovat.

Městská část památku židovské 

komunity v  Praze 2, která kdysi byla 

nejpočetnější v Československu a je-

jímž centrem byla dnes už neexistují-

cí synagoga v Sázavské ulici, připomí-

ná opakovaně. Před několika lety 

vydala unikátní publikaci Stopy židov-

ské přítomnosti v Praze 2. Na jejím zá-

kladě vznikla stejnojmenná výstava, 

která putovala po  všech základních 

školách v  Praze 2 a  nyní si ji můžete 

prohlédnout v  hale úřadu městské 

části na náměstí Míru. Na budově ZŠ 

Sázavská nechala zasadit pamětní 

desku Haně Epsteinové, pozapome-

nuté židovské vychovatelce, která se 

starala o  děti z  pražských útulků 

a v práci s těmi nejmenšími pokračo-

vala i v koncentračních táborech. Ani 

ona se nevrátila.

Památné kameny Stolpersteine, dla-

žební kostky s  mosazným povrchem 

vsazené do chodníků, připomínají obě-

ti holokaustu a  nacistického režimu 

před domy, kde žily. V Praze je v součas-

nosti zasazeno asi 320 těchto kamenů, 

které jsou projektem německého 

umělce Güntera Demniga.

Text: kla, foto: kav

Více na straně 8
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SLAVNOST PŘED LUDMILOU Náměstí Míru se v neděli 15. září proměnilo v koncertní prostor. Pod širým nebem a před nasvíceným 

kostelem svaté Ludmily se sešli nejen hudebníci, ale i představitelé městské části. A co se slavilo? Hned dvě výročí najednou. Uplynulo totiž 

140 let od povýšení Královských Vinohrad na město a 135 let od založení římskokatolické farnosti u sv. Ludmily. Slavnost uvedl farář Jakub 

Berka a starostka Jana Černochová. Zazněla státní hymna a poté lidové zpěvy Bohuslava Martinů a Dvořákova Novosvětská. Stovkám 

přítomných posluchačů zahrál Dvořákův symfonický orchestr a zpívali členové Kühnova dětského sboru. Koncertu se zúčastnili také další 

představitelé samosprávy, místostarosta Jaroslav Šolc a radní Renáta Kašická. Akci spolupořádali a fi nancovali oba oslavenci – městská 

část Praha 2 a římskokatolická farnost u sv. Ludmily.                                                                                                                                       Foto: Jaroslav Kocourek

Na  začátku září tohoto roku 

zasedlo poprvé do  školních 

lavic základních škol měst-

ské části Praha 2 celkem 446 

prvňáčků do  19 tříd. Větši-

na z nich se těšila, pečlivě si 

doma chystala školní aktov-

ku, penál, sešity a  obaly, vý-

tvarné pomůcky a svačinovou krabič-

ku. Maminky a  tatínkové nervózně 

a  natěšeně vyslali svoje děti do  další 

životní etapy. 

Vzpomínáte si také na svůj první školní 

den? Já ano! Základní školu jsem milo-

vala a kamarády, které jsem v  té době 

získala, mám dodnes a můžu s jistotou 

říct, že to jsou opravdu ti nejlepší přátelé. 

Každý rok, když chodím vítat prvňáč-

ky do  některé z  našich škol, si na  ten 

čas znovu vzpomenu. Samozřejmě ne-

ní v našich silách zřizovatele dětem za-

jistit báječné přátele, o to se určitě po-

starají samy, ale velice stojíme o to, aby 

se učily ve  školách, kde se cítí dobře, 

kde je opraveno, vymalováno, kde jsou 

krásné vybavené třídy, pěkná sportov-

ní hřiště a  moderní jídelny. Městská 

část právě proto do  škol každoročně 

investuje desítky milionů korun. A  to 

nejen do oprav a investic, ale i do peda-

gogů, ředitelů a dětí samotných. Perso-

nál škol podporujeme fi nančními be-

nefi ty a nabízíme městské byty za zvý-

hodněných podmínek. Dále z rozpočtu 

města hradíme školám psy-

chology nebo speciální peda-

gogy, aby byli vždy při ruce 

a žádný případný problém ne-

zůstal nevyřešen. 

Školní léta by ale neměla 

být jen o  povinnostech, ale 

i  o  koníčcích a  dobře stráve-

ném volném času. Právě proto také 

organizujeme celou řadu volnočaso-

vých a edukačních aktivit, jako napří-

klad dětský den k  zahájení školního 

roku, přírodovědné odpoledne s my-

slivci, Den válečných veteránů, ad-

ventní zpívaní u sv. Ludmily, vánoční 

představení v Divadle U Hasičů, sou-

těž ve střelbě ze vzduchovky, den dě-

tí, znalostní soutěž Klíč od Prahy 2, fes-

tival sportu a další. 

Jako starostka městské části Praha 2 

a  zároveň i  radní pro školství jsem 

velice pyšná na  to, že si rodiče a  děti 

každoročně vybírají právě naše zá-

kladní školy. V  současnosti zřizujeme 

deset základních škol, každá z nich je 

jiná, každá je unikátní a  každá nabí-

zí trošku jinou atmosféru, důraz na ji-

ný předmět, rozdílné zázemí a  uči-

telský sbor. Věřím, že si každý rodič 

u nás najde přesně takovou školu, kte-

rá by vyhovovala potřebám jeho dětí. 

Také věřím, že za  několik desítek let 

budou tyto děti, už jako dospělí, s lás-

kou vzpomínat na čas, který na dvojce 

ve škole strávily.  

Jana Černochová, starostka Prahy 2

PrahyNoviny 2 Nové Město VyšehradNusle Vinohrady

Praha 2

Slovo úvodem

Škola není jen o učení, 
ale i o navazování přátelství

Památné kameny připomínají tragický osud židovské rodiny

Nahlédněte do 
základních škol    
Tentokrát se 

představují ZŠ 

Kladská a Londýnská 

strana 4

Jaké bylo 
vinobraní? 
Vinobraní na 
Grébovce se letos 
konalo již potřinácté

strana 5

Plátna místo 
koberců    
Novoměstská radnice 

zve na výstavu 

svérázného umělce 

Jana Samce
strana 7

V Riegrových sadech se v babím létě ještě 

můžete zastavit u občerstvení blízko místa, 

kde bývala oblíbená zahrádka. Protože jed-

nání představitelů městské části s vlastní-

kem pozemků nevedla k řešení podnětů 

občanů, městská část vyřešila situaci umís-

těním mobilního zařízení, stolků a židlí pro 

prodej občerstvení a nápojů.  

Nájemní smlouva byla uzavřena s panem 

Markem Ripplem  od 9. září 2019 do 31. říj-

na 2019 (měsíc listopad nechtěl využít). Pro-

dejní doba byla stanovena od 11:00 do 

20:00 hodin. K původní Šretrově restauraci 

přibyla v minulosti na přilehlých pozem-

cích restaurace Park Café a k ní dva dočas-

né stánky a dva přístřešky v zahradě před 

pódiem. V říjnu loňského roku skončila ná-

jemci smlouva, uzavřená se soukromým 

vlastníkem pozemku, a zahrádka ukončila 

provoz. Městská část Praha 2 se zástup-

cem majitele otevřela jednání o možnos-

tech odkupu Šretrovy restaurace s přileh-

lými pozemky, protože považuje za prio-

ritní variantu obnovení funkce původní 

restaurace tak, jak fungovala v  období 

1930 až 1990. Možností je zřízení trvalého 

zařízení u letní scény, jež by bylo v souladu 

s  požadavky hygieniků a  orgánů památ-

kové péče. V jednání je i varianta odkupu 

alespoň části pozemků a cesty.              tom

Nové občerstvení 
v Riegrových sadech
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Vedení radnice zároveň žádá hlavní 

město, aby bezodkladně vypovědělo 

memorandum o  rozvoji služeb sdíle-

ných kol, které Praha uzavřela se společ-

ností Lime. Minulý týden vedení Prahy 

vyslyšelo apel ostatních městských částí, 

které si stěžovaly na neohleduplnou jíz-

du koloběžkářů. V reakci na to hodlá me-

morandum se společností Lime vypově-

dět. Důvodem je nerespektování dohod. 

Na  provoz elektrokoloběžek si soustav-

ně stěžují i obyvatelé Prahy 2. Poukazují 

na  to, že jezdí po  chodnících, ohrožují 

chodce a  jsou odkládány na  nevhod-

ných místech. „Žádali jsme po společnosti 

Lime, aby nám dodala podklady o  tech-

nické způsobilosti a podmínkách provozu 

na pozemních komunikacích tak, jak je vy-

žaduje česká legislativa. Společnost ale 

ani jeden z požadovaných dokumentů ne-

předložila. Místo toho omezila červenou 

zónu v Praze 2 pouze na náměstí Míru s je-

ho okolím, park Folimanka, NKP Vyšehrad, 

Havlíčkovy sady a železniční stanici Praha 

– hlavní nádraží. Je tedy zřejmé, že službu 

‚půjč si a zahoď‘ hodlá provozovat i nadá-

le bez respektování požadavků městské 

části,“ uvedl Jan Korseska, místostarosta, 

který má v gesci oblast dopravy. 

Počet přestupků koloběžkářů a cyklistů 

na  území městské části Praha 2 totiž 

stoupá právě od doby, kdy společnost 

Lime zahájila na  území dvojky provoz 

sdílených elektrokoloběžek. Zatímco 

v roce 2018 potrestali městští policisté 

194 cyklistů a koloběžkářů,  od začátku 

letošního roku až do 15. září spáchali ti-

to účastníci silničního provozu celkem 

1048 přestupků. 

„Je to enormní nárůst a ta čísla jasně po-

tvrzují to, co naše městská část od začát-

ku říká, tedy že elektrokoloběžky nemají 

ve  městě co dělat. Jízdou po  chodníku 

ohrožují chodce,“ dodal místostarosta 

Jan Korseska. 

Podle vyjádření ministerstva dopravy, 

které k provozu elektrokoloběžek vyda-

lo na konci září stanovisko, nepatří ten-

to dopravní prostředek na  chodník. 

„Elektrické koloběžky nesmějí být použí-

vány na  chodnících a  jejich maximální 

rychlost nesmí přesáhnout 25 km/h,“ 

uvedla mluvčí ministerstva dopravy 

Lenka Rezková.  

Vedení radnice Prahy 2 tak bude 

po hlavním městě a Městské policii po-

žadovat důslednou kontrolu a  řešení 

přestupků osob, které používají elek-

trické koloběžky k jízdě na chodníku. 

Text a foto: je 

Více o reakcích obyvatel Prahy 2 k provo-

zu zelených elektrokoloběžek na straně 6            

Co se děje v Praze 2

Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 

Rada městské části jednala do uzá-

věrky tohoto čísla dvakrát, a to 26. 8. 

a 9. 9. 2019.  

Radní na svém 16. řádném jednání 

dne 26. 8. 2019 mimo jiné vzali na vě-

domí Souhrnnou zprávu o plnění roz-

počtu a fi nančního plánu zdaňované 

činnosti MČ Praha 2 za 1. pololetí 

2019. Ze 17. řádného jednání dne 9. 9. 

2019 stojí za zmínku, že radní jmeno-

vali členy školských rad při základních 

školách zřizovaných MČ Praha 2. 

Z jednání rady

4. řádné zasedání Zastupitelstva 

městské části Praha 2 se konalo 

9. září 2019.

Zastupitelé na svém 4. řádném zasedání 

projednali 14 usnesení a všechny byly 

hlasováním schváleny. 

V úvodu zasedání členové zastupitel-

stva v tajném hlasování zvolili jednoho 

přísedícího Obvodního soudu pro Pra-

hu 2 na funkční období 2019–2023.

Za zmínku stojí, že členové zastupitel-

stva na tomto zasedání souhlasili se 

zhodnocením fi nančních prostředků 

získaných z prodeje domů a bytových 

jednotek podle pravidel prostřednic-

tvím krátkodobých vkladů a schválili zá-

sady pro hospodaření MČ Praha 2 

v období rozpočtového provizoria na 

rok 2020.

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva 

jsou zveřejněny na: 

http://urad.praha2.cz/appo/usn/363.  

Šárka Votánková, 

odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů

Z jednání zastupitelstva

Obávané zdražení roční daně z nemovitosti v Praze 2 nenastane. Městská část Praha 2 další daňové zatížení svých 

obyvatel odmítá. Některé městské části na rozdíl od dvojky využily možnost zvednout daň z nemovitosti a tím navýšit 

svůj rozpočet.

Zemědělská univerzita bude zkoumat 
klima v Havlíčkových sadech

V  tomto vydání se blíže podíváme 

na  některé další výsledky průzkumu 

čtenosti Novin Prahy 2. Co dalšího kro-

mě oblíbenosti rubrik, procenta stá-

lých čtenářů či jejich stratifi kace se ješ-

tě zkoumalo? 

Jak již bylo řečeno, čtenáři jsou obec-

ně s  radničními novinami nadprů-

měrně spokojeni. Spontánní znalost 

Novin byla překvapující – takřka 57 % 

respondentů si vybavilo název toho-

to periodika ihned a 68 % procent jej 

rozpoznává po vizuální stránce. Záro-

veň se potvrdilo, že tištěné Noviny 

Prahy 2 jsou jedním z nejdůležitějších 

informačních kanálů radnice. Infor-

mace o naší městské části většina re-

spondentů získává od  svých zná-

mých, sousedů či přátel, ale Noviny 

Prahy 2 se umístily hned na  druhé 

příčce před sociálními sítěmi či ofi ci-

álním webem městské části Praha  2. 

Nepřekvapí, že zde hraje roli i věk na-

šich nejčastějších čtenářů. 

Spokojenost je i  se způsobem distri-

buce – čtenáři oceňují, že jsou Noviny 

Prahy 2 zdarma a že jsou doručovány 

přímo do  schránek v  místě bydliště. 

Způsob distribuce se ovšem objevil 

zároveň ve výtkách – často se stává, že 

obyvatelé dvojky své Noviny nedosta-

nou. Bohužel toto je něco, co nás trápí 

dlouhodobě a  na  nápravě situace se 

snažíme společně s  distributorem 

Novin, tedy Českou poštou, pracovat. 

Dovolila bych si apelovat na vás, čte-

náře, pokud uvidíte Noviny Prahy 2 po-

valovat se ve  společných prostorách 

domů, podejte zpětnou vazbu do re-

dakce na telefonní číslo 236 044 182. 

Noviny Prahy 2 ne-

lze v  žádném pří-

padě považovat 

za  reklamu, proto 

není problém je 

do schránek doru-

čovat. Z  jednání 

s  Českou poštou 

vyplynulo, že ně-

kdy dochází třeba 

i k automatickému 

vyhazování výtis-

ků. Pokud se tedy 

stane, že vám ně-

který měsíc nebu-

dou Noviny doru-

čeny, můžete se 

pro ně zastavit 

kdykoliv v infocen-

trech Úřadu měst-

ské části Praha 2. Respondentům jsme 

rovněž předkládali ke srovnání titulní 

strany Novin Prahy 2, Radničních novin 

Prahy 3, Hobuletu z  Prahy 7 a  Šestky 

Prahy 6. Vítězem se staly Noviny Prahy 2, 

nicméně zde funguje i faktor důvěrné 

„známosti“ – na  2. místě se umístila 

sousední Praha 3. Potvrdilo se tak kon-

zervativnější založení našich čtenářů 

i včetně jejich vztahu ke grafi ce.

Závěrem měli respondenti možnost 

vzkázat něco do  redakce: nejčastěji 

se objevilo pochvalné „jen tak dál“ 

následované požadavkem na lepší či-

telnost, zvýšení počtu stran, moder-

nější formát či zrušení diskusní 

strany 3. 

Milí čtenáři, věřím, že v  připravova-

ném novém layoutu se zhostíme této 

výzvy se ctí a že vás výsledek potěší. 

V  dalším vydání již přiblížíme kon-

krétnější změny. Přeji vám všem krás-

ný říjen.

Renata Kašická, 

předsedkyně Redakční rady

Dvojka nepolevuje v boji proti sdíleným elektrokoloběžkám

Dohoda mezi vedením radnice Prahy 2 

a Českou zemědělskou univerzitou má při-

nést poznatky v oblasti klimatických změn. 

Předmětem bádání se stanou Havlíčkovy 

sady. Projekt si klade za cíl navrhnout tako-

vá opatření a  úpravy v  krajině, díky nimž 

bude krajina schopna obstát i  v  podmín-

kách očekávaných klimatických změn 

(např. větších výkyvů teplot, vyšší průměrné 

teploty, jiného rozdělení srážek atd.). 

Dohodu o  vzájemné spolupráci Prahy 2 

a  univerzity 16. září podepsali místosta-

rosta Václav Vondrášek za  městskou část 

Praha 2 a rektor České zemědělské univer-

zity v  Praze Petr 

Sklenička. 

„Havlíčkovy sady 

jsou ojedinělé nejen 

svou dispozicí, ale 

také umístěním vini-

ce Grébovka upro-

střed parku. V  České 

republice a ani v Ev-

ropě není příliš mno-

ho parků v  centrech 

obcí s takovýmto vý-

razným přírodním 

prvkem, jsou-li vů-

bec nějaké. V  rámci 

projektu tedy bude 

také řešení mikroklimatu parku z pohle-

du samotné vinice,“ řekl místostarosta 

Václav Vondrášek s  tím, že společný 

projekt obou subjektů má zprvu při-

nést inovace v zadržování a lepším vyu-

žití dešťové vody. Rovněž se připravuje 

zavedení kontrolních systémů a  čidel 

pro řízení systému závlahy.

„V  rámci projektu chystáme krajinu 

na  takové klimatické podmínky, které 

nastanou v roce 2030+. Jde nám zejmé-

na o  to zachytit vodu co nejblíže místa, 

kam dopadne. Krajina musí být schopná 

vláhu nejen zadržet, ale i  akumulovat. 

V této době budujeme chytrou zeměděl-

skou krajinu na  Školním zemědělském 

podniku v Lánech. Druhým typem je kra-

jina  urbanizovaná, což je náš kampus 

v Suchdole. Havlíčkovy sady jsou tak dal-

ším prototypem, do  kterého se pouští-

me,“ vysvětlil plány rektor ČZU profesor 

Petr Sklenička. 

Inovativnost projektu spočívá ve vybu-

dování řídícího systému zavlažování, 

který bude napojen na  soustavu čidel 

a bude využívat i meteorologické údaje 

a  jejich predikci. Zavlažování tak bude 

probíhat jen v případě, že to bude sku-

tečně potřeba. „Pracovníci městské části, 

kteří mají správu parku na starosti, budou 

moci vzdáleně sledovat aktuální stav 

mikroklimatu v parku,“ vysvětluje zastu-

pitel Prahy 2 Jan Recman odpovědný 

za energetiku a dodává: „Je to také další 

krok k  úspoře spotřeby vody v  našich 

parcích.“                              Text: tom, foto: je

Roční daň za bydlení se na dvojce nemění

Nová služba pomůže v komunikaci s úřadem
Vyřídit si věci na úřadě Prahy 2 bude 

pro neslyšící a nedoslýchavé jedno-

dušší. Pracoviště totiž zprovoznilo 

novou službu, která je schopna han-

dicapované lidi propojit s až čtyřmi 

pracovišti najednou. „V  budově úřa-

du je funkční navigace pro nevidomé, 

nyní jsme spustili komunikační sys-

tém pro neslyšící, který mohou využít 

také lidé se zhoršeným sluchem, 

uvedla k  zaváděné novince mís-

tostarostka Alexandra Udženija.

Systém je jednoduchý, uživatele na-

vede ikonka s přeškrtnutým uchem 

na horní liště na webu městské části 

Praha 2. Při prokliku na  ikonku se 

otevře uživateli okno s výzvou zadat 

své telefonní číslo a následně je mu 

zpětně voláno z  centra online ko-

munikace pro neslyšící, které ho au-

tomaticky propojí se službou v  call 

centru. Hlas neslyšícího je přenášen 

klasickým způsobem a  objevuje se 

v textové podobě, hlas operátora je 

simultánně přepisován – „rozhovor“ 

je v  reálném čase zobrazován 

na monitoru tabletu či počítače. Prá-

vě touto cestu může být propojen 

na  čtyři pracoviště Úřadu městské 

části Praha 2. 

Další komunikační kanál v této služ-

bě představuje aplikace pro neslyší-

cí s názvem DEAFCOM, která umož-

ňuje použít znakovou řeč a propoje-

ní s centrem online komunikace. Ne-

slyšící může přes tablet a video zna-

kovat, tlumočník převádí řeč 

do mluvené češtiny pro zaměstnan-

ce úřadu.                                                     je

Zastupitelé hlavního města Prahy minulý 

měsíc rozhodli, jak se od  příštího roku 

bude roční daň z nemovitosti vypočítá-

vat. V jednotlivých městských částech se 

to bude dost lišit. Městská část Praha  2 

se rozhodla nevyužít možnost celkovou 

výši daně zvýšit. Její obyvatelé tak na roz-

díl od  některých jiných částí Prahy bu-

dou platit stejně jako dosud.

Jakým způsobem se nově daň z nemovi-

tosti bude vypočítávat, vysvětluje ve-

doucí ekonomického odboru Marie Kos-

telecká: „Původní vyhláška č. 16/2001 Sb. 

stanovila koefi cient u pozemků a obytných 

domů na  5. Nyní je to pro naši městskou 

část výše 2,5 a  k  tomu přibyl nový místní 

koefi cient ve výši 2, kterým se všechny pů-

vodní koefi cienty násobí. To znamená, že 

celková výše daně pro bydlení skutečně zů-

stala v Praze 2 nezměněna.“

Jinak je to u garáží, nemovitostí pro rekre-

aci a podnikání. V těchto případech se vy-

měřuje takzvaný komerční koefi cient, je-

hož výše je stanovena pro celé území Pra-

hy jednotně. MČ Praha 2 navrhovala, aby 

komerční koefi cient zůstal zachován v pů-

vodní výši 1, 5. Zavedením místního koefi -

cientu však od  příštího roku vzroste 

na dvojnásobek, tedy na výši 3. Pro tento 

druh nemovitostí se tedy daň zvýší.           kla

Výsledky průzkumu čtenosti: Lidé Noviny Prahy 2 důvěrně znají

Oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podává vedení radnice Prahy 2 na provozovatele elektrokoloběžek, 

společnost Lime. Představitelé městské části se tak rozhodli i poté, co se seznámili se statistikami Městské policie Praha 2. 

Podle  čísel totiž výrazně přibylo přestupků, které mají na svědomí právě cyklisté a jezdci na koloběžkách.
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roste s věkem.

st takéé 
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Na realizace v oblastech chyt-

rého města (tzv. „smart city“) 

bohužel stále dopadá stín 

prvních, leckdy ukvapených 

projektů, které město zkou-

šelo v  pilotních provozech 

umístit do  veřejného pro-

storu. Problematika smart 

cities je však mnohem kom-

plexnější a věřím, že množství 

nových, kvalitních chytrých 

nápadů v brzké době přesvěd-

čí i ty největší skeptiky. Na území naší měst-

ské části již některá chytrá řešení fungují 

a  šetří peníze z  veřejného rozpočtu. To se 

týká především energetických opatření bu-

dov v  naší správě. Nicméně chystají se pro 

občana viditelnější instalace, jako například 

inteligentní zavlažování parků. V ulicích bu-

de také přibývat nabíjecích stanic pro elek-

trické, resp. hybridní automobily, objeví se 

inteligentnější systémy využívání hromad-

né dopravy či efektivnější řízení dopravy 

v ulicích. Řada zásadních funkcí je však úzce 

provázána s  magistrátem. Nezbývá než 

doufat, že například v  oblasti e-Govern-

mentu, především v  elektronické komuni-

kaci s  občanem, nezůstane jen u  lokálních 

řešení, ale Praha začne velmi rychle fungo-

vat jako jeden celek. Našich ob-

čanů se nejvíce týká právě mož-

nost snížení byrokratické zátěže, 

rychlejší informovanost a jedno-

dušší vyřizování běžných životních agend. 

Velký potenciál spatřuji též v  oblasti inte-

grovaného záchranného systému a celkově 

v  oblasti bezpečnosti. I  to je totiž jedna 

z  klíčových technologií chytrého města, 

stejně jako postupné snižování ekologické 

zátěže a  zlepšení životních podmínek. 

Smart city znamená město budoucnosti, 

čisté a přívětivé, především pro rezidenty.

Diskuse

Nové technologie pomáhají rozvoji měst a obcí
Fenoménem poslední doby jsou technologické vymoženosti, které se souborně dají označit termínem „smart city“. Koncept, který využívá digitální, 

informační a komunikační technologie, může výrazně zkvalitnit život ve městech či samostatných samosprávních celcích. Jaké technologie ale 

uplatnit, aby nebyly ztrátou veřejných prostředků a byly pro obyvatele skutečným přínosem? Zeptali jsme se proto politiků: Jaké prvky v oblasti 

smart city považujete za smysluplné v Praze 2? 

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

NÁZORY KOALICE 

NÁZORY OPOZICE 

 ANO                                                                                        Jan Kolář                                         

Chytré město není 
sprosté slovo

 ODS                                                                                               Jan Recman  

Smysluplnost opatření smart 

city, které může realizovat 

Praha 2, souvisí především 

s rozdělením kompetencí me-

zi Magistrátem hl. m. Prahy 

a  naší městskou částí (např. 

oblast dopravy je řízena pouze 

magistrátem). V  Praze 2 tak 

můžeme aplikovat koncept 

smart city především na  ob-

lasti, které jsou v  naší přímé 

správě. Jde např. o  oblast 

energetiky, kde nyní realizujeme projekt zave-

dení automatizovaných dálkových odečtů 

energií budov nebo pilotní projekt „Řízení 

spotřeby energií v budově úřadu MČ Praha 2 po-

mocí MPC“. Spočívá v tom, že v budově úřadu 

bude zaveden řídicí systém prediktivního vytá-

pění, který bude sledovat vnitřní teplotu v jed-

notlivých místnostech i jejich obsazenost a bu-

de programovatelný dle algoritmu zohledňují-

cího předpověď počasí. Další možné využití 

konceptu smart city pro Prahu 2 je v oblasti ži-

votního prostředí. Konkrétní projekt, který ny-

ní řeší Praha 2 ve  spolupráci s  Českou země-

dělskou univerzitou, je soubor chytrých opat-

ření v parku Havlíčkovy sady. Cílem je vytvořit 

systém chytrých opatření, která povedou 

k adaptaci na budoucí klimatické změny a kte-

rá mohou být inspirací i pro 

další obce. Inovativnost 

projektu spočívá ve  vybu-

dování řídicího systému za-

vlažování, který bude napojen na soustavu či-

del a  bude využívat i  meteorologické údaje 

a jejich predikci. Další důležitou oblastí smart 

city Prahy 2 je oblast zlepšování služeb úřadu 

směrem k občanům. V budoucnu se tedy bu-

dou dále rozšiřovat funkcionality současného 

Portálu občana Prahy 2, ze kterého se stane 

jednotné místo, odkud bude probíhat většina 

komunikace s úřadem.

 OSB                                                                                  Jaroslav Šolc

Pojem smart city neboli 

chytré město se rozšířil po-

dobně, jako před lety eGo-

vernment. Zjednodušeně ře-

čeno, zahrnuje využití všu-

dypřítomných moderních 

technologií nejen v úřadová-

ní a  komunikaci 

občana s  úřadem, ale také 

ve  všech oblastech života obcí, 

kterým se věnuje i  samospráva. 

Například doprava (řízení, parkování, sdíle-

ní), energetika (úspory, alternativní zdroje), 

bydlení a správa majetku (dálkové odečty, in-

teligentní budovy), životní prostředí (odpa-

dové hospodářství, hospodaření s vodou), ale 

i vzdělávání, kultura, turismus, zdravotní pé-

če, pomoc hendikepovaným, bezpečnost aj. 

Pokrok nelze brzdit. Ale za smysluplné pova-

žuji takové inovace, které jsou zaváděny 

s  rozmyslem. K  tomu je třeba si pokládat 

otázky jako: Bude to přínosné pro obec 

a občany, nebo spíše pro byznys dodavate-

lů? Jaký je potenciál budoucího využití? Ja-

ké jsou alternativy, rizika? Má to řešit měst-

ská část sama nebo Praha jako celek či do-

konce stát? Má se budovat nová infrastruk-

tura nebo lze řešení pořídit jako službu? Je 

vhodný model spolupráce veřej-

né správy a soukromého sektoru 

včetně financování a sdílení rizik? 

Neměly by se nějak zjednodušit 

i stávající procesy? Lze lépe sdílet a využívat 

data? A tak dále. Každopádně bych byl opa-

trnější u projektů vyžadujících větší investi-

ce do  infrastruktury (chytré lampy, lavičky 

aj.) a  odvážnější u  projektů nových softwa-

rových služeb (za  takový považuji i  Encyklo-

pedii Prahy 2), dbal bych na sledování zpět-

né vazby (tj. i efektivnosti) a pomáhal (nejen) 

seniorům překonat bariéry v užívání nových 

chytrých služeb.

 TOP 09                                                                               Jan Strnad                                    

Smart city je úžasné slovo. Buz-

zword posledních let. Kdo není 

smart, je out. Kdo je out, nemůže 

žít v Praze a v Praze 2 už vůbec 

ne. Praha 2 je krásná městská 

část, je součástí centra, ale díky 

rozumné bytové politice se stále 

velkým procentem původních oby-

vatel (koukám na tebe, milá sousední 

Praho 1). Smysluplné je těmto lidem 

zjednodušovat život – na ulici, v par-

ku, při cestě do školy a ze školy, při 

komunikaci s úřadem, při parkování a cestě domů. 

Smysluplná je minimalizace nákladů na  provoz 

a zlepšení životního prostoru. Komfortu.

S premisou toho, že je Praha 2 v objetí jiných měst-

ských částí a  Prahy jako celku, je však nutné 

na možnosti realizace smart city nahlížet. Mnohé 

projekty totiž dává smysl uvádět v  život pouze 

centrálně ve spolupráci s Prahou jako celkem. Ať 

už je důvodem služba, které je poskytována celo-

pražsky (chytré zastávky MHD, které ukazují, za jak 

dlouho přijede další spoj) nebo využití, které nemá 

samostatně smysl (telemedicína nebo sběr, analýza 

a využití velkých dat z oblasti dopravy nebo životní-

ho prostředí).

Samotná Praha 2 má své vlastní projekty pod hes-

lem Chytrá dvojka (kterými se určitě budou chlubit 

ve svých sloupcích kolegové – a opráv-

něně, jsou to mnohdy skvělé nápady!). 

Mně by se do budoucna líbilo jedno 

místo, kde bych se mohl objednat 

na  úřad, mít přehled o  tom, co se 

v mém okolí děje, aplikaci, která by mě upozornila 

na to, že se budou v místě, kde parkuji, čistit ulice, 

a ukázala, kde zaparkovat, a zároveň umožnila za-

rezervovat si místo na  akce pořádané Prahou 2 

a ještě mi např. ukázala polední menu oblíbených 

restaurací. Komfort a  servis pro občany. Na  větší 

projekty je však nutná schopnost vidět dále než 

za  jedno volební období a  mít příležitost je po-

stupně realizovat.

Smart city jako 

komfort a servis 

pro občany

 DVOJKA SOBĚ                 Michal Tobrman  PIRÁTI                                   Martin Altschmied  STAN                                                 Petr Štěpánek

Naše městská 

část smart ci-

ty opravdu 

není. Většinu 

investic smě-

řuje v  ultra-

konzervativ-

ním duchu 

převážně do  dalšího betonu 

namísto chytrých řešení. Tu 

kácí stromy nebo ruší zahrady 

na hřiště, byť opodál 

stojí největší spor-

tovní areál v  centru 

Prahy. 

Tu se zase rozhodne 

stát se největším 

bojovníkem proti 

sdílené dopravě 

v republice. 

Jako příklad smart řešení 

Prahy 2 lze s  trochou ironie 

uvést anketu, kterou se radní 

pyšní, kdy několik desítek li-

dí na  papírových lístečcích 

hlasovalo proti koloběžkám. 

Praha 2 je tedy opravdový 

průkopník inovací. 

Bohužel mám pocit, že 

v  ohledu smart řešení, ino-

vací a  vůbec absence vize 

selhává celý náš stát. Větši-

na chce mít hlavně svůj klid, 

novinek se bojí a  spokojí se 

až v tu chvíli, kdy se budeme 

mít zase všichni stejně špat-

ně jako dřív. 

To, že se svět mění před na-

šima očima a  je ohrožena 

budoucnost dalších gene-

rací je pro lidi příliš složitý 

myšlenkový proces.

Trochu jsem 

odbočil. Mám 

pro Prahu 2 

dva malé tipy. 

Prvním je chyt-

ré parkování, 

tedy aplikace, 

která vám uká-

že, kde na  Pra-

ze 2 je volno, a  vy můžete 

zaparkovat. Druhým jsou 

chytré tříděné popelnice, 

které upozorní, když jsou 

plné, a obratem se zařídí je-

jich svoz. 

Vím, že to jsou maličkosti, 

ale očekávat nějaké zázraky 

od současného vedení stej-

ně nejde. 

Rád se ale budu mýlit.

Pojem smart 

city se posled-

ní dobou stal 

spíše synony-

mem ne vždy 

dobře utrace-

ných veřej-

ných peněz. 

I když lavičky, nebo lampy nabí-

zející wi-fi  signál a dobíjení mo-

bilních telefonů, působily 

moderně, nakonec 

rychle zastaraly a 

podlehly vandalis-

mu. Smart city ne-

jsou takováto dílčí 

izolovaná opatření, ale město, 

které dynamicky reaguje na 

změny prostředí a  potřeby ob-

čanů. Proto vítám aktuálně star-

tující projekt chytrých úprav 

v  Havlíčkových sadech, které 

povedou k šetření peněz i život-

ního prostředí.   

Další krok vidím ve větší otevře-

nosti úřadu občanům. Proč ob-

čan nemá informace dostupné 

jednoduše na  jednom místě? 

Proč nemá možnost ofi ciálně 

hlasovat v  anketách jinak, než 

výstřižkem z novin? Proč si ne-

může nastavit upozornění 

na věci, které se ho týkají? Velký 

potenciál v  této oblasti nabízí 

i mobilní či webové aplikace. Je 

výborné, že Praha 2 některými 

již disponuje. Důležité by bylo 

tyto aplikace sjednotit a harmo-

nizovat se zbytkem města na-

příklad s  aplikací Změňte.to. 

Přehledný portál by usnadnil 

i práci úředníkům, kteří jsou in-

formacemi z  růz-

ných zdrojů přehl-

cení.

Další oblastí, která 

dává smysl, je sprá-

va majetku, úspora energií 

a  bezpečnost. Příkladem budiž  

senzory v  obecních budovách 

regulující vytápění, bezpeč-

nostní opatření do  škol, moni-

toring vydýchaného vzduchu 

v učebnách, atd. Na závěr je tře-

ba říci, že nemáme patent na ro-

zum. Spoustu možných chyt-

rých opatření jsou schopny vy-

myslet nejen soukromé organi-

zace, ale i  sami občané. Město 

by jim k tomu mělo poskytnout 

potřebnou součinnost a hlavně 

otevřená a dostupná data.

Před cca dese-

ti lety bylo 

slovní spojení 

smart city ino-

vativním, in-

s p i r a t i v n í m 

a  především 

environmen-

tálním pojmem. Dnes je to ne-

zřídka obsahově devalvovaná 

nálepka, kterou pojmenovává-

me běžné inovace. 

Smart city označuje 

harmonizované a 

na  bázi trvale udrži-

telného rozvoje fun-

gující sídlo. K  tomu 

mohou napomoci technologie, 

ty jsou však jen prostředkem, 

nikoli cílem. Skutečnost, že 

ve  městě postavíme „chytrou“ 

lavičku nebo „chytrou“ lampu, 

případně papírovou byrokracii 

nahradíme digitální, původní 

vizi naplňuje jen formálně. Ptá-

me-li se pouze, jakými chytrý-

mi prvky obohatit veřejný pro-

stor, neopomiňme otázku dů-

ležitější – jaké jsou naše ales-

poň střednědobé cíle zohled-

ňující demografi cký a  ekono-

mický vývoj, změny klimatu, 

dostupnost bydlení, hodnoto-

vý systém.

Stále platí, že nejlepší projekt 

smart city v našem regionu má 

Vídeň. Proč se inspirovat 

ve městě, se kterým má Praha 

tolik společného a  které je 

přesto v žebříčcích kvality živo-

ta Praze tolik vzdálené? Pověst, 

udržitelnost i  odolnost nebo 

konkurenceschop-

nost města a  kvali-

ta života v  něm 

jsou totiž bezpro-

středně závislé na 

schopnosti radnice 

město či jeho část řídit. 

A na tom bezprostředně závisí 

i  schopnost skutečně chytré 

měst plánovat (či alespoň zre-

konstruovat nevelké školní hřiště 

bez obětování toho, co je smart 

city nedílnou součástí, tedy zele-

ně včetně vzrostlých stromů), 

schopnost vnímat interdiscipli-

nární přesahy projektů radnič-

ních odborů a např. propojit ar-

chitekty se sociálními pracov-

níky nebo připustit roli sdílené 

dopravě.

V Praze 2 

potřebujeme 

chytré parkování 

a chytré 

tříděné 

popelnice

Chytré město je 

jednoduché 

a transparentní

Chytrá lampa 

nebo lavička 

je prostředkem, 

nikoli cílem

Inovace 

s rozmyslem

Chceme zlepšit služby 

úřadu směrem k občanům
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Na dveřích školní budovy máte už nyní 

vyvěšeno datum zápisu prvňáčků pro 

školní rok 2020/2021. Proč tak brzy?

V  jiných školách to běžné asi není, ale 

my to tak děláme pokaždé. Vždy během 

letních prázdnin připravíme program 

na celý školní rok. Je náročný, je nutné 

skloubit výuku s velkým množstvím mi-

moškolních aktivit tak, aby byla zacho-

vána kvalita výuky. Pořádáme jazykové 

pobyty v  zahraničí, pět týdenních vý-

měnných pobytů během jednoho roku 

v  zahraničních rodinách v  německy 

a anglicky mluvících zemích, v Němec-

ku dokonce už pro žáky 4. ročníků, na-

příklad na lyžařské kurzy jezdíme každý 

rok se všemi třídami od druhého roční-

ku. Skloubit to dohromady je náročné 

a bez plánování to nejde.

ZŠ Kladská má pověst jedné z nejpres-

tižnějších škol v  Praze. Jak se taková 

pověst získává?

Získali jsme ji díky studijním úspěchům 

našich absolventů. U nás děti nezískáva-

jí jenom vědomosti, ale my je naučíme 

učit se, a tak není překvapením, že větši-

na našich dětí jde dál studovat, přede-

vším na gymnáziích. Jsme na to hrdí, já 

i všichni naši báječní kantoři, kteří dělají 

pro školu maximum, dodává nám to 

energii. Máme slavné absolventy, např. 

operního pěvce Adama Plachetku, kteří 

se rádi vracejí na naše tradiční akce. Je 

i potěšující, že ředitelé škol v Praze 2 ne-

bo jejich zástupci k nám často dávají své 

vlastní děti… 

Na druhou stranu se o vaší škole tradu-

je, že studium na  Kladské vyžaduje 

i  hodně učení doma. Není to dril, co 

po  dětech vyžadujete? Třeba ve  srov-

nání se ZŠ Londýnská, kde se dětem 

snaží vycházet vstříc například posu-

nutím začátku vyučování?

Je pravda, že tak uvolněné jako v zá-

kladní škole Londýnská to u nás není. 

My jsme zaměřeni na výkon. Naše dě-

ti skládají v  9. třídě povinně němec-

kou mezinárodní zkoušku Deutsches 

Sprachdiplom, mají ji u  nás zdarma, 

němčinu se naši žáci učí od první třídy. 

Tradice němčiny jako druhého jazyka 

trvá na naší škole už 53 let. Bez domácí 

přípravy to ale nejde. Někomu to jako 

dril připadat může, ale já bych to drilem 

nenazývala. Náročnost je přiměřena vě-

ku a  i  děti se specifi ckými poruchami 

učení, kterých máme také hodně, nejen 

tuto zkoušku zvládnou a  jsou na  další 

studium dobře připraveny.

A jak tomu tedy říkáte?

Úcta k tradici a  řádu. Jsme přísní a dů-

slední. Já vždy rodičům zdůrazňuji, že 

jsme klasická škola. Vyučování začíná-

me v 8 hodin ráno, na přestávky zvoní, 

máme školní třídy s  tabulemi a křídou, 

klasickou papírovou žákovskou knížku 

se známkami, žádné slovní nebo elek-

tronické hodnocení. I s těmito klasický-

mi atributy se dá pohrát. Žákovskou 

knížku máme každý rok v jiné barvě, le-

tos je to tyrkysová, grafi cký design žá-

kovského diáře vytvořil akademický 

malíř Jiří Votruba. Ale především jsme 

zaměřeni na náročnou výuku a nezapo-

mínáme ani na  výchovu našich dětí. 

Slušně pozdravit, poděkovat, netykat 

dospělým – měla by to být pro školní 

děti samozřejmost, ale bohužel u někte-

rých to tak není. Máme s  dětmi velmi 

přátelský vztah, který je ale založen 

na  vzájemném respektu a  úctě. Učíme 

je empatii, soucitu s těmi, kteří to nema-

jí na  světě lehké, proto v  rámci hnutí 

Stonožka každý rok pomáháme dětem 

ve válečných zónách nebo ve Středoaf-

rické republice. Ale o tu pomoc se žáci 

musí zasloužit sami, například tím, že se 

fi nanční obnos získává koupí jejich 

obrázků nebo vlastnoručně vypěstova-

ných bylinek ze semen. Snažíme se ne-

promarnit ani minutu, přesně v  duchu 

motta naší školy, které zní: Nikdy nebu-

deme moci vychovávat a vzdělávat své 

děti znovu. Nikdy. Máme jen jedinou 

možnost, a to neopakovatelnou.

Zní to, jako byste byli elitní, výběrová 

škola…

Bývali jsme „výběrová škola“ od 3. roční-

ku, ale to již dávno nejsme. Rádi by-

chom, aby si rodiče mohli alespoň naši 

školu sami zvolit. Už dva roky ale platí 

striktní opatření ombudsmanky pro 

všechny školy v Praze, že musí povinně 

přijímat děti ze své spádové oblasti, tedy 

určitých předem vymezených ulic v oko-

lí dané školy. Rodiče si tak nemohou vy-

brat školu, která by jejich dětem nejlépe 

vyhovovala, a  vede to k  absurdním 

situacím. Hlásí prvňáčky 

na několik škol současně, 

pak je odhlašují na  po-

slední chvíli a  je to chaos 

až do konce srpna. Někdy 

dokonce se do  naší spá-

dové oblasti hlásí na mě-

síc k trvalému pobytu jen 

kvůli přijetí dítěte na ško-

lu, a to jen proto, že jediná 

ofi ciální cesta, jak dítě z ji-

né městské části dostat 

k nám, je buď se přestěho-

vat, nebo využít toho, že 

k nám už chodí jeho starší 

sourozenec. Spádové děti 

jsme brali vždy, ale k tomu 

byla dál možnost děti vy-

brat dle našich kritérií. 

K nám se ročně hlásí oko-

lo 200 prvňáků a  bereme 56 žáků 

do dvou prvních tříd. Ale navzdory tomu 

všemu kvalitu výuky máme pořád na vy-

soké úrovni a i ty spádové děti si na naše 

tempo a řád časem zvyknou. 

Vy osobně na  škole vyučujete výtvar-

nou výchovu. Jak k  tomu předmětu 

přistupujete?

V každé třídě trochu jinak, ale zjišťuji, že 

se u dětí vytrácí kreativita. S tím, co do-

kázaly před dvaceti lety, se to dnes nedá 

vůbec srovnat. Jsou zvyklé z tabletů, te-

levizních obrazovek a  displejů přijímat 

vše vizuálně hotové. Vidím to jako velký 

problém, že u nich slábne představivost 

a fantazie.

Máte při srovnávání s minulostí i něja-

ký pozitivní příklad?

Přepracovali jsme „osnovy“ hodin děje-

pisu. Na 20. století tam zbývalo málo ča-

su, tak se to vyučovalo celé roky, za ko-

munismu to bylo samozřejmě schválně, 

my této etapě našich dějin naopak vě-

nujeme skoro celou 9. třídu. Považuji 

za  nesmírně důležité, aby se děti učily 

o bezpráví od 50. let 20. století až do sa-

metové revoluce i  dalších nespravedl-

nostech minulého režimu. Můj tatínek 

stál čestnou stráž u rakve Jana Palacha 

v Karolinu a já to cítím jako svůj závazek 

předávat dětem lásku k  pravdě, čest-

nosti, slušnosti a svobodě.

Ptala se: kla

Jak se odlišuje Londýnská od  ostat-

ních škol nejen v Praze 2? 

Systémem hodnocení žáků a  pojetím 

předmětů, které je jiné, než je v České 

republice zvykem. Pokud se máme 

srovnávat s  Kladskou, nechceme do-

sáhnout u žáků tak vysoké úrovně en-

cyklopedických znalostí. Dbáme 

na  uplatňování konstruktivistické pe-

dagogiky, vzdělání v souvislostech, roz-

voj kompetencí žáků například v komu-

nikačních dovednostech. Děti musí ne-

jen formulovat své myšlenky, ale zejmé-

na se je učit zpracovávat, třídit je, aby 

nepodlehly jednoduše manipulativním 

sdělením. Kromě toho máme také slov-

ní hodnocení. Děti od první až do devá-

té třídy dostávají hodnocení formou 

popisného textu. V něm je zdůrazněno, 

co se jim podařilo zvládnout během 

pololetí, případně jsou upozorněny 

na to, co jim nejde a co mají zlepšit, aby 

dosáhly lepších výsledků. 

Co to znamená v každodenní praxi? 

Děti samozřejmě píšou testy, prezentují 

své práce. Nedáváme jim v  tu chvíli 

známku, vyjadřujeme úspěšnost buď 

v  procentech, nebo bodově. Nemáme 

potřebu přiřadit, zda 20 bodů z  26 je 

ještě jednička, nebo už dvojka. Pro nás 

je mnohem důležitější zjistit, proč dítě 

těch 6 bodů ztratilo. Běžně se stává, že 

pochvalu dostane žák i za těch 20 bodů 

se slovy: Jsem rád, že jsi to zvládl. Na-

opak někomu, kdo má také 20 bodů 

z 26, řeknu: Vidíš, je to zbytečné. Mohl 

jsi upravit ještě tohle a  měl bys hned 

o šest bodů víc. Hodnotíme děti vzhle-

dem k  jejich vlastním předpokladům. 

Běžnou součástí roku je sebehodnoce-

ní a děti ho dělají velmi často v různých 

formách. Prvňáci vybarvují, osmáci 

a deváťáci si sami zkusí napsat hodno-

cení. Někdy si napíší známky sami a mí-

ra shody s učiteli je obrovská, kolem 80 

procent. Velmi nás překvapilo, že žáci 

reálně vědí, jak na tom jsou, a přechod 

na známky pro ně není problém. 

Nevejde se tedy tento způsob hodno-

cení do škály 1–5? 

Vejde. Jsme ale přesvědčeni, že pro děti 

je slovní hodnocení moti-

vační. Má ale jednu nevý-

hodu. Pro učitele je časo-

vě mnohem náročnější. 

Nutí je to ovšem o  dítěti 

mnohem víc přemýšlet 

než jen udělat aritmetický 

průměr ze známek. Za-

měřují se na to, jaký udě-

lal pokrok, byť by to v tom 

absolutním měřítku byla 

stále čtyřka, ale něco se 

mu povedlo. V 8. a 9. třídě 

převádíme hodnocení 

na známky, aby žáci vědě-

li, s  jakým průměrem 

do  soutěže o  místa 

na  gymnáziích a  střed-

ních školách jdou.  

Preferujete tedy slovní 

hodnocení hlavně proto, 

že i dětem, které jsou prů-

měrné, dává možnost zažít úspěch. 

Ano, přesně o tom to je. 

Oceňují to i rodiče?

Ano. Několikrát jsme se jich ptali, zda 

jim slovní systém vyhovuje. Spousta ro-

dičů si váží toho, že přemýšlíme o jejich 

dětech a  systematicky se je snažíme 

motivovat. 

Co dalšího oceňují rodiče a žáci? Třeba 

že nezvoní? 

Hodně nám to vyhovuje. Na  prvním 

stupni máme výuku v blocích a je fajn, 

že ji zvonek neruší. Když nezazvoní, je 

možné dokončit myšlenku a  děti jsou 

schopny to vnímat. Naopak děti mohou 

dokončit svoji prezentaci. Není nic proti 

ničemu, že si děti dokončí třeba výtvar-

né dílo a mají přestávku s paní učitelkou 

později.

Kdybyste mohl ve  škole něco změnit, 

co by to bylo? 

Určitě bych přistavěl patro. Problém 

Londýnské je 100procentní naplně-

nost. Máme přesně 560 žáků a nemů-

žeme přijmout ani jedno dítě. Potře-

bovali bychom zvětšit prostory, aniž 

bychom ale zvyšovali kapacitu. Nejde 

o  to, abychom měli více dětí, potře-

bovali bychom více prostor na  děle-

né hodiny.

Učíte již 32 let. Jak se podle vás změni-

li žáci?

Děti se prakticky nezměnily. Změnilo 

se jejich životní tempo a přibyly nástra-

hy, kterým musí čelit, a  s  tím se musí 

pracovat. Jsou jiné možnosti, než jsme 

měli my, zvláště v  technické oblasti. 

Technický pokrok s  sebou nese zrád-

nosti a  úskalí, na  které je musíme při-

pravit. Musíte je seznámit s tím, že exis-

tuje kyberprostor a elektronická stopa, 

což před 30 lety nebylo. Je potřeba my-

slet na  to, že větší procento dětí má 

psychologické a  někdy i  psychiatrické 

problémy. To se děje a  musíme s  tím 

počítat. Zátěž na  ně je velká a  své 

v tomto sehrávají sociální sítě. Děti pře-

bírají vzory od  svých vrstevníků, což 

může mít patologické následky. 

Máte ve škole povolené mobily?

U nás jsou povolené, protože je pova-

žujeme za  důležitý komunikační ná-

stroj. V hodinách je žáci mohou použít 

pouze na  přímé povolení učitele. Má-

me dohodu, že o  přestávkách by děti 

neměly používat mobil, a pokud ho po-

užijí, ptáme se, proč. Když žák řekne, že 

se dovolil paní učitelky, protože potře-

buje zavolat rodičům, je to v pořádku. 

Pokud ukazuje fotku kamarádovi, pro-

tože má nové štěně, tak to je taky legi-

timní důvod. 

Jaký je váš postoj k Hejného metodě? 

Učíte podle něho matematiku? 

Učíme. 

Výhradně?

Celé pojetí Londýnské je taková mo-

zaika toho, co nám vyhovuje, a co ne. 

Londýnská je opravdu Londýnská, 

a  není to ani Montessori ani Waldorf-

ská škola ani dogmaticky Hejný. Byť 

matematická prostředí použitá v  me-

todách výuky podle profesora Hejné-

ho jsou dobrým nápadem. Ale máme 

takovou zkušenost, že je přeci jen dob-

ré ve 4. a 5. třídě některé výpočty u dě-

tí zmechanizovat, aby počítaly rychleji. 

Ta prostředí jim vytvářejí takové berlič-

ky, jak látku pochopit. Jsou skvělá 

v tom, aby děti získaly názor a číslo ne-

bylo imaginární. S  tím se ztotožňuji. 

Pak je ale nutné, aby berliček nebylo 

mnoho a dokázaly je odhodit a nepře-

kážely jim. Někdy jde v  životě také 

o efektivitu procesu.                Ptala se: je

Základní školy Prahy 2

Městská část Praha 2 je zřizovatelem deseti základních škol. Každá z nich je něčím jedinečná, na každou z nich se každý rok hlásí do prvních tříd víc dětí, než je možné přijmout. 

Od tohoto vydání zahajujeme nový seriál, v němž všech deset škol postupně představíme. Rodičům budoucích prvňáčků možná usnadní rozhodování o výběru školy, u těch 

starších zase zvažování, zda se mají hlásit na víceletá gymnázia, absolventi si zavzpomínají na svá školní léta a těm ostatním snad poskytneme námět k zamyšlení. Nyní 

představujeme základní školy Kladská a Londýnská, v příštím vydání to budou ZŠ Botičská a Štěpánská.

Za dveřmi našich základních škol   (I.)

Základní škola Kladská je plná rostlin. Vesele se zelenají na chodbách, ve školních třídách, dokonce i na toaletách. Není to náhoda. Ředitelka 

školy Kateřina Vávrová je přesvědčená, že krásné prostředí vychovává. A pro svou školu vše pečlivě připravuje a systematicky plánuje. To mů-

že být jedním z důvodů, proč je už patnáct let ředitelkou vynikající základní školy, kterou před lety sama absolvovala. Tedy Základní školy 

s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školy Pedagogické fakulty UK – jak zní ofi ciální název.

Základní škola v Londýnské ulici je skryta za stromořadím. Vlastně byste ji skoro přešli. A prostředí uvnitř na první pohled odkazuje na prvorepublikové školy. Jenže: v Londýnské nezvoní, hodiny 

od přestávek poznáte podle šumu na chodbě, a pokud zrovna nemůžete najít ředitelnu, žáci vám ochotně poradí a doprovodí vás. Podle ředitele školy Martina Ševčíka škola klade důraz právě na 

komunikační schopnosti dětí. 

Základní škola Kladská naučí děti učit se

Slovní hodnocení nutí učitele o dětech přemýšlet

Martin Ševčík

Kateřina Vávrová
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Při Vinobraní na Grébovce se tančilo, ochutnával se burčák a poslouchaly koncerty. Třinácté vinobraní, které se konalo 20. a 21. září, mělo podtitul Roztančená dvojka a přišlo se 

na něj podívat více než 30 tisíc lidí. Někteří z nich se podíleli na vytvoření rekordu v počtu tančících osob na jednom místě. Celkem 354 lidí si po dobu jedné minuty zatančilo 

v přesně vymezeném prostoru ve tvaru dvojky. Počasí oslavě vína přálo, návštěvníci se mohli zastavit u 85 stánků, z nichž 45 nabízelo produkty různých vinařství. Lidé tak měli 

možnost porovnávat vzorky vína a burčáku nejen z místní vinice. A o tom, že jim letošní burčák opravdu chutnal, svědčí fakt, že se ho prodalo 40 tisíc litrů!   

Radní Prahy 2 v čele se starostkou Janou Černochovou zahájili vinobraní

Farář Jakub Berka žehná letošní úrodě z vinice Grébovka

Sobotní Grébovka ve znamení pohody a relaxování

Letošní vinobraní mělo podtitul Roztančená dvojka

Lidový soubor Kolíček, ZUŠ Ilji Hurníka na náměstí Míru

Pokořený rekord v počtu tanečníků na jednom místě ve tvaru dvojky

Burčák nad vinicí Grébovka

Dolní část Grébovky patřila dětem Support Lesbiens byli hvězdou programu
Vítězové fotografi cké soutěže: portál 

Tanči.cz, Jana Kestřánková a Karel Vystrčil

Generální 
partner akce:

Oficiální 
partner akce:

              

Děkujeme partnerům v čele s akciovou společností Komwag  za podporu letošního Vinobraní na Grébovce. 
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Vážení a milí členové klubu,

ráda bych vás pozvala na říjnové aktivity a akce. Stále plaveme, cvičíme jógu, 
hrajeme pétanque, učíme se sebeobranu či zdravotní cvičení, pravidelně se 
scházíme v klubovně v Balbínově nejen na přátelská posezení, za sběrem 
autogramů, ale i za účelem jiných akcí.  Novoměstská radnice uvede další koncert z cyklu „Stylových večerů“, 
Pražská informační služba připravila komentovanou procházku na téma“ BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER“ a na 
výlet pojedeme tentokrát do zámku Červený Hrádek, do porcelánky Thun v Klášterci nad Ohří a na prohlídku 

města. V kadeřnictví v Žitné a kosmetice v Táborské jsou připraveni nabídnout vám své služby, v knihovně ve Vinohradské 69 na 
vás čekají s novými tituly a také začínáme s angličtinou. Dne 1. října jsme na parníku oslavili Mezinárodní den seniorů. Vám, kteří 
jste se nemohli zúčastnit, přeji dodatečně touto cestou vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. 
                                            Spokojené dny vám všem přeje

  Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, místostarostka MČ Praha 2    

INFORMAČNÍ KOUTEK je otevřen pro vás členy každé úterý od 9:00 do 14:00. Přihlásit se do klubu Dvojka pro seniory a získat tak 
mnoho výhod, nebo se dozvědět aktuální informace o akcích a partnerech je možné v Informacích ÚMČ Praha 2. 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.

BAZÉN TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY – BRIGÁDA 

Nabídka brigády TJ Sokol Královské Vinohrady: recepční  na bazén a dále dozor a úklid haly (tělocvična).

Kontakt: Petra Falberová, tel.: 773 573 696 nebo Petr Jelínek, tel.: 723 000 141.

ANGLIČTINA – klubovna Klubu Dvojka pro seniory, Balbínova 6 

Od 17. 10. a poté každý čtvrtek od 9:30 do 10:30 – úplní začátečníci a od 11:00 do 12:00 máte možnost se zdokonalovat v anglickém 

jazyce. Kurzovné se vždy hradí v den lekce 60 Kč/1lekce. Nutná rezervace u Ivany Procházkové, tel.: 724 102 328.

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. Z tech-

nických důvodů bylo plavání zahájeno v úterý 1. října. Výdej plavenek je vždy od 8:00 hodin v informacích v přízemí budovy 

radnice (Na jednu členskou kartu klubu obdrží zájemce maximálně dva lístky) v termínech: na měsíc listopad – 4. 11. 2019, na mě-

síc prosinec – 2. 12. 2019.

JÓGA PRO SENIORY KARMA YOGA – Korunní ulice 

Každé úterý a čtvrtek od 14:30 do 15:30 ve studiu Karma Yoga v ulici Korunní č. 25 za pouhých 20 Kč. Rezervace je nutná přímo 

na místě studia. 

JÓGA PRO SENIORY PROSTOR8 – Šmilovského 8

Každý čtvrtek v čase 14:30 až 15:30 ve studiu Prostor 8 ve Šmilovského ulici 8. Lekce jsou zpoplatněny částkou 50 Kč. Přihlásit se 

můžete na e-mailu info@prostor8.cz nebo na tel.: 603 752 468. Při přihlášení je nutné uvést číslo členské karty klubu Dvojka 

pro seniory.

KADEŘNICTVÍ – Žitná 13

Nechat se ostříhat, nabarvit, popřípadě poradit se o účesu za velmi výhodné ceny v salónu v Žitné 13, 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.

KOSMETIKA – TÁBORSKÁ 32

Kosmetické, masérské a kadeřnické služby za velmi výhodné ceny na adrese Táborská 32 vám budou poskytnuty studenty 2. ročníku 

Metropolitní odborné umělecké školy. Při předložení klubové karty sleva 20 %. Přijít bez objednání není problém. Pro rezervaci prosím 

volejte tel. č.: 274 771 502.

Otevírací doba: pondělí – čtvrtek  8:00 – 18:00, pátek 8:00 – 15:00.

KLUB SBĚRATELŮ AUTOGRAMŮ

Každý první čtvrtek v měsíci od 10:00 do 12:00 si můžete přijít vychutnat společné chvíle u tohoto zajímavého koníčku. Rezervace není 

nutná.

KNIHOVNA NA VINOHRADECH – Vinohradská 69

Členové klubu se zde mohou zaregistrovat za polovinu, tj. 40 Kč na rok, a využívat služeb knihovny. 

KLUBOVNA DVOJKY PRO SENIORY – Balbínova 6

Pro přátelská setkání je klub otevřen každé úterý od 9:00 do 14:00. Tento čas je také určen pro nové členy, přihlášení do klubu Dvojka pro 

seniory, a získat tak mnoho výhod nebo se dozvědět aktuální informace o akcích a partnerech. 

AKCE V KLUBU:  ŘÍJEN 2019 

Na tyto akce nutná rezervace u Ivany Procházkové, tel. č.: 724 102 328.

Dne 7. 10., poté každé pondělí od 9:30 do 11:00 Deskové hry – ve spolupráci s DDM Praha 2 si můžete vyzkoušet různé druhy desko-

vých her pod odborným dohledem a zúčastnit se i soutěží v tomto odvětví. Jednorázové vstupné 10 Kč nebo 100 Kč/pololetí.

22. 10. od 10 do 12:00 Šití s Janou Kohoutovou

29. 10. od 10:00 do 11:30 Automatická kresba s lektorkou Marií Tarou 

PÉTANQUE – Šmilovského 8  

Tréninky probíhají každé úterý od 14:15 do 16:00 ve studiu – klubovně (dolní sál) PROSTOR8, Šmilovského 8, Praha 2. S se-

bou pohodlné oblečení a přezůvky. Nutná rezervace u Ivany Procházkové, tel.: 724 102 328, e-mail: ivana.prochazkova@praha2.cz. 

Při příznivém počasí se tréninky konají v Havlíčkových sadech u Pavilonu Grébovka.

PROCHÁZKA PRAHOU S PIS 

Na sedmou komentovanou procházku s Pražskou informační službou na téma „BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER“ se můžete přihlásit telefonic-

ky v pátek 11. 10. od 9:00 do 9:30 na tel.: 724 102 328. Sraz je 16. října – středa v 14:00 před vchodem do Břevnovského kláštera

POZOR ZMĚNA – pro velký zájem o tuto aktivitu upozorňujeme, že další měsíce, kdy bude probíhat rezervace procházky, platí pravi-

dlo, že člen, který se nezúčastnil žádné předchozí procházky, si může místo zarezervovat telefonicky jeden den před stanoveným ter-

mínem rezervace. Pro ostatní zájemce, kteří se již  některé procházky zúčastnili, platí pravidlo rezervace v daném termínu, který je 

uveden.

HARMONOGRAM PROCHÁZEK PRO ROK 2019 SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V INFOCENTRU ÚMČ PRAHA 2.

SENIOR V BEZPEČÍ – SEBEOBRANA  

Myslíme i na vaši bezpečnost. Proto jsme pro Vás připravili „tréninky“ sebeobrany. V prostorech tělocvičny SeiGym, Lublaňská 20, si 

od 20. září do 20. prosince můžete každý pátek od 10:00 do 11:00 vyzkoušet různé prvky vhodné pro sebeobranu, např. aikido, 

jiu-jitsu apod., ale také se protáhnete a zpevníte si tělo. Nebojte se a zvyšte si své sebevědomí. Na tento druh tréninku je vhodné 

pohodlné oblečení (např. triko s dlouhým rukávem, tepláky). Cvičí se naboso nebo v ponožkách.

STYLOVÉ VEČERY 2019 – Novoměstská radnice  

V pořadí 6. koncert ze „Stylových večerů“ na téma „Božský Amadé a il Divino Boemo“ se bude konat 31. října od 19:30 na Novo-

městské radnici. V pátek 25. října si můžete od 9:00 do 9:30 telefonicky rezervovat vstupenku. Následné vyzvednutí vstupen-

ky bude možné v úterý 29. října v informacích v přízemí budovy radnice. Počet lístků je omezen (1 vstupenka na jednu členskou 

kartu). Kontakt Ivana Procházková, tel.: 724 102 328.

VÝLETY 

V zářijových novinách jsme Vás informovali, že rezervace výletů na 8.10. a 15.10., kdy na vás čeká návštěva porcelánky 

Thun v Klášterci nad Ohří, prohlídka města a prohlídka zámku Červený Hrádek,  probíhala  2. října.  Rezervace na listopa-

dový výlet (Nové Město nad Metují, 14. 11. a 21. 11.) bude probíhat 13. října. Sraz v 8:00 před kostelem sv. Ludmily. 

Platba 150 Kč se hradí v den výletu v autobuse a je nutné mít přesnou částku. Každý člen klubu se může přihlásit pouze na 

jeden výlet v daném měsíci.  

POZOR ZMĚNA – pro další měsíce, kdy budou probíhat rezervace výletů, platí pravidlo, že člen, který se nezúčastnil žádného předchozího 

výletu, si může místo zarezervovat telefonicky jeden den před stanoveným termínem rezervace. Pro ostatní zájemce, kteří se již výletu 

zúčastnili, platí pravidlo rezervace v daném termínu, který je uveden. 

HARMONOGRAM VÝLETŮ PRO ROK 2019 SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V INFOCENTRU ÚMČ PRAHA 2

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – Bugifi t – Balbínova 6  

Probíhá každé pondělí od 9:00 do 10:00 a středu od 10:30 do 11:30. Jde o všestranné terapeutické cvičení na udržení zdraví a kon-

dice. Cvičení povede cvičitelka Jana Perglová, rezervace na tyto lekce na tel.: 776 489 551. 

Cvičení probíhá ve Studiu Bugifi t v Balbínově ulici č. 6.

Koncert k 2. výročí založení Dvojky srdcem

Nechtěné koloběžky

Ráda bych celému týmu vyjádřila alespoň takto sice bezvýznamnou, ale velmi upřím-

nou podporu v boji proti elektrokoloběžkám. Jsem matka osmnáctiměsíční dcery, by-

dlíme na  Vinohradech a  musím konstatovat, že “krize“ ohledně koloběžek dosáhla 

svého vrcholu. Situace je neúnosná – řítící se lidé – někdy i dva na jedné koloběžce (po-

většinou cizinci, ale není to pravidlem) po  chodníku (několikerá zkušenost s  tím, že 

málem narazili do mě i do kočárku), koloběžky odstavené či povalené naprosto po ce-

lých Vinohradech, neustále nám ty odstavené a  vybité „pípají“ v  noci přímo pod 

okny… Jsem mladá a troufám si říci, že velmi pokroková, ale čeho je moc, toho je příliš. 

Děkuji tedy ještě jednou, a pokud bychom my, občané, mohli udělat něco pro to, aby 

koloběžky zmizely, ráda se zapojím.                                                                               Lucie Kotková

Úžasné vinobraní

I když bydlím na okraji Prahy, rok co rok navštěvuji tradiční zářijovou akci na náměstí 

Míru i v Grébovce. Městská část Praha 2 tam pravidelně pořádá vinobraní. Za uskuteč-

nění této úžasné akce bych chtěl poděkovat paní starostce i  všem organizátorům 

z městské části Praha 2.                                                                                                            Pavel Kyselák

Elektrokoloběžky překážejí

Z médií vnímám marný boj městské části proti sdílenému peklu, jak by se daly označit 

elektrokoloběžky LIME.  Pro zajímavost, toto jsme dnes ráno měli v okolí vstupu do fi r-

my; jedna stojí přímo na vyhrazeném stání pro zásobování a obsluhu objektu, druhá 

pro změnu na přechodu pro chodce. Je to na roku ulic Sokolská a Tyršova. Denně se se-

tkávám s arogantním, bezohledným chováním jezdců na koloběžkách na chodnících: 

Sokolská, celé okolí I. P. Pavlova, Žitná, Štěpánská atd. Neuplyne týden, abych nebyl 

svědkem situace, kdy někdo z pěších jen stěží unikne vážnému zranění.  Tolik k diskusi 

o tom, jak přítomnost této a podobných sdílených služeb zpříjemňuje život nejen obča-

nům, ale i fi rmám. Neberte toto jako kritiku vaší práce – vím, že sami nic nezmůžete, je 

to věc celopražské diskuse. A nekompromisního postoje. Bydlím v Praze 6, a od té doby, 

co byly z centra vykázány Segwaye, nestačíme před nimi uskakovat například v parku 

u Břevnovského kláštera. Prosím, je-li to ve Vaší moci, vyvíjejte tlak na vedení hlavního 

města, aby byly tyto problémy v metropoli účinně eliminovány.                         Jakub Karlíček

Blíží se velký okamžik pro nadační fond Dvojka srdcem 

a pro všechny, kteří chtějí pomoci dobré věci a zároveň si 

vychutnat krásný hudební zážitek. Pod názvem Benefi ční 

koncert pro Nadační fond Dvojka srdcem se 6. listopadu 

2019 uskuteční v  prostorách Velkého sálu Novoměstské 

radnice vystoupení mladých hudebních talentů ze ZUŠ Ilji 

Hurníka. Mladé hudebníky přijde svým vystoupením pod-

pořit i  houslový virtuos Jaroslav Svěcený (na  snímku) 

za doprovodu klavíru v podání Lucie Toth. Nebude chybět 

ani patronka nadačního fondu Simona Postlerová. Bene-

fi ční koncert ve Velkém sále Novoměstské radnice bude 

také příležitostí pro mladé talenty ukázat, proč právě oni 

byli Nadačním fondem Dvojka srdcem podpořeni. Na svůj nástroj zahrají dvě nadač-

ním fondem podpořené studentky. Třetí vystupující z téže umělecké školy, úžasná 

violoncellistka, přijde celou myšlenku podpořit svým uměním. Nadační fond Dvojka 

srdcem v letošním roce podpořil celkem devět studentů hudebních oborů, a to for-

mou uhrazení školného za 1. pololetí na základní umělecké škole. Koncert bude vý-

znamnou událostí nejen pro nadační fond, ale bude i výročním dárkem pro všechny, 

kteří se podíleli na jeho založení před dvěma lety. Budou představeni všichni, kdo 

stojí za nadačním fondem Dvojka srdcem a tím pomáhají občanům Prahy 2, ti, bez 

nichž by se benefi ční koncert nemohl konat. Navíc vy všichni, kteří si zakoupíte vstu-

penku, se stanete dárci. Vstupenky v hodnotě 500 Kč budou k dostání v informač-

ních kancelářích Úřadu MČ Praha 2 na náměstí Míru 20 a v Jaromírově 23 a také v po-

kladně věže Novoměstské radnice. Celý výtěžek poputuje na dobročinné účely – ne-

jen na školné za 2. pololetí v ZUŠ Ilji Hurníka, ale také na další potřeby dětí a seniorů 

z  Prahy 2. Pro bližší informace k  prodeji vstupenek se můžete obrátit na  e-mail: 

info@dvojkasrdcem.cz, tel.: 236 044 280.                                                                                   el

    Z redakční pošty
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Výstavy 

Mladá pražská autorka Markéta Hli-

novská, absolventka grafi ckého ateli-

éru, vystavuje v Galerii Vyšehrad. Její 

výstava má název podle chemického 

vzorce CO2 – proč jej zvolila a jaký pří-

běh se za ním skrývá, pochopí divák 

na výstavě. Galerie má otevřeno denně 

9:30–18:00 do 20. 10.

Bronzové plastiky Oty Janečka si mů-

žete prohlédnout na Bastionu novo-

městských hradeb do dubna 2020. 

Výstavu Sochy lze navštívit denně zdar-

ma 10:00–22:00.

V 1. patře barokního letohrádku vila 

Amerika je instalována výstava Anto-

nín Dvořák: Inspirace přírodou. Poznáte 

slavného skladatele jako pěšího turistu 

i s jeho oblíbenými místy, jako chova-

tele holubů a zahradníka. Z rodinné 

pozůstalosti je zapůjčeno několik před-

mětů, např. čutora, vycházkové hole a 

slamák. Výstava je otevřena v Muzeu 

Antonína Dvořáka denně kromě pon-

dělí 10:00–17:00 do jara příštího roku.

Koncerty

Eminentní jazzový pianista a hudební 

skladatel Emil Viklický zahraje se svým 

Grand Moravia triem na Jazzovém 

koncertu v Novoměstské radnici. 

Koná se 8. října v 18:00. Vystoupí také 

František Kop Quartet. Vstup volný po 

předložení bezplatné vstupenky, kte-

ré vydává infocentrum vinohradské 

radnice.

Cyklus Nedělní varhanní hudby v kos-

tele sv. Ludmily zakončí 20. října hra 

špičkového varhaníka Jaroslava Tůmy. 

Zahraje vlastní skladby i díla Petra 

Ebena, Josefa Kličky a Wilhelma Mid-

delschulteho. Koncert začíná v 18:30, 

koná se pod záštitou Ministerstva kul-

tury ČR a starostky Prahy 2 Jany Čer-

nochové.

Cyklus Hudba na hradbách pokračuje 

15. října koncertem VIBE PHANTASY. 

V Bastionu novoměstských hradeb 

vystoupí vibrafonista Radek Krampl 

se svým kvartetem. Vstup zdarma po 

předložení bezplatné vstupenky, kte-

ré vydává infocentrum vinohradské 

radnice na náměstí Míru 20 první pra-

covní den v měsíci. Začátek v 18:00.

V krásném prostředí Gröbeho vily 

v Havlíčkových sadech se odehraje 

další z koncertů cyklu Tóny Vinohrad, 

který pořádá městská část pro zájem-

ce zdarma. Koncert má název Noční 

píseň (Chanson Dans la Nuit). Účinkují 

harfenistka Kateřina Englichová a vio-

listka Jitka Hosprová. Koná se 9. října 

od 19:00. Bezplatné vstupenky vydá-

vá infocentrum radnice na náměstí 

Míru 20.

V pondělí 7. října rozezní kostel sv. 

Kateřiny koncert duchovní hudby, kte-

rý se uskuteční za podpory hlavního 

města Prahy a městské části Praha 2. 

Vstup je volný. Zazní díla Verdiho, Mo-

zarta i současná česká hudba. Začátek 

v 16:00.

Divadla 

S humorem o trpkostech manželství 

a žárlivosti dokázal bravurně psát klasik 

divadelního žánru Moliére. Jeho kome-

dii Škola žen uvádí Divadlo na Vino-

hradech ve čtvrtek 17. října od 19:00.

Narozeninovým koncertem oslaví 

jazzová zpěvačka Jana Koubková v Di-

vadle U Hasičů své životní jubileum. 

Jazzmanka z Vinohrad zahájí koncert 

ve čtvrtek 31. října v 19:00, přivítá své 

hosty a pokřtí knihu.

První premiérou nové divadelní sezony 

Divadla D21 bude hra Čarodějův učeň 

v režii Petera Chmely. Koná se 1. listo-

padu v 19:30.

Kina 

Kino Mat opěr přináší záznamy oper-

ních představení z newyorské MET. 

V tomto měsíci to bude 17. října Pu-

cciniho Turandot od 19:00 a 31. října 

Massenetova Manon od 18:30.

Vaše výstavy bývají originální. Plátna 

visí i  leží, někdy se po  nich dokonce 

může chodit. Nestává se v  takovém 

případě z obrazu koberec?

Koberec, ubrus, cokoliv… Když se lidé 

budou mé malby dotýkat, budu rád. Ne-

vadí mi ani, když po ní v některých pří-

padech chodí, zanechají tak svůj otisk 

a dají malbě nový rozměr. Mám tenden-

ci vystavovat volná plátna, někdy i  ne-

napnutá, jindy je položím na  místech, 

kudy lidé do výstavního prostoru muse-

jí projít. Setkal jsem se ovšem i s názo-

rem v odborných kruzích, že je to zneva-

žování uměleckého díla.

Je tedy za vaší tvorbou fi lozofi e, že se 

lidé nemají na  obraz pouze dívat, ale 

měli by se ho i fyzicky dotýkat? 

Přesně. Svou malbu, nerad totiž použí-

vám slovo obrazy, vnímám jako otevře-

ný proces. Jde mi o  to, aby lidé k  vý-

tvarnému umění přistupovali bez před-

sudků. Aby vystavená díla na  sebe ne-

chali působit a  neznervózňovali se do-

předu obavami, jestli porozumí tomu, co 

uvidí. Vnímání umění je o  emocích, ne 

o chápání. Proto také nerad dávám k dí-

lům popisky nebo názvy, diváky to často 

jen mate. Já k  tvorbě přistupuji taky 

hodně emočně, rád maluju venku v ple-

néru svlečený do půl těla, kde vnímám 

vzduch, vítr, prostor, ale nemám dojem, 

že maluju vizuální realitu, říkám tomu, 

že maluju kůží. V  ateliéru potom dojde 

k refl exi, která často změní podobu děl. 

To už se nejedná jen o emoce.

Jak byste svou tvorbu defi noval?

Charakterizovat vlastní dílo jde těžce. 

I  proto, že má tvorba má různé etapy. 

Několik let byla mou oblíbenou barvou 

modrá, pak jsem barvy úplně opustil 

a  maloval jen černou nebo bílou. Pak 

jsem připravoval výstavu Zdeňka Sýko-

ry, mého učitele za studentských let, což 

byl výsostný kolorista, a najednou jsem 

zase vytáhl barvičky, barva mě vtáhla 

a dneska nechápu, proč jsem kdysi bar-

vy úplně opomíjel.

Je výstava na Novoměstské radnici ně-

čím zvláštní?

Je to výzva. Jedná se o  specifi cký pro-

stor, hlavně proto, že je to památka, kam 

ani nemůžete zatlouct hřebík. Vystavuji 

na  Novoměstské radnici už podruhé, 

poprvé to bylo v roce 2010 na skupino-

vé mezinárodní výstavě La Strada. Ten-

tokrát mi je oporou profesor Tomáš Vl-

ček jako kurátor této mé samostatné 

výstavy, který mi dělal takzvané druhé 

oči. Jsou umělci, kterým dělá potíž, když 

jim někdo jiný radí, ale já jsem za  to 

vděčný.

Jsou výtvarníci ješitní?

No samozřejmě. To zbytnělé ego je nutí 

tvořit. Ale je za tím samozřejmě víc. Ně-

kdy začnu malovat a  jde to samo, jako 

bych se napojil na nějakou zvláštní vyšší 

energii. Je to nádherný pocit, až slastný, 

stávám se v tu chvíli nástrojem někoho 

nebo něčeho, abych to nevyjadřoval 

příliš spirituálně.

Jaký máte vztah k Praze 2?

Nikdy jsem na dvojce nebydlel, ale mám 

tady přátele, například spisovatelku Her-

mínu Frankovou, kamarádku mé mámy, 

pro ni jsem vytvořil také několik děl. Líbí 

se mi, jak jsou zde fasády domů uprave-

né, člověk už se nemusí za Prahu stydět, 

když sem přijedou cizinci. Je to sice cen-

trum města, ale například Vinohrady pů-

sobí pohodovým dojmem a mnohé uli-

ce jsou tu překvapivě klidné.

Ptala se: kla, foto: archiv autora

OHLÉDNUTÍ:  V září jsme se potkali celkem 

na třech klubových akcích. Hned na začát-

ku měsíce nás historik Jan Jungmann, ku-

rátor Muzea hl. m. Prahy a  autor knih 

o Podskalí, provedl Zaniklým Podskalím 

a  jeho bohatou historií s  celkem dvaceti 

zastávkami naučné stezky popsané v bro-

žuře vydané muzeem. Druhá akce byla vý-

jimečně za hranicemi Prahy 2, a to v Praze 1, 

v  knihovně Libri Prohibiti, kde se konala 

komentovaná přednáška výstavy obrazů 

Zbyňka Benýška Pocta mistru Ladovi, kte-

rou nás provedl a o všem dopodrobna po-

hovořil sám autor, který je z Prahy 2. Potře-

tí jsme se v  září setkali na  prohlídce soch 

Oty Janečka na  Bastionu, na  kterou nava-

zoval koncert z  našeho pravidelného hu-

debního cyklu Hudba na  hradbách. O  so-

chách nám vyprávěl a  zajímavé dotazy 

zodpovídal přímo syn autora Tomáš Jane-

ček (pozn.: Původně plánovanou komento-

vanou procházku od Zvonařky do Nuslí jsme 

pro nemoc paní doktorky Chrastilové zrušili. 

Uskutečníme ji v jiném termínu). 

PŘIPRAVUJEME: V říjnu se uvidíme cel-

kem na šesti akcích.  V pondělí 7. 10. se 

od 16:30 koná projekce divadelní insce-

nace Hrdý Budžes v kině Mat. Na promí-

tání dorazí i režisér hry Jiří Schmiedt. Po 

promítání bude následovat krátká bese-

da a čtení z jedné z jeho knih.  Den poté, 

tedy 8. 10. vás zveme od 18:00 na kon-

cert Jazzové piano na Novoměstské 

radnici. Letos vystoupí Grand Moravia 

trio Emila Viklického a František Kop 

Quartet s pianistou Petrem Maláskem. 

Lístky vyhrazené pro členy klubu už jsou 

bohužel rozebrány. Pro veřejnost jsou 

lístky k dostání v Informační kanceláři 

ÚMČ Praha 2. V pondělí 14. 10. se od 

17:00 koná přednáška Mánesák Jan Ko-

těra v Praze 2, kterou pořádá Kotěrovo 

centrum. Přednášku povede prof. Vladi-

mír Šlapeta.  Den poté, tedy 15. 10. se pů-

jdeme v 17:00 podívat do Galerie Gema 

na komentovanou prohlídku obrazů 

Američanky žijící v Čechách Hanny 

Brown.  Ve čtvrtek 17. 10. se od 17:00 

v klubovně seniorů v Balbínově 6 sejde-

me na besedě s Gustavem Oplustilem, 

scénáristou, dramaturgem a  režisérem 

z Prahy 2.  A konečně 23. 10. v 17:00 se 

sejdeme u nás na radnici na výstavě 

Grafi ka a kreslený humor malíře Karla 

Benetky. Zasvěcený komentář přislíbila 

Oldřiška Tylová a přítomen bude i autor. 

Uvedené akce, s výjimkou koncertu 

na Novoměstské radnici, jsou pouze 

pro členy klubu Dvojka pro přátele kul-

tury a je nutné se na ně předem přihlá-

sit – buďto na tel.: 236 044 165 nebo 

e-mailem dvojkapropratelekultury@pra-

ha2.cz. Podrobnější informace zašleme 

e-mailem nebo je naleznete na webo-

vých stránkách www.praha2.cz/Dvojka-

-pro-pratele-kultury či na klubové ná-

stěnce ve vestibulu ÚMČ. 

Zajímá Vás klub a ještě nejste jeho čle-

nem? Můžete vyplnit přihlášku dostup-

nou v infocentru i na webu, nebo nás 

kontaktovat. Členství je bezplatné, mů-

žete být souběžně členem více dvojko-

vých klubů, základní podmínkou je bydli-

ště v Praze 2.                                                 trc

Slovo místostarosty
Vážení přátelé kultury, 
věřím, že jste si v září užili nejen 
vinobraní, ale i řadu dalších 

zajímavých akcí. Ani v říjnu se nebudete rozhodně nudit. Připravili jsme 
rekordních šest klubových akcí, navíc běží naše koncertní cykly v Grébovce a na Bastionu. 
Bude i další galakoncert v Divadle na Vinohradech. Rovněž naši partneři nabízejí mnoho 
zajímavého. Určitě si vyberete. Těším se na Vás, na shledanou na kultuře! 

Jaroslav Šolc, zakladatel klubu 
a místostarosta pro oblast kultury a sportu

● Grafi cké listy Karla Benetky jsou do 

konce října vystaveny v budově úřadu 

městské části na náměstí Míru 20; 

zdarma si výstavu Grafi ka a kreslený 

humor malíře Karla Benetky můžete 

prohlédnout ve výstavních prostorách 

v 1. patře v úředních hodinách každý 

pracovní den.

● Krásu královen květin můžete obdivo-
vat na výstavě Orchideje v Botanické za-
hradě PřF UK Na Slupi; potrvá od 25. října 
do 10. listopadu.
● Podzemní kryty, katakomby, tunely 
a historická sklepení odkryje 3. ročník ak-
ce Na den pod zem, která se koná 3. a 4. lis-
topadu; v  Praze 2 je možné navštívit pa-
mátník hrdinů heydrichiády v  Resslově 
ulici po předchozí rezervaci, na přednášky 
v  rámci akce od  15:00 do  20:00 (začátek 
vždy po hodině) je vstup volný bez rezer-
vace.
● Zoo koutek Malá Chuchle v Chuchel-
ském háji chystá 2. listopadu od 14 hodin 
Svatohubertské troubení, kdy zaznějí zněl-
ky, signály a skladby spojené s českou my-
slivostí a lesnictvím.
● Naposledy v tomto roce můžete zavítat na 
bleší trh na Tylově náměstí v sobotu 19. října.

● O týden dříve, tedy v sobotu 12. října je 
opět možné navštívit podzemní kryt civilní 
ochrany Folimanka v  ulici Pod Karlovem; 
na bezplatnou individuální prohlídku kry-
tu vybudovaného za  minulého režimu 
v  přísném utajení můžete zajít kdykoliv 
mezi 9. a 15. hodinou.
● Muzeum Policie ČR pořádá 11. října od 
17:00 přednášku Kynologičtí specialisté do-
ma i v zahraničí; v 18:30 ukázka použití 
psů, v 19:00 neformální posezení ve sklíp-
ku v areálu muzea. 
● Knihovna na Vinohradech zve na další 
autorský večer poezie, kdy v pondělí 
14. října od 19:00 vystoupí básníci Tomáš 
Míka a Vít Janota, kteří se představí v pořa-
du My Češi – víkend v jakémsi Švýcarsku i ja-
ko hudebníci a zahrají na saxofony, vstup 
volný.
● Pražská informační služba zve v pátek 
11. října na komentovanou procházku Ha-
vlíčkovými sady, sraz v 16:00 u hlavní brá-
ny směrem z Rybalkovy ulice.
● Radka Fišarová vystoupí s malou kape-
lou 16. listopadu od  17:00 s  programem 
Édith Piaf – Madamme de Paris v  Emauz-
ském klášteře, zazní známé šansony 
a francouzské fi lmové melodie.               kla

Jednou větou z Prahy

Karlovarský výtvarník Jan 
Samec, který nyní vysta-
vuje v Novoměstské rad-
nici v Galerii ve věži výběr 
svých děl za posledních 
pět let, je muž mnoha 
profesí. Maluje, ilustruje a 
píše knihy, jednu dobu byl 
i pedagogem a kuráto-
rem, v poslední době mu 
ale nejvíc času zabere ga-
lerie umění Karlovy Vary, 
kde je ředitelem. Pochází 
z umělecké rodiny, naro-
dil se v Karlových Varech, 
jeho otcem byl malíř jiho-
české krajiny Jan Samec, 
jeho sestrou je malířka Varvara Divišová, bratrem herec Jiří Štěp-
nička, strýc Vadim Petrov je známým hudebním skladatelem. 
K výtvarné tvorbě přistupuje svébytným způsobem.

Vystavovat na Novoměstské radnici je výzva

Knihovna naučí seniory trénovat paměť
Bezplatný kurs trénování paměti pořádá Městská knihovna v Praze v pobočce na Ostr-

čilově náměstí. Osmitýdenní kurs bude probíhat každou středu od 13:00 od 23. října 

do 11. prosince. Je zaměřen především na seniory, kteří se tak seznámí s různými tech-

nikami, jak se dá trénovat paměť, a hned si ji vyzkoušejí na konkrétních příkladech 

a úkolech. Pro účast na kursu je nutné se předem registrovat, a to buď osobně přímo 

na  pobočce knihovny, nebo e-mailem na  adrese knihovna@mlp.cz či telefonicky 

na čísle: 770 130 204.                                                                                                                            red

Při prohlídce soch Oty Janečka na Bastionu s jeho synem a místostarostou Šolcem

Soutěž pro fotografy      MOJE LÉTO VE MĚSTĚ
Milí fotografové, léto je pryč, nastal 

kalendářní podzim a na prázdni-

nové zážitky už můžeme jen vzpo-

mínat. I snímky zaslané do naší 

fotosoutěže Moje léto ve městě už 

byste nyní nenafotili. Jak se ukáza-

lo, Vltava je v Praze vždy vděčným 

tématem. Ze zaslaných záběrů vy-

brala redakční porota vítěze:

1. místo Jindra Stehlík 

Děkujeme všem, kteří nám foto-

grafi e poslali. Vítězi gratulujeme 

a máme pro něj v redakci odměnu.
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Vážení a milí rodiče,

věřím, že i přes školní povinnosti si 

uděláte čas na aktivity a akce klubu. 

Ráda bych vás i vaše ratolesti pozva-

la na jógu do studia Karma Yoga v Korunní 25, na plavecké lekce 

do bazénu Sokola Královské Vinohrady a na strollering do Rieg-

rových sadů nebo do tělocvičny ve Vinohradské. V Táborské 32 

jsou připraveni vám poskytnout kosmetické, masérské nebo kadeřnické služby 

a knihovna na Vinohradské 69 očekává své stálé i nové čtenáře. Již nyní se můžete 

těšit na tvořivé vánoční dílny, které připravujeme na listopad a na Mikuláše.

Přeji vám i vašim dětem radostné dny!

Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, místostarostka MČ Praha 2 

Jáchym Estreicher, jeho manželka 

Antonie, dcera Anna, její muž Benno 

Vogl a jejich dcera Míša. Přesně před 80 

lety byli před svým domem zatčeni. To 

bylo naposledy, kdy se viděli. Čekaly je 

chvíle, jaké si ani neuměli představit.

Jáchym a  jeho syn Max byli zařazeni 

do  prvního transportu, který odvážel 

Židy z Prahy do koncentračního tábora. 

Maxovi se podařilo utéct, Jáchym však 

v Polsku zahynul. Byl zastřelen poté, co 

si musel vykopat vlastní hrob…

Jeho žena Antonie nastoupila do trans-

portu do Terezína 3. 8. 1942, následně 

byla odvezena do  lotyšské Rigy, kde 

byla zastřelena. Jejich dcera Anna 

s  manželem Bennem a  tříletou Míšou 

byli v roce 1942 deportováni do Terezí-

na a  odtamtud do  rodinného tábora 

v Osvětimi. Na šest mě-

síců tam byli zařazeni 

do  tzv. rodinného tá-

bora se zvláštním za-

cházením. Z  vyjádření 

svědků je zřejmé, že 

pravděpodobně nej-

méně tři měsíce do-

předu přesně věděli 

datum své smrti. 

Benno byl ještě před 

tím odvezen do  kon-

centračního tábora 

Schwarzheide, kde je-

ho stopa končí. 

Anču čekala Sophiina 

volba. Byla jednou z té-

měř 600 českých žen, které dostaly 

na výběr – odjet na práci do jiného tábo-

ra, nebo jít se svými dětmi do  plynové 

komory. Anča se rozhodla, stejně 

jako většina žen, jít na  smrt s  malou 

Míšou. Stalo se tak 10. 7. 1944… Podle 

svědků zpívaly cestou na  smrt českou 

hymnu a  píseň Ha-Tikva (Naděje), která 

se později stala hymnou Izraele. Obě pís-

ně také na slavnostním položení pamět-

ních kamenů 15. září 2019 zazněly. 

Ale vzpomínalo se i na světlejší chvíle je-

jich života: třeba jak Estreicherovi přišli 

do Prahy z Polska v roce 1914, když Já-

chym vložil veškeré své jmění do vago-

nu čokolády, který si objednal ze Švýcar-

ska. Jenže vypukla 1. světová válka a va-

gon se ztratil a  našel se v  Praze. Jáchy-

movi nezbylo, než se vagonu vydat na-

proti.  Tak se rodina usadila v Praze.

Jáchymovi se podařilo vypracovat se 

v  úspěšného obchodníka s  čokoládou 

a  hračkami, ale nikdy nezapomínal 

na doby, kdy mu bylo nejhůř. Až do své-

ho zatčení podporoval chudé a  založil 

několik spolků na pomoc nemajetným. 

Ironií osudu je, že po mnoho let byl také 

předsedou pohřebního spolku. A když 

sám zemřel, řádného pohřbu se mu ne-

dostalo. V neděli 15. 9. 2019 k symbolic-

kému obřadu, při kterém byla po mno-

ha letech uctěna památka Jáchyma i je-

ho rodiny, konečně došlo…

Michal Konečný a Veronika Kirschnerová,

pravnoučata Jáchyma a Antonie 

Estreicherových

Kreativní dílny pro dospělé 

Na ucelený kurz o 7 lekcích , který obsahuje malování na keramiku, se můžete hlásit pro-

střednictvím e-mailu info@krouzkyprouzky.cz, tel. čísle: 774 625 851 nebo osobně v Kavár-

ně Maluj, Korunní 98. Tento kurz probíhá každou lichou středu, od 25. 9. do 18. 12. 2019, 

v čase od 10:00 do 12:00 hod. a cena za celý kurz činí 350 Kč (7lekcí, cena je včetně ma-

teriálu). Přihlásit se je možné i během probíhajícího kurzu. Kurzovné se hradí přímo na 

místě. Více informací vám sdělí zaměstnanci Kavárny Maluj.

KDE: Korunní 98

Jóga pro děti a rodiče 

Ve studiu Karma Yoga se konají každý pátek od 10:00 do 11:00 lekce Jógohrá-

tek. Pro členy klubu Dvojka pro děti a rodiče je cena jedné lekce jógy 50 Kč. Noví zá-

jemci se do klubu mohou přihlásit na místě. Pro velký zájem je nutné se na lekci pře-

dem přihlásit buď telefonicky 728 444 661, nebo e-mailem na info@karmayoga.cz. 

Od  června boudou lekce probíhat venku v Riegrových sadech. Sraz bude každý pátek 

v 10:00 hodin u dětského hřiště U Draka. V případě velmi nepříznivého počasí bude 

lekce přesunuta do zázemí studia Karma Yogy. Doporučujeme si vždy lekci ověřit 

telefonicky. 

KDE: Korunní 25 

Knihovna na Vinohradech – Vinohradská 69 

Členové klubu se zde mohou zaregistrovat na půl roku zdarma a využívat služeb 

knihovny.

Kosmetika – Táborská 32 

Kosmetické, masérské a kadeřnické služby za velmi výhodné ceny na adrese Táborská 32 

vám budou poskytnuty  studenty 2. ročníku Metropolitní odborné umělecké školy. Při před-

ložení klubové karty sleva 20 %. Přijít bez objednání není problém. Pro rezervaci prosím vo-

lejte tel. č.: 274 771 502.

Otevírací doba: pondělí–čtvrtek  8:00–18:00 hod., pátek 8:00–15:00 hod.

Plavecké lekce pro rodiče

Nově každou středu od 18:15 do 19:15 hod. Lekce jsou vedeny trenérem plavání, 

který vás seznámí se správnou technikou plaveckých stylů, pomůže s odstraně-

ním špatných plaveckých návyků. Cena jedné lekce je 50 Kč. Přihlášení na lekci 

e-mailem plavemesdvojkou@gmail.com. Hlídání dětí není zajištěno. Začali 

jsme 2. října. 

KDE: plavecký bazén Sokola Královské Vinohrady, Polská 1a 

Strollering

Při nepříznivém počasí se setkáváte v prostorech tělocvičny. Vždy je dobré si 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 nebo tel.: 

725 296 187. Členové klubu zaplatí za lekci pouze 50 Kč. Více informací naleznete 

na stránkách www.strollering.cz. Sraz v ulici Chopinova, Praha 2 (Riegrovy sady – pro 

lekce venku) nebo Vinohradská 1438, Praha 3 (pro lekce uvnitř). 

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KLUBU 

Přihlášky můžete vyplnit přímo na místě v  Informacích v přízemí budovy 

Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20 nebo také v Informační kancelá-

ři ÚMČ Praha 2 v Jaromírově ul. 23. Získáte tak mnoho výhod nebo se do-

zvíte aktuální informace o  akcích a  partnerech. Při podání přihlášky je 

vždy nutné předložit doklad totožnosti. Členství je bezplatné, podmín-

kou je pouze trvalé bydliště v Praze 2 a věková hranice dětí od narození 

do  15 let.  Kontakt a  podrobné informace sdělí Ivana Procházková, 

tel.: 236 044 264 nebo 724 102 328, e-mail: ivana.prochazkova@praha2.cz. 

Přihlášky také najdete na  webu www.praha2.cz v  záložce Dvojka pro děti 

a rodiče. 

Na záchranu památky můžete využít dotace

Darovala desítky uměleckých pohlednic Praze 2

Odjeli tam, odkud není návratu

Problematiku exekucí přiblíží seminář
Na téma exekuční řízení pořádá městská část Praha 2 ve čtvrtek 10. října bez-

platný seminář. Je určen odborníkům i laikům, kdy účastníci semináře získají 

přehled o dané problematice a budou mít možnost prohlédnout si dokumenty, 

které jsou v řízení zasílány jeho účastníky nebo exekutorem. Přibližně tříhodi-

nový seminář se bude konat v budově Úřadu městské části Praha 2 na náměstí 

Míru 20 v zasedacím sále č. 614 od 9 hodin. Účastníci semináře se seznámí s růz-

nými formami exekucí i s tím, jak se na ně dá reagovat, například když chtějí 

exekuci zastavit či alespoň oddálit. Humanitní odbor MČ Praha 2 pořádá semi-

nář ve spolupráci s občanskou poradnou Společnou cestou.                               red

Vlastníci nemovité kulturní památky, 

která se nachází na  území Prahy 2 

v oblasti Pražské památkové rezerva-

ce nebo městské památkové zóny, 

mohou na  její opravu čerpat peníze 

z  dotačního programu Ministerstva 

kultury ČR. Nejzazší termín pro podá-

ní žádosti o  čerpání dotací na  rok 

2020 je konec října 2019. 

S tím, jakým způsobem lze o tuto do-

taci žádat, vám ochotně poradí na na-

šem úřadě Sylvie Hájková z oddělení 

územního rozvoje, tel.: 236  044  144, 

nebo prostřednictvím elektronické 

pošty (sylvie.hajkova@praha2.cz). Žá-

dosti mohou podávat soukromí vlast-

níci (fyzické nebo právnické osoby), cír-

kevní instituce nebo města.

Praha 2 jako centrální městská část je 

jednak součástí Pražské památkové 

rezervace (Nové Město, Vyšehrad), jed-

nak dvou městských památkových 

zón (Vinohrady, Žižkov, Vršovice a Nus-

le). Příspěvek je poskytován na staveb-

ní obnovu či restaurování památek, 

ale především na  náklady spojené se 

zachováním a  obnovou autentických 

prvků a  konstrukcí památkového ob-

jektu. Příspěvky poskytované z tohoto 

programu jsou přísně účelové, mohou 

být použity jen na úhradu prací zabez-

pečujících uchování souhrnné památ-

kové hodnoty nemovitosti, nikoli 

na modernizaci nebo na práce inves-

tiční povahy.

Vlastníci památkově chráněné nemo-

vitosti musí do  konce října požádat 

o  zařazení do  Anketního dotazníku 

k  Programu regenerace městských pa-

mátkových rezervací a  městských pa-

mátkových zón (kontaktní osobou je 

Sylvie Hájková). Povinnými přílohami 

žádosti je závazné stanovisko odboru 

památkové péče Magistrátu hl. města 

Prahy k obnově kulturní památky, sta-

vební povolení nebo ohlášení staveb-

ních prací, fotodokumentace součas-

ného stavu kulturní památky a u akcí 

obnovy s  plánovanou výší investice 

nad 1 mil. Kč položkový rozpočet.

Další informace, podmínky, metodic-

ké pokyny a zásady Programu regene-

race městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na  rok 

2020 jsou zveřejněny na  webových 

stránkách Ministerstva kultury, viz  

https://www.mkcr.cz/program-rege-

nerace-mestskych-pamatkovych-re-

zervaci-a-mestskych-pamatkovych-

-zon-282.html.                                     red

Dívá se na  domy, které už nestojí, 

a kulatý stolek ve vinohradském bytě 

se vějířovitě pokrývá historickými 

pohlednicemi. Má jich stovky z  celé 

Prahy. „Kdo se o něco zajímá, je sběra-

telem, má život naplněný,“ říká dlou-

holetá obyvatelka Prahy 2 Libuše 

Neumannová. Vzpomíná přitom 

na  své zaměstnání v  antikvariátu 

v  Dlážděné ulici, kam nastoupila 

ve  svých sedmnácti letech a  zůstala 

tam až do  důchodu. Právě tam ji 

naučili nic nevyhazovat. „Byla to nád-

herná práce s noblesními lidmi. Prodá-

vali jsme knihy, pohlednice, grafické 

listy, bibliofilie, ale také mapy, rukopi-

sy a autogramy,“ vypočítává. 

Do krámku občas zavítali z herců Kemr, 

Werich, z muzikantů Suchý se Šlitrem, 

malíři Burian a Vyleťal, ale také třeba 

otec slavné operní pěvkyně Soni 

Červené. „Dělala jsem tu práci 50 let, 

mí šéfové mě učili, že každá kniha má 

svého čtenáře, byli to  knihkupci a an-

tikváři z  první republiky, noblesní, 

sečtělí, vzdělaní,“ vzpomíná Libuše 

Neumannová.

Tehdy začala sbírat umělecké pohled-

nice s fotografi emi kolorovanými i čer-

nobílými. Je na nich jiná Praha – Pod-

skalí s dřevěnými ohradami, Vyšehrad-

ská skála s  domkem převozníka, 

Emauzský areál se stánky se svatými 

obrázky o poutích, dnes zdevastované 

nádraží Vyšehrad (patřící soukromému 

majiteli) ještě v  plné kráse, jiná místa 

už ani nepoznáváme. Je to život Prahy, 

jak jej popisoval její oblíbený spisova-

tel Ignát Herrmann. Pražskými ulicemi 

jezdily kočáry, ráno rachotili mlíkaři 

s  plnými konvemi, v  Riegrových sa-

dech byly restaurace a tančírny. „Jsme 

Pražáci už od třetího kolena. Ale nemys-

lete si, nebylo to vždy tak idylické jako 

na  těch pohlednicích, babička a  ma-

minka ještě zažily hrůzy války, kdy za-

chránily jen holé životy,“ vypráví.

Nyní 65 svých pohlednic poskytla 

Úřadu městské části Praha 2. Zaujala 

ji žádost oddělení územního rozvoje, 

otištěná v Novinách Prahy 2, které pro 

výstavní a archivní účely shání histo-

rické fotografi e. Rozmýšlela se prý 

dlouho, ale nakonec zvítězilo pře-

svědčení, že dar poslouží dobré věci. 

„Rozhodlo to, že úřad Prahy 2 pořádá 

krásné výstavy a koncerty, vydává zají-

mavé publikace a tiskne novoroční ka-

lendáře“. 

Vedoucí oddělení územního rozvoje 

Sylvie Hájková ještě jednou Libuši 

Neumannové za  její příspěvek do 

archivu děkuje.                 

   Text a foto: kla

Není zcela běžné, aby někdo někomu poskytl něco zcela nezištně. Ale stává se to, jak se přesvědčilo oddělení 

územního rozvoje MČ Praha 2. Tento článek je poděkováním jedné z obyvatelek Prahy 2, která je ráda, že žije 

právě na Vinohradech. A projevila to dárkem městské části.

JARMARK U LUDMILY Před kostelem svaté Ludmily slavila 30. výročí vzniku a obnovení činnosti 
Diakonie Českobratrské církve evangelické. Lidé si mohli na jarmarku zakoupit výrobky klientů 
chráněných dílen, oděvy v bazaru oblečení či se zaposlouchat do rytmů kapel Tam Tam Batucada, 
The Brownies či Šolc boys. K vidění byly také irské tance skupiny Rinceoirí.

Anna a Benno Voglovi

Antonie a Jáchym EstreicheroviManželé Voglovi a Antonie Estreicherová



Tramvajová linka č. 2 má v  Praze význam-

nou historickou pozici, a to díky tomu, že ja-

ko jediná byla svého času provozována 

dlouhou dobu jako okružní. Výjimečnost je 

i v tom, že takovýchto linek bylo či ještě je 

v naší republice málo. Základem naší tram-

vajové „dvojky“ byla v  pražské 

aglomeraci od roku 1897 Městská 

elektrická dráha Královských Vino-

hrad, kterou odkoupily Elektrické 

podniky královského hlavního 

města Prahy.

Se zvyšujícím se počtem linek 

a  vedením více linek souběžně 

po  jednom traťovém úseku pře-

stávalo být přehledné a praktické 

do té doby užívané linkové ozna-

čování barvou vozů v  kombinaci 

s různobarevnými tabulkami s ná-

zvy konečných stanic. V roce 1904 

měla již předchůdkyně „dvojky“ 

téměř okružní trasu: Národní diva-

dlo – Staroměstské nám. – Prašná 

brána – Žižkov – Olšany – Korunní 

tř. – Tylovo nám. – Česká technika 

– Spálená ulice. Na lince jezdily ze-

lené vozy a  na  mapě orientační 

tramvajové sítě byla vyznačena 

přerušovanou červenou čarou. V roce 1906 

byl správní radě Elektrických podniků před-

ložen první obecný návrh, aby jednotlivé 

tratě byly očíslovány a aby byly vozy opat-

řeny na čele číslicemi arabskými a na zadní 

plošině římskými. K  této realizaci došlo 

o rok později. Před vypuknutím 1. světové 

války vzrostl počet linek na 14. Linka č. 2 jez-

dila ze stanice Rudolfi num do stanice Flora.

Zlatá éra pražských tramvají byla ve 20. sto-

letí mezi dvěma světovými válkami, kdy 

proběhl mohutný rozvoj tramvajové sítě. 

Linka č. 2 se tak stala nepostradatelnou 

a  plně okružní trasou v  Praze. A  to i  když 

na svých „cílových konečných“ mívala na vo-

zidlech nápisy Bubeneč či Flora, v určitém 

období bylo na směrovkách napsáno třeba: 

„OKRUŽNÍ Král. Vinohrady“. Trasa tramvaje 

zprvu vedla z  Bubenče (konkrétně ze Špej-

charu) přes Letnou, Strossmayerovo nám., 

Revoluční ulicí k  Masarykovu nádraží, po-

tom přes Žižkov na Floru, dále pokračovala 

Korunní třídou, přes Tylovo nám. na náměs-

tí Karlovo, poté Spálenou ulicí, Národní tří-

dou a  po  vltavském nábřeží na  Mánesův 

most a přes Chotkovy sady zpět do Buben-

če. Za nějakou dobu se na mnoho let ustáli-

la v téměř shodné trase s tím rozdílem, že 

od Národního divadla vedla přes most Le-

gií, Malostranské nám. a  z  Klárova zase 

stoupala k Chotkovým sadům. V této 

trase si ji mnozí z obyvatel Prahy ješ-

tě dodnes pamatují.

Okružní „dvojka“ se do  povědomí 

Pražanů zapsala tehdy nejnovějšími 

štíhlými vozy typu „Ponorka“ se 

shodně karosářsky laděnými přívěs-

nými vagony, které jezdily po  Praze 

až do  0.30 hodin – tzv. polonoční 

provoz. Tyto červené tramvaje 

po dlouhá desetiletí neúnavně krou-

žily po pražském okruhu obousměr-

ně až do  velkého dopravního prů-

zkumu na konci 50. let minulého sto-

letí, kdy se z jeho výsledků provedly 

podklady k zásadní přestavbě sítě li-

nek tramvají. K realizaci se přistoupi-

lo od 13. 3. 1961 a znamenalo tu zru-

šení okružní „dvojky“. Její nová trasa 

byla vytýčena v úseku Olšanské hřbi-

tovy – Bílá Hora. O několik let později 

byla prodloužena z Olšan do Hrdlo-

řez a byla tak jednou z nejdelších v Praze. 

Díky novým linkám podzemní dráhy však 

její smysl pohasínal.  Tak se stalo, že jednu 

dobu jezdila pouze na levém břehu Vltavy.

Byly chvíle, kdy byla i  úplně zrušena. Pak 

od léta roku 2016 byla znovu naplánovaná 

její trasa přes Prahu 2 (Karlovo nám. a Palac-

kého nám.) z Petřin na nádraží Braník. 

Text: Jan Dvořák, foto: Petr Hejna
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Od  Ostrčilova náměstí se podél potoka 

Botiče nadvakrát směrem do Nuslí zala-

muje Sekaninova ulice. Vlivem blízkosti 

Vyšehradu, místa spjatého s nejstarší his-

torií českého státu, se tato 

komunikace v  letech 1892–

1947 nazývala Přemyslovým 

nábřežím (na  památku báj-

ného knížete Přemysla Oráče).

Ulice v  roce 1947 získala 

jméno Sekaninova. Právník 

a levicový novinář JUDr. Ivan 

Sekanina (31. 10. 1900 – 21. 5. 

1940) se narodil v  Novém 

Městě na  Moravě jako syn 

spisovatele, básníka, literár-

ního kritika a  pedagoga 

Františka Sekaniny. K  litera-

tuře měl po celý život velmi blízko, což jis-

tě přispělo k jeho přátelství s básníkem Ji-

řím Wolkerem ještě před prahem dospě-

losti. Po studiích na Právnické fakultě UK 

se Ivan Sekanina stýkal s několika levico-

vými intelektuály, což jej v roce 1925 do-

vedlo ke vstupu do Komunistické strany 

Československa. Následně se stal práv-

ním zástupcem takřka celého domácího 

komunistického hnutí, zároveň sám psal 

a stýkal se s mnoha lidmi z kulturní ob-

lasti. Byl přítomen tzv. Lipskému proce-

su – soudu se skupinou radikálů, kteří 

v roce 1933 údajně zapálili Říšský sněm. 

Nakonec se prokázalo, že za  zločinem 

stojí sami žalující fašisté. Sekanina to vel-

mi prožíval (dokonce pomáhal chránit 

dceru jednoho z  obviněných) a  výrazný 

antifašistický tón již neopustil. Spolu s fi -

lozofem Josefem Fischerem formuloval 

fi nální verzi textu „Věrni zů-

staneme“, kterým českoslo-

venská inteligence protesto-

vala proti Hitlerově agresi 

vůči našemu státu. Již v břez-

nu 1939 byl Sekanina přícho-

zími fašisty uvězněn a v květ-

nu následujícího roku podle-

hl následkům mučení v kon-

centračním táboře Sachsen-

hausen.

I když se po sametové revolu-

ci objevily hlasy protestující 

proti tomu, že Sekaninova uli-

ce svým jménem připomíná jednoho 

z předních komunistů, přítele Slánského 

a  Švermy, nakonec zvítězil názor, že 

nemá být zapomenut statečný člověk, 

významný bojovník proti fašismu.

Text: Jan Gross, Foto: Jaroslav Kocourek

Výlety do historie

O původu názvů ulic                 Sekaninova ulice

Když se řekne Vyšehrad, každý si 

představí hradby kdysi středově-

kého sídla prvního z  českých krá-

lů, jehož nepřehlédnutelný kostel 

svatého Petra a  Pavla se tyčí 

na  skále nad řekou Vltavou. Je-

nomže Vyšehrad, to není jenom hrad 

a zbytek barokní pevnosti. Je to také 

jedna ze starobylých pražských čtvr-

tí městské části Prahy 2.

I když z původních malebných dom-

ků nacházejících se kolem Přemys-

lovské rezidence již nic nezbylo, 

měl Vyšehrad opravdu své vlastní 

městečko, které zaniklo v souvislosti 

s  budováním vojenské pevnosti. 

Kromě toho k  němu patřilo také 

podhradí pod Vyšehradskou skálou 

a  v  něm tržiště, kde se samozřejmě 

čile obchodovalo. 

Stačí se jen trochu rozhlédnout 

a zjistíte, že tzv. Podvyšehradí exis-

tuje stále. Vypadá však úplně jinak, 

než tomu bylo v minulosti, kdy jeho 

zástavbu tvořilo asi padesát domků 

kolem několika komunikací, z  nichž 

nejdůležitější byla cesta totožná 

s dnešní Vratislavovou ulicí.

Strategická poloha bájného sídla 

prvních českých panovníků, nad 

soutokem Vltavy a Botiče, předurčila 

Vyšehradu významnou roli. Právě 

proto považoval Karel IV. za důležité 

propojit hradby Nového Města praž-

ského s  vyšehradským opevněním 

a  zároveň svým korunovačním řá-

dem přisoudil Vyšehradu symbolic-

ké postavení v hierarchii královských 

sídel. 

Postupem doby se však proměnil 

nejen hrad, nýbrž i  jeho bezpro-

střední okolí. Namísto středověké 

jednoduchosti dnes obdivujeme ro-

dinné kubistické domy architekta 

Josefa Chochola na Rašínově nábřeží 

nebo jeho unikátní nárožní činžák 

v  Neklanově ulici. Každého osloví 

určitě také pestrost vyšehradské ar-

chitektury, která většinou vznikala 

na přelomu 19. a 20. století. Je velmi 

osobitá. Někomu se bude více líbit 

secese či její geometrická verze Ota-

kara Novotného, jinému třeba funk-

cionalistická sokolovna architekta 

Františka Roitha nebo naopak ještě 

klasicizující tvarosloví nájemních 

domů. Na jejich výstavbě se podílela 

plejáda nejslavnějších pražských au-

torů v čele s Emilem Králíčkem.

Centrem Vyšehradu zůstává bezpo-

chyby zdaleka viditelná pevnost 

s kasematy, kostelem sv. Petra a Pav-

la a slavným národním pohřebištěm. 

Ovšem pozornost si zaslouží i  další 

místa, která přímo vybízejí k návště-

vě. Při podzimní procházce počítejte 

s  tím, že se trochu zadýcháte. Vyše-

hrad je totiž kopcovitou čtvrtí. Hezky 

si to užijte!

Jaroslava Nováková, průvodkyně 

a odborná konzultantka PIS

„Republikánská svoboda na  dvorech 

domů vinohradských zabíhá do  nepří-

pustných mezí. Potulní zpěváci a  hu-

debníci provozují své řemeslo i  v  hodi-

nách dopoledních. Žádáme policii aby 

tohoto nešvaru netrpěla.“ Ovšem ne 

všem bylo v  těch dnech do  zpěvu, 

zvláště s  vidinou přicházející zimy: 

„Nedostatek uhlí na  Královských Vino-

hradech jest letos všeobecný. Ani obec 

nemá na celou zimu postaráno o topivo 

pro veřejné ústavy a úřady. Školní mlá-

dež musela být v pondělí pro chlad ne-

vytápěných učeben poslána domů.“ 

A jak Královské Vinohrady oslavily prv-

ní výročí samostatného státu? Velkole-

pě. Odpovídaly tomu již přípravy v uli-

cích: „Městská rada vyzývá obecenstvo, 

aby již přede dnem svátečním ozdobilo 

domy, balkony i okna prapory. Ve městě 

uspořádány budou Dobrovolné sbírky 

mládeže ve prospěch invalidů a sirotků 

po legionářích.“ Městská rada připravi-

la ve spolupráci s Klubem učitelstva vi-

nohradského bohatý program. V před-

večer svátku proběhla na radnici slav-

nostní schůze městského zastupitel-

stva. Starosta Pichl pronesl velkolepou 

řeč, ze které ocitujme alespoň násle-

dující: „Jsem si jist, že nás velká doba ne-

shledá malými, a  že se nám podaří vy-

budovat na podkladě ryze demokratic-

kém a sociálně krajně spravedlivém, sil-

nou, zdravou republiku, o níž jsme drah-

ně let snili.“ Následoval bouřlivý po-

tlesk, po kterém vinohradský starosta 

uvedl ještě poslední bod schůze, kte-

rým bylo udělení čestného občanství 

ministrovi zahraničí dr. Benešovi: „Tlu-

močím jednomyslný návrh městské ra-

dy, aby dru. Edvardu Benešovi za  jeho 

veliké zásluhy o národ a republiku uděle-

no bylo čestné měšťanství města Králov-

ských Vinohrad.“ Následná volba pro-

běhla hlasovacími lístky a vyzněla jed-

nomyslně pro návrh. „Sbor přijal výsle-

dek její s  nadšeným provoláním slávy 

dru. Benešovi. Zapěním závěrečného 

chorálu byla slavnostní schůze skonče-

na.“ Poté se již celé vinohradské zastu-

pitelstvo odebralo na  Václavské ná-

městí, kde byla k hrobu neznámého vo-

jína jménem obce položena kytice růží. 

Ve sváteční den, v úterý 28. října 1919, 

byl program oslav následující: „Ve vel-

kém sále Národního domu proběhl 

o deváté hodině Dětský den s akademií 

pro mládež škol měšťanských a  5. tříd 

škol obecných. Odpoledne pak vojenský 

koncert na  Purkyňově náměstí a  nako-

nec slavnostní představení v  Městském 

divadle. Navíc vinohradské biografy 

uchystaly zvláštní pouč-

ná představení pro děti 

a  mládež.“ Školní mlá-

dež se mohla těšit 

i  na  nový přednáškový 

a promítací sál ve Slez-

ské ulici: „Přednášková 

síň vznikne adaptací 

školní kaple. Síň bude 

prostě, ale účelně vyba-

vena elektrickým osvět-

lením, projekční stěnou 

a  promítacími aparáty.“ 

Uvědomělý občan a  věrný republikán 

mohl mladé republice přispět také fi -

nančně: „Nejdůstojněji oslavíte 28. říjen, 

upíšete-li státní půjčku, jak ostatně velí 

vlastenecká a  republikánská povinnost. 

Jen bohatý stát má přátele a  úvěr!“ 

A dobrá zpráva na závěr: „Ničitelé emai-

lových tabulek v sadech Riegrových do-

padeni! Jsou jimi dva vinohradští, ně-

mecko-židovští školáci. Hans Obereigner 

a Alfred Kollin. Městská rada učinila kro-

ky, aby darebové byli příkladně potrestá-

ni a rodičové jejich, aby škodu nahradili.“ 

Dobrý konec všechno spraví. 

Michal Frankl

Pozn. autora: Citace z  dobového tisku 

pocházejí z  periodika „Vinohradské lis-

ty“, které je součástí fondů Národní 

knihovny České republiky. 

Vážení čtenáři, znovu se setkáváte s rubrikou, která postupně představuje jednotlivé části Prahy 2 z pohledu historie. Po prvním díle věnovaném Vinohradům se nyní 

zaměřujeme na starobylý Vyšehrad, který se celý rozkládá na území Prahy 2. Následovat bude Nové Město. Těšíme se na vaše příspěvky o tom, kterou lokalitu v Praze 2 

považujete za nejkrásnější. Pište na adresu redakce@praha2.cz, nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Historický vůz TATRA T1 dojezdil v Praze v roce 1983

   Nejkrásnější je…       VYŠEHRAD  (II.)                

Střípky z historie         NOSTALGICKÁ VZPOMÍNKA NA OKRUŽNÍ TRAMVAJ Č. 2
Psalo se před sto lety
Dnes nejen o 28. říjnu 

„Vinohradská sadová správa upevnila v Riegrových sadech 

emailové poučné tabulky s českým a latinským jménem 

rostlin. V těchto dnech vyvolilo si několik uličníků tyto 

tabulky za terč a bombardovalo je tak dlouho, až jich 

několik úplně zničilo.“

Pro Vyšehrad je charakteristická architektonická pestrost 
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INFOLINKA 
„ULICE PRAHY 2“ 

funguje bezplatně 
na tel.: 800 879 222 

e-mail: infolinka@praha2.cz
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ŘÍJEN 
Út 8.10. Anny Letenské 13
St  9.10. Sarajevská/Rejskova
Ct 10.10. Ostrčilovo nám.
Po  14.10. Na Hrobci
Út 15.10. Na Kozačce
St  16.10.  Pod Slovany/Trojická 

(LSD)
Čt  17.10. Slezská/Blanická
Po  21.10. Trojanova 7      
Út  22.10. Záhřebská/Americká 
St  23.10. Lublaňská/Koubkova 
Čt 24.10. Sázavská 13
So  26.10. Na Bojišti
So  26.10. Na Zderaze 7
Po  28.10. Římská/Italská
Út 29.10. Slavojova 
St  30.10. Chodská/Korunní
Čt  31.10.  Chopinova/Krkonošská 

LISTOPAD
Po  4.11.  Jaromírova/Svatoplukova
Út   5.11.  Londýnská/Rumunská
St  6.11.   Polská 36
Čt  7.11.   Anny Letenské 13 
Po  11.11.  Vocelova
Út  12.11.  Ostrčilovo nám.
St  13.11.  Štěpánská/Na Rybníčku
Čt  14.11.  Na Kozačce
Po  18.11.  Slezská/Blanická
Út  19.11.  Neklanova 30
St  20.11.  Trojanova 7
Čt  21.11. Záhřebská/Americká
So  23.11. Na Bojišti
So  23.11. Na Zderaze 7
Po  25.11.  Lublaňská/Koubkova
Út  26.11. Sázavská 13
St  27.11.  Římská/Italská
Čt  28.11.  Pod Slovany/Trojická 

Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistaveny ve všední den od 
15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Létající sběrné dvory (LSD) 
programu Čistá dvojka jsou přistaveny od 13:00 do 19:00. 

Svoz velkoobjemového odpadu
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Ing. Ivan Kočí
realitní poradce, člen realitní komory

Chcete prodat 
nemovitost?
Využijte naše zkušenosti
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www.realitykoci.cz
koci@realitykoci.cz, tel.: 777 777 599

KLUB REMEDIUM 
Centrum aktivit pro seniory 
Praha 3, Táboritská 22
( 222 712 940 
www.vstupujte.cz  

Pokračuje zápis na volná místa 

v kurzech. Nové kurzy:

●  Angličtina pro začátečníky

●  Cvičení na podporu vitality

●  Internet

●  Počítačový kurz pro pokročilé

●  Chytrý telefon I. a II.
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Vážení čtenáři, 

v  minulém čísle jsme se vás ptali: Jaký 

kostel je zachycen na fotografi i a který 

barokní umělec byl pohřben na  tam-

ním hřbitově? Správná odpověď zní: 

Jedná se o kostel sv. Štěpána, kde byl 

pochován Matyáš Bernard Braun. Bla-

hopřejeme výherci Františku Lukášovi, 

který má u nás v redakci dárek.

Dnešní hádanka se rovněž vztahu-

je k  domu, tentokrát ale světskému. 

Velmi moderně vyhlížející dům z  naší 

fotografi e nepochází až z  porevoluční-

ho období, jak by se na  první pohled 

mohlo zdát. Stavěl se v 70. a 80. letech 

20. století. Autorka projektu dům velmi 

umně vtiskla do  okolní zástavby (mj. 

i pevným dodržením výškové linie celého 

domovního bloku), což je pro její tvorbu 

typické. Přestože architektčina práce 

spadá do období komunistické totality, 

její výtvory nepatří rozhodně do typic-

ké socialistické šedi. Proto získala celou 

řadu architektonických ocenění. Na-

vzdory těmto okolnostem mnozí spojují 

její dílo s  temnou dobou normalizace 

tak silně, že jeho přínos pro současnost 

nevidí. Část architektonické obce proto 

v  současnosti vyvíjí značné úsilí, aby 

nedocházelo k  necitlivým přestavbám 

jejích projektů nebo dokonce ke zbou-

rání. 

V  případě domu z  naší hádanky plnila 

architektka následující zadání: do  pro-

luky v  hustě osídlené části města, kde 

byl zbořen nevzhledný objekt garáží 

a  autodílen z  50. let, začlenit moder-

ní administrativní stavbu. Investor 

Fotosoutěž

několikrát měnil přesné určení jednot-

livých podlaží, a  proto také architektka 

musela přistoupit ke změnám v projektu. 

Přestože budova působí na první pohled 

zajímavě, její výstavba nebyla na tehdejší 

dobu nákladná. Mohutné betonové plo-

chy zakryly modro-zelené smaltované 

plechové desky, které vytvořily předsaze-

nou fasádu, čímž došlo k účinnému zvu-

kovému odclonění ulice. Plášť budovy se 

dočkal dokončení až čtyři roky po předá-

ní domu do  užívání, 11 let po  zahájení 

stavebních prací.

Kromě výše zmíněné výrazné barvy 

desek na  fasádě patří mezi výrazné 

prvky budovy dvojice mohutných 

arkýřů ve výšce 2. až 5. patra. Podpírají je 

železobetonové stěny s  reliéfní výzdo-

bou podle návrhu sochaře Miloslava 

Chlupáče. Průčelí do dvora je jednoduš-

ší a jeho výraznějším prvkem se stalo jen 

schodiště.

Soutěžní otázka: Uveďte název ulice, 

kde budova stojí, dále jméno archi-

tektky a  název stavebního stylu, který 

stavba reprezentuje. Napovíme, že cha-

rakteristickými znaky tohoto stylu jsou 

kovové konstrukce a  neopracovaný be-

ton. Odpovědi posílejte na  adresu ÚMČ 

Praha 2, náměstí Míru 20, 120  39 nebo 

e-mailem na  adresu redakce@praha2.cz, 

nejpozději do 23. října.

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 21, číslo 10, den vydání 7. 10. 2019. Uzávěrka příštího čísla: 23. 10. 2019, expedice 4. 11. 2019. • Předsedkyně redakční rady Renata Kašická • Vedoucí redaktorka Jitka Eisenhammerová 
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Před 170 lety se oženil v kostele sv. Štěpána významný český hudební skla-

datel. Jeho jméno skrývá tajenka. Řešení posílejte na  adresu ÚMČ Praha 2, 

redakce Novin Prahy 2, náměstí Míru 20, 120  39 nebo e-mailem na  adresu 

redakce@praha2.cz, a to nejpozději do 23. října. Správné znění tajenky z mi-

nulého čísla: Ota Janeček. Na výherce Jiřího Bicana čeká u nás v redakci dárek.

Okénko do Novoměstské 

VÝSTAVY: Tajemné světy Jaromíra Šofra 
ukazují známého českého fi lmového 
tvůrce jako autora podivuhodně nad-
časových obrazů. Jeho tvorba navazuje 
na  meziválečnou a  poválečnou surre-
alistickou tradici. Vystavuje v  Galerii 

v přízemí do 17. listopadu denně kromě 
pondělí 10:00–18:00.
Výstava karlovarského malíře Jana Sam-
ce zahrnuje výběr děl z posledních pěti 
let. Uvidíte nejen závěsné obrazy na zdi, 
ale i nenapjatá plátna v prostoru. Výstava 
Nejen malba je přístupná do 3. listopadu 
v Galerii ve věži denně kromě pondělí 
10:00–18:00.
Historie Nového Města a  Praha panora-
matická je stálou expozicí dobových 
rytin instalovaných v  bývalém bytě 

věžníka ve věži. Otevřeno denně kromě 
pondělí 10:00–18:00.
Neviditelná výstava nabízí hodinu stráve-
nou v naprosté tmě s nevidomým prů-
vodcem. Poté se můžete projít viditel-
nou částí výstavy. Dlouhodobá výstava 
je otevřena od jara 2011. Je přístupná ve 
výstavních prostorách II. patra v pra-
covních dnech 11:10–19:30, o víkendech 
a svátcích od 10:00.
KONCERTY: Repertoárové novinky z Mo-
zartových a  Myslivečkových děl zahraje 
komorní orchestr Harmonia Praha s umě-
leckým vedoucím a  houslistou Mirosla-
vem Vilímcem. Další koncert z  hudební-
ho cyklu Stylové večery se koná 31. října 
ve Velkém sále. Začátek koncertu Božský 
Amadé a il Divino Boemo je v 19:30.
Mladý španělský tenorista Xabier 
Anduaga vystoupí ve  Velkém sále 
9. října za doprovodu klavíristy Ahmada 
Hedara. Začátek v 19:00.
Ve Velkém sále se odehraje rovněž kon-
cert Andrea Motis Quintet. Protagonist-
kou kvintetu je trumpetistka, zpěvačka 
a skladatelka Andrea Motis. Začátek 11. 10. 
v 19:30.
Pacientům s roztroušenou sklerózou 
bude věnován výtěžek koncertu spoje-
ného s vernisáží obrazů malířky Henri-
ety Rojkovej. Roztroušeně spojeni/Ingrid 
Menky & Band je věnován motivům 
skutečných příběhů lidí s touto nemocí. 
Začátek ve Velkém sále 24. října v 18:30.
AKCE: Při komentované prohlídce Novo-
městské radnice se dozvíte o historii jedné 
z nejkrásnějších pražských památek. Sraz 
14. října v 10:00 na nádvoří. Závazné při-
hlášky předem, více na www.nrpraha.cz.
Historické radniční prostory opět napl-
ní vůně kuchyní z různých koutů světa. 
Na Festivalu delikátních chutí si pochut-
náte na exotických i našich lokálních 
pokrmech. Přijďte 12. října do přízemí 

a nádvoří mezi 10. až 18. hodinou. Vstup 
zdarma.
Oblečení, šperky i originální retro a vintage 
kousky se objeví na Podzimním Ryder´s ba-
zaru, nebudou chybět ani modely od zná-
mých návrhářek. Na  tradičním módním 
bazaru s  nejlepšími kousky z  dobročin-
ných obchodů Sue Ryder najdete i dárko-
vé předměty a knihy. Výtěžek pomůže Sue 
Ryder zaplatit zdravotnický materiál pro 
seniory nehrazený zdravotními pojišťov-
nami. Koná se 7. října v Mázhausu, otevře-
no 10:00–20:00, vstup zdarma.
Jako symbolické zakončení turistické 
sezony se koná Měsíc věží a rozhleden. 
Letos se koná již poosmé. Na věž mohou 
vystoupat 28. října děti do 12 let zdarma, 
pokud si zakoupí soutěžní 4pohled. Ve 
14:00 se plánuje výstup na věž s českou 
vlajkou.
Pokročilá úniková hra The Chamber – Ta-
jemství císaře stále pokračuje v suterén-
ních prostorách bývalé vinárny. Hra je 
určena pro 2 až 6 osob a odehrává se 
v prostředí vytvořeném speciálně pro 
tuto příležitost po vzoru středověkých 
interiérů. Otevírací doba v pracovní dny 
11:00–21:30, o víkendech 9:15–21:30. 

Interiér kostela sv. Štěpána

PSÍ DEN PODPOŘIL 
ÚTULKY Vyzkoušet si 
slaňování, projít trať 
s  překážkami pro agility 
či se podívat na  ukázky 
výcviku záchranářských 
a asistenčních psů. Právě 
takové aktivity připravila 
Praha 2 pro návštěvní-
ky již šestého Psího dne. 
Akci, která se konala zkra-
je září a kterou navštívily 
stovky lidí v  doprovodu 
psích kamarádů, zaháji-
la moderátorka Kateřina 
Kašparová a  místosta-
rosta Jaroslav Šolc. Praha 2 nabídla všem, kdo k  jejímu stánku přišli se psem, pro zvířecí 
miláčky pamlsky a hračky. Kromě zábavy připravila Praha 2 pro přítomné i dárky do tom-
boly, jejíž výtěžek putoval na podporu vybraným psím útulkům. A kolik korun se vybralo? 
Z letošního Psího dne na konto útulků půjde celkem 15 000 korun!                            text a foto: je

AMERICKÁ V BARVÁCH MEXIKA  Americká ulice se druhou sobotu v září proměni-
la v sousedský festival. Stovky lidí mohly v rámci akce Zažít Americkou jinak ochutnat 
delikatesy místních podniků, zúčastnit se workshopů, zhlédnout divadelní představení 

či ochutnat osvě-
žující koktejly. 
Součástí akce byla 
slavnost La Calle 
Mexicana  u příle-
žitosti mexického 
Dne nezávislosti. 
Na jejím hlavním 
pódiu pronesla 
zdravici místosta-
rostka Prahy 2 
Alexandra Udže-
nija (na snímku)
spolu s mexickou 
velvyslankyní, Její 

Excelencí Rosaurou Leonorou Rueda Gutierrez, která zde předvedla i mexický pozdrav 
El Grito. Zažít Americkou jinak se konalo pod záštitou starostky Prahy 2 Jany Černochové 
a s fi nančním přispěním Prahy 2.                                                                                              text: je, foto: pos

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se představil v parku Folimanka. Stovky návštěv-
níků, hlavně těch dětských, navštívily 6. září akci s názvem Den s IZS v parku Folimanka. 
Děti si prohlédly interiér hasičských vozů, vyzkoušely armádní techniku a prohlédly ukázky 
výcviku služebních psů. Akci provázela soutěž dětských týmových družstev a ceny vítězům 
předali starostka Jana Černochová a radní Michal Zuna, který má na starosti bezpečnost. Ten 
přítomným zároveň slíbil, že se akce uskuteční i v následujícím roce.                                                              red

NOVOMĚSTSKOU PROVONÍ KULINÁŘSKÝ FESTIVAL Na nádvoří i v historických 
interiérech Novoměstské radnice a  části parku na  Karlově náměstí se uskuteční v  sobotu 
12. října atraktivní gastronomická akce Festival delikátních chutí. Novoměstská radnice jej 
pojímá tak trochu jako sousedskou merendu. Návštěvníci budou moci vybírat kulinářské spe-
ciality i tradiční pokrmy různých zemí z několika kontinentů. „Téměř tři desítky kulinářů bu-
dou před očima návštěvníků připravovat masa na grilu, speciality z Asie, mořské plody, jídla 
z Karibiku. V nabídce budou mexické quesadillas, belgické hranolky, sýry a klobásky z Tyrol, 
francouzské tartaletky a české vdolky. Na zdraví si můžete připít svěžím francouzským vínem, 
nebo si dát výběrovou kávou či lokální řemeslné pivo,“ upřesňuje produkční festivalu Jitka 
Palusková. Delikatesy můžete ochutnávat mezi 10. a 18. hodinou. Vstup je zdarma.                red
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