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OSTUDA MĚSÍCE
Zanedban˘ kousek v centru mûsta
Paní Dana Halíková zdokumentovala svoji kaÏdodenní cestu do práce a poslala nám nûkolik fotografií, poﬁízen˘ch v sousedství pomníku legionáﬁÛ, spolu s komentáﬁem: „Nutno podotknout, Ïe kdyby nebylo tûch, co nepoﬁádek dûlají, tak by nebyl; ale jestliÏe jsou lidé lhostejní
ke svému okolí a spoléhají na anonymitu velkomûsta, pak to takhle dopadá. Nechápu, Ïe park
z jedné strany uklízí a stará se o nûj jiná firma, neÏ v okolí pomníku – jde o Palackého námûstí pod schody. Îelezo tam leÏí jiÏ dobﬁe dva mûsíce, nepoﬁádek kolem lavic je tam témûﬁ
neustále, protoÏe se tam schází mládeÏ, neÏ jde do ‰koly, pﬁes léto tam spával nûkdo na laviãkách a potom odpoledne je tam také plno. Dva malé ko‰e na odpadky jsou vûãnû plné...“
Zmínûn˘ kousek Zítkov˘ch sadÛ, o jejichÏ úklid se jinak stará mûstská ãást Praha 2, patﬁí do
péãe Technické správy komunikací. Ta zde v‰ak kvÛli nedostatku financí úklid nezaji‰Èuje tak
ãasto, jak by bylo potﬁeba, a ani ko‰Û tu není dostatek. âas od ãasu mûstská ãást Praha 2
provede úklid na vlastní náklady, coÏ v‰ak podstatu problému neﬁe‰í. A tak nezb˘vá, neÏ tlaãit na správce zanedbaného kousku sadÛ (TSK), aby vûnoval této lokalitû více pozornosti
a pokusil se najít finanãní prostﬁedky na zaji‰tûní pravidelné údrÏby.
Poznámka redakce:
Pokud si v‰imnete nûjakého ne‰varu ve svém
okolí, neváhejte nám dát
vûdût. Staãí popsat situaci, pﬁípadnû poﬁídit foto,
a poslat na adresu: ÚMâ
Praha 2, redakce novin,
nám. Míru 20, 120 39
Praha 2 nebo na e-mail:
noviny@p2.mepnet.cz.
MÛÏete také volat na ãísla: 236 044 119 a 236
044 182.

DOBRÁ ZPRÁVA
V minulém ãísle seznámila zástupkynû
starosty Jana âernochová ãtenáﬁe se spoleãn˘m pilotním projektem firmy Komwag
a mûstské ãásti Praha 2 t˘kajícím se permanentní ochrany objektÛ proti graffiti. Projekt
pro‰el úvodní fází a já bych se s vámi rád
rozdûlil o první zku‰enosti, které jsme spoleãnou cestou nabyli.
Projekt má nûkolik fází. V té první jsme
opravili pﬁízemní ãásti fasád vybran˘ch domÛ.
Opravy se t˘kaly zejména po‰kození graffiti,
ale také zahrnovaly po‰kození zpÛsobená
bûÏn˘m opotﬁebením. PouÏili jsme klasickou
technologii (jádrovou a ‰tukovou omítku a koneãn˘ nátûr fasádní barvou) s tím, Ïe jsme
povrch na závûr o‰etﬁili antigraffiti penetraãním nátûrem. Ve druhé fázi, v jejíÏ polovinû
se právû nalézáme, dohlíÏíme na pﬁedmûtné
domy a okamÏitû odstraÀujeme vznikající
graffiti. Ve tﬁetí fázi budeme poskytovat tytéÏ
sluÏby, jako ve druhé, s tím rozdílem, Ïe plnû-

Boj s graffiti se ubírá správnou cestou
ní bude hrazeno pau‰ální ãástkou za kaÏd˘
objekt, zahrnut˘ do projektu. Tuto fázi zahájíme 1. prosince 2005.
âísla potvrzují ná‰ pﬁedpoklad „sprejery
oblíben˘ch“ míst. Za nûkolik t˘dnÛ je zﬁejmé,
Ïe na nûkter˘ch domech budeme zasahovat
opakovanû. Od 1. záﬁí do 14. ﬁíjna jsme celkovû zasahovali tﬁináctkrát u sedmi domÛ,
pﬁitom jen u tﬁí z nich jednou. Permanentní

dozor jsme zaloÏili na posádkách na‰ich vozÛ, kter˘ch je pﬁes padesát a kaÏd˘ den se
pohybují po celé mûstské ãásti. Posádky zaznamenávají pﬁípadná po‰kození na sledovan˘ch domech, jejich odstraÀování následnû
ﬁe‰í ná‰ dispeãink. Vût‰inou se nám podaﬁí
graffiti odstranit do 24 hodin. Relativnû krátká
doba má velmi pﬁízniv˘ dopad na chránûné
domy. Zatím jsme se díky rychlému odstranûní a kvalitnímu penetraãnímu nátûru nikdy nedostali do problému s po‰kozením omítky.
Závûrem mohu s úlevou konstatovat, Ïe
se projekt ubírá správnou cestou.
Michal Pára, Komwag, a. s.
Redakãní poznámka: Na www.praha2.cz
jsme se zeptali: Domníváte se, Ïe v˘tvory
sprejerÛ (graffiti) mohou nûjak obohatit mûstské
prostﬁedí? 286 úãastníkÛ ankety odpovûdûlo
rozhodnû ano, 291 pouze na vyhrazen˘ch plochách industriálních objektÛ a 494 vÛbec ne.

Děti dětem aneb Předvánoční odpoledne ve vinohradské sokolovně

Bûh do lond˘nsk˘ch schodÛ

Informaãní den UK

Po ﬁíjnovém setkání b˘val˘ch uãitelÛ
a pracovníkÛ chystá Základní ‰kola Lond˘nská dal‰í akci. Dne 22. listopadu se v prostorách ‰koly uskuteãní jiÏ 12. roãník tradiãní
sportovnû spoleãenské akce Bûh do lond˘nsk˘ch schodÛ. K úãasti v „dospûláck˘ch“ kategoriích jsou zváni v‰ichni pﬁíznivci ‰koly,
b˘valí Ïáci i jejich rodiãe. Novinkou leto‰ního
roãníku je, Ïe se v‰echny kategorie uskuteãní
v jeden den.
Podrobnosti: Martin ·evãík, tel.: 775 362
392, e-mail: sevcik@londynska.cz.
Martin ·evãík, ﬁeditel Z· Lond˘nská

Pro ty, kteﬁí potﬁebují informace o v‰ech
typech studia na Univerzitû Karlovû (bakaláﬁské, magisterské, doktorské) a o dal‰ích
moÏnostech, které univerzita nabízí (studium
v zahraniãí, studium osob se speciálními potﬁebami vãetnû osob se ZTP atd.) je na sobotu 12. listopadu pﬁipraven jiÏ tﬁetí Informaãní den, urãen˘ v‰em zájemcÛm o studium. Od 9:00 do 15:00 budou v univerzitních prostorách v Celetné 16 a 20 fungovat
informaãní stánky jednotliv˘ch fakult, které
se budou rovnûÏ prezentovat v tzv. Modré
posluchárnû.
red

Dánské děti navštívily Prahu
Mil˘ dánsk˘ pﬁíteli!
Ty, ani nikdo z Vás netu‰í, jak
moc je nám po Vás smutno. My se
·tûpánem jsme si jiÏ pﬁi rozluãkovém veãeru uvûdomili, Ïe aÏ odjedete, zmizí nám ze Ïivota nûco moc
pûkného, a to vztah, kter˘ jsme si
s Vámi utvoﬁili.
Zpoãátku jsme byli odtaÏití, ale
ledy se prolomily hned první den díky Vám, kteﬁí jste bez váhání objali
·tûpána jako starého dobrého pﬁítele. Po Va‰em odjezdu mi opravdu
rvalo srdce vidût ·tûpánovy smutné
oãi, kdyÏ zjistil, Ïe pﬁi‰el o kamarády, které zde doteì nena‰el.
Ano, jak jsme se v‰emi ostatními ãekali, dopad do reality byl víc neÏ tvrd˘. Cel˘ t˘den jsme
na Vás mysleli, dokoleãka vzpomínali na skvûlé v˘lety a bezstarostné dny strávené s Vámi. Na
to, jak ses zﬁítil ze svahu, ale i na Va‰e rozzáﬁené tváﬁe, kdyÏ jste vidûli KarlÛv most a malíﬁe
karikatur na nûm.
Mrzí mû, Ïe se nejspí‰ nedozví‰, jak moc nám chybíte, jak moc Vás máme rádi a jak jsme se
cítili po Va‰em odjezdu, protoÏe je‰tû tolik neovládáme anglick˘ jazyk, kter˘m bych své pocity
podrobnû popsala.
Nezb˘vá tudíÏ nic jiného neÏ doufat, Ïe jste vyãetli na‰e my‰lenky z ubreãen˘ch a víc neÏ
smutn˘ch obliãejÛ a Ïe z nás máte stejné dojmy, jako my z Vás.
Líbá Tû
Nikol Trojanová,
Z· Na Smetance 1, Praha 2
Pozn. red.: Dánské dûti byly na náv‰tûvû v Praze v termínu 3. – 7. 10. 2005.

Studenti z Prahy 2 v Evropském parlamentu
Studenti oboru veﬁejná správa z Vy‰‰í odborné ‰koly a Obchodní akademie v Podskalské ulici nav‰tívili v záﬁí na své studijní cestû do Francie, zamûﬁené na tisíciletou tradici Evropy, Evropsk˘ parlament ve ·trasburku.
Náv‰tûva se uskuteãnila na pozvání poslance Evropského parlamentu za ODS Milana Cabrnocha. V den pﬁíjezdu do Francie se s poslancem studenti se‰li v jednom ze zasedacích sálÛ,
kde jim podrobnû vysvûtlil rozdíly mezi ãesk˘m a Evropsk˘m parlamentem, hovoﬁil o ãinnosti
Evropské komise jako nevoleného orgánu, o zaﬁazení poslancÛ do frakcí a v˘borÛ. V besedû
zodpovídal napﬁ. otázky o dotaãní politice EU, o pﬁizvání Turecka k rozhovorÛm o vstupu do EU,
vyjádﬁil své postoje k jednotliv˘m problémÛm a zdÛvodnil je. Zmínil se i o potíÏích ze zákulisí
spojen˘ch zejména s jazykov˘mi pﬁeklady a pﬁesuny poslancÛ k jednáním z Bruselu do ·trasburku a opaãnû.
Studenti si po zajímavé besedû prohlédli budovou Evropského parlamentu a pak z galerie
sledovali plenární zasedání.
Bohumila Tuãková

POLITIâTÍ VùZNI VARUJÍ: Dne 18. ﬁíjna se konal v Paláci Charitas Snûm 2005 Konfederace politick˘ch vûzÀÛ âR, sídlící ve ·krétovû 6. Jeho úãastníci pﬁijali prohlá‰ení, ve kterém varují reprezentace demokratick˘ch stran a státní pﬁedstavitele âR pﬁed snahou nalézt konsenzus vÛãi
komunistÛm a pﬁijmout jejich politickou pomoc a spolupráci.
Text: van, foto: KPV âR

Velké pﬁedvánoãní zábavné odpoledne
pro dûti pﬁipravuje letos jiÏ po‰estnácté
agentura Veãerní hvûzda. Uskuteãní se 27.
listopadu od 14:30 ve velkém sále TJ Sokol Královské Vinohrady, Polská 1.
V prÛbûhu uplynul˘ch patnácti let si tato
zajímavá pﬁedvánoãní tradice získala velkou
popularitu. Mezi její nejv˘znamnûj‰í patrony
patﬁil V˘bor dobré vÛle Olgy Havlové, kter˘
nad nûkolika roãníky pﬁevzal zá‰titu. Mezi
sponzory figurovaly velké firmy, ale i men‰í
a stﬁednû velcí podnikatelé.
Základní ideou poﬁadatelÛ je pﬁispût
k procesu integrace zdravotnû handicapovan˘ch dûtí do ﬁad ostatní dûtské populace,
a to formou pﬁirozeného setkávání se pﬁi hﬁe
a volné zábavû. Proto také agentura jiÏ ﬁadu
let zve na tuto akci dûti z Ústavu sociální
péãe tûlesnû postiÏen˘ch ZbÛch u Plznû,
které se aktivnû úãastní v soutûÏních druÏstvech (vozíãkáﬁi). Mezi soutûÏícími se objevují i Ïáci sokolsk˘ch jednot ze Stﬁedoãeské
a Barákovy Ïupy.

Základní dramaturgické schéma velkého
ãekají drobné ceny, odmûnu dostávají i dûti
zábavného odpoledne je postaveno na dvou
z kolektivu, kter˘ se umístil jako druh˘. Dal‰í
principech. Tím prvním je setkávání dûtí
drobné dáreãky získávají pﬁi losování dûti
s umûlci. Kromû znám˘ch tváﬁí jako napﬁ. Jiﬁí
v hledi‰ti – to b˘vá zaplnûno praÏsk˘mi dûtmi,
Helekal, Jakub Smolík apod., se dûti setkají
které pﬁijíÏdûjí i ze vzdálenûj‰ích ãástí hlavního
i se sv˘mi úãinkujícími vrstevníky: napﬁ. se
mûsta.
len
swingov˘m orchestrem Unisono ze základní umûlecké ‰koly z Prahy 10 ãi
s dûtsk˘m Taneãním
studiem Echo Praha.
Druh˘ dramaturgick˘
princip vychází z pﬁirozené
hravosti
a soutûÏivosti mal˘ch
náv‰tûvníkÛ. Organizátoﬁi vytváﬁejí kombinovaná soutûÏní
druÏstva, v nichÏ závodí bok po boku
zdravé i handicapované dûti. Na vítûze
Z jednoho z pﬁedvánoãních odpolední v sokolovnû v Riegrov˘ch sadech

Evropský projekt Sokrates a konference v Estonsku
Základní ‰kola v Kladské je jiÏ druh˘m
rokem zapojena do programu Evropské
unie Socrates – Comenius. Podprogram,
jehoÏ se spolu s dal‰ími tﬁemi ‰kolami
z Dánska, Nûmecka a Estonska úãastní,
se jmenuje „Young in Europe“.
KaÏd˘ rok se v rámci tohoto programu konají dvû pracovní setkání uãitelÛ. Vloni byla
konference v Praze a v Berlínû. V prÛbûhu
loÀského ‰kolního roku zpracovávali Ïáci
v‰ech zúãastnûn˘ch zemí celkem ãtyﬁi témata. Pracovním a jednacím jazykem je angliãtina, obãas se komunikuje i v nûmãinû. První
téma znûlo: Já, moje rodina a okolí, dále dûti
psaly a kreslily vánoãní pﬁání, v únoru zpracovaly v˘tvarnû i literárnû MÛj rodokmen
a posledním úkolem ve ‰kolním roce
2004/2005 bylo natoãení videofilmu o ‰kole
a jejím okolí. V‰echny práce se dle rozpisu
rozesílaly navzájem do jednotliv˘ch ‰kol tak,
aby kaÏdá z nich dostala zásilku od v‰ech
zúãastnûn˘ch. Îáci se tak dozvídají o Ïivotû,
kultuﬁe, ‰kole a lidech v jin˘ch zemích. V neposlední ﬁadû to v‰e pﬁispívá k rozvoji anglického a nûmeckého jazyka.
Leto‰ní druh˘ roãník byl zahájen pracovní
konferencí ve ‰kole v Estonsku. Tentokrát

z Kladské kromû uãitelÛ vycestovali i ãtyﬁi Ïáci. Po pﬁíletu do Tallinu, kde se se‰li v‰ichni
zúãastnûní z âeské republiky, Dánska
a Nûmecka, následovala náv‰tûva místního
gymnázia a prohlídka hlavního mûsta s anglicky mluvící prÛvodkyní. Do mûsteãka Voru
bylo tﬁeba ujet veãer je‰tû 250 km – tam uÏ
ãekaly rodiny, u kter˘ch dûti bydlely. V‰ichni
mûli moÏnost prohlédnout si pﬁekrásnou pﬁírodu a památky, seznámit se s Ïivotem míst-

ŘEKA VYPRÁVÍ
Jejich rajón tvoﬁí ﬁeka od Podbaby
k Vranému. Kapitáni vltavsk˘ch plavidel
o nich dobﬁe vûdí a mají pﬁed nimi respekt. Je jich devût, jsou statní, ramenatí,
umûjí se potápût a mají pﬁekvapivé lingvistické znalosti. O kom je ﬁeã? Pﬁece
o poﬁíãní jednotce Mûstské policie hlavního mûsta Prahy.
Abyste objevili jejich sluÏebnu, musíte se
vydat aÏ na sam˘ konec Císaﬁské louky. Právû tam jsou zakotvena jejich dvû celolaminátová plavidla. Bílá, s majáãkem a charakteristick˘m znakem na boku. Vût‰í z nich má délku pﬁes osm a pÛl metru, men‰í necel˘ch pût.
„Na‰e jednotka vznikla pﬁed dvûma lety jako
reakce na povodnû. Ty totiÏ odhalily, Ïe je
velk˘ nedostatek lidí, kteﬁí by byli na podobné
situace vy‰koleni,“ vysvûtluje vedoucí jednotky Jaroslav Netroufal a dodává, Ïe inspiraci
na‰li u obdobného útvaru celostátní kolegynû.
Nyní tvoﬁí souãást integrovaného záchranného systému a jsou schopni úãinnû zasáhnout
tam, kde si to situace vyÏádá. „Prioritou je
ochrana Ïivota, zdraví a majetku,“ shrnuje
pregnantnû Jaroslav Netroufal.
I mimo krize mají ov‰em poﬁíãní stráÏníci
práce dost a dost. Hlídkují na Vltavû, dohlíÏejí
na dodrÏování ﬁádu plavební bezpeãnosti,
spolupracují s rybáﬁskou stráÏí pﬁi kontrole rybáﬁÛ, zaji‰Èují rÛzné sportovní nebo kulturní
akce, kter˘ch je pr˘ na Vltavû bûÏnû pût aÏ
deset do mûsíce. A také jednodu‰e pomáhají.
Nûkdy i v ponûkud kuriózních pﬁípadech.
„Jednou za námi pﬁi‰la postar‰í jachtaﬁka, Ïe
pr˘ na ﬁece ztratila zubní protézu. Byla celá
ne‰Èastná, ta protéza stála dvacet tisíc. Tak si

ních obyvatel, hodnû ãasu strávili ve zdej‰í
‰kole. Bûhem pûti dnÛ se konalo nûkolik pracovních schÛzek uãitelÛ i ÏákÛ. Nesmírnû zajímavá byla konference, kde dûti anglicky hovoﬁily o práci v projektu Socrates a vzájemnû
si vymûÀovaly zku‰enosti z jednotliv˘ch zemí.
Jejím mottem se stalo heslo Peace, please.
V‰ichni se uÏ nyní tû‰í na leden, kdy bude
Základní ‰kola Kladská hostit své partnery
z Dánska, Nûmecka a Estonska v Praze. Do
té doby v‰echny ãeká hodnû
práce na projektech, tentokrát z oblasti zemûpisu a dûjepisu. Ze vzájemné spolupráce se vyvinula i dal‰í akce – v˘mûnn˘ pobyt ÏákÛ
osm˘ch tﬁíd. V ﬁíjnu pﬁijelo
36 ÏákÛ z dánského Brondby
do rodin ÏákÛ Kladské, na
jaﬁe ãeské dûti odjedou do
Dánska. Tuto v˘mûnu podporuje i mûstská ãást Praha 2,
která ãásteãnû pﬁispûje na
dopravu. Díky tomu bude
umoÏnûna úãast témûﬁ v‰em
dûtem osm˘ch tﬁíd.
Text a foto: kav

Strážníci od vody

kluci vzali neoprény, kyslíkové lahve a na druh˘ pokus ji i v té kalné vodû skuteãnû na‰li,“
vypráví Jaroslav Netroufal a hned pﬁidává
dal‰í pﬁíhodu z kategorie ‰Èastn˘ch podvodních nálezÛ. Podle ní si jeden nápadník pﬁedehrával na loìce naneãisto pﬁedání snubního prst˘nku své nastávající. Pﬁi manipulaci
mu ov‰em na vratké pramici prsten vyklouzl
a spadl do vody. Neb˘t po ruce potápûãi
z poﬁíãní jednotky, bylo by jistojistû na svûtû
o jednoho Ïenatého muÏe ménû.
Poﬁíãní jednotka je sv˘m zpÛsobem mimoﬁádn˘ útvar. Dostat se do ní není snadné.
A tak se moÏná ani nelze divit, kdyÏ se vám
stane to, co mnû. TotiÏ, Ïe zniãehonic na vás

vedle sedící stráÏník spustí nefal‰ovanou ãín‰tinou. „Je to docela praktické,“ smûje se ten
chlapík. Pr˘ se mu to uÏ nûkolikrát osvûdãilo
pﬁi jednání s vietnamsk˘mi obchodníky.
Na závûr jsem se zeptal Jaroslava Netroufala, zda by mûnil se sv˘mi kolegy, kteﬁí
chodí v ulicích. „Já uÏ jsem pro‰el u policie
v‰ím moÏn˘m, ale musím ﬁíci, Ïe teì uÏ
bych se na ulici vrátit nechtûl. Tam jste vystaveni permanentnímu stresu, poﬁád jste
s nûk˘m v konfliktu. Tady je to pﬁeci jen
o nûãem jiném. MoÏná více o té pomoci.
A lidé to dokáÏou ocenit,“ zam˘‰lí se Jaroslav Netroufal.
Text a foto: Adam PraÏák

