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Novomûstská radnice
● V¯STAVA: V˘stavní projekt Z praÏsk˘ch
ateliérÛ, kter˘ za grantové podpory Mâ Praha 2 poﬁádá od 4. do 22. prosince majitelka
Galerie U Prstenu Ing. Marie Holá. Otevﬁeno
dennû 10:00 – 18:00, kromû pondûlí.

NKP Vy‰ehrad
● GALERIE VY·EHRAD (Nad Libu‰inou lázní – vstup není bezbariérov˘): v˘stava obrázkÛ a keramiky Vánoãní zastavení Bedﬁi‰ky
Znojemské (do 22. prosince). Vánoãní v˘stava (do 22. prosince). Otevﬁeno dennû 9:30 –
17:00. ● STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vy‰ehrad v dûjinách praÏského opevnûní; vstup
do kasemat a podzemního sálu Gorlice, kde
je umístûno ‰est originálních soch z Karlova
mostu. ● Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov se Slavínem
(bezbariérov˘ pﬁístup od Baziliky sv. Petra
a Pavla), otevﬁeno dennû: 9:00 – 17:00. ● Internet: www.praha-vysehrad.cz.
Po kterém ãelném církevním pﬁedstaviteli
jsou pojmenovány sady na Vy‰ehradû?

Zajímav˘ prosinec v Biu Illusion
Americké drama Zlomené kvûtiny (Broken
Flowers) J. Jarmusche letos vyhrálo MFF
v Cannes. Nová komedie M. PoledÀákové Jak
se krotí krokod˘li bude uvedena v pﬁedpremiéﬁe. âerná ãeská komedie P. Vachlera Doblba
vypráví o neãekaném dûdictví, které osudovû
zasáhne rodinu Mukov˘ch. Ruská akãní fantasy Noãní hlídka (Noãnoj dozor) T. Bekmambetova pﬁedstavuje skupinu tzv. jin˘ch lidí, kteﬁí
mají nadpﬁirozené schopnosti. V rámci Kouzelnick˘ch dnÛ s Harry Potterem je pﬁipraven dal‰í z napínav˘ch pﬁíbûhÛ ãarodûjnického uãnû Harry Potter a ohniv˘ pohár a pﬁedcházející díl Harry Potter a vûzeÀ z Azkabanu.
Animovaná britská pohádka Valiant G. Chapmana vypráví o holubím hrdinovi, kter˘ svede
boj proti sokolÛm. Americká animovaná pohádka M. Dindala Stra‰pytlík (Chicken Little)
je o kuﬁátku, které zaãalo zniãehonic panikaﬁit.
Podrobnosti na www.bio-illusion.cz.
van

VáÏení ãtenáﬁi,
v minulém ãísle jsme pátrali po so‰e Ïeny s dítûtem v náruãí, která je umístûna
pﬁed jedním z historick˘ch objektÛ na Královsk˘ch Vinohradech.

Fotosoutěž
Otázka to byla sice dost tûÏká, ale
v‰echny do‰lé odpovûdi byly správné: sochu Ïeny s dítûtem od sochaﬁky Lee Vivot
najdeme pﬁed hlavním vchodem do hotelu
Le Palais, tedy pﬁed Zvonaﬁkou ã. p. 65.
Jak nám napsala J. Dvoﬁáková z âermákovy ulice: „Tuto nádhernou sochu sedící
Ïeny s miminkem v náruãí mÛÏeme obdivovat na rohu ulice U Zvonaﬁky a Jana Masaryka. Paní sochaﬁce za tuto nûÏnou sochu
moc dûkujeme a ocenûní jí jistû právem náleÏí. ·koda, Ïe takov˘ch soch není po Praze více.“ A J. Schneiderová ze Sokolské ul.
doplnila, Ïe „v dobû, kdy zde je‰tû byl obytn˘ dÛm, si tu zaﬁídil uzenáﬁskou dílnu Antonín Chmel, zakladatel pozdûj‰ích velkouzenáﬁsk˘ch podnikÛ.“ Hudební dárek za správnou odpovûì, kter˘ redakci vûnoval houslov˘ virtuos J. Suk, zasíláme J. Dvoﬁákové
z âermákovy ul., V. Vosátkovi z ul. Pod
Strání v Praze 10 a Ing. S. Zídkovi z Vinohradské ul.

Koncerty v Klementinu
Základní umûlecká ‰kola Ilji Hurníka poﬁádá ve stﬁedu 14. prosince dva vánoãní
koncerty v zrcadlové kapli Klementina
(Mariánské námûstí 1). Koncerty zaãínají
v 17:00 a v 19:00 a vystoupí na nich Komorní soubory a sólisté, Mal˘ smyãcov˘ soubor,
Lidov˘ soubor Kolíãek, Pûveck˘ sbor Coloreton a Komorní smyãcov˘ orchestr.
red

Kino MAT v prosinci
Do prosincového programu zaﬁadilo Kino
MAT na Karlovû nám. 19 (vchod z ulice OdborÛ) napﬁ. ãesk˘ dokument Kamenolom
boÏí, nûmecké váleãné drama Pád tﬁetí ﬁí‰e,
dánskou komedii Star˘, nov˘, pÛjãen˘
a modr˘ nebo ãeské komediální drama
·tûstí. Od 9. do 11. prosince zde probûhne
1. Festival krátk˘ch filmÛ Praha (podrobnosti na www.kviff.com). Pro dûti je mj. pﬁipravena ãeská pohádka Andûl pánû a vánoãní pásmo pohádek Dva mrazíci.
red
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malíř
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V tomto ãísle se vás ptáme, po kom jsou
pojmenovány jedny sady v Praze 2. Lze do
nich vejít pÛvodní novogotickou brankou
ozdobenou v tympanonu znakem vy‰ehradské kapituly. Kdysi byly tyto sady naz˘vány
Svatováclavské; dnes jsou pojmenovány po
jednom z nejzaslouÏilej‰ích vy‰ehradsk˘ch
probo‰tÛ, kter˘ je zaloÏil. Ve své dobû patﬁil
k v˘znamn˘m vlasteneck˘m knûÏím. Byl dokonce i krátce vûznûn za své protihabsburské
postoje. Napovíme, Ïe se narodil roku 1817
v Kladnû a zemﬁel 1887 v Praze. Byl pohﬁben
do posvátné pÛdy Vy‰ehradského hﬁbitova.
Náv‰tûvník sadÛ tady najde místo k zamy‰lení, ke kterému ho navedou dva zde
umístûné pomníky. Jednak je to kopie barokní
jezdecké sochy patrona ãeské zemû sv. Václava, která kdysi stávala na KoÀském trhu,
a je‰tû dﬁíve pﬁed Jindﬁi‰skou vûÏí, a jejíÏ originál je v Lapidáriu Národního muzea na V˘stavi‰ti. Pomník je symbolicky nasmûrován
tak, Ïe kníÏe Václav hledí smûrem k PraÏskému hradu. Druh˘ pomník byl zﬁízen v roce
1910 právû k poctû probo‰ta, kter˘ zdej‰í sady zaloÏil. Na hranolovitém podstavci je jeho
bronzová polopostava, drÏící v ruce svazek
listin. Celek je doplnûn oslavn˘m nápisem.
Pomník je dílem sochaﬁe ·tûpána Zále‰áka.
Odpovûì na soutûÏní otázku zasílejte
po‰tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce
novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo
e-mailem, nejpozdûji do 21. prosince.
Text: Eva Hrube‰ová/van, foto: hru

Sochu Ïeny s dítûtem v náruãí, sedící na
laviãce, najdeme pﬁed Zvonaﬁkou ã. p. 65
v ulici U Zvonaﬁky 1

Muzeum Policie âR nabízí pﬁed Vánocemi pestr˘ program
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V rámci partnerské smlouvy s mûstskou
ãástí Belváros-Lipótváros byli i letos zástupci
Prahy 2 pozváni do Budape‰ti na kaÏdoroãní
akci „Lipot Days“ (Lipótské dny). Ve dnech
10. – 13. listopadu nav‰tívili maìarské hlavní
mûsto starosta na‰í mûstské ãásti Mgr. Mi-
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Vztah k vánoãním svátkÛm mají lidé rÛzn˘.
Ale jedno je jisté – pﬁeváÏnou vût‰inu z nás
nenechávají v klidu. Zatímco dﬁíve se svátky
ohla‰ovaly nenápadnû, pﬁicházely takﬁíkajíc
po ‰piãkách, dnes je v‰echno jinak. Obchodníci zaútoãili na na‰e city i penûÏenky zase
o nûco dﬁív. Sklidili za to kritiku, ale, ruku na
srdce, kdo z nás se otázkou, co komu nadûlit
pod stromeãek, zab˘vá vãas? Tedy pﬁesnû
tak, jak si sliboval vloni – totiÏ Ïe dárky k VánocÛm bude kupovat uÏ v ãervenci? Otázkou
pﬁímo kardinální je, co vlastnû nadûlit a za kolik? První ãást dotazu za nás mÛÏe vyﬁe‰it reklama, neboÈ produkty, které nám nabízí témûﬁ na kaÏdém kroku, jsou ty úplnû nejlep‰í,
je s podivem, Ïe jsme se bez nich dosud
obe‰li, a jako dárek jsou naprosto ideální!
Kosmetika, vrtaãka (pﬁíklepová, ne zubní, aãkoliv dentistu by urãitû potû‰ila), hrnce, mobily, hraãky… (a koneckoncÛ, má nûkdo nûco
zásadního proti briliantÛm?). Z plakátÛ a v˘loh se na nás zubí spokojení dárci a ‰Èastní
obdarovaní. V‰ichni mají lesklé a husté k‰tice,
dokonalou pleÈ a záﬁivû bíl˘ chrup. Navíc jsou
‰tíhlí a nádhernû opálení. Pﬁímo z nich sr‰í
optimismus, spokojenost a láska k bliÏnímu.
Kdo by tohle nechtûl zaÏít!? A právû teì je
chvíle na zodpovûzení dal‰í ãásti v˘‰e vzneseného dotazu. Kde na to vzít? Jak prosté!
Od toho jsou pﬁece banky, potaÏmo úvûry.
Náruã pána v kost˘mu Santa Klause je ‰iroce
otevﬁená pro kaÏdého. Nebo je vám sympa-

Ve v˘stavních prostorách Novomûstské
ilustroval mimo jiné slovenské vydání Babiãky
radnice se 4. listopadu konala vernisáÏ
BoÏeny Nûmcové.
v˘stavy obrazÛ dvou v˘tvarníkÛ z partnerObrazy Ing. Polakoviãe, kter˘ je naopak
ské mûstské ãásti Bratislava-Raãa.
samoukem, zachycují atmosféru Raãi, vidûV˘stavu za úãasti veﬁejnosti a ãlenÛ Zastunou jeho oãima. V˘stavu bylo moÏné shlédpitelstva mûstské ãásti Praha 2 zahájili sv˘mi
nout do 2. prosince 2005.
projevy zástupce starosty Mâ Praha 2 Ing. LiJan Polecha, radní (US – DEU)
bor Krátk˘, zástupce starosty
Mâ Bratislava-Raãa Ing. Miroslav âutka a oba v˘tvarníci
doc.
Franti‰ek
Bla‰ko
a Ing. Vojtûch Polakoviã. Nûkolik slovensk˘ch lidov˘ch písní,
které v úvodu zahrály a zazpívaly dûti ze ZU· Ilji Hurníka
v Praze 2, navodilo velmi pﬁíjemnou a neformální atmosféru.
Îivá barevnost ãásti vystaven˘ch obrazÛ akademického
malíﬁe Franti‰ka Bla‰ka s ãasto
pohádkov˘mi námûty svûÏí
Fotografie, poﬁízená dcerou jednoho z autorÛ, potvrzuje nea pﬁíjemn˘ pocit umocÀuje. Auformální atmosféru vernisáÏe: (zleva) J. Polecha, Fr. Bla‰ko,
tor, kter˘ se vûnuje i grafice,
M. âutka, V. Polakoviã, L. Krátk˘, J. Bûlovsk˘
Foto: pol

Městská část Praha 2 se představila v maďarském hlavním městě
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Dary, dárky, dárečky

tiãtûj‰í ãlovûk, jukající na vás z po‰tovní
schránky? A co ten, kter˘ otvírá na potkání
tlustou knihu a cituje z ní s patosem hodn˘m
vítûze recitátorské soutûÏe ·rámkova Sobotka? Nabídka úvûrÛ je ‰iroká. Ale dosti ironie.
Jen podot˘kám, Ïe bych ráda vidûla velik˘
plakát oné ‰Èastnû se usmívající rodiny poté,
co z jejího úãtu ode‰la poslední splátka...
Ale jsou lidé, kteﬁí díky vzácnému talentu
problémy s dárky nemají. Umûjí totiÏ naslouchat pﬁáním a tuÏbám sv˘ch blízk˘ch. Nemusejí se ptát, co by kdo chtûl k VánocÛm. Oni
to prostû vûdí. Jejich ‰est˘ smysl je vede naprosto neomylnû a stává se, Ïe do krásného
balíãku dají pﬁedmût, kter˘ si obdarovan˘ pﬁál
tak dávno, Ïe uÏ na své pﬁání vlastnû zapomnûl. A vÛbec se kvÛli chvílím radosti pod
stromeãkem nemusejí zadluÏit. Pﬁesto jejich
dárky mírou vrchovatou splÀují své poslání.
Potû‰it, dát obdarovanému najevo, Ïe jsme
na nûj mysleli a Ïe ho máme rádi.
A nakonec krátk˘ pﬁíbûh. Rok za rokem
pﬁijíÏdûla k synovi a jeho rodinû na Vánoce
jedna babiãka. Po revoluci se jí vrátila dcera
z emigrace, a tak bylo samozﬁejmé, Ïe první
Vánoce po jejím návratu stráví s její rodinou.
Jak ãas ubíhal, byla opûtnû zvána, aby na
Vánoce pﬁijela k synovi, ostatnû vnouãata se
také ptala, proã babiãka zase nepﬁijede. Odpovûì vskutku není pro dûtské u‰i. Jedním
z dÛvodÛ totiÏ bylo to, Ïe u syna jsou dárky
rozbaleny raz dva, zatímco dceﬁina rodina má
pod stromeãkem takové hory dárkÛ, Ïe rozbalování trvá nûkolik hodin.
A tak aÏ budete rozdávat a pﬁijímat dary,
dárky nebo dáreãky, mûjte na pamûti, Ïe tím
úplnû nejlep‰ím, nejúÏasnûj‰ím a nejmilej‰ím
dárkem pro vás v‰echny je, Ïe mÛÏete b˘t
právû v tento veãer v‰ichni spolu…
Eva Vlachová

Malíři z Rači na Novoměstské radnici

● Dûtské odpolední poﬁady (kaÏdou stﬁedu od 14:00): divadelní pﬁedstavení Stﬁíbrná pohádka
z Betléma (7. prosince), Pﬁedvánoãní odpoledne v muzeu (14. prosince). ● V˘stavy: Dûti s Jiﬁím Vydrou a vlastní tvorba – prezentace autora s ukázkami spoleãn˘ch kreseb s dûtsk˘mi pacienty FN Motol (do 18. prosince). Obrazy a fotografie Lubo‰e Mandáta Mutace – prodejní v˘stava na
podporu Nadaãního fondu ROZUM A CIT (od 14. prosince do 22. ledna 2006). V˘bûr z v˘stavy
Prostituce staré Prahy (do 31. ledna 2006). Pﬁípad relikviáﬁe svatého Maura – o prÛbûhu pátrání
a o nálezu této unikátní románské památky (do 31. ledna 2006). Expozice je otevﬁena dennû kromû
pondûlí od 10:00 do 17:00. Od 20. prosince 2005 do 10. ledna 2006 bude muzeum uzavﬁeno.
● Koncerty: 8. prosince od 17:00 Vánoãní koncert, hraje PraÏské dechové kvinteto a jeho hosté.
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chal Basch, jeho zástupkynû PaedDr. Jana
Rybínová, radní RNDr. Jan Polecha a Ing. Jaroslav Petrásek a za obãanské sdruÏení âlovûk ãlovûku Markéta Jakubcová. Souãástí leto‰ního programu bylo kromû jiného konání
„Obãanského fóra“; na nûm právû Markéta
Jakubcová pﬁedstavila programy, které zmínûné sdruÏení zaji‰Èuje v oblasti sociální sféry, a zároveÀ pohovoﬁila o spolupráci mezi nestátními organizacemi, státní správou a samosprávou.
Starosta M. Basch zahájil v prostorách kulturního
centra Aranytíz putovní v˘stavu o Praze 2. VernisáÏe
se zúãastnili mj. starosta
Belváros-Lipótváros Dr. Stei-

ner Pál a velvyslankynû âeské republiky
v Maìarsku paní Hana Hubáãková. V˘stava
je koncipována ve smyslu pﬁedstavení historie i souãasnosti Prahy 2, její architektury
a zpÛsobu Ïivota. Fotografie a doprovodn˘
film ukazují to nejzajímavûj‰í z Prahy 2, jako
napﬁ. Vy‰ehrad, Tanãící dÛm, Národní dÛm
na Vinohradech, Gröbeho vilu, Viniãní altán
i celé Havlíãkovy sady. V˘stava vzbudila zájem mezi úãastníky Lipótsk˘ch dní i mezi obãany na‰í partnerské mûstské ãásti, coÏ
svûdãí o tom, Ïe Praha 2 má co ukázat a nadále bude vyhledávan˘m cílem turistÛ nejen
z Maìarska.
Po této prezentaci bude v pﬁí‰tím roce expozice instalována i v dal‰ích partnersk˘ch
mûstech: v kodaÀském Brondby a v bratislavské Raãi.
PaedDr. Jana Rybínová,
zástupkynû starosty (ODS)

Podvečery s hudbou v Gröbeho vile se již staly tradicí
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Na Ïádném ãeském ‰tûdroveãerním stole by nemûla chybût (viz 1. tajenka), dnes známûj‰í jako (viz
2. tajenka). Má dlouhou historii a udrÏela se v oblibû aÏ do dne‰ní doby. První zmínka o ní je z 16.
století. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta. Dﬁíve ji mohli péct pouze cechovní ﬁemeslníci, pekaﬁi. Od 18. století si ji zaãali lidé péct doma sami. Podle zavedeného rituálu se vÏdy na
závûr ‰tûdroveãerní veãeﬁe rozkrájela; nûkde z ní o ·tûdrém veãeru dávali po krajíãku dobytku, aby
byl zdrav˘ a ne‰kodily mu zlé síly. Tajenku posílejte na po‰tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem, nejpozdûji do 21. prosince. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: Vy‰ehradu. Vylosovanému v˘herci, kter˘m je tentokrát A. Bongová z Vinaﬁického ul., zasíláme hudební dárek, poskytnut˘ redakci houslov˘m virtuosem J. Sukem.

Koncerty v Gröbeho vile patﬁí mezi „Ïhavé
tipy“ praÏské kulturní nabídky. Za pomûrnû
krátkou dobu si získaly své pﬁíznivce, kteﬁí si
tu letos mohli vychutnat napﬁ. improvizaãní
umûní Jiﬁího Stivína, virtuozitu ruského houslisty Alexandra Shonerta, jazzovou klasiku
v podání „SmetáãkovcÛ“ a jiné lahÛdky. Naposledy zde 9. listopadu vystoupil soubor
·arbilach se skladbami v Ïidovsk˘ch stylech
klezmer a a‰kenázy a s úpravami lidov˘ch Ïidovsk˘ch melodií.
Ve ãtvrtek 8. prosince si milovníci jazzu
urãitû rádi pﬁijdou „uÏít“ SWINGUJÍCÍ
HLASIVKY JANY KOUBKOVÉ za doprovodu
Ondﬁeje Kabrny na piano a Vítka ·vece na
kontrabas. Usly‰í nejen swing, blues, bossanovu, scatové improvizace, ale i nûco ze
„zvukomalebnorytmickoptákovské“ poezie Jany Koubkové. MoÏná si s Janou Koubkovou
zazpívají âlovûãí blues, Dívku z Ipanemy nebo Zasela jsem bazaliãku...
Koncert zaãíná v 17:00.
Text: len, foto: alx

V ãele souboru ·arbilach stojí dirigent Varhan Orchestroviã Bauer
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