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Vladimír Komárek
Pﬁednosta Kliniky dûtské neurologie
2. lékaﬁské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, doc. MUDr. Vladimír Komárek,
sice ‰éfuje kliniku v Motole, v Praze 2 se
ale narodil a také tu uÏ pûtatﬁicet let bydlí
v ¤ímské ulici. A Ïe praÏskou dvojku
opravdu povaÏuje za „milovan˘ domov“,
prozrazuje kaÏd˘m slovem.
„K Praze 2 mû
poutá ﬁada Ïivotních
okolností,“ zaãíná povídání. „Na Vinohradech v Lond˘nské
jsem se narodil, na
Míráku U Ludmily byl
pokﬁtûn, do ‰koly Na
Smetance chodil uÏ
mÛj táta a také obû
mé dûti, v Riegráku
jsem sportoval, do
Grébovky chodil do
divadelního krouÏku
a na Karlovû a Albertovû jsem studoval lékaﬁskou fakultu,“ ﬁíká
s úsmûvem.
Jeho náklonnost k druhému praÏskému
obvodu s vûkem nevyprchala. Mnozí si na
nûj pamatují i z let pozdûj‰ích. „Na dvojce
jsem vedl Obãanské fórum,“ pokraãuje ve vyprávûní, „zakládal jsem AKORD a dál pﬁedsedám Nadaci Dûtsk˘ mozek, která sídlí Na
Rybníãku.“ O této nadaci jste jistû sly‰eli, ale
pﬁesto pﬁipomínám – lidé v ní sdruÏení se
snaÏí v‰estrannû podporovat dûti i dospûlé
s postiÏením centrální nervové soustavy. „Stát
nedokáÏe zajistit rodinám peãujícím o dítû
s postiÏením podmínky pro dÛstojn˘ Ïivot,“
zváÏní hlas docenta Komárka. „Rodiãe se do-

stávají do tíÏivé finanãní, psychické i spoleãenské situace, ale vût‰inou pouze z materiálních dÛvodÛ odcházejí desítky dûtí do trvalé
ústavní péãe. Netrpí tím jen jejich psychika,
vÏdyÈ v ústavech nemají nadûji na pﬁimûﬁené
vzdûlání a v˘voj, ale samozﬁejmû i jejich rodiãe a zdraví sourozenci. SnaÏíme se proto,
aby se mohly vrátit z ústavu domÛ, nebo aby
od rodiny vÛbec nemusely odejít. Proto podporujeme hlavnû respitní péãi.“
Pan docent Komárek ov‰em nezÛstává
pouze doma, v âechách. „Shodou okolností
jsem se vloni v prosinci po deseti letech se‰el se skupinou americk˘ch politikÛ a vûdcÛ,
s nimiÏ jsme v letech 1992 – 1995 naplÀovali grant t˘kající se
komunitní
péãe
o postiÏené dûti ve
Washingtonu, v âeské republice, pﬁesnûji ov‰em na dvojce, v Bratislavû
a v Budape‰ti,“ ﬁíká.
A co kdyÏ jeho
zahraniãní pﬁátelé
pﬁijedou do Prahy?
„Loni jsem pro mimopraÏské pﬁátele organizoval ‚sedmikostelní‘ cestu po chrámech Karlova a Nového Mûsta,“ vzpomíná a hned vysvûtluje, Ïe se nechal inspirovat gotick˘m románem Milo‰e Urbana.
„Nav‰tívil jsem asi padesát mûst na v‰ech
kontinentech, ale Praha spoleãnû s PaﬁíÏí
a Jeruzalémem patﬁí k nejkrásnûj‰ím. A právû oblast Karlova nebo Vy‰ehradu mohu doporuãit k zaduman˘m podveãerním vycházkám.“ Docent Komárek má radost z toho, jak
hezky se vyloupla dvojková radnice, na druhé
stranû ho trápí letit˘ problém s parkováním.
„V Praze 2 je stále co nového hledat, o lecãems lze sice pochybovat, ale mnoho dobrého lze milovat,“ uzavírá rozhovor parafrází
svého oblíbeného citátu Petra Lechnera. daf

O jedné starostenské rodině z Královských Vinohrad
Nestává se tak ãasto, aby v rámci jedné
rodiny pÛsobili v té samé praÏské obci
hned dva starostové. Pﬁíklad najdeme
u vinohradsk˘ch starostÛ Jana Prokopce
a jeho syna Karla. Jejich pﬁím˘m potomkem je paní Marie âerná, se kterou jsme si
v redakci Novin Prahy 2 o tûchto dvou
osobnostech povídali.
Paní âerná je prapravnuãkou Jana a pravnuãkou Karla Prokopce. Ke svému rodokmenu je‰tû dodává: „Moje babiãka Ludmila
byla dcerou Karla Prokopce a zajímavé je, Ïe
svou dceru Karlu, moji maminku, pokﬁtila po
obou sv˘ch rodiãích – pradûdeãek byl totiÏ
Karel a prababiãka Karla.“
Prapradûdeãek Jan Prokopec
Pﬁední ãesk˘ prÛmyslník Jan Prokopec pÛsobil v politickém Ïivotû aktivnû cel˘ch dvacet
let. Vyuãil se sekerníkem a pozdûji mlynáﬁsk˘m pomocníkem. V roce 1854 se stal majitelem továrny na ml˘nské stroje, která pÛvodnû stávala na dne‰ní Vinohradské tﬁídû v místech b˘valé trÏnice. V roce 1874 byl zvolen
do obecního zastupitelstva Vinohradského

Prvním starostou Královsk˘ch Vinohrad z rodiny ProkopcÛ byl prÛmyslník Jan – jeho obraz mûstská ãást vloni odkoupila od potomkÛ a visí nyní v zasedacím sále souãasného
starosty Prahy 2

a téhoÏ roku se stal ãlenem mûstské rady.
Úﬁad starosty zastával od kvûtna 1892 aÏ do
své náhlé smrti v roce 1895. Tyto suché historické údaje mÛÏeme doplnit o dvû rodinné
historky, které vyprávûla paní âerné babiãka... KdyÏ se Jan Prokopec stal vinohradsk˘m starostou, byl to pﬁece jen pomûrnû letit˘ pán, jehoÏ pamûÈ uÏ nebyla tak úplnû dokonalá. KaÏd˘ den ráno, kdyÏ ‰el na radnici
ze svého domu, obe‰el nejdﬁíve PurkyÀovo
námûstí (dnes nám. Míru). Na cestû pravidelnû potkával „obecního slouhu“, kter˘ ho vÏdy
uctivû pozdravil a za to dostal nûkolik gro‰Û.
NeÏ starosta do‰el k radnici, sluha to zatím
obûhl druhou stranou, pozdravil ho je‰tû jednou a zase dostal nûkolik drobn˘ch mincí, jako by pana starostu zdravil poprvé... Druhá
pﬁíhoda se váÏe k okolnostem neãekaného
úmrtí Jana Prokopce... V roce 1895 byl na
náv‰tûvû ve Studánce u Rychnova nad KnûÏnou. Zrovna hrál taroky. Spoluhráã mu ﬁíká:
„Pane starosto, jste na tahu“, ale pan starosta uÏ táhnout nemohl...
Pradûdeãek Karel Prokopec
ZaslouÏil˘ a váÏen˘ vinohradsk˘ obãan
Ing. Karel Prokopec, nejstar‰í syn Jana Prokopce, byl „starostou vinohradského okresu“
v letech 1911 – 1920. I on byl úspû‰n˘m podnikatelem, vlastnil strojírnu na v˘robu osobních zdviÏí a elevátorÛ v Korunní ulici. Sestra
jeho Ïeny si vzala známého v˘robce klavírÛ
J. Petrofa. Paní âerná k tomu ﬁíká: „Pradûdeãek byl velice angaÏován ve veﬁejném Ïivotû.
Byl ãlenem a ﬁeditelem mnoha správních rad
(napﬁ. Akciového Vinohradského pivovaru
a sladovny, Vinohradské záloÏny), intendantem Mûstského divadla na Královsk˘ch Vinohradech a velkou mûrou se zaslouÏil o to, aby
do Prahy byla pﬁivedena voda z Káraného,
protoÏe se angaÏoval pﬁi stavbû Spoleãné vodárny praÏské. Pﬁedsedal také DruÏstvu pro
postavení sokolovny na Král. Vinohradech.
Oba starostové, tedy prapradûdeãek Jan
i pradûdeãek Karel, byli samozﬁejmû i ãleny
druÏstva Národního divadla.“
A jedna divadelní historka navíc
Vinohrad‰tí si v 2. polovinû 19. století vybudovali moderní mûsto se ‰irok˘mi ulicemi,
s domy na tu dobu nesmírnû pohodln˘mi
a se v‰ím vybavením, mûli mj. svoji záloÏnu

Knihovna Cervantesova institutu

FESTIVAL MASOUPUSTNÍCH SOUBORÒ: Ve dnech 19. aÏ 21. ledna hostila Praha úãastníky
Eurokarnevalu a 13. festivalu Guggemusik – masopustních souborÛ z Nûmecka, Rakouska,
·v˘carska, Itálie a Lichten‰tejnska. Nûkteﬁí z patnácti stovek muzikantÛ v blázniv˘ch pﬁevlecích se za neb˘valého zájmu kolemjdoucích pﬁedstavili rovnûÏ na námûstí Míru a v parku pﬁed
Novomûstskou radnicí (na snímku hudebníci míﬁí Jugoslávskou ulicí z námûstí Míru na Tylovo
námûstí). Orchestry sloÏené z bubnÛ a dechov˘ch nástrojÛ hrály svûtové hity a svou Ïivelností nûkteré diváky i roztanãily. V závûreãn˘ den festivalu, v sobotu 21. ledna, se masopustní
soubory vydaly na prÛvod Prahou z Hradãanského námûstí Nerudovou ulicí pﬁes Malostranské námûstí a KarlÛv most na Staromûstské námûstí, kde se v 16:00 uskuteãnilo spoleãné vystoupení.
Text: len/mih, foto: len

Uctûní prvního ãeského krále Vratislava
V sobotu 14. ledna celebroval v bazilice sv. Petra a Pavla na Vy‰ehradû olomouck˘ arcibiskup, metropolita moravsk˘ Mons. Jan Graubner slavnostní bohosluÏbu za prvního ãeského
krále Vratislava. Tento Pﬁemyslovec zvolil Vy‰ehrad za sídlo ãesk˘ch králÛ. Sídlily zde dvû generace PﬁemyslovcÛ, pak se ale centrum moci pﬁestûhovalo na PraÏsk˘ hrad. Politick˘ v˘znam Vy‰ehradu byl znovu obnoven za císaﬁe Karla IV. Král Vratislav I. zde v 11. století zaloÏil mj. nov˘ chrám, baziliku sv. Vavﬁince, nejstar‰í praÏskou románskou rotundu sv. Martina
a Vy‰ehradskou kapitulu. Ta byla vyÀata z pravomocí praÏského biskupa a podﬁízena pﬁímo
papeÏi.
len

Od úter˘ 17. ledna je pro veﬁejnost
otevﬁena knihovna Cervantesova institutu
v ulici Na Rybníãku 6. ZájemcÛm o literaturu a kulturu ·panûlska a ‰panûlsky mluvících zemí nabízí kniÏní fond ãítající více
neÏ deset tisíc titulÛ na rÛzn˘ch nosiãích.
Kromû bohatého v˘bûru beletristick˘ch dûl
je k dispozici literatura z rÛzn˘ch oborÛ: jazykovûda, literární vûda, hudba, film, historie, ekonomie, politicko-spoleãenské vûdy atd. To v‰e
ve ‰panûl‰tinû a v rÛzn˘ch formách, jako jsou
klasické knihy, noviny a ãasopisy, elektronické CD, DVD, CDROM, nebo napﬁ. notové záznamy, mapy a diapozitivy. Lze
zde najít i prameny v katalán‰tinû, galicij‰tinû, baskiãtinû
a ãe‰tinû. Pﬁístup do knihovny
a k informaãní a dokumentaãní
sluÏbû je voln˘ a bezplatn˘.
Otevﬁeno je v úter˘, ve stﬁedu
a ve ãtvrtek od 15:00 do 19:00
a v pátek od 10:00 do 14:00.
Knihovna praÏského Cervantesova institutu nese jméno
mexického spisovatele Carlose
Fuentese. KaÏd˘ z necelé padesátky institutÛ, roztrou‰en˘ch po svûtû, b˘vá pojmenován po nûkterém z nositelÛ
Cervantesovy ceny. Toto nejvy‰‰í literární ocenûní pro ‰panûlsky pí‰ící autory, jak˘si ‰panûlsk˘ literární ekvivalent No-

belovy ceny, získal Carlos Fuentes v roce
1987. V praÏském institutu je jiÏ nyní k dispozici ﬁada jeho dûl a perspektivnû zde má b˘t
v‰e, co kdy napsal a co bylo napsáno o nûm.
V Cervantesovû institutu, kter˘ v ulici Na
Rybníãku funguje jiÏ pÛl roku, se také poﬁádají
v˘stavy, koncerty, promítají filmy, konají se
pﬁedná‰ky, besedy se zajímav˘mi osobnostmi
apod. Vstup na ve‰keré aktivity je bezplatn˘.
Podrobnosti na http://praga.cervantes.es.
Text a foto: len

a vybudovali elektrickou dráhu. Samostatná
vinohradská obec, je‰tû neÏ se stala souãástí
mûsta Prahy, si postavila i mûstské divadlo,
které velice zdatnû obhajovalo svoji pozici
v praÏském divadelním svûtû. „Ve 20. a 30.
letech si obû pﬁední ãeská divadla – Mûstské
na Vinohradech a Národní – velice konkuro-

Ing. Karel Prokopec stál v ãele vinohradské
mûstské rady do roku 1920

vala a pﬁetahovala si herce,“ vysvûtluje paní
âerná a dodává: „K tomu mám jednu zajímavou historku: napﬁíklad v˘borná hereãka RÛÏena Nasková nejprve podepsala smlouvu
s Vinohradsk˘m divadlem. Pak se ale ozvali
z Národního a ona radûji chtûla tam. Vyvolalo
to dlouh˘ soudní spor. Soud prohlásil smlouvu s Vinohradsk˘m divadlem za neplatnou,
protoÏe hereãka podepsala smlouvu v 17 letech, tedy jako nezletilá.“
Rodinná tradice má pokraãování
Paní Marie âerná, pﬁím˘ potomek obou vinohradsk˘ch starostÛ, se narodila na Vinohradech a chodila do ‰koly v Kladské ulici.
Tenkrát to ale byla Praha XII.-Vinohrady.
Pokraãuje v zásluÏné rodinné tradici angaÏovat se a pomáhat druh˘m – pÛsobí totiÏ jako
vychovatelka v internátu Konzervatoﬁe Jana
Deyla pro nevidomé studenty.
van

První maturity Gymnázia JM
Na poãátku existence Gymnázia Sázavská
stálo rozhodnutí mûstské ãásti Praha 2 podpoﬁit stﬁedo‰kolské vzdûlávání ve svém regionu. V následném v˘bûrovém ﬁízení uspûla
koncepce zﬁizovatelÛ GJM (Gymnasium JiÏní
Mûsto s. r. o.), kteﬁí v roce 2002 otevﬁeli na
Vinohradech svoji poboãku a pﬁivítali první
studenty.
Po ãtyﬁech letech dospûl premiérov˘ roãník
ke svému maturitnímu finále. Základní studijní
program gymnázia je obohacen o nadstandardy jak ve vlastním uãebním plánu, tak osnovách. DÛraz klademe na poãítaãovou gramotnost, vzdûlávací aktivity byly kromû tradiãních
pﬁedmûtÛ roz‰íﬁeny o ﬁadu specializovan˘ch
semináﬁÛ, jako je japon‰tina, rétorika, nebo
umûní a kultura, filmov˘ semináﬁ a dal‰í. Ve v˘uce jazykÛ se ‰kola opírá o kvalitní spolupráci
s rodil˘mi mluvãími, jazykovou vybavenost maturantÛ navíc roz‰iﬁují v angliãtinû vedené semináﬁe o angloamerické literatuﬁe a reáliích
a ve v‰ech svûtov˘ch jazycích umoÏÀujeme
kvalitní pﬁípravu na zahraniãní certifikáty. ·kola
obdrÏela certifikát kvality studijního programu
a vedení ‰koly IES. Koﬁením studia se staly
nejrÛznûj‰í vzdûlávací i sportovní akce, jejichÏ
obsah lze jen stûÏí shrnout do jediné vûty: náplní bylo v‰e od bivakování pod stanem uprostﬁed zimních hor aÏ po exkurze ve vídeÀsk˘ch
a berlínsk˘ch galeriích. Chcete-li alespoÀ trochu nahlédnout do Ïivota ‰koly, vyuÏijte Dne
otevﬁen˘ch dveﬁí (20. 2.), podívejte se na na‰e
webové stránky (www.sazavska.cz), nebo nás
prostû nav‰tivte. Rádi se vám budeme vûnovat.
Michal ¤ezáã

Kamenní svědkové minulosti... Děkanství na Vyšehradě, výsledek snah probošta Štulce
Po nástupu Václava ·tulce do úﬁadu
probo‰ta vy‰ehradské kapituly v roce
1870 se na území starobylého Vy‰ehradu,
tam, kde se mísí legendy s doloÏen˘mi poãátky na‰í státnosti, zaãala znovu rozvíjet
stavební ãinnost. Nov˘ probo‰t, ponecháme-li stranou pﬁestavbu kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla, zam˘‰lel pﬁedev‰ím
vybudovat tﬁi nové kanovnické rezidence
a dÛstojnou rezidenci dûkanskou.
Stavby mûly b˘t provedeny v blízkosti
chrámu sv. Petra a Pavla, aby v‰ichni pﬁíslu‰ní církevní hodnostáﬁi mohli bez velk˘ch obtíÏí
vykonávat své povinnosti smûrem k chrámu
v kterémkoliv potﬁebném ãase.
V té dobû byly kromû dvou rezidencí (ãp.
81 a 82) a takzvaného Starého dûkanství
(ãp. 14) v‰echny ostatní kanovnické rezidence pod hradbami: v Libu‰inské ulici (ãp. 38,
41 a 42) a ve Vratislavovû ulici (sídlo dûkanství v domû ãp. 1). V‰echny uvedené domy
byly se‰lé, vût‰inou nedÛstojné k ob˘vání
církevními hodnostáﬁi. Navíc domy ãp. 38
a 41 byly napadeny houbou, která niãila nejen omítky a dﬁevûné konstrukãní prvky, ale

byla nebezpeãná i pro zdraví osob, které tady bydlely.
Proto byly uãinûny v‰echny potﬁebné administrativní kroky vãetnû zaji‰tûní finanãních
prostﬁedkÛ, aby mohlo dojít ke stavební realizaci v˘‰e uvedeného zámûru. Vybrán byl zanedban˘ prostor zhruba mezi rotundou sv.
Martina a kostelem sv. Petra a Pavla, kter˘
byl sice obehnán zdí, ale stála tady pouze
malá stodola, na niÏ se spí‰e hodilo oznaãení
vût‰í kÛlna. Plán na rezidence ãp. 90 a 91,
dodan˘ prof. arch. Josefem Niklasem, v‰ak
byl vy‰ehradskou kapitulou odmítnut. Podle
tohoto plánu se v‰echny rezidence mûly postavit v jedné ﬁadû pod spoleãnou stﬁechou.
To bylo shledáno jako nepraktické, neboÈ právû budova dûkanství, projektovaná ve stﬁedu
v‰ech rezidencí, by byla ochuzena o slunce
jak z v˘chodu, tak ze západu. Z tohoto dÛvodu v koneãné realizaci ustupuje z uliãní fronty
do pozadí a dostává se jí tak pﬁímého sluneãního osvitu z více stran.
V tom smyslu byl o praktiãtûj‰í podobu
plánÛ a jejich pﬁepracování poÏádán tehdej‰í administrátor dûkanství kanovník Franti-

‰ek Koãí, kter˘ se v dobû, kdy byl faráﬁem
v Sázavû, velice osvûdãil jako stavební odborník. Jeho plány, vãetnû zmûny fasád
a schváleného programu vnitﬁního uspoﬁádání, byly kapitulou pﬁijaty. Vlastní stavbu
jako polír ﬁídil zednick˘ mistr Franti‰ek Novák z Opatovic za mûsíãní plat sto zlat˘ch.
Stavût se poãalo v srpnu 1874, dokonce
je‰tû pﬁed povolením pﬁíslu‰n˘ch úﬁadÛ,
a do zimy byly rezidence ãp. 90 a 91 pod
stﬁechou. V roce 1875 zjara byly dostavûny

a jejich prvními obyvateli se stali vy‰ehrad‰tí kanovníci Alois Kafka a Josef Ehrenberger. Náklad ãinil 19 500 zlat˘ch, rozpoãet
prof. Niklase znûl na 25 926 zlat˘ch.
RovnûÏ zjara 1875 se kapitula pﬁipravila
na stavbu dal‰í rezidence, která dostala ãp.
92. Usnesení padlo na schÛzi kapituly konané
16. bﬁezna téhoÏ roku. JiÏ 8. dubna 1875 byl
pﬁedloÏen plán stavby vypracovan˘ zednick˘m mistrem Franti‰kem Novákem a ihned se
pﬁikroãilo k jeho provedení. Tento dÛm pﬁi‰el
kapitulu na 11 461 zlat˘ch vãetnû ohradní zdi
kolem zahrady. Prvním obyvatelem byl kanovník Bene‰ M. Kulda, kter˘ tu setrval aÏ do
své smrti v roce 1903.
Probo‰t Václav ·tulc v‰ak dále nabádal
je‰tû ke stavbû dûkanství. Vnitﬁní uspoﬁádání
vãetnû náãrtku navrhl kanovník Franti‰ek Koãí. Po schválení stavebního návrhu zpracoval
Franti‰ek Novák, kter˘ je uÏ v tomto konkrétním pﬁípadû v archivních materiálech uvádûn
jako stavitel, potﬁebné plány a dûkanská rezidence byla v letech 1877 – 1878 postavena
stejn˘m zpÛsobem, jako pﬁedtím rezidence
kanovnická. Objekt, kter˘ dostal ãp. 100, pﬁi-

‰el vãetnû ohradní zdi kapitulu na 24 484 zlat˘ch. V tom byla zahrnuta i odmûna, povolená navíc k platu pro Franti‰ka Nováka,
v ãástce 1824 zlat˘ch. Administrátorovi Franti‰ku Koãímu bylo za svûdomitost vysloveno
absolutorium. On také novou budovu dûkanství jako první ob˘val a coby pozdûj‰í dûkan
tady i v roce 1904 zemﬁel.
Budova dûkanství ãp. 100 byla vystavûna
v novogotickém slohu, je patrová s pﬁedzahrádkou, oddûlenou od komunikace litinov˘m
plotem. Ve stupÀovitém ‰títu je osazen znak
vy‰ehradské kapituly. Ostûní oken a vstupu
stejnû jako zábradlí balkónu jsou z pískovce.
V zadním traktu domu je tﬁíramenné pilíﬁové
schodi‰tû se svûtlíkov˘m osvûtlením. V ose
vstupu je mezi schodi‰Èov˘mi pilíﬁi umístûna
ka‰na. Nad stﬁedním ramenem schodi‰tû je
osazen reliéfnû proveden˘ v˘jev Posledního
soudu. Dﬁíve byla v domû umístûna Expozice
dûjin Vy‰ehradu zahrnující nejv˘znamnûj‰í
úseky z jeho historie. Prezentovány byly i archeologické nálezy, na nûÏ je pÛda starobylého Vy‰ehradu tak bohatá.
Text a foto: Eva Hrube‰ová

