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Bio Illusion po čtyřech letech přestalo promítat

OSTUDA MùSÍCE, NEBO DOBRÁ ZPRÁVA?
Nevábn˘ kiosek v Jeãné zmizí
„Obracím se na Vás, zda je nutné, aby
na chodníku pod kﬁiÏovatkou Jeãná – ·tûpánská byl umístûn nevzhledn˘ kiosek (viz
foto). Navíc je neuÏívan˘ a lidé k nûmu odkládají odpadky. Bylo by vhodné, aby v Praze, v památkovû chránûné zónû, nic podobného neexistovalo,“ napsala nám paní Marie
Piskáãková z Jeãné ulice 14.
Na‰i ãtenáﬁku mÛÏeme potû‰it optimistickou odpovûdí, Ïe kiosek v Jeãné uÏ dlouho
své okolí hyzdit nebude. Jak se nám podaﬁilo zjistit, v souãasné dobû probíhá ﬁízení vedoucí k jeho odstranûní; souhlas s likvidací nevzhledného a nefunkãního objektu vyslovili
i památkáﬁi, takÏe je v‰e uÏ jen otázkou ãasu.
Poznámka redakce:
Za tento námût i za v‰echny ostatní dûkujeme. Pokud víte o nûjakém nepoﬁádku 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.

Děti v Praze 2 již mají svůj parlament
Nov˘ ‰kolsk˘ zákon ã. ã. 561/2004 Sb.,
v platném znûní, kter˘ vstoupil v platnost
k 1. lednu 2005, umoÏnil vznik samosprávn˘ch orgánÛ ÏákÛ a studentÛ. Právo zakládat v rámci ‰koly samosprávné orgány
vychází z Úmluvy o právech dítûte: Ïáci
a studenti se mohou obracet na ﬁeditele
‰koly a ten se musí stanovisky a vyjádﬁeními dûtské samosprávy zab˘vat.
V âR vznikaly dûtské samosprávy jiÏ od
roku 1998, a to z iniciativy ÏákÛ, studentÛ
anebo samotn˘ch ﬁeditelÛ ‰kol. Tehdy vznikl
Národní parlament dûtí a mládeÏe âR, kter˘

ny Folprechtové a PaedDr. Jany Rybínové prohlédli budovu a seznámili se s prostﬁedím úﬁadu. Je symbolické, Ïe právû dûtem bylo umoÏnûno jako prvním otestovat nov˘ sál ZMâ, kde
budou dospûlí zastupitelé teprve jednat.
Premiéra se vydaﬁila a dûti se své role
zhostily více neÏ dobﬁe. Nejdﬁíve si zvolily
sedmiãlennou parlamentní radu a v následné
diskusi mûly moÏnost vyjádﬁit se k rÛzn˘m tématÛm, napﬁ. k zamûﬁení kvûtnové olympiády
‰kol Prahy 2, kterou organizuje mûstská ãást.
Nûkteré z návrhÛ jiÏ odbor ‰kolství akceptoval
a novû do olympiády zaﬁadil napﬁíklad soutûÏ

Z ustavujícího zasedání Parlamentu dûtí a mládeÏe Prahy 2

umoÏÀuje zejména v˘mûnu zku‰eností, motivuje k ãinnosti a podílí se na rozvoji participace – spoluúãasti dûtí a mládeÏe na vûcech
veﬁejn˘ch. Uãí je tak odpovûdnosti za vlastní
rozhodnutí, jak b˘t aktivními obãany a rozvíjet
svÛj zájem o vûci veﬁejné. ·kolní parlamenty
jsou ãinné v rámci mûst i krajÛ.
PraÏsk˘ parlament dûtí a mládeÏe se
v tomto ‰kolním roce snaÏí napomoci vzniku
parlamentÛ v rámci jednotliv˘ch praÏsk˘ch
obvodÛ. V Praze 2 tomu pﬁedcházelo 12.
prosince 2005 spoleãné setkání zástupcÛ
parlamentÛ základních ‰kol, zﬁízen˘ch mûstskou ãástí v Z· Lond˘nská.
Vznik Parlamentu dûtí a mládeÏe Prahy 2
Na úter˘ 10. ledna 2006 bylo na základû
iniciativy praÏského dûtského parlamentu svoláno ustavující zasedání Parlamentu dûtí
a mládeÏe Prahy 2 (PDM). Delegáty byli zástupci základních a stﬁedních ‰kol sídlících
v mûstské ãásti. Díky vstﬁícnosti RMâ se jednání konalo v zasedacím sále novû zrekonstruované budovy radnice na nám. Míru 20.
Nejprve si ale v‰ichni v doprovodu Ing. Zuza-

Foto: len

v ‰ipkách. Delegáti také diskutovali o moÏnosti zapojit se do leto‰ních grantÛ v oblasti mimo‰kolní ãinnosti dûtí a mládeÏe Prahy 2,
schválili zásady ãinnosti, vyuÏití právní subjektivity DDM Na Smetance a spolupráci s dospûlou koordinátorkou Janou Votavovou.
Aktivní pﬁístup k právÛm a zájmÛm dûtí
a mládeÏe
Parlament schválil v závûru jednání své
první usnesení. Z pﬁijat˘ch Zásad ãinnosti je
dÛleÏité zmínit, Ïe v‰ichni delegáti mají stejná
práva. Formou návrhÛ, doporuãení, pﬁipomínek a podnûtÛ hodlá Parlament dûtí a mládeÏe Prahy 2 rozhodovat o v‰ech otázkách, t˘kajících se práv a zájmÛ dûtí a mládeÏe v Mâ
a spolupracovat s vedením radnice, s parlamenty ‰kol, mládeÏnick˘mi i neziskov˘mi organizacemi i s DDM Na Smetance. Na první
schÛzi novû zvolené rady byla pﬁedsedkyní
PDM Prahy 2 zvolena Tereza Vinaﬁová ze Z·
Resslova, která pracuje jako ãlenka Rady
praÏského dûtského parlamentu.
PaedDr. Jana Rybínová, zástupkynû
starosty pro oblast ‰kolství

Znaãka Bio Illusion, kterou ve svém paláci na Vinohradské tﬁídû zaloÏil jiÏ v roce
1929 proslul˘ praÏsk˘ podnikatel Alois
Mace‰ka, nemá v poslední dobû na rÛÏích
ustláno. Po vlekl˘ch ekonomick˘ch problémech oznámil dosavadní provozovatel
kina ukonãení provozu k 31. lednu 2006.
Vinohradské kino Bio Illusion se poprvé na
ãas odmlãelo v roce 2000, kdyÏ zanikl provozovatel kina, Filmov˘ podnik hlavního mûsta
Prahy. Pﬁed jeho znovuotevﬁením v roce 2002
bylo nezbytné prostory rekonstruovat – mûstská ãást projekt obnovy finanãnû podpoﬁila
pod podmínkou, Ïe zde bude provozováno kino nejménû pﬁí‰tích pût let. „Z Prahy 2 zánikem Illusionu zmizelo poslední tradiãní kino.
Ostatní zanikla uÏ dﬁíve, kinosály se vût‰inou
ocitly v restituovan˘ch objektech a jejich noví
majitelé prostory vyuÏili jinak. Vlastníci objektu, v nûmÏ Illusion sídlí, mûli daleko lukrativnûj‰í nabídky. Proto si jejich pﬁístupu váÏíme,”
ﬁekla tehdej‰í zástupkynû starosty Mgr. Jarmila Cechnerová.
V dubnu tomu budou ãtyﬁi roky, kdy Noviny Prahy 2 pﬁinesly „dobrou zprávu“ pod titulkem Bio Illusion zaãne znovu promítat. První
diváky pak zrenovovan˘ sál jednoho z mála
zbyl˘ch klasick˘ch kin v Praze pﬁivítal 18.
dubna 2002 – provoz kina odstartoval t˘den
s filmem reÏiséra Petra Zelenky Rok ìábla.
Filmov˘ dokumentarista Miloslav ·mídmajer,
kter˘ si pronajal proslul˘ kinosál na Vinohrad-

ské tﬁídû od rodiny Mace‰kÛ, se rozhodl promítat pﬁedev‰ím ãeskou tvorbu a vûnovat se
profilÛm v˘znamn˘ch filmov˘ch tvÛrcÛ. Byla
zde i slavná premiéra posledního dílu „Básní-

kÛ“. Pﬁes zajímavou dramaturgii v‰ak náv‰tûvnost kina zdaleka nebyla ideální a jeho
provoz byl ztrátov˘.
Mûstská ãást Praha 2 za posledních pût
let investovala do Bia Illusion zhruba pÛldru-

hého milionu korun. Nejprve se pÛlmilionov˘m pﬁíspûvkem podílela na jeho rekonstrukci
a poté od roku 2002 aÏ 2005 postupnû vyãlenila na provoz ãástku ve v˘‰i 1 060 000 korun. Kino v‰ak pﬁestala podporovat pﬁím˘mi
finanãními dotacemi s tím, Ïe jeho provozovatel mÛÏe poÏádat v rámci grantového programu mûstské ãásti o finanãní podporu na konkrétní projekt. V loÀském roce provozovatel
kina Miloslav ·mídmajer prohlásil, Ïe bez
pﬁíspûvku na provoz není schopen dále kino
provozovat. V polovinû ledna pak oznámil
ukonãení ãinnosti k 31. lednu 2006. „Mûstská
ãást samozﬁejmû zájem na zachování kina
má, o ãemÏ také jedná s majiteli domu. Nejeví se v‰ak jako koncepãní neustále pﬁispívat
na provoz. Chápeme, Ïe v souãasné dobû je
velmi obtíÏné konkurovat gigantÛm, které jsou
i v blízkém okolí, pﬁesto v‰ak trváme na tom,
Ïe vypracováním a uplatÀováním dobrého
podnikatelského zámûru lze docílit stability,“
ﬁekla k tomu poãátkem roku zástupkynû starosty Mâ Praha 2 PaedDr. Jana Rybínová
a dodala: „Bio Illusion je dobﬁe dostupné
mûstskou dopravou, sv˘m charakterem i interiérem plnilo a mÛÏe plnit funkci premiérového kina. Nelze v‰ak pﬁedpokládat, Ïe provoz zajistí ze sv˘ch prostﬁedkÛ právû Mâ
Praha 2.“ Zájem na zachování kina, i kdyÏ
nyní uÏ zﬁejmû s jin˘m provozovatelem, mají
také majitelé nemovitosti, potomci Aloise Mace‰ky.
Text: len, foto: alx

Slovenský folklór má díky Limboře v Praze 2 hluboké kořeny
Letos oslaví své 20. v˘roãí spolek, jehoÏ Ïivot je úzce spjat s Prahou 2: slovensk˘ folklórní soubor Limbora. Asi jste se
s ním setkali, ale pokud ne, nûkolik faktÛ.
V roce 1951 byla v Praze zaloÏena folklórní skupina, která se vûnovala slovensk˘m tancÛm a písním. Její ãinnost pﬁetrvávala v rÛzn˘ch podobách aÏ do 80. let. V roce 1986
vznikl z této skupiny slovensk˘ soubor
LIMBORA. Limbora je pojmenování pro tatranskou borovici – strom, kter˘ hodnû vydrÏí.
Svojí ãinností je Limbora spolek pûtapadesátilet˘, jako soubor tohoto názvu pÛsobí 20 let.
Po rozdûlení republiky v roce 1993 vzniklo
obãanské sdruÏení Limbora se sídlem v Dittrichovû ulici, které se stalo nov˘m zﬁizovatelem souboru Limbora (pro mládeÏ a dospûlé)
a souborÛ Limborka a Malá Limborka pro dûti. Jeho hlavním cílem je uchovávaní a rozvíjení rÛzn˘ch forem tradiãního umûní, pﬁedev‰ím v jeho taneãních, hudebních a pûveck˘ch projevech. Soubor vedou manÏelé
MUDr. Mária MiÀová a Ing. Jaroslav MiÀo. Tito zakládající ãlenové souboru na sebe postupnû vzali nelehk˘ úkol – odpovûdnost za
organizaãní a umûlecké smûﬁování Limbory
v dal‰ích letech. Stali se její du‰í a v prÛbûhu
let vûnovali souboru nejen svou umûleckou
a organizaãní invenci, ale také velkou ãást
svého soukromí.
Limboﬁe se v praÏském prostﬁedí podaﬁilo
vytvoﬁit nûkolik typÛ dnes jiÏ tradiãních programÛ, které se nejãastûji konají v Praze 2
v Divadle U HasiãÛ. Jsou to Folklór bez hranic (13. roãník), program zaloÏen˘ a poﬁádan˘ u pﬁíleÏitosti vzniku âSR, a Vánoce s Limborou (17. roãník), zvykoslovn˘ program z vánoãního období pln˘ zvykÛ, koled, vin‰Û i lidov˘ch past˘ﬁsk˘ch her.
Na tûchto programech tradiãnû hostují folklórní soubory z âech, Moravy a Slovenska.
Limbora se aktivnû podílí na kulturním
a spoleãenském Ïivotû v Praze a úãastní se
aktivit, které pﬁesahují rámec tradiãní lidové
kultury. Podílí se a je autorem nûkolika projektÛ vzdûlávání mládeÏe a dûtí v oblasti slovenského jazyka, historie a etnografie Slo-

venska, realizuje projekty podporující ãeskoslovenskou vzájemnost.
V roce 1999 ãlenové Limbory spoluzakládali první praÏsk˘ mezinárodní folklórní festival Praha srdce národÛ. Organizují ho spoleãnû s Magistrátem hl. mûsta Prahy a spolu
s dal‰ími národnostními spolky tradiãnû na
konci kvûtna. Tato multietnická akce kaÏdoroãnû pﬁivítá v Praze zhruba dvacítku souborÛ z deseti státÛ – celkem asi 500 úãinkujících.
Od doby, kdy se Limbora pﬁedstavila poprvé na Slovenském plese v Obecním domû,
dosáhl poãet vystoupení doma i v zahraniãí
zhruba 800 – festivaly, vernisáÏe, koncerty.
Taneãní a pûveckou sloÏkou Limbory pro‰lo
kolem 650 „limborákÛ“.

v Divadle Na Vinohradech, na kter˘ si pﬁipravuje nov˘ krásn˘ program a mnoho pﬁekvapení.
Limbora se vûnuje scénickému zpracování slovenského lidového umûní a má ve
svém repertoáru pestrou mozaiku folklórních regionÛ Slovenska. Mnoho aktivit Limbory se odehrává na území Prahy 2: námûstí Míru, Palackého námûstí, Divadlo
U HasiãÛ, Divadlo na Vinohradech. Neuskuteãnily by se bez laskavé podpory
pﬁíznivcÛ a institucí. Z Prahy 2 to byla podpora mûstské ãásti Praha 2, Domu dûtí
a mládeÏe Prahy 2, Z· Botiãská. Pﬁi organizaci akcí pro dûti nebo seniory laskav˘m
slovem a dobrou radou vÏdy pomohla
Mgr. Jarmila Cechnerová.

Slovensk˘ ãardá‰ praÏské Limbory naprosto okouzlil publikum v Mexiku

Soubor reprezentoval tradiãní umûní a Prahu
na mnoha festivalech v âechách, na Slovensku,
ale i v zahraniãí – ve Francii, Nûmecku, Maìarsku, Moldavsku, Itálii a Tai-wanu. V minulém roce podnikl úspû‰né mûsíãní turné po Mexiku.
Své dvacáté narozeniny se letos Limbora chystá oslavit slavnostním koncertem

Není lehké zasadit a vypûstovat krásn˘
strom. Trvalo to více neÏ 50 let. MÛÏeme si
pﬁát, aby strom Limbory zÛstal zelen˘ v pravém slova smyslu, aby se mnozí je‰tû dlouho
mohli kochat jeho krásou, sednout si v jeho
stínu a nabrat z jeho plodÛ.
fre/len

Mateřská škola s internátním provozem aneb Je Španělská 16 opravdu „neznámá“?
Je zaãátek roku 2006 a my ve ·panûlské
vzpomínáme na rok pﬁede‰l˘. Co nám, dûtem,
rodiãÛm i na‰im zﬁizovatelÛm pﬁinesl, co
odnesl. Pro pedagogy a provozní zamûstnance
s ním skonãilo mnoho starostí o existenci zaﬁízení, o jehoÏ dobré jméno peãují kaÏdodenní
prací, vzdûláváním a ãasto obûtováním osobního volna. RodiãÛm ubyla velká starost, zda mohou setrvat v zamûstnání, které dûlají rádi
a dobﬁe. Pro dûti znamenal, Ïe se nebudou
muset louãit s kamarády, uãitelkami i pﬁíjemn˘m zázemím, které jim sv˘m zpÛsobem poskytuje jednu z Ïivotních jistot. A zástupcÛm
mûstské ãásti Praha 2 uplynul˘ rok napsal teãku za nespoãtem hodin stráven˘ch shromaÏìováním podkladÛ pro jednání, která témûﬁ dvanáct let nepﬁiná‰ela Ïádn˘ uspokojiv˘ v˘sledek.
Zastupitelé mûstské ãásti Praha 2 totiÏ na
svém jednání dne 25. 10. 2005 rozhodli o odkoupení objektu mateﬁské ‰koly od âesk˘ch
drah za 28 milionÛ korun.
Jedno pravdivé ãeské pﬁísloví praví: „Není
na svûtû ãlovûk ten, aby se zavdûãil lidem
v‰em.“ Mûstská ãást mûla ve velmi krátké dobû (od 22. 6. 2005 do 30. 9. 2005 a pozdûji do
31. 12. 2005) rozhodnout o zachování provozu
mateﬁské ‰koly odkoupením objektu, nebo
ukonãit provoz a nechat onu 28milionovou
ãástku v pokladnû na jiné, zcela jistû také potﬁebné v˘daje.

Z dostupn˘ch archivÛ obce i mateﬁské ‰koly
vypl˘vá, Ïe budova byla po soudních jednáních
s pÛvodními vlastníky odebrána majitelÛm a povolena k uÏívání jako jesle a mateﬁská ‰kola
s internátním provozem jiÏ v prosinci 1962.
Hlavní tíhu provozu Závodní mateﬁské ‰koly
a jeslí nesly âeskoslovenské dráhy spoleãnû
s Mâ Praha 2. Majitelem budovy byl ale stát,
protoÏe soudní jednání o majetku s pÛvodními

vlastníky trvalo aÏ do roku 1983. Stát budovu
prostﬁednictvím tehdej‰ího ONV Prahy 2 pﬁevedl bezúplatnû ministerstvu dopravy aÏ v roce
1985. Pak byly provedeny opravy investiãního
charakteru za úãelem zﬁízení Závodních jeslí
a mateﬁské ‰koly âSD.
Pﬁi privatizaci v roce 1993 mûlo o objekt zájem mnoho podnikatelsk˘ch subjektÛ, vãetnû
âesk˘ch drah. Konkurenãní privatizaãní projekt

vypracovala i Mateﬁská ‰kola ·panûlská 16
spoleãnû se ·kolsk˘m úﬁadem Prahy 2 a mûstskou ãástí Praha 2. BohuÏel aÏ v roce 2005
jsme obdrÏeli vyrozumûní od ministerstva financí, Ïe ná‰ projekt neuspûl.
Ze zákona zanikla spoleãná zaﬁízení – jesle
a mateﬁská ‰kola – a v roce 1995 âD pronajaly
objekt mateﬁské ‰koly s nepﬁetrÏit˘m provozem
Mâ Praha 2. Objekt s poãtem devadesáti míst
pro dûti od tﬁí do ‰esti let si âD ponechaly. Mâ
Praha 2 ãtyﬁtﬁídní mateﬁskou ‰kolu pﬁevzala
bez námitek a udrÏela i její osvûdãen˘ internátní provoz. Internátní jesle v‰ak pro nezájem resortu zdravotnictví v tu dobu jiÏ ve ·panûlské
16 neexistovaly.
Od dob privatizace a restituce usilovala Mâ
Praha 2 o navrácení objektu. Dohoda s âD se
v‰ak opakovanû nedaﬁila. âD rovnûÏ odmítly
zpûtn˘ bezúplatn˘ pﬁevod na Mâ Praha 2. Nejménû po dobu tﬁí volebních období docházelo
k jednáním mezi zástupci Mâ Praha 2 a ·kolského úﬁadu s pﬁedstaviteli ministerstev dopravy a financí a vedením âD. Jednání v‰ak nevedla k reáln˘m zámûrÛm. Tato nestandardní
situace vyvrcholila v ãervnu 2005, kdy Mâ Praha 2 obdrÏela v˘povûì z objektu k 30. 9. 2005.
Rekonstrukce uvnitﬁ i vnû objektu budou sice nezbytné, ale zachování provozu mateﬁské
‰koly lze ﬁe‰it dohodou a organizaãními zmûnami v objektu i mimo nûj. Vystûhování mateﬁ-

ské ‰koly nebylo nutné pﬁi rekonstrukcích v roce 1986 a 1987 a nebude nutné ani nyní. Dosavadní obtíÏe v údrÏbû nemovitosti vycházely
z nemoÏnosti dohody uÏivatele s vlastníkem.
Majitel objektu, âD, na opravu majetku, kter˘
nesouvisí bezprostﬁednû s provozem âD, finanãní prostﬁedky vynakládat nesmûl. Mûstská
ãást zase objekt, kter˘ nevlastní, opravovat nemohla.
Kde a jak najít klíã ke snadnému rozeznání
dobr˘ch i ‰patn˘ch rozhodnutí? Jen na paletû
barev existuje ãerná a bílá oddûlenû. Zdá-li se
to nûkomu málo, Ïe je v plnû obsazené M·
·panûlská v tuto chvíli „jen“ nadpoloviãní vût‰ina dûtí z Mâ Praha 2, mÛÏe se zamyslet nad
tím, jak mají obyvatelé v jin˘ch ãástech Prahy
a okolí zvládat plnou zátûÏ zamûstnání v na‰í
mûstské ãásti a zároveÀ odvádût ãi vyzvedávat
své dûti v jin˘ch ãástech Prahy a okolí. Tam
mají ‰koly jen standardní pracovní dobu. M·
·panûlská navíc leÏí na hranici tﬁí mûstsk˘ch
ãástí a je sem dobré spojení i z dal‰ích.
Domníváme se, Ïe obãané Prahy 2 by mûli
b˘t hrdi na skuteãnost, Ïe u nich existuje ‰kolka, kterou pﬁedstavitelé mûstské ãásti dosud
udrÏeli v provozu a chtûjí udrÏet i nadále.
My, zamûstnanci i rodiãe dûtí, jim za to dûkujeme.
Daniela Opûlová,
ﬁeditelka M· ·panûlská16
Foto: alx

