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Jak se budova radnice
na námûstí Míru promûnila
str. 2 v moderní úﬁad 21. století
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Dobrá věc se podařila

Uplynul jeden a pÛl roku a ﬁeãeno s klasikem, neuvûﬁitelné se stalo skutkem. Budova
úﬁadu na námûstí Míru byla témûﬁ zbourána
a znovu vystavûna, dÛm v Jugoslávské ulici
zcela vnitﬁnû pﬁebudován a doplnûn dostavbou do dvora, oba objekty propojeny, bezbariérovû vybaveny a zv˘‰eny o dal‰í patro.

Slovo úvodem
Stavba to byla nároãná po v‰ech stránkách,
tedy i finanãnû, ale v˘sledek stojí za to, a to
z nûkolika dÛvodÛ. Jednak proto, Ïe rekonstrukce byla nezbytná s ohledem na témûﬁ havarijní stav objektu na nám. Míru, v nûmÏ pobyt
zaãínal b˘t témûﬁ Ïivotu nebezpeãn˘. To se
ukázalo, a v daleko vût‰í míﬁe neÏ bylo zji‰tûno
sondáÏními prÛzkumy, v plné nahotû pﬁi demoliãních pracích, které odkryly ‰patnou nosnost
zdí a u nûkter˘ch zdí dokonce i chybûjící základy, za coÏ mÛÏe nekvalitnû provedená rekonstrukce a nav˘‰ení objektu ve dvacát˘ch letech
minulého století. To v‰e bylo samozﬁejmû napraveno pﬁi nynûj‰í rekonstrukci, i kdyÏ v nûkolika pﬁípadech s ohledem na rozsah postupnû
odkr˘van˘ch problémÛ za cenu dodateãn˘ch
nákladÛ nutn˘ch pro jejich vyﬁe‰ení.
Dal‰ím v˘razn˘m efektem, resp. pﬁínosem
je to, Ïe od uvedení obou budov do provozu,

nejpozdûji od nového roku 2006, budou
v‰echny agendy úﬁadu shromáÏdûny v jednom prostoru a v‰e bude tedy moÏno pro obãany vyﬁídit tzv. pod jednou stﬁechou a za
krat‰í dobu, pﬁiãemÏ je zaji‰tûn bezbariérov˘
pﬁístup do v‰ech místností úﬁadu.
A posledním v˘razn˘m efektem je lep‰í
pracovní prostﬁedí pro zamûstnance, ale také
pﬁátel‰tûj‰í a estetiãtûj‰í prostﬁedí pro náv‰tûvníky úﬁadu.
Teì uÏ zb˘vá jen odstranûní drobn˘ch vad
a nedodûlkÛ, zji‰tûn˘ch a sepsan˘ch pﬁi pﬁebírání budovy na‰ím technick˘m dozorem,
poté kolaudace a mÛÏe zaãít stûhování úﬁadu
na námûstí Míru z nynûj‰ích tﬁí míst.
Pouze jedin˘ odbor nebude zatím stûhován zpût, a sice odbor státní sociální podpory
ve ·tûpánské 1. Existují totiÏ reálné úvahy na
vládní úrovni o pﬁevedení této agendy pod
Úﬁady práce i v Praze. V takovém pﬁípadû by
umístûní této agendy bylo ﬁe‰eno po dohodû
s ministerstvem mimo budovy úﬁadu, nejpravdûpodobnûji ponecháním ve ·tûpánské ulici.
Je mi jasné, Ïe ne v‰ichni se mnou budou
souhlasit. Ale za sebe mohu ﬁíci – a jsem pﬁesvûdãen, Ïe i za vût‰inu tûch, kteﬁí v budoucnu budou mít s úﬁadem a jeho pÛsobi‰tûm
nûco spoleãného – Ïe dobrá vûc se podaﬁila.
Rozhodování o rekonstrukci nebylo lehké, aÈ
uÏ s ohledem na peníze, nebo s ohledem na
budoucí, i kdyÏ doãasné komplikace pro
v‰echny zúãastnûné vãetnû obãanÛ, potﬁebujících si nûco vyﬁídit na úﬁadû roztrou‰eném
na více místech. Bylo s tím hodnû práce
a starostí, pro obãany to bylo nepﬁíjemné
a stálo to dost penûz. Ale znovu opakuji, bylo
to nutné a v˘sledek stojí za to. A nejpozdûji
od ledna 2006 na shledanou opût na „dobré
adrese“ námûstí Míru 20. Ing. Libor Krátk˘,
zástupce starosty (ODS)

TÉMA MĚSÍCE: Církve v Praze 2

VáÏení ãtenáﬁi, v listopadovém ãísle Novin Prahy 2 se budeme vûnovat církevní problematice v na‰í mûstské ãásti.
• Myslíte si, Ïe mají církve a církevní denominace co nabídnout dne‰ní spoleãnosti?
• Napi‰te nám i své negativní poznatky, pokud jste se setkali s netolerancí ze strany vûﬁících nebo naopak s diskriminací kvÛli svému náboÏenskému vyznání.
• Kde v‰ude jste se setkali s pﬁedstaviteli církví a náboÏensk˘ch spoleãností a kde Vám naopak chybí (‰koly, nemocnice, domovy dÛchodcÛ, kulturní akce, veﬁejné oslavy svátkÛ,
krouÏky pro dûti a mládeÏ)?
• Máte dostatek informací o náboÏensk˘ch akcích?
Tû‰íme se na Va‰e dopisy na adrese ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, a to nejpozdûji do 19. 10. 2005.

VINOHRADSKÉ VINOBRANÍ: Leto‰ní, jiÏ devát˘ roãník Vinohradského vinobraní se mimoﬁádnû vydaﬁil a velikou zásluhu na tom jistû mûlo i poãasí:
babí léto dopﬁálo náv‰tûvníkÛm po oba dny bohaté sluneãní láznû. Slavnosti vína, které tradiãnû spolupoﬁádaly mûstské ãásti Praha 2 a Praha 3, byly
oficiálnû zahájeny v pátek 23. záﬁí v pravé poledne na vinici Gröbovka: na snímku císaﬁ Karel IV. s chotí Annou Svídnickou, sv. Václav, zástupkynû
starosty Prahy 2 Jana âernochová a starosta Prahy 3 Milan âesk˘. O hodinu pozdûji pﬁe‰el císaﬁ s doprovodem a s hosty na námûstí Míru a nakonec
se prÛvod vydal na námûstí Jiﬁího z Podûbrad. Bohat˘ kulturní program pokraãoval aÏ do sobotního veãera. V nedûli se konala navazující akce Karel
IV. pﬁichází – 650 let císaﬁem, pﬁi níÏ se Karlovo námûstí promûnilo v historick˘ rynek. Dal‰í podrobnosti na str. 6.
Text: van, foto: MBr

Kolaudace zrekonstruované radnice bude 20. října
Ve ãtvrtek 15. záﬁí pﬁevzali zástupci Úﬁadu mûstské ãásti Praha 2 od Metrostavu
zrekonstruovanou budovu na námûstí Míru 20. Stavební práce, které zaãaly v bﬁeznu 2004, se tak ch˘lí k úspû‰nému konci.
Na 20. ﬁíjna je plánována kolaudace a provoz Úﬁadu mûstské ãásti Praha 2 by mûl
b˘t obnoven poãátkem prosince.
Základní informace
Od konce 20. let, kdy byla vinohradská radnice na nám. Míru 20 pﬁestavûna v duchu konstruktivismu, nepro‰la budova Ïádnou zásadní
rekonstrukcí. UvaÏovat se o ní zaãalo aÏ poãátkem 90. let – tehdy uÏ byly budova i její infrastruktura v témûﬁ havarijním stavu. Praha 2 by-

la jedinou mûstskou ãástí, která neinvestovala
od roku 1989 finanãní prostﬁedky do zásadní
opravy své radnice, protoÏe prioritami byly
opravy zanedbaného bytového fondu, obnova
‰kol, ‰kolních i veﬁejn˘ch hﬁi‰È, údrÏba a rozvoj
parkÛ, opravy chodníkÛ apod. Nemalé investice
si vyÏádalo také dokonãení rekonstrukce Novomûstské radnice, zapoãaté je‰tû pﬁed rokem
1989. K nutnosti pﬁestavby budovy ÚMâ pﬁispûl i fakt, Ïe mûstská ãást dostala ke 30. ãervnu 2003 v˘povûì ze strany Speciálních ‰kol
pro zrakovû postiÏené, sídlících v sousedním
objektu na nám. Míru 19.
Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 2
schválilo zámûr rekonstruovat budovy ÚMâ
25. bﬁezna 2003 a samotnou rekonstrukci

podle projektu GENIA LOCI spol. s r. o., na
kter˘ bylo vydáno stavební povolení, schválilo
6. kvûtna 2003. ZároveÀ stanovilo maximální
cenov˘ limit nákladÛ vãetnû DPH a rozpoãtové rezervy ve v˘‰i 319 868 487 Kã.
Pro souãinnost a kontrolu postupu prací na
provádûcí dokumentaci stavby byla uzavﬁena
mandátní smlouva se spoleãností SGL Projekt,
s. r. o. zastoupenou ak. arch. Jiﬁím JavÛrkem,
autorem projektu Rekonstrukce budov ÚMâ.
Rada mûstské ãásti vyhlásila 27. kvûtna
obchodní veﬁejnou soutûÏ na plnûní veﬁejné
zakázky Rekonstrukce a pﬁístavba ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20/600 a Jugoslávská 20/580
a 22/56, kterou vyhrála firma Metrostav, a. s.
Pokraãování na str. 2

Nově otevřené centrum hispánské kultury má sídlo v Praze 2
Mal˘ parãík za kostelem sv. ·tûpána
v sousedství ulice Na Rybníãku se po
celkové obnovû stal oázou klidu, kterou
pro její romantickou atmosféru vyhledávají k odpoãinku místní lidé i náhodní kolemjdoucí a „proãistit hlavu“ si sem o poledních pauzách rádi zajdou zamûstnanci
okolních firem. Ru‰no tu totiÏ b˘vá jen
zcela v˘jimeãnû... Poãátkem záﬁí v‰ak toto místo získalo dal‰í v˘znamnou skupi-

CervantesÛv institut najdete za kostelem
sv. ·tûpána

nu náv‰tûvníkÛ: kromû oázy klidu je nyní
také oázou ‰panûlské a latinskoamerické
kultury, první svého druhu v âeské republice.
KdyÏ se vloni v létû toto prostranství slavnostnû otevíralo po rekonstrukci, provedené
v rámci kampanû Zelené mûsto, pﬁi‰li se na
dokonale upraven˘ kout podívat lidé z vládních kruhÛ, pﬁedstavitelé mûstské ãásti, zástupci investora a dal‰í osobnosti. Bezkonkurenãní kulturní a spoleãenskou událost v‰ak
toto místo zaÏilo v pondûlí 12. záﬁí, kdy se
v ãásti objektu Longin Court slavnostnû otevíralo praÏské sídlo Cervantesova institutu.
Inauguraci tohoto jedineãného kulturního zaﬁízení poctil náv‰tûvou ‰panûlsk˘ následník trÛnu princ Felipe s chotí, princeznou Letizií.
Pozvání dále pﬁijali ãesk˘ premiér Jiﬁí Paroubek, pﬁedseda Senátu Pﬁemysl Sobotka a b˘val˘ prezident Václav Havel s manÏelkou. Za
mûstskou ãást Praha 2 se události zúãastnil
starosta Michal Basch. Zaznûlo mnoho slavnostních slov, mnoho vzpomínání na nejrÛznûj‰í propojení ãeské a ‰panûlské kultury
a premiér Paroubek si pomûrnû dlouze pﬁipomnûl známé ‰panûlské fotbalisty – coÏ udivilo zejména ‰panûlské hosty.
Hned druh˘ den po otevﬁení zaãala ta pravá oslava souãasné hispánské kultury – bohuÏel se jí kvÛli tragické smrti své dcery nemohl zúãastnit svûtoznám˘ mexick˘ spisovatel Carlos Fuentes, po nûmÏ je pojmenována
knihovna Cervantesova institutu. Konala se

pﬁedná‰ka souãasn˘ch ‰panûlsk˘ch prozaikÛ
a povídkáﬁÛ na téma: Rozhovory o Quijotovi.
Nad nehynoucím a zcela jistû nejoblíbenûj‰ím
‰panûlsk˘m literárním tématem rozprávûli spisovatelé José María Merino a Luis Mateo
Díez. JiÏ na první pﬁedná‰ce byl konferenãní
sál Cervantesova institutu zcela zaplnûn˘
a totéÏ se opakovalo následující den, kdy se
konaly dal‰í dvû rozpravy – jedna lingvistická
a dal‰í literární. Na lingvistické besedû se se‰li ﬁeditelé jazykov˘ch akademií z Katalánska
a Baskicka a lingvistka z Galicie. Byla to jedineãná pﬁíleÏitost dozvûdût se, jak v souãasné
dobû probíhá multikulturní jazykov˘ dialog
tûchto oficiálních a pﬁesto men‰inov˘ch jazykÛ, které spoleãnû vytváﬁejí ‰panûlskou jazykovou realitu. Veãer pak pﬁi neobyãejnû Ïivé
debatû mohli posluchaãi ocenit charismatického kulturního novináﬁe z nejvût‰ího ‰panûlského deníku El País Juana Cruze, mexického prozaika Juana Villora a svûtoznámého
romanopisce Vilu Matase. V‰ichni tﬁi se vûnovali zejména politické situaci ve ‰panûlsky
mluvících zemích, terorismu a stavu spoleãnosti a tomu, jak tyto aspekty ovlivÀují souãasnou literární tvorbu. Ve ãtvrtek 15. záﬁí pak
literární lahÛdky zavr‰ila recitace poezie v podání Clary Janés – básníﬁky, díky jejímÏ pﬁekladÛm se hispánsk˘ svût dozvûdûl o ãesk˘ch básnících Holanovi a Seifertovi. V‰echno ov‰em slavnostní inaugurací a t˘dnem pln˘m kultury nekonãí, právû naopak. KaÏdé
pondûlí aÏ do konce ﬁíjna se milovníci sou-

Ze slavnostního otevﬁení Cervantesova institutu v pondûlí 12. záﬁí – u ﬁeãnického pultu princ
Felipe, napravo od nûj zástupce ·panûlska v EU Alberto Navarro González, pﬁedseda Senátu
Pﬁemysl Sobotka a princezna Letizia

ãasného latinskoamerického filmu mohou tû‰it na jedno filmové pﬁedstavení. KaÏd˘ den
je také otevﬁena v˘stava pozoruhodn˘ch dûl
mlad˘ch latinskoamerick˘ch umûlcÛ nazvaná
Na hranici. V budoucnu hodlá CervantesÛv
institut pokraãovat v pﬁedstavování toho ne-

jsouãasnûj‰ího, co se v hispánské kultuﬁe dûje. Podporovat bude zejména mladé tvÛrce,
multikulturní dialog a literární pﬁeklady.
Na v‰echny aktivity Cervantesova institutu
je vstup voln˘.
Text: pil/len, foto: alx/len

