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OSTUDA MĚSÍCE:
Černý výlep komerčních plakátů
Plakáty, vylepované naãerno na rÛzn˘ch místech metropole, nejsou dobrou vizitkou Prahy. Podobnému problému ãelí i mnoho dal‰ích velk˘ch mûst i obcí nejen u nás, ale
i v okolních státech. Existují sice oficiální plakátovací plochy, které si smluvnû zaji‰Èují reklamní agentury – u nich sjednan˘ v˘lep reklamních plakátÛ je legální. Na rÛzn˘ch technick˘ch zaﬁízeních, v zákoutích parkÛ, na fasádách domÛ nebo na sloupech veﬁejného osvûtlení i v na‰í mûstské ãásti jsou ale ãasto
vidût nevábné zbytky roztrhan˘ch a odlepujících se plakátkÛ na nejrÛznûj‰í akce (od zázraãn˘ch meditací svûtov˘ch
guru pﬁes koncerty tûch „nejlep‰ích
a svûtov˘ch kapel“ aÏ po tvÛrce zázrakÛ...). Tyto „papíry“ pﬁib˘vají na nepovolen˘ch, tedy ãern˘ch plakátovacích plochách pﬁedev‰ím v noci: lepí je tam pr˘
vût‰inou mladí lidé, kteﬁí si tímto zpÛsobem pﬁivydûlávají.
Nedávno se tímto problémem zaãal
zab˘vat i praÏsk˘ primátor MUDr. Pavel
Bém a zaãal jednat s Asociací lepiãÛ,
která sdruÏuje zhruba 90 procent v‰ech
organizátorÛ v˘lepÛ v hlavním mûstû.
„Souãasn˘ stav je neúnosn˘ a je nutné
ho rychle a radikálnû ﬁe‰it,“ ﬁekl k tomu
primátor. Uvedl, Ïe bude zﬁejmû potﬁeba
vytvoﬁit nejen novou mûstskou vyhlá‰ku,
ale zﬁídit i nové plakátovací plochy. Ty by
mûly odpovídat povaze lokality (odli‰né budou v PraÏské památkové rezervaci, jiné na Vinohradech, dal‰í tﬁeba na JiÏním Mûstû). Hlavní mûsto se bude inspirovat zku‰enostmi z Vídnû
a z Mnichova, kde stejn˘ problém jiÏ úspû‰nû vyﬁe‰ili.
Poznámka redakce: Námûty nebo fotografie, dokumentující nepoﬁádek ve va‰em okolí,
oãekáváme na e-mailu noviny@p2.mepnet.cz. MÛÏete také napsat na po‰tovní adresu: ÚMâ
Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2.
Text: van, ilustraãní foto: vin

Jedno století prožité na Vinohradech
Moje babiãka se jmenuje Marta Procházková. Ve ãtvrtek 6. ãervence 2006 jí bude
100 let. Na Vinohradech Ïije 99 let. Co k tomu dodat? To uÏ není vûk, nûjaké ãíslo.
V tomto vûku se stáváte legendou. V Praze 2
je takov˘ch legend ‰est. Jak˘ byl jejich Ïivot,
jak˘m se ubíral ãasem?
Jejich Ïivoty byly rÛzné, ale ãas, doba stejná. Narodili se v roce 1906, v dobû, kdy se
Vinohrady teprve zakládaly. Domy, ve kter˘ch
Ïili, je‰tû vonûly novotou. Lidé chodili pomalu,
povídali si, znali se jmény. Pánové smekali
klobouky, dámy klobouky neodkládaly. Ulicemi jezdily mlékaﬁské vozy, chodili dráteníci, jistû jsme tu mûli i obecního blázna. Také pûkn˘ nov˘ kostel, nové divadlo, kam mûli mnozí
„abonomá“. Ulice byly ‰iroké a tiché, dûti si
na nich hrály, akáty byly mladé, teprve je vysazovali. KaÏd˘ majitel auta byl znám jménem, nebylo jich tehdy mnoho. Pﬁi‰la 1. válka, pak koneãnû první republika. Slavilo se.
Akáty povyrostly a Vinohrady se protáhly aÏ
za Flóru, kam se dﬁíve chodilo do polí. Na‰i
století proÏívali své první lásky. Chodilo se
tancovat, do kaváren. Valdek, Hlavovka, známí páni kavárníci zdravili své známé hosty.
Vinohradská tﬁída mûnila svá jména. Z ¤íãanské na âernokosteleckou, na Jungmannovu,
pak na Tﬁídu mar‰ála Foche. Zkrátily se suknû, klobouãky zúÏily krempy. V ulicích bylo
bezpeãno, kaÏd˘ „cizí“ byl zaznamenán.
Druhá svûtová válka byla je‰tû hor‰í neÏ
ta první. Pro lidi i pro Vinohrady. Mimo jiné
shoﬁela i synagoga v Sázavské/Moravské ulici, hoﬁící kousky létaly je‰tû dlouho vzduchem. Babiãka spala u vyraÏeného okna
s kbelíkem u postele, kdyby nûco chytlo.
Na‰tûstí nechytlo. Starost nejen o sebe, ale
i o rodinu, maminku, bratra, dceru Evu. KaÏd˘ to proÏíval podobnû. Ale i tato válka skonãila. Klobouãky a elegantní módu nahradily
‰átky, pánské ãepice místo kloboukÛ, nefo-

Paní Martû Procházkové pﬁi‰li popﬁát ke 100. narozeninám zástupci Mâ Praha 2 v pﬁedstihu,
v pátek 23. ãervna
Foto: vin

remné kabáty, galo‰e. Vinohradská tﬁída, tedy
za války Schwerinova, byla opût Fo‰ovkou,
ale dlouho netrvalo a stala se z ní Stalinova.
Jezdilo se na brigády, budovalo se, o mnoha
vûcech se mluvilo ‰eptem. Dûti dorostly, na‰i
století jim vystrojili skromné svatby. Pak se na
chvíli rozednilo, to uÏ „ti na‰i“ mûli vnuky. Zajeli se podívat do ciziny a dlouho pak na to
vzpomínali, protoÏe na dlouhá léta se uÏ pak
nikam nepodívali. Snad jim to vynahradila radost z vnukÛ. Stejnû uÏ byli v dÛchodu a doba uÏ beztak zaãala b˘t jiná, „pro ty mladé“.
A tak sedûli doma, poslouchali rádio, nûkdy
dechovku, nûkdy Hlas Ameriky a vûﬁili, Ïe to
tak nemÛÏe b˘t napoﬁád. A mûli pravdu.
Doba je jiná, neÏ by si ve snu dovedli
pﬁedstavit. VÏdyÈ by jistû nikoho z nich nena-

padlo, Ïe je‰tû ve sv˘ch sedmdesáti, osmdesáti, devadesáti letech… A najednou je tu
stovka. V‰echno to tak rychle ubûhlo. Obyãejn˘ Ïivot v neobyãejné dobû, neobyãejné
délce. Mládí, rodina, dûti, zamûstnání, starosti, radosti, státní pﬁevraty, mûnové reformy, rodinné oslavy, náv‰tûvy, obãas v˘lety, vnuci,
pravnuci… Teì nemají moc ãasu, teì v‰ichni
nûkam spûchají, neposedí. Ulicemi neprojde‰
kolem aut, a ti psi, nikdy jich tu tolik nebylo…
Ale Vinohradská tﬁída snad uÏ nezmûní své
jméno a akáty voní poﬁád stejnû, dokonce
víc, protoÏe jsou vzrostlé. Pﬁeju na‰í milé babiãce i dal‰ím leto‰ním stolet˘m klidnou mysl
a radost, pokud moÏno. Radost uÏ jen z toho,
Ïe to dokázali, dotáhli to na tu bájnou stovku!
Michaela Pavlátová

V˘let do doby kamenné
V Riegrov˘ch sadech se 1. ãervna od
10:00 do 17:00 konal Dûtsk˘ den pln˘ pﬁekvapení, her a zábavy – tentokrát jako pravûké dobrodruÏství. Poﬁádalo ho tradiãnû Obãanské sdruÏení ART Prometheus ve spolupráci s mûstskou ãástí Praha 2 a Domem dûtí a mládeÏe Prahy 2. Po pﬁedloÀském Cirku-

ZLATÁ SVATBA: Novomûstská radnice zaÏila v pátek 2. ãervna velkou slávu. Podruhé si ﬁekli své
„Ano“ manÏelé Josef a Zdûnka Baudy‰ovi. Poprvé se tak stalo na Staromûstské radnici pﬁed padesáti lety. Tentokrát je do obﬁadní sínû doprovodili nejen pﬁíbuzní a pﬁátelé, ale i kupa dûtí ze Z·
Legerova. Jak by ne, vÏdyÈ se jim znovu vdávala jejich paní uãitelka! A byla to svatba jak má b˘t.
ManÏelé záﬁili ‰tûstím, nechybûly slzy dojetí ani svatební koláãky…
Text: vla, foto: vin

PRVNÍ OLYMPIÁDA PRAÎSK¯CH MATE¤INEK: Ve ãtvrtek 15. ãervna premiérovû bojovaly na
atletickém hﬁi‰ti Tûlov˘chovné jednoty Sokol Královské Vinohrady více neÏ dvû stovky olympionikÛ pﬁed‰kolního vûku. Dûti soutûÏily ve ‰tafetovém bûhu, hodu tenisov˘m míãkem na kelímky, v chÛzi zruãnosti, skákání v pytli a v pûtiskoku. Disciplíny byly vybrány tak, aby odpovídaly
vûku závodníkÛ a rozvíjely i jejich motoriku. Slavnostní ceremoniál této u nás ojedinûlé akce
zahájila první dáma âR Livie Klausová, legendární olympioniãka Dana Zátopková a námûstek
primátora hlavního mûsta Petr Hulinsk˘, kter˘ nad soutûÏemi pﬁevzal zá‰titu. Hlavní mûsto hry
jako partner také finanãnû podpoﬁilo. Vítûzství získali reprezentanti z M· z JaÏlovická v Praze
11. Nejcennûj‰í trofej – putovní pohár – jim pﬁedal starosta Mâ Praha 2 Mgr. Michal Basch. Odpoledne si v‰ichni soutûÏící odnesli diplom, medaile i dárky a nechybûl ani zábavn˘ program,
o kter˘ se postaral komik Václav Upír Krejãí.
Text: van, foto: hav

RYTÍ¤I V KNIHOVNù POT¤ETÍ: Pomalu se stává tradicí, Ïe v ãervnu se v poboãce Mûstské knihovny v Záhﬁebské ulici odehrává velká událost – pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe. 72 dûtí ze ãtyﬁ
‰kol (Z· Legerova, Z· Jana Masaryka, Integrál Jana Masaryka a Z· ·tûpánská) muselo pﬁesvûdãit hosty v knihovnû, tedy rytíﬁe a jeho dámu, Ïe za ‰kolní rok zvládlo v‰echna písmena
a pﬁeãetlo svoji první knihu. Pasování rytíﬁÛ bylo vyvrcholením celoroãního projektu na podporu ãtenáﬁství. PrvÀáãci chodili do knihovny od ﬁíjna do konce kvûtna. Roz‰iﬁovali si znalosti
o kníÏkách, spisovatelích, ilustrátorech i o moÏnostech práce s informacemi a udûlali velk˘ pokrok nejen pﬁi ãtení, psaní a poãítání, ale i v informaãní gramotnosti. Paní uãitelky jsou s touto
formou spolupráce pﬁi literární v˘chovû spokojeny: svûdãí o tom vzrÛstající poãet tﬁíd, které se
tohoto projektu úãastní.
Text a foto: val

Kulturně-duchovní pásmo v Grébovce
Na terase Gröbeho vily pﬁipravil 15. ãervna ¤ímskokatolick˘ farní úﬁad u kostela sv. Ludmily
ve spolupráci s Unií ãesk˘ch pûveck˘ch sborÛ a za podpory Mâ Praha 2 veãer pod názvem
Chvála za stvoﬁení, kulturnû-duchovní pásmo ke 100. v˘roãí Havlíãkov˘ch sadÛ. Na programu byla Truvérská m‰e od Petra Ebena, pﬁednes poezie, sborov˘ zpût spirituálÛ i chvály za zemi
a stvoﬁení. Úãinkoval Pûveck˘ sbor Gymnázia Jana Keplera, Cantarina Praha a komorní orchestr
Musica academica. Slovo a modlitbu pﬁednesli studenti a P. Gereon BiÀovec. Text: van, foto: vin

su v parku a loÀské Cestû kolem svûta dûti
letos nav‰tívily dobu kamennou. Riegrovy sady se na jeden cel˘ den zmûnily v pravûkou
vesniãku s názvem Kamenná Lhota a dûti
z mateﬁsk˘ch a základních ‰kol Prahy 2 mûly
jedineãnou pﬁíleÏitost poznat pravûké obyvatele a nauãit se jejich zvyklostem… Program
Dûtského dne byl naplnûn interaktivní zábavou, hrami a dal‰ími atrakcemi, které rozvíjejí
dûtské vnímání.
Text: len, foto: hav

Návštěva družební školy
Z· J. Masaryka 21 navázala jiÏ pﬁed
osmi lety spolupráci s druÏební ‰kolou
v Martinû. Za tu dobu se uskuteãnilo ‰est
v˘mûnn˘ch náv‰tûv ÏákÛ a pedagogÛ. Poslední z nich probûhla ve dnech 18. – 20.
kvûtna 2006, kdy skupina zamûstnancÛ
‰koly vyjela na Slovensko. Nav‰tívili jsme
na‰i partnerskou ‰kolu, kde nás zaujal její
program Krok na krokem: zahrnuje dûti od

dvou do 15 let, protoÏe souãástí Z· je
i pﬁed‰kolní zaﬁízení, tzv. „líheÀ“. Se slovensk˘mi kolegy jsme se zúãastnili celodenního turistického v˘letu do Tûrchové,
do Jáno‰íkov˘ch dûr a veãer jsme si spoleãnû zazpívali u táboráku. Celá akce probûhla ve velmi srdeãném duchu. Dal‰í setkání je naplánováno za rok u nás, v Praze.
Mgr. BoÏena Vaverková, zástupkynû ﬁeditelky

Je třeba pomáhat aneb Akce Jiný svět? se letos vydařila
Ve dnech 13. a 14. ãervence se na nám.
Míru Praha 2 konal jiÏ 5. roãník akce s názvem „Jin˘ svût?“. Uspoﬁádali ji stráÏníci O¤
MP Praha 2 za spolupráce mûstské ãásti
Praha 2. Mûla ukázat v‰em zdrav˘m spoluobãanÛm, jak se pohybuje ãlovûk s handicapem po mûstsk˘ch ulicích. Byly vybrány dva
handicapy, k nimÏ náleÏely dvû postavené
dráhy simulující pohyb vozíãkáﬁe a nevidomého. KaÏd˘, kdo si chtûl vyzkou‰et pohyb po
té ãi oné trati, musel za pomoci odborné asistence pouÏít k pohybu buì invalidní vozík
anebo pásku na oãi a bílou hÛlku v ruce.
Vozíãkáﬁská traÈ sk˘tala rÛzné nájezdové
plo‰iny, slalomové úseky, prÛjezd zúÏen˘m
místem, pouÏití bezbariérového autobusu
MHD a v závûru ãekal pﬁechod pro chodce
se svûtelnou signalizací.
Slepecká traÈ se skládala hlavnû ze schodÛ, ‰tûrkovi‰tû (nahrazovalo nestabilní terén).
Následoval autobus MHD a pﬁechod pro
chodce, kde se uplatnila jeho zvuková signalizace.
DoplÀkem, kter˘ jiÏ druh˘m rokem zpestﬁoval program, byly ukázky vodících a asistenãních psÛ s komentáﬁem. Doprovodn˘
program zajistila preventivní skupina mûstské

policie hl. m. Prahy ve svém preventivním autobusu. Pﬁíchozím dûtem umoÏnila získání
tzv. dûtsk˘ch ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ na kolo. Velkému zájmu se také tû‰il stánek s ukázkou
v˘ukov˘ch pomÛcek pro nevidomé a slabozraké a samozﬁejmû nemohly chybût stánky

Foto: vin

chránûn˘ch dílen, kde bylo moÏné zakoupit
dílka vyrobená lidmi s postiÏením.
Novinkou se stala minigalerie s v˘tvarn˘mi
grafikami (linoryty) Ing. Jiﬁího Nûmeãka. V˘hodou tûchto grafik je, Ïe si je mohou prohlédnout i nevidomí pomocí hmatu. V minigalerii si kaÏd˘ zájemce mohl vyzkou‰et vyti‰tûní malého obrázku, kter˘ si pak vzal domÛ na
památku.

Akci po oba dny nav‰tívilo asi 2000 dûtí
a dospûl˘ch, kteﬁí sem pﬁi‰li s velk˘m zájmem o vûc. Mnoho náv‰tûvníkÛ pochopilo
my‰lenky, které stráÏníci nemuseli ani vyslovovat, ale pﬁesto je zde uvedeme: Lidé
s handicapem to v ulicích nemají vÛbec jednoduché a je tﬁeba jim mnohde pomoci. ¤idiãi vozidel by si mûli uvûdomit fakt, Ïe nejsou
na silnici sami a proto by zaparkovan˘mi vozidly nemûli vytváﬁet zbyteãné pﬁekáÏky
(ukázky fotografií ne‰varÛ ﬁidiãÛ byly dokladem, jaká je situace ve skuteãnosti). Je kﬁehká hranice mezi zdravím a handicapem
a proto je tﬁeba se podle toho chovat – s rozmyslem a s ohleduplností ke svému okolí.
Velk˘ dík si zaslouÏí v‰echny organizace
a pomocníci, bez kter˘ch by nebylo moÏné akci „Jin˘ svût?“ uspoﬁádat: jsou to Mâ Praha 2,
Základní ‰kola pro zrakovû postiÏené, JedliãkÛv ústav a ‰koly, PraÏská organizace vozíãkáﬁÛ, Pomocné tlapky, o. p. s., Eltodo – dopravní systémy, Dopravní podnik hl. m. Prahy,
Meyra, Fitaz, studenti z Fakulty speciální pedagogiky UK, na‰i kolegové a kolegynû z MP
a nakonec âesk˘ rozhlas (mediální partner).
Za poﬁadatele akce Martin Hlaváãek,
stráÏník – okrskáﬁ, MP Praha 2

