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nabitou zajímav˘mi aktivitami

Příroda – mocná čarodějka

VáÏení spoluobãané,
s úlevou mÛÏeme konstatovat, Ïe jsme se
koneãnû doãkali! Samozﬁejmû mám na mysli
krásné poãasí, které si opravdu velmi zaslouÏíme.

Slovo úvodem
Leto‰ní zima byla nesmírnû dlouhá, vyãerpávající a nepomohla ani demonstrace nûkolika mlad˘ch recesistÛ na nám. Míru, kteﬁí
svou peticí poÏádali primátora hlavního mûsta
Prahy MUDr. Pavla Béma, aby konec zimy
zaﬁídil, neboÈ zima do Prahy nepatﬁí. Ani pan
primátor nemá takové pravomoci a schopnosti, aby poruãil vûtru, de‰ti. To jen v komunistické minulosti existovali tací – a bohuÏel
i dnes je‰tû existují – co se opájeli podobn˘mi pﬁedstavami.
Museli jsme tedy poãkat, aÏ se pﬁíroda
umoudﬁí a poskytne nám blahodárnou sílu
slunce, kterou k Ïivotu v‰ichni bez rozdílu
nutnû potﬁebujeme. VÏdyÈ vstávat ráno do
proslunûného dne musí povzbudit i toho nejvût‰ího ‰karohlída. Povzbuzuje nás probouzející se pﬁíroda, pohled na rozkvetlé stromy
a keﬁe, vesel˘ kﬁik dûtí, oz˘vající se z parkÛ.
âastûji vyuÏíváme alespoÀ chvilku volna
k procházkám a v˘letÛm.

Víme, Ïe pﬁíroda je mocná ãarodûjka,
a pﬁes v‰e pozitivní, co pﬁiná‰í lidskému Ïivotu, nám opût v úvodu jara pﬁedvedla, co v‰e
dokáÏe a jak jsme na ni my, páni tvorstva,
krátcí.
Pﬁed více neÏ rokem jsem ve svém úvodníku psala o pﬁírodní katastrofû v Thajsku
a na dal‰ích místech Asie. Dnes mi nedá nezmínit se o hektickém zaãátku mûsíce dubna,
kdy se opakovanû mnoho na‰ich spoluobãanÛ na ﬁadû míst republiky dostalo do tíÏivé Ïivotní situace, zpÛsobené rozvodnûn˘mi toky.
Praha byla tentokrát podobné situace uchránûna, a to nejen vzhledem k rozsahu povodní, ale i díky krokÛm vedení Povodí Vltavy.
Stali jsme se v‰ak také pﬁím˘mi svûdky toho,
jak˘m zpÛsobem v pﬁípadû ohroÏení funguje
protipovodÀová ochrana, do níÏ hlavní mûsto
Praha investovalo v uplynul˘ch nûkolika letech nemalé finanãní prostﬁedky. K tomu nutno podotknout, Ïe Praha si v tomto pﬁípadû
pomohla zcela sama. Bezesporu v‰ak takové
moÏnosti nemají ostatní men‰í mûsta a obce.
Solidarita obãanÛ s postiÏen˘mi byla pﬁed
ãtyﬁmi lety neb˘valá, o té pﬁed rokem smûﬁující do Asie ani nehovoﬁím. A nyní? Opakovanû jsme se z médií dozvídali, Ïe povodÀová
konta jsou skoro prázdná, a v duchu jsme
sly‰eli nevyﬁãenou otázku: Z jakého dÛvodu?
Snad proto, Ïe jsme nevidûli pomoc od tûch,
kteﬁí mohli zajistit, aby po‰kozen˘ch povodnûmi bylo mnohem ménû, a nespoléhat pouze na to, Ïe se povodnû nebudou opakovat.
Vûﬁím, Ïe tato situace se stala velk˘m ponauãením pro budoucnost.
VáÏení spoluobãané, nevû‰me hlavy, jsem
pﬁesvûdãena, Ïe nás ãeká krásné léto plné
odpoãinku a moudrá pﬁíroda.
PaedDr. Jana Rybínová,
zástupkynû starosty (ODS)

TÉMA MĚSÍCE
100 let Grébovky jako městského parku
VáÏení ãtenáﬁi, mûstská ãást Praha 2 poﬁádá v úter˘ 16. kvûtna 2006 oslavy stého v˘roãí
otevﬁení Havlíãkov˘ch sadÛ pro veﬁejnost (program viz str. 2). Vzhledem k tomu, Ïe postupná
obnova areálu Grébovky patﬁí k nejrozsáhlej‰ím investiãním akcím mûstské ãásti, budeme se
i v ãervnovém ãísle tomuto tématu vûnovat. Stále tedy mÛÏete pﬁispût do diskuse sv˘mi námûty a pﬁipomínkami:
• Vnímáte mûnící se tváﬁ Grébovky jako pozitivní
promûnu?
• Co se Vám v Grébovce v souãasné dobû líbí
a co byste zmûnili?
• Co pﬁedev‰ím by mûla pﬁinést chystaná revitalizace parku?
Pi‰te na e-mail: noviny@p2.mepnet.cz nebo na
adresu: ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20,
120 39 Praha 2, a to nejpozdûji do 24. kvûtna 2006.

PRAHA Z VY·EHRADU: I takovéhle v˘hledy „mohou za to“, Ïe do na‰eho hlavního mûsta kaÏd˘m rokem pﬁijíÏdí více a více turistÛ. Napﬁíklad vloni jich u nás pﬁenocovalo zhruba 11 milionÛ, coÏ statistiky pﬁedchozího roku pﬁedãilo o 6 %. V náv‰tûvnosti Prahy vedou s nepatrn˘m náskokem
pﬁed Nûmci obyvatelé Velké Británie; na tﬁetím místû jsou Italové, následováni Ameriãany a ·panûly. PﬁibliÏnû tﬁetina v‰ech turistÛ se do Prahy
vrací... tﬁeba právû kvÛli jedineãn˘m procházkám po vy‰ehradsk˘ch hradbách.
Text a foto: len

Proměny Havlíčkových sadů na počátku 21. století
Souãasn˘ starosta Prahy 2 Mgr. Michal
Basch byl u toho, kdyÏ mûstská ãást koncem 90. let pﬁebírala areál Havlíãkov˘ch
sadÛ (Grébovku) do své správy. ProÏíval
naplno obtíÏnou dobu hledání ﬁe‰ení, jak
parku vrátit ztracenou slávu. Nakonec se
ve veﬁejné obchodní soutûÏi podaﬁilo najít
investora oprav alespoÀ nûkter˘ch vzácn˘ch objektÛ: CEELI Institut, o.p.s., financuje rekonstrukci Gröbeho vily a Dolní
Landhausky, které má v pronájmu. Zbytek
obnovy postupnû realizuje mûstská ãást.
Pﬁiná‰íme pohled starosty Basche na stav
obnovy Grébovky.
Jste spokojen s tempem celkové rehabilitace Havlíãkov˘ch sadÛ?
Postup je pomal˘, a to z nûkolika dÛvodÛ:
Jednak celková rehabilitace je a bude nákladná;
prostﬁedky alokované z rozpoãtu mûstské ãásti
ãi pﬁípadnû z rÛzn˘ch dotaãních fondÛ jsou
uvolÀovány postupnû, v návaznosti na projektovou pﬁípravu a stavební ﬁízení pro jednotlivé ob-

jekty. Práce na projektech i stavební ﬁízení jsou
navíc sloÏité a ãasovû nároãné vzhledem ke
stupni památkové ochrany celého areálu i jednotliv˘ch objektÛ v nûm. Uvítal bych rychlej‰í
tempo, objektivnû se to v‰ak nezdá moÏné.
Neãekan˘m odchodem vybrané firmy
se zkomplikovala rekonstrukce hﬁi‰tû a zázemí zahradníkÛ. Jak to vypadá nyní a kdy
lze poãítat se zprovoznûním?
Odchod firmy, která svou nabídkou vyhrála
vloni v˘bûrové ﬁízení, se odehrál v podstatû

bez udání dÛvodu a byl pﬁekvapiv˘ – záleÏitost dosud není právnû zcela doﬁe‰ena. Bylo
v‰ak jiÏ vypsáno v˘bûrové ﬁízení nové a na
jeho základû byla vybrána firma, která nabízí
dokonãení rekonstrukce do konce leto‰ního
ãervna. Pak by ke kolaudaci a zahájení provozu mohlo dojít v prÛbûhu ãervence. V dobû
vydání tohoto ãísla Novin Prahy 2 by jiÏ mûly
b˘t práce obnoveny.
K Pavilonu je vydáno stavební povolení, zatím se v‰ak nic nedûje. Co rekonstrukci a dostavbu b˘valého kuÏelníku
a stﬁelnice podle projektu arch. JavÛrka
zdrÏuje?
Proti vydanému stavebnímu povolení se
odvolalo obãanské sdruÏení Obrana Ïivotního
prostﬁedí, probíhá tudíÏ odvolací ﬁízení na
úrovni stavebního úﬁadu hl. m. Prahy. Na základû jeho závûru pak bude moÏné pﬁistoupit
k dokonãení stavebního ﬁízení, eventuálnû vybrat dodavatele rekonstrukce.
Pokraãování na str. 2

Při zahájení sezony na Novoměstské radnici budou předána další čestná občanství
Na svém zasedání 21. bﬁezna schválili
zastupitelé ãtyﬁi návrhy na udûlení ãestn˘ch obãanství Mâ Praha 2: nov˘mi ãestn˘mi obãany na‰í mûstské ãásti se stanou
prof. PhDr. Franti‰ek âern˘, DrSc., Arno‰t
Lustig, prof. MUDr. Václav To‰ovsk˘, DrSc.
a Alena (Ája) VrzáÀová. âestné uznání starosty Mâ Praha 2 bude zároveÀ udûleno
letci plk. v. v. Franti‰kovi Müllerovi. Ocenûní budou pﬁedána na slavnostním otevﬁení
nové sezony na Novomûstské radnici 3.
kvûtna odpoledne.
Divadelní historik, teoretik a kritik prof.
PhDr. FRANTI·EK âERN¯, DrSc. byl ocenûn ﬁadou ãestn˘ch uznání v oblasti kultury: je nositelem nûkolika v˘roãních medailí,
ãestn˘m prezidentem Mezinárodní federace
pro divadelní v˘zkum a ãestn˘m ãlenem
dal‰ích organizací. Po válce studoval estetiku a slovanskou literaturu na praÏské Filozofické fakultû. Po absolutoriu pracoval
v Ústavu pro ãeskou literaturu Akademie
vûd a umûní, odkud pﬁe‰el na Filozofickou
fakultu UK, kde pÛsobil aÏ do své penze
v r. 1992. Profesorem dûjin ãeského divadla
se stal v roce 1968. Pracoval také v ﬁadû
vûdeck˘ch t˘mÛ: byl napﬁ. hlavním autorem
ãtyﬁdíln˘ch Dûjin ãeského divadla. Jako
pﬁedseda Nadace pro postavení pomníku
bratrÛm âapkÛm vyhlásil celostátní sbírku,

která napomohla tomu, Ïe byl na námûstí
Míru v roce 1995 odhalen pomník Karla
a Josefa âapkÛ. O jeho morálních, pedagogick˘ch a zejména lidsk˘ch kvalitách svûdãí, Ïe ho po listopadu 1989 studenti i vûdecká rada jednomyslnû zvolili dûkanem Filozofické fakulty UK.
Spisovatel, prozaik, publicista a scénárista
ARNO·T LUSTIG je kromû mnoha dal‰ích
ocenûní nositelem Ceny Karla âapka (1996),
státního vyznamenání Za zásluhy I. stupnû
(2000) a Ceny Vladislava Vanãury za celoÏivotní dílo. V USA byl nominován v roce 2003
na Pulitzerovu cenu. Jeho Ïivot hluboce poznamenala válka (od roku 1942 pro‰el postupnû koncentraãními tábory Terezín, Osvûtim a Buchenwald). Ve své tvorbû se nejvíce
vûnoval problematice pronásledování ÎidÛ
nacisty za II. svûtové války. JiÏ za studií na
Vysoké ‰kole politické a sociální zaãal psát
do novin. Pozdûji vyuãoval v USA jako profesor univerzity ve Washingtonu film a literaturu. Po roce 1968 byly v‰echny jeho knihy vyﬁazeny z na‰ich veﬁejn˘ch knihoven. Je prezidentem organizaãního v˘boru projektu âeská hlava, podporujícího vûdeckou a technickou inteligenci, prezidentem festivalu ãeskonûmecko-Ïidovské kultury Devût bran a ãestn˘m prezidentem Spoleãnosti Franze Kafky.
Je obãanem âR a USA.

ãátku 70. let pomohl pﬁestûhovat kliniku do Motola a po
odchodu z ní pracoval ve Fakultní poliklinice v Praze.
V popﬁedí jeho zájmu byly zejména
náhlé pﬁíhody bﬁi‰ní, novorozenecká
chirurgie, traumatologie, zvlá‰tû pak
zlomeniny a vrozené anomálie centrální nervové soustavy. Prof. To‰ovLoÀstí ãestní obãané na snímku se starostou Baschem: (zleva) Joy Kask˘ vydal kolem
deãková, Ing. Vladimír Kotinsk˘, Josef Suk a MUDr. NadûÏda Kavalírodvaceti odborn˘ch
vá. In memoriam byl ocenûn divizní generál Ing. Alois Eliá‰.
knih a napsal dva
romány – Ve tﬁpytném moﬁi je Kréta a Pﬁíbûh
Dûtsk˘ chirurg prof. MUDr. VÁCLAV
o Franti‰ku C. Opitzovi.
TO·OVSK¯, DrSc. zaãal svoji kariéru
Krasobruslaﬁka a podnikatelka ALENA
v praÏské âeské dûtské nemocnici jako asi(ÁJA) VRZÁ≈OVÁ se narodila na Vinohrastent ortopedické kliniky proslulého chirurga
dech. Bydlela ve Slezské 58, chodila do ‰koly
prof. J. Zahradníãka. Pozdûji ode‰el do dûtK. V. Raise. Mistryní âeskoslovenska byla v leské nemocnice na Karlovû, kde byl postupnû
tech 1947 – 1950. Poprvé vyhrála mistrovství
jmenován primáﬁem, docentem, doktorem
svûta 1949 v PaﬁíÏi a o rok pozdûji obhájila tivûd, profesorem a nakonec pﬁednostou klinitul v Lond˘nû. Odmítla se podvolit tlaku, vyvíjeky, kterou vedl 10 let. Po rozdûlení nemocninému na reprezentanty âSR, a v roce 1950
ce se stal ãlenem pedagogického sboru novû
v Anglii zaÏádala o udûlení politického azylu.
vznikající Fakulty dûtského lékaﬁství. Na po-

Následnû bylo u nás vymazáno její jméno ze
v‰ech knih o sportu. TéhoÏ roku podepsala
smlouvu s lední revuí Ice Follies v Americe
a pozdûji s Ice Capades. Po ukonãení krasobruslaﬁské kariéry provozovala spolu s manÏelem Pavlem Steindlerem nûkolik restaurací
v ãeském stylu. Od listopadu 1989 Ïije stﬁídavû v Praze na Vinohradech a v USA. Dlouhodobû pomáhá udrÏovat kontakty mezi ãesk˘m
a svûtov˘m krasobruslením, vûnuje se humanitárním akcím ve prospûch na‰ich obãanÛ. Je
obãankou âR a USA.
Letec FRANTI·EK MÜLLER pﬁevezme
ãestné ocenûní starosty Mâ Praha 2. Pan
plukovník, ãlovûk vysok˘ch morálních hodnot,
prokázal za války velkou stateãnost, za kterou byl v loÀském roce ocenûn nejvy‰‰ím
francouzsk˘m ﬁádem – stupnûm Rytíﬁ ¤ádu
ãestné legie; toto vysoké vyznamenání se
udûluje pouze prezidentÛm, králÛm, generálÛm a mar‰álÛm, kteﬁí se zaslouÏili o Francii.
Koncem dubna 1939 pﬁe‰el do Polska a následnû odjel s transportem do Francie. Po vyhlá‰ení války Francii odletûl s perutí do Tunisu. Jako pﬁíslu‰ník Francouzské perutû se zúãastnil v‰ech bojÛ o Francii a pozdûji se podílel na váleãn˘ch operacích se spojenci. Koncem roku 1943 byl odeslán do Anglie, kde létal v Anglické squadronû aÏ do konce války.
Text: van, foto: MBr

