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Osobnost Prahy 2

Architekt
Ladislav Lábus
Rodiãe Ladislava Lábuse se na Královské Vinohrady pﬁistûhovali, on sám se tu
narodil a dodnes zde Ïije. Jak vnímal tato
místa jako kluk a jak to vidí dnes...
Pane architekte, vzpomínáte, kde jste
bûhal jako kluk?
To se mûnilo. V pﬁed‰kolním vûku jsem si hrál
pﬁedev‰ím na otevﬁen˘ch
pavlaãích a verandû, i na
schodi‰ti a prÛchozím
dvorku na‰eho domu.
Dnes si jako architekt
uvûdomuji, jak jsou
u mûstsk˘ch ãinÏovních
domÛ pro dûti i dospûlé
dÛleÏité poloveﬁejné prostory, na kter˘ch se nyní
tak ‰etﬁí. V prvním stupni
základní ‰koly jsem voln˘
ãas trávil vût‰inou na ulicích, námûstích a v parcích blízko ‰koly a bydli‰tû. Je zajímavé, jak tato
místa postupnû zmizela
nebo se stala nepouÏiteln˘mi. Nedovedu si
pﬁedstavit, Ïe bych ‰el s vnouãaty plavat na
Folimanku, sáÀkovat a bruslit do âelakovského sadÛ, krmit kachny k jezírku pﬁed Hlavním
nádraÏím nebo hrát kopanou za kostel sv.
Ludmily na „Míráku“.
Nejvíce jsme si v‰ak vyhráli na vybetonované pﬁedzahrádce vedle tehdej‰ího kina Dalibor. Byla lemovaná klandry a zídkami, ideálními pro na‰e nekoneãné honiãky, cviãení
a exhibice. V kinû se hrávaly odpolední dûtské programy a vedle se pﬁímo na ulici prodávaly mraÏené v˘robky. Toto nenápadné
místo na rohu Lond˘nské a Jugoslávské bylo
Ïiv˘m centrem dûtí z okolí.
Jak se jako architekt díváte na dvojku
dnes?
Praha 2 na‰tûstí nedoznala tak rozsáhl˘ch zmûn, jako jiné ãtvrti sousedící s historick˘m centrem. Na rozdíl od Smíchova nebo
Karlína byly Vinohrady vÏdy pomûrnû prestiÏní rezidenãní ãtvrtí, a tak zde není tolik objektÛ vyÏadujících rekonverzi na nové vyuÏití
nebo demolici, pokud se nové vyuÏití nenajde. ÚroveÀ prostﬁedí i domÛ a bytÛ byla
srovnatelná napﬁ. s Letnou, pﬁi opravách bylo
moÏné pouze renovovat a odstraÀovat následky dlouho zanedbávané údrÏby. Díky tomu Praha 2 prokoukla, i kdyÏ nûkdy oprave-

né domy záﬁí novotou aÏ pﬁíli‰. âasto jsou
zbyteãnû odstraÀovány pÛvodní v˘robky
a materiály, napﬁ. dlaÏby na podestách, které
dávají stavbû nenahraditeln˘ a o to vyhledávanûj‰í pÛvab.
Z nov˘ch staveb se mÛÏe Praha 2 py‰nit
zﬁejmû nejznámûj‰í a architektonicky nejv˘znamnûj‰í „polistopadovou“ budovou postavenou v Praze – Tanãícím domem, za jiné se
moÏná trochu stydí. Kromû zástavby jednotliv˘ch proluk, jako jsou napﬁ. Tanãící dÛm, nároÏní objekt na Karlovû námûstí ãi domy Na
Rybníãku, do‰lo k intenzivnûj‰í nové v˘stavbû
zejména v nejhodnotnûj‰ích residenãních partiích Vinohrad – u Grébovky a Zvonaﬁky. Zatímco
v prvním pﬁípadû se podaﬁilo realizovat pomûrnû
kvalitní projekty, zástavba
na Zvonaﬁce nevyuÏila
moÏnosti a oãekávání této
lokality, ani vnûj‰í formou,
ani vnitﬁním uspoﬁádáním
domÛ.
Co ﬁíkáte obﬁím centrÛm, administrativním
a nákupním?
MûstÛm vyhovuje, kdyÏ
si udrÏí rÛznorodost zástavby. Kumulace monofunkãních zón a center do
nûkolika míst se nemusí
v budoucnu vyplatit. Nûkteré mûstské ãtvrti dnes
bojují s následky koncentrace prÛmyslov˘ch
objektÛ, které v‰ak na rozdíl od v˘stavby nákupních a administrativních center nebylo
moÏné ani úãelné stavût jinde. Monofunkãnost vyhovuje zﬁejmû investorÛm, mûsto by
se v‰ak mûlo tomuto trendu bránit. Ve skuteãnosti je ale ãasto nesmyslnû podporována
samotn˘m územním plánem. Nákupní centra
odsávají energii centrÛm mûst – kromû komerãních aktivit i v oblasti kulturního Ïivota.
Je‰tû Ïe se podobná centralizace jako v pﬁípadû kin nedotkla divadel a koncertních sálÛ.
Radûji nakupuji v mal˘ch lokálních obchodech neÏ v gigantech na pﬁedmûstích, totéÏ
uplatÀuji pﬁi v˘bûru kina. Je to lid‰tûj‰í a pﬁíjemnûj‰í. NepociÈuji zde tak v˘raznû pachuÈ
konzumní spoleãnosti. Nákupní centra pouÏívám jen v˘jimeãnû na velké nákupy napﬁ.
o Vánocích a dovolen˘ch, nebo kdyÏ sháním
nûjak˘ specifick˘ v˘robek.
Máte místa, kam chodíte, kdyÏ si chcete
odpoãinout?
Dodnes se rád procházím v Grébovce
a jsem rád, Ïe se oÏivuje. Rekonstrukce Viniãního altánu mne velmi potû‰ila. Také mám rád
„periferní“ území Prahy 2 a místa, kde se zachovala pÛvodní podoba ulic, nedotãená novodobou regulací, jako Na Zderaze nebo Na
Karlovû nebo v okolí Apolináﬁské ulice.
daf

Generál Eliáš bude odpočívat v Národním památníku na Vítkově
V nedûli 7. kvûtna uctí âeská republika
památku jedné z nejv˘znamnûj‰ích osobností ãeského odporu proti nacistÛm,
pﬁedsedy protektorátní vlády Aloise Eliá‰e. Vláda âeské republiky mu uspoﬁádá
na Vítkovû vojensk˘ pohﬁeb se v‰emi poctami. Urna s jeho ostatky a rovnûÏ urna
s ostatky jeho manÏelky Jaroslavy budou
slavnostnû uloÏeny do Národního památníku na Vítkovû, kter˘ byl vybudován
k poctû úãastníkÛ boje za vznik âeskoslovenské republiky.
Pietního aktu se zúãastní zástupci vlády
âR, ministerstva národní obrany, Vojenského
historického ústavu a dal‰í hosté. Mûstskou
ãást Praha 2 na pohﬁbu svého ãestného obãana bude zastupovat starosta Mgr. Michal
Basch.
Ze Ïivotopisu vojáka
Alois Eliá‰ se narodil 29. záﬁí 1890 na Vinohradech. Vystudoval zemûmûﬁiãské inÏen˘rství
na âVUT. V roce 1914 narukoval; na podzim
téhoÏ roku pﬁe‰el do ruského zajetí a následnû
vstoupil do ãeskoslovensk˘ch legií v Rusku.
Od konce roku 1919 velel 21. pû‰ímu pluku
v âáslavi. Po absolvování vysoké váleãné ‰koly v PaﬁíÏi pÛsobil ve 30. letech jako vojensk˘
expert ãs. delegace na odzbrojovacích jednáních Spoleãnosti národÛ a zároveÀ byl poradcem ministra zahraniãních vûcí E. Bene‰e. Po
reorganizaci ãs. armády byl jmenován velitelem 5. armádního sboru v Trenãínû (od roku
1936 v hodnosti divizního generála).
Roku 1938 generál Eliá‰ poprvé vstoupil do
vlády – zastupoval ministerského pﬁedsedu

gen. Jana Syrového a v následující vládû Rujmenován armádním generálem. B˘val˘ prezidolfa Berana pÛsobil jako ministr dopravy. Dne
dent Václav Havel ho v roce 1996 vyznamenal
27. dubna 1939 byl jmenován ministersk˘m
za vynikající zásluhy o stát ¤ádem Bílého lva
pﬁedsedou protektorátní vlády a zároveÀ do
a v roce 2005 byl jmenován ãestn˘m obãanem
ãervence téhoÏ roku ﬁídil protektorátní ministermûstské ãásti Praha 2.
stvo vnitra. Podle sv˘ch slov
pﬁijal funkci premiéra jen proto,
„aby ochránil národ pﬁed K. H.
Frankem“, coÏ vzkázal po generálu Ingrovi prezidentu E.
Bene‰ovi do Lond˘na. Podaﬁilo se mu prosazovat politiku
tzv. retardace, jejímÏ smyslem
bylo brzdit a zpomalovat germanizaãní opatﬁení okupantÛ.
Alois Eliá‰ se dovedl vzepﬁít
tlaku úﬁadu ﬁí‰ského protektora
– nepodepsal protiÏidovská
opatﬁení a odmítl i slib vûrnosti
Hitlerovi.
Gestapo jeho odbojové aktivity evidovalo a obvinilo ho
z vlastizrady: 27. záﬁí 1941,
v den nástupu zastupujícího
ﬁí‰ského protektora Reinharda
Busta gen. Eliá‰e ve Francouzské ulici
Foto: nov
Heydricha, byl zatãen. K trestu smrti byl odsouzen 1. ﬁíjna 1941, ale poPietní vzpomínka v Praze 2
prava byla odloÏena; vykonání rozsudku uspíVe v˘roãní den popravy gen. Eliá‰e, 19.
‰il atentát na Heydricha v kvûtnu 1942. Geãervna, uctí mûstská ãást tradiãnû památku
nerál Alois Eliá‰ byl popraven na kobyliské
svého rodáka. Pﬁed ãinÏákem na rohu ulic
stﬁelnici 19. ãervna 1942, den po dopadení
Francouzská a Jana Masaryka, kde se naa usmrcení atentátníkÛ v kostele Cyrila a Merodil, se bude konat vzpomínkové shrotodûje v Resslovû ulici.
máÏdûní. Pamûtní desku na jeho poãest
Zásluhy divizního generála Aloise Eliá‰e byv 1. patﬁe domu ozdobí vûnec mûstské
ly po válce ocenûny tím, Ïe byl in memoriam
ãásti.
van

Městská část Praha 2 jako součást Dnů evropského dědictví

Muzeum A. Dvoﬁáka se letos zúãastní EHD

KaÏd˘ rok v záﬁí se po celé Evropû tradiãnû otevírají brány zajímav˘ch památek, historick˘ch budov, objektÛ a prostor vãetnû tûch,
které jsou jinak pro veﬁejnost uzavﬁeny.

Památky jsou zpﬁístupÀovány v rámci DnÛ
evropského dûdictví (European Heritage
Days: EHD). Tento rozsáhl˘ celoevropsk˘
projekt vede k neformálnímu uvûdomování si
koﬁenÛ na‰ich národních identit a ochranû
kulturního odkazu pﬁedkÛ.
Dny evropského dûdictví se kaÏdoroãnû
konají pod zá‰titou Rady Evropy a v na‰í republice téÏ pod zá‰titou vrcholn˘ch státních
orgánÛ. Jejich hlavním poﬁadatelem pro âR
je SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy
a Slezska.
V rámci této akce se kaÏdoroãnû poﬁádají
doprovodné akce – pﬁedná‰ky, koncerty, mûstské slavnosti, ale i soutûÏe a dal‰í kulturní programy. Jednotlivé zemû vyhla‰ují svá národní
témata, jejichÏ prostﬁednictvím obracejí pozornost organizátorÛ i náv‰tûvníkÛ na rÛznorodé
fenomény pﬁírodního a kulturního dûdictví.
Letos se Dny evropského dûdictví konají
od 9. do 17. záﬁí 2006. Národním tématem
je Otisk slavn˘ch jmen – historické objekty, v nichÏ Ïili slavní lidé. Pokud by nûkter˘
z majitelÛ historicky zajímavé nemovitosti
chtûl v tyto dny otevﬁít svÛj objekt pro veﬁej-

nost, podmínky pﬁihlá‰ení najde na stránkách
SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy
a Slezska: http://www.shscms.cz/ehd/. Dal‰í
informace lze také získat u lokálního garanta
EHD: Mâ Praha 2, odbor kanceláﬁ starosty –
odd. územního rozvoje, Ing. Sylvie Hájková,
tel.: 236 044 144.
Praha 2 patﬁí k tradiãním úãastníkÛm DnÛ
evropského dûdictví. Jejich kaÏdoroãní souãástí je zpﬁístupnûní vûÏe Novomûstské radnice zdarma, tentokrát ve dnech 9. – 10. záﬁí
a 16. – 17. záﬁí. V prostorách Novomûstské
radnice bude také moÏné nav‰tívit 2. roãník
v˘stavy Promûny Prahy 2. V rámci leto‰ního
zamûﬁení EHD na osobnosti, spjaté s územím
na‰í mûstské ãásti, bude 14. záﬁí odhalena
v Masarykovû ulici busta Jana Masaryka;
v t˘Ï den veãer se na Novomûstské radnici
od 19:00 koná koncert âeské komorní filharmonie Pocta Janu Masarykovi.
DnÛ evropského dûdictví se zúãastní také
Muzeum Antonína Dvoﬁáka, sídlící v barokním
letohrádku Amerika. Muzeum pro tuto pﬁíleÏitost pﬁipravuje doprovodn˘ program o K. I.
Dienzenhoferovi.
Text: len, foto: nov

Theatre Illusion Biograf aneb Bouřlivý osud vinohradského kina

SPOLEâN¯CH 60 LET: Diamantovou svatbu oslavili v pátek 14. dubna 2006 na Novomûstské
radnici Franti‰ek a Vûra Symonovi z Rumunské ulice. ·edesát let jejich souÏití charakterizuje
motto, které si „pÛjãili“ od prokletého básníka Francoise Villona: „Byli jsme dva a mûli jen jedno srdce...“ ManÏelé Symonovi spoleãnû vychovali dceru a syna a nyní se uÏ radují z vnouãat –
na snímku uprostﬁed sv˘ch nejbliÏ‰ích.
Zájemci o uspoﬁádání zlaté, diamantové pﬁíp. jiné jubilejní svatby se mohou obrátit na odbor
kanceláﬁ starosty, Ivana Czisárová, tel.: 236 044 264.
Text: len, foto: vin

Zaniklé vinohradské biografy (II.)
V novostavbû Hasiãského domu v ¤ímské ulici sídlila pÛvodnû Malá opereta,
která v polovinû tﬁicát˘ch let zanikla, a ze
sálu vzniklo kino Tatra. Po válce tu bylo
dlouhá léta Divadlo Spejbla a Hurvínka,
které jsme vyhostili do bubeneãské emigrace. Po likvidaci divadla S + H se tu
usídlilo divadlo U HasiãÛ, odkud kaÏdou
sobotu vysílá rozhlas oblíben˘ „Kolotoã“.
V roce 1930 byl do provozu uveden biograf Valdek, za války Astorie, posléze Var‰ava. Dnes je z nûj podzemní garáÏ. Pravdûpodobnû to bylo kino vinohradského Sokola,
kam jsme chodívali na tzv. Matiné, které se
skládalo ze zvukového t˘deníku, nûkolika
krátk˘ch filmÛ ve stylu „Od pramene k ústí“
a „Od hadru k papíru“ – takov˘ hor‰í âáslavsk˘. Matiné zakonãovala groteska: buì hraná, tﬁeba s Frigem, nebo kreslená, s námoﬁníkem Pepkem nebo Mickey Mousem.
Nedaleko byl biograf Beránek, za války
Dalibor, prodlouÏen˘ trakt velké nemovitosti
velkouzenáﬁe Josefa Beránka. Biograf byl také bohatû zdoben, zejména sklenûn˘mi svítidly, která cinkala, kdyÏ v tunelu pod Lond˘n-

skou ulicí projíÏdûl vlak. To je ostatnû námûtem povídky Josefa ·kvoreckého o dceﬁi nacistického generála, která se lekla, Ïe Praha
je bombardovaná, coÏ ov‰em byla jen literární fikce.
Dovolte mi je‰tû vzpomínku na na‰e dûtské mlsání. U KoubkÛ na zahradû prodával
gumové hady a Ïu-Ïu, na‰e oblíbené pamlsky, nûjak˘ dûda, nebo babka. U Mace‰kÛ,
pﬁed vchodem, byl obchod s cukrovinkami
pana Jeãného. Tenkrát se bonbony prodávaly
na váhu a dávaly se do sáãkÛ. Na sáãku mûl
pan Jeãn˘ reklamu, která konãila ver‰íkem
„... obsah mÛj v‰ak není vûãn˘, naplní mne
opût Jeãn˘“. Kam se na to hrabou dne‰ní televizní reklamy! A ty sáãky krásnû ve tmû
‰ustily, zkuste dneska za‰ustit bonboniérou.
Programy kin se mûnily vÏdy v pátek a na
nûkter˘ch místech, napﬁ. ve Slezské (kde je
dnes prádlo) visely programy biografÛ na cel˘
t˘den. Premiérová kina byla ti‰tûná ãervenû,
ostatní, reprizující biografy, modﬁe. A ty krásné malované mark˘zy na biografy...
Co bylo, není, ãasy se mûní, a proto hurá
na v˘herní automaty.
Miroslav Rosík

Pouhé dva mûsíce zÛstal uzavﬁen kinosál v paláci Mace‰ka na Vinohradské
48. Bio Illusion bylo slavnostnû znovuotevﬁeno 5. dubna 2006 jako Theatre
Illusion Biograf. Nov˘ multikulturní prostor bude provozovat herec, reÏisér
a ﬁeditel b˘valého Divadla Skelet Pavel
Trávníãek.
Prvními ãestn˘mi diváky se 5. dubna stalo 200 neplatících dûtí mateﬁsk˘ch ‰kol
z Prahy 2, které „pejskovaly“ s ply‰ov˘m
pejskem a dal‰ími zvíﬁátky pﬁi hudebnû zábavné show. Pak uÏ se foyer ‰estasedmdesátiletého bia rozvlnil swingujícími dvojicemi,
které swing kapely Blue Star pomalu posouval do sálu na Chaplinovu Moderní dobu –
hlavní film slavnostní „openiády“. Do zaãínajícího soumraku na Vinohradské tﬁídû se
rozzáﬁil nov˘ ‰tít ILLUSIONU a do rozsvíceného vstupního portálu a vestibulu vstupovalo první veãerní publikum nové kulturní
arény Vinohrad: zastupitelé Prahy 2, producent Adam Novák, scénárista a dramaturg
Gustav Oplustil, Josef Laufer, Josef Dvoﬁák,
Jiﬁí Krampol.
A samozﬁejmû zástupci médií a fotografové... hvûzdn˘ prach swingu, welcome
drink, objetí, pﬁípitky blízk˘ch i neznám˘ch
v krásné iluminaci foyer vábily blesky fotografÛ do té doby, neÏ dvû stovky divákÛ
zasedly v sále a zaãalo první divadelní
pﬁedstavení ansámblu Pavla Trávníãka
Pozvání na veãírek s Janou ·vandovou,
Svûtlanou Nálepkovou, Milu‰í Bittnerovou,
Pavlem Trávníãkem, Václavem Mare‰em
a Romanem Vojtkem.
Pavel Trávníãek – ﬁeditel, herec a reÏisér
v jedné osobû, se vmísil mezi tûch pár „vyvolen˘ch“ a stateãn˘ch principálÛ a intendantÛ divadel a je je‰tû o nûco stateãnûj‰í,
neÏ pánové Töpfer, Sobota, Heﬁmánek, Brzobohat˘. Provozuje totiÏ i kino, Ïivé koncerty a klub. Zkrachovalému a opu‰tûnému
Illusionu pﬁinesl svûtlo do tmavé pasáÏe,
umocnil pohodlí poloÏením nov˘ch kobercÛ,
jevi‰ti dodal hloubku a ‰íﬁi. A veﬁejnosti nabídl promítání filmÛ a divadelní repertoár
scény svûtové komedie. Dal‰í informace na
www.theatreillusionbio.cz.
Text a foto: vav

Kapela Blue Star láká první náv‰tûvníky do sálu

Theatre Illusion Biograf v kvûtnu 2006
3. 5. 2006
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Oskar a RÛÏová paní, komorní drama, Eric-Emmanuel Schmitt
Broky Franti‰ka Janeãka
VraÏedné dûdictví aneb Bastardi, drama, Robert Thomas
Obchod na korze, film âR (1965), Ján Kadár, Elmar Klos
Létající snoubenky, komedie, Marc Camoletti
Plechov˘ bubínek, film Nûmecko (1979), Volker Schlöndorff
Porucha, koncert live
Plechov˘ bubínek, film Nûmecko (1979), Volker Schlöndorff
Zpívárna
Plechov˘ bubínek, film Nûmecko (1979), Volker Schlöndorff
Broky Franti‰ka Janeãka
Pozvání na veãírek, divadelní komedie, Neil Simon
Cosmopolitan
Zbyteãná krutost, film USA (1984), Joel Coen
Teì ne, darling, divadelní komedie, Ray Cooney
Sbûrné surovosti, film âR (1965), Juraj Herz
Onkel Fester, koncert live
Sbûrné surovosti, film âR (1965), Juraj Herz
Zpívárna
Sbûrné surovosti, film âR (1965), Juraj Herz
Sbûrné surovosti, film âR (1965), Juraj Herz
Cosmopolitan

