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OSTUDA MĚSÍCE: Černá skládka

Chystají se Dětské hry městské části Praha 2

Park Folimanka, zvlá‰È teì na jaﬁe, láká k procházkám. Pûkn˘ dojem z ra‰ící zelenû ale
mÛÏe poﬁádnû zkazit nevzhledná skládka, která vznikla pod Horskou ulicí (pod Nuselsk˘m
mostem) po „pobytu“ bezdomovcÛ. Situací se zab˘val odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Praha 2,
a protoÏe jde o ãernou skládku vût‰ího rozsahu, poÏádal Magistrát hl. m. Prahy (odbor
ochrany prostﬁedí) o pomoc pﬁi likvidaci odpadu z této lokality.
Problém se ﬁe‰í. Je ov‰em potﬁeba dodrÏet lhÛty a pravidla, stanovená pro v˘bûrová ﬁízení, a tak musí mít obãané je‰tû chvíli trpûlivost. V prÛbûhu dubna probíhal v˘bûr firmy,
která se zde postará o odstranûní nepoﬁádku. Odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Praha 2
pﬁedpokládá, Ïe úklid této ãerné skládky bude proveden v polovinû kvûtna.
Poznámka redakce: Námûty na rÛzné „nepoﬁádky“, které vás obtûÏují ve va‰em okolí,
nám mÛÏete zaslat (vãetnû fotografií) buì
e-mailem na: noviny@p2.mepnet.cz nebo na
po‰tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2.

Ve druhém kvûtnovém t˘dnu se budou
konat Dûtské hry mûstské ãásti Praha 2,
poﬁádané ve spolupráci se základními
‰kolami a DDM Praha 2.
Od úter˘ 9. do pátku 12. kvûtna bude v základních ‰kolách v Praze 2, v Sokole Královské Vinohrady, v Sokole PraÏském, v Malém
Vinohradském divadle a na atletickém hﬁi‰ti
Z· Jeseniova bojovat skoro 2000 dûtí v ﬁadû
sportovních a kulturních disciplín (napﬁ. historie Prahy 2, dûtské divadlo, recitace, vybíjená,
bûh, florbal, aerobik aj.). Na v‰ech ‰kolách
a pﬁíslu‰n˘ch sportovi‰tích bude v prÛbûhu
soutûÏí vlát vlajka Dûtsk˘ch her Prahy 2.
V Z· Botiãská zahájí turnaj fotbalistÛ 9. kvûtna zástupkynû starosty PaedDr. Jana Rybínová spoleãnû s Antonínem Panenkou. SoutûÏí

V˘tvarná soutûÏ Karel IV.

Intenzivní a mnohdy sloÏitá jednání
mûstské ãásti Praha 2 s uÏivatelem Vinohradského pavilonu, spoleãností Pavilon,
a. s., skonãila nakonec úspûchem: od 12.
dubna 2006 je pavilon opût otevﬁen
a spolu s ním i tolik postrádaná prodejna
potravin.
V polovinû dubna zaãal ve Vinohradském
pavilonu fungovat nejen supermarket Albert,
ale také 16 butikÛ, kadeﬁnictví a kavárna. Ostatní obchÛdky byly otvírány postupnû a pﬁi
slavnostním zahájení provozu 27. dubna
2006 uÏ mûla vût‰ina z nich otevﬁeno. „Jsme
rádi, Ïe to takto dopadlo, a vûﬁíme, Ïe obãané a náv‰tûvníci Prahy 2 budou spokojeni,“
komentovala situaci zástupkynû starosty Jana
âernochová.
Jak pﬁislíbila spoleãnost Pavilon, a. s.,
Ïádné dal‰í uzavﬁení se neplánuje. Kromû
moÏnosti nákupu chce nabídnout také rÛzné
aktivity pro dûti pﬁed‰kolního vûku. Pavilon je
jiÏ více neÏ jedenáct let spojen s charitativní
ãinností a s péãí o dûti v dûtsk˘ch domovech.
Pro leto‰ní rok se pﬁipravuje ﬁada zajímav˘ch
akcí, vãetnû oblíbeného Stromu splnûn˘ch
pﬁání. Pro malé náv‰tûvníky pﬁipravuje Vino-

Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ÚMâ Praha 2 vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ pro
dûti na téma: „KAREL IV.“
Do soutûÏe mÛÏete posílat obrázky ãi trojrozmûrná díla, související s Karlem IV. a jeho dobou. Ústﬁedním tématem jsou
korunovaãní klenoty.
Z do‰l˘ch v˘tvarn˘ch prací uspoﬁádáme v˘stavu, vítûzná
díla budou vystavena pﬁi pﬁíleÏitosti císaﬁského prÛvodu
Karla IV. na poãátku záﬁí 2006 v improvizované rotundû na
Karlovû námûstí a také na internetov˘ch stránkách Mâ
Praha 2.
V˘tvarné práce na téma „Karel IV.“ posílejte nejpozdûji do
15. ãervna 2006 na adresu: odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ÚMâ Praha 2, námûstí Míru 20, 120 39 Praha 2. Práce
oznaãte heslem „Karel IV.“
Maximální formát obrázkÛ je A3, maximální rozmûr trojrozmûrn˘ch dûl je 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m.
NezapomeÀte k soutûÏnímu dílu pﬁipsat své jméno, pﬁíjmení, vûk, adresu, telefonní ãíslo a ‰kolu ãi
‰kolku, kterou nav‰tûvujete. SoutûÏ bude probíhat v pﬁed‰kolní kategorii a v kategorii I. a II. stupeÀ
základních ‰kol. Tﬁi nejlep‰í práce v kaÏdé kategorii budou odmûnûny hezk˘mi cenami.
Podrobné informace: Mgr. Jana Havlíková, e-mail: havlikovaj@p2.mepnet.cz, tel.: 236 044 188.

Stonožka ve znamení národních tradic
V Základní ‰kole Kladská se ve ãtvrtek
6. dubna 2006 konala tradiãní prodejní stonoÏková v˘stava. Leto‰ním tématem byly tradice
a pro inspiraci si dûti v polovinû února za‰ly
do novû otevﬁené expozice Národního muzea
Musaion v Letohrádku Kinsk˘ch. V bﬁeznu pak
ve tﬁídách vznikaly v˘tvarné práce, pﬁipomínající dosud Ïivé i pozapomenuté národní zvyklosti. Jejich prodejem stonoÏka v Kladské získala

pracuje s armádou jiÏ nûkolik let ve válkou
postiÏen˘ch oblastech b˘valé Jugoslávie a jak
poznamenal, „Kde je armáda, tam je stonoÏka.“ Na vernisáÏ pﬁi‰la také ﬁeditelka expozice
Musaion PhDr. Jiﬁina Langhammerová a pﬁedstavitelé mûstské ãásti – starosta Mgr. Michal
Basch, jeho zástupkynû PaedDr. Jana Rybínová a vedoucí odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Ing. Zuzana Folprechtová.

Mnoho pochvaln˘ch slov zaznûlo pﬁi vernisáÏi také z úst generála ·tefky; na snímku dále (zleva) B. G. Jensen, K. Vávrová, J. Rybínová, J. Folprechtová a M. Basch.

21 447,50 korun na pomoc HIV pozitivním dûtem v Thajsku a dûtem v Psychiatrické léãebnû v Opaﬁanech.
V˘stavu zahájila prezidentka hnutí Na
vlastních nohou – StonoÏka, Bûla Gran Jensen, která dûtskou solidaritu umí ocenit více
neÏ v˘mluvnû: „Nejsmutnûj‰í ze v‰eho je lidská hloupost... KdyÏ lidé nechápou nutnost
pomáhat tûm, kteﬁí pomoc potﬁebují. I kdybychom tu uÏ v tento okamÏik nebyli, ve‰keré
na‰e dosavadní snaÏení stálo za to.“ Chválou
ne‰etﬁil ani dal‰í z vzácn˘ch hostÛ, náãelník
Generálního ‰tábu Armády âR generálporuãík
Ing. Pavel ·tefka – stonoÏkové hnutí spolu-

Mil˘m hudebním zpestﬁením v‰ech vernisáÏí v Kladské b˘vají vystoupení absolventÛ
‰koly: tentokrát pﬁi‰li zazpívat talentovan˘
basbaryton Adam Plachetka (od ﬁíjna roku
2001 úãinkuje ve Státní opeﬁe Praha) a folkové trio 2 + 1 v ãele s Markétou ZdeÀkovou.
Bûhem odpoledne na v˘stavu zavítalo
mnoho náv‰tûvníkÛ vãetnû rodiãÛ ÏákÛ. Veãer pak dûti spoãítaly finance, které za svá
v˘tvarná dílka obdrÏely. Získaly celkem
21 447,50 korun – z toho 9653 korun pÛjde
na pomoc HIV pozitivním dûtem v Thajsku
a 11 794,50 korun do dûtské psychiatrické léãebny v Opaﬁanech.
Text a foto: len

STONOÎKA NA SMETANCE: Prodejní stonoÏková v˘stava se konala ve dnech 5. – 6. dubna jiÏ poosmé v Mateﬁské ‰kole Na Smetance. Zahájila ji zakladatelka hnutí Na vlastních nohou – StonoÏka
Bûla Gran Jensen spolu se starostou Prahy 2 Mgr. Michalem Baschem (koupil si zde velikonoãní
pomlázku). Sortiment velikonoãních v˘robkÛ, vytvoﬁen˘ch dûtmi ze ‰kolky a ze ‰kolní druÏiny, doslova mizel pﬁed oãima. Jejich prodej vynesl celkem 6000 korun, které pÛjdou prostﬁednictvím
konta StonoÏky na pomoc dûtem v léãebnû Opaﬁany, konkrétnû na nákup transitu pro pﬁepravu
dûtsk˘ch pacientÛ. Bezkonkurenãnû nej‰tûdﬁej‰ím dárcem se stal tﬁílet˘ Jiﬁík – kvÛli stonoÏkové
v˘stavû rozbil své prasátko a jeho obsah, ãítající 98 korun, investoval do nákupu. Text a foto: len

se zúãastní také Ïáci z partnerské BratislavyRaãi a z budape‰Èské mûstské ãásti BelvárosLipótváros. Dûtské hry podpoﬁila oblastní poboãka pro Prahu 2 âeské spoﬁitelny, a. s.,
âesk˘ rozhlas 2, Radioservis, a. s., Emco,
spol. s r. o. a spol. Merco International. Nejlep‰í jednotlivci i druÏstva budou ocenûni
v prÛbûhu her – pro vítûze je pﬁipraveno témûﬁ 150 medailí, 90 pohárÛ a 900 diplomÛ.
Dûtské hry Mâ Praha 2 budou slavnostnû
ukonãeny v pátek 12. kvûtna odpoledne v Divadle U HasiãÛ, kam budou pozvány v˘znamné osobnosti ze svûta sportu. Zástupkynû starosty PaedDr. Jana Rybínová zde ocení
základní ‰kolu, která se v soutûÏích nejlépe
umístila. V programu vystoupí Malé Vinohradské divadlo.
van

Pro vítûze her jsou pﬁipraveny tyto krásné
poháry
Foto: hav

Vinohradský pavilon po téměř roční pauze konečně otevřen

Praha hlasem Holana
Ve ‰panûlském kulturním centru Cervantes (Na Rybníãku) je v tûchto dnech k vidûní v˘stava Praha hlasem Holana. Jejím tématem je prolínání a vzájemné ovlivnûní
tvorby ãeského básníka Vladimíra Holana
a ‰panûlské básníﬁky Clary Janés, která se
rozhodla po pﬁeãtení Holanovy sbírky Noc
s Hamletem pﬁijet v roce 1975 do Prahy
a poznat autora osobnû. Clara Janés nav‰tívila Prahu v letech 1975 – 1979 celkem
ãtyﬁikrát a v tomto období si oba autoﬁi vymûnili nespoãet dopisÛ. Osobnost a dílo
Vladimíra Holana ji ovlivnilo tak hluboce,
Ïe se rozhodla nauãit ãesky, aby mohla
pﬁeloÏit jeho básnû do ‰panûl‰tiny. Náv‰tûvníci také mají moÏnost shlédnout videozáznam, kde Clara Janés recituje svou
poezii.
Hlavní ãást v˘stavy doplÀuje sbírka fotografií ‰panûlského architekta Enrika Granella,
kter˘ si Prahu také zamiloval a zachycuje její
rÛzná zákoutí.
V˘stava byla zorganizována ve spolupráci
s univerzitou v Oviedu ke stému v˘roãí narození Vladimíra Holana (1905 – 2005). Nejdﬁíve byla pﬁedstavena v Institutu Cervantes ve
·panûlsku. âeská veﬁejnost ji má moÏnost
shlédnout do 25. kvûtna ve v‰ední dny vÏdy
od 13:00 do 18:00, vstup je voln˘.
-cer-

hradsk˘ pavilon ﬁadu zábavn˘ch akcí, pﬁeváÏnû víkendov˘ch. Budou to napﬁ. lekce sebeobrany, dûtsk˘ aerobik, soutûÏe v kreslení, dûtská pﬁedstavení, taneãní lekce, v˘stavy dûtsk˘ch prací, dûtské módní pﬁehlídky, loutkové

divadlo, dny pro princezny, v˘roba svíãek
a m˘del, „‰kolení“ kouzelníka a mnoho dal‰ích.
Spoleãnost Pavilon, a. s. uzavﬁela vloni
z vlastní vÛle Vinohradsk˘ pavilon s tím, Ïe
provede rozsáhlou rekonstrukci. NepoÏádala
o to v‰ak vlastníka objektu, mûstskou ãást

Úspěšné jaro mladých hudebníků
Jarní mûsíce roku se tradiãnû nesly ve znamení krajsk˘ch a ústﬁedních kol národních soutûÏí základních umûleck˘ch ‰kol, vypisovan˘ch
Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.
Letos se Ïáci ZU· Ilji Hurníka zúãastnili soutûÏí
ve hﬁe na dechové a bicí nástroje, v sólovém
zpûvu, ve hﬁe lidov˘ch souborÛ, smyãcov˘ch
souborÛ a Ïákovsk˘ch orchestrÛ.
Dva lidové soubory ‰koly, Mal˘ Kolíãek
a Kolíãek, získaly ve sv˘ch kategoriích první
ceny a postoupily do ústﬁedního kola soutûÏe,
které probûhne poãátkem kvûtna v Bﬁeclavi.
Primá‰ souboru Kolíãek Ondﬁej ·ácha byl navíc ocenûn za nejlep‰í instrumentální v˘kon.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY PRAHY 2
Raãianské hody 2006
Bratislavská Raãa poﬁádá ve dnech 5. aÏ
7. kvûtna Raãianské hody 2006, které jsou
tradiãní oslavou patronÛ místního kostela sv.
Filipa a Jakuba. I kdyÏ vrcholí nedûlní sváteãní m‰í, slaví se uÏ od pátku – v‰e zaãíná
slavnostním vyhla‰ováním cen Raãianské
ochutnávky vín. Následující víkend je doslova nabit kulturními a spoleãensk˘mi akcemi.
Zástupci Prahy 2 jsou na hody zváni od roku 2002, kdy se obû mûstské ãásti staly
partnery.
Hned v první den oslav, v pátek 5. kvûtna,
se v rámci v˘stavy obrázkÛ dûtí z mateﬁsk˘ch
‰kol uplatní ti nejmen‰í zástupci Prahy 2. Odpoledne „vypukne“ hlavní souãást hodÛ, netrpûlivû oãekávaná pûstiteli i milovníky dobrého
vína: v 15:00 budou vyhlá‰eny v˘sledky IX.
raãianské v˘stavy a degustace vín. Do této
mezinárodní vinaﬁské soutûÏe se tradiãnû
hlásí i víno z historického vinohradu v Grébovce – správce vinice Antonín Tureãek má
ve své sbírce jiÏ nûkolik medailí z Raãiansk˘ch hodÛ.
Praha 2 se v Raãi pﬁedstaví i prostﬁednictvím fotografií – v˘stava prezentující mûstskou
ãást bude zahájena v sobotu 6. kvûtna dopoledne. A v odpoledních hodinách bude hostÛm Raãiansk˘ch hodÛ vyhrávat Malá ãeská
muzika.
Smlouva o partnerství mezi Mâ Praha 2
a Mâ Bratislava-Raãa, podepsaná 17. ãervence 2002 na Novomûstské radnici, pﬁedpokládá poﬁádání spoleãn˘ch kulturních
a sportovních akcí, spolupráci v oblasti ‰kolství a cestovního ruchu a také v˘mûnu zku-

Praha 2. AÏ do léta loÀského roku Vinohradsk˘ pavilon nabízel ãetné nákupní pﬁíleÏitosti,
vyhledávaná byla pﬁedev‰ím samoobsluha
potravin. Jeho uzavﬁení citelnû postihlo zákazníky z ‰irokého okolí Vinohrad. Proto se
spoleãnost Pavilon, a. s. po
jednáních s obcí zavázala
v polovinû prosince Vinohradsk˘ pavilon opût otevﬁít alespoÀ v dosavadním rozsahu
s tím, Ïe termín ukonãení
v‰ech prací potﬁebn˘ch ke
znovuotevﬁení objektu plánuje
na pﬁelom ledna a února 2006.
Souãasnû slíbila, Ïe datum zahájení provozu upﬁesní v prvních t˘dnech roku.
Nic takového se v‰ak nestalo, a tak rada mûstské ãásti
zvolila razantnûj‰í ﬁe‰ení: pﬁijala usnesení
v tom smyslu, Ïe pokud nájemce neotevﬁe do
12. dubna 2006 ve Vinohradském pavilonu
alespoÀ prodejnu potravin, podnikne vÛãi nûmu mûstská ãást kroky vedoucí k vypovûzení
nájmu. Termín otevﬁení spoleãnost Pavilon,
a. s. tentokrát splnila.
Text a foto: len

V soutûÏi dechov˘ch a bicích nástrojÛ jsme získali ‰estkrát první cenu, osmkrát druhou, ãtyﬁikrát tﬁetí a dvakrát ãestné uznání. V ústﬁedním
kole soutûÏe ve Vysokém M˘tû reprezentovala
‰kolu saxofonistka Andrea Îelezná a skonãila
jako tﬁetí. V krajské soutûÏi sólového zpûvu
jsme mûli pouze jednu soutûÏící, která v silné
konkurenci získala druhou cenu. Radost nám
udûlaly také první ceny pro Smyãcov˘ soubor
mlad‰ích ÏákÛ a Komorní smyãcov˘ orchestr
v krajské soutûÏi souborÛ a orchestrÛ. Komorní
orchestr získal navíc Zvlá‰tní uznání poroty za
provedení skladby soudobého autora – 1. vûty
ze Symfonietty Ondﬁeje Kukala.
Diplomy za pedagogickou práci si ze soutûÏí odnesli i uãitelé ‰koly. V krajské soutûÏi dechov˘ch nástrojÛ patﬁí ZU· Ilji Hurníka mezi
ãtyﬁi nejúspû‰nûj‰í základní umûlecké ‰koly
v Praze.
Od 25. dubna do 11. kvûtna 2006 uspoﬁádá
‰kola dvanáct dopoledních koncertÛ pro více
neÏ pût stovek dûtí mateﬁsk˘ch ‰kol a ÏákÛ
1. a 2. tﬁíd Z· Prahy 2.
Pﬁijímací zkou‰ky na Základní umûleckou
‰kolu Ilji Hurníka se konají ve dnech 16. a 17.
kvûtna 2006 vÏdy od 14:00 do 17:30. Podrobnosti na www.zusihurnika.cz.
Ale‰ Chalupsk˘, zástupce ﬁeditelky ‰koly

Bratislava-Rača a Belváros-Lipótváros

‰eností v oblasti územního plánování a ãinMûstská ãást Praha 2 poﬁádá v kvûtnu dûtnosti místních samospráv a úﬁadÛ, napﬁ. forské hry základních ‰kol a jsou na nû pozvámou studijních pobytÛ. Radnice chtûjí v co
ny i dûti z Budape‰ti.
nejvût‰í míﬁe zprostﬁedkovávat a podporovat
Spolupráce v cestovním ruchu
obãanské aktivity obou mûstsk˘ch ãástí.
Ve dnech 16. – 19. bﬁezna 2006 se v BuO Mâ Bratislava-Raãa se mÛÏete dozvûdape‰ti konala v˘stava cestovního ruchu. Zúdût více na www.mcraca.sk.
ãastnilo se jí na 900 vystavovatelÛ a náv‰tûvPosilování kontaktÛ ve ‰kolství
nost dosáhla více neÏ 75 tisíc lidí.
Koncem bﬁezna se
v maìarském hlavním
mûstû konala pedagogická konference, na kterou
poﬁádající mûstská ãást
Belváros-Lipótváros pozvala ‰est zahraniãních
delegací ze sv˘ch partnersk˘ch mûst. Za Prahu 2
se jí zúãastnily vedoucí
odboru ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy Ing. Zuzana
Folprechtová a ﬁeditelky
dvou základních ‰kol:
Mgr. Iva Vlá‰ková ze Z·
J. Masaryka a PaedDr.
Raãianské hody 2005
Hana Vítová ze Z· Na
Smetance. Bûhem pobytu si na‰ly ãas na
Na v˘stavu se pﬁihlásila i jedna z cestovnáv‰tûvu základní ‰koly vytipované pro pﬁíních kanceláﬁí, sídlících v Praze 2, která se
padnou spolupráci a na radnici diskutovaly
pﬁi sv˘ch aktivitách zamûﬁuje na území Mao systému ﬁízení ‰kol a sportovních ãinností.
ìarska (www.marys.cz). „Maìarsko je zemû
Maìarská strana pﬁislíbila zprostﬁedkování
léãiv˘ch pramenÛ, dobrého jídla, skvûlého
kontaktu pro Základní ‰kolu Jana Masaryka.
vína a bohat˘ch kulturních památek, o které
Ing. Zuzana Folprechtová zhodnotila náv‰tûstojí za to se rozdûlit,“ ﬁekla nám pracovnivu takto: „Posílení kontaktÛ mezi ‰kolami se
ce kanceláﬁe sleãna Harsanyi. Doufejme, Ïe
jeví pozitivnû, je zájem o vzájemné poznáváse zástupcÛm âeské republiky podaﬁilo
ní a o sportovní akce.“ NejbliÏ‰í spoleãnou
oslovit co nejvíce turistÛ, kteﬁí zavítají k nám
aktivitou je právû jedna z tûch sportovních:
do Prahy.
len/zar

