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Novomûstská radnice

● V¯STAVY: Praha mého mládí, retrospektivní v˘stava o Ïivotû a díle ãestného obãana
Prahy 2, fotografa Ladislava Sitenského (do
13. kvûtna). V˘stava pﬁedstavující BelvárosLipótváros, budape‰Èského partnera Mâ
Praha 2 (4. – 31. kvûtna). V˘stava prací ÏákÛ v˘tvarn˘ch oborÛ základních umûleck˘ch ‰kol zﬁizovan˘ch hl. m. Prahou (16. –
31. kvûtna). V˘stava fotografií pﬁedstavujících kodaÀskou mûstskou ãást Brondby, dánského partnera Mâ Praha 2 (2. ãervna – 2.
ãervence). Otevﬁeno dennû od 10:00 do
18:00 kromû pondûlí.

Kde v Praze 2 najdeme novou fontánu na
snímku?

VáÏení ãtenáﬁi,
v minulém ãísle jsme uveﬁejnili fotografii
sluneãních hodin. Správnû odpovûdûli ti,
kteﬁí je umístili na bránu (pﬁesnûji na jiÏní
stranu klenby brány), jíÏ se vchází do parku pﬁi kostele Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlovû.

NKP Vy‰ehrad

● GALERIE VY·EHRAD (Nad Libu‰inou
lázní – vstup není bezbariérov˘): v˘stava
k 90. narozeninám – obrazy a grafiky Franti‰ka Turka (do 14. kvûtna). Láska a náﬁek –
malby a grafiky Jiﬁiny Adamcové, inspirované
knihami Starého zákona (17. kvûtna – 4.
ãervna). ● STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vy‰ehrad v dûjinách praÏského opevnûní;
vstup do kasemat a podzemního sálu Gorlice, kde je umístûno ‰est originálních barokních soch z Karlova mostu. Otevﬁeno dennû:
9:30 – 18:00. Nová stálá expozice Historické podoby Vy‰ehradu v Gotickém sklepû
ve zrekonstruovaném, poprvé veﬁejnosti pﬁístupném kasematovém prostoru (bezbariérov˘ pﬁístup od Starého purkrabství). ● STARÉ
PURKRABSTVÍ Komorní sál (bezbariérov˘
vstup): koncert Yellow Sisters (12. kvûtna
v 19:00). Pohádka O tﬁech prasátkách, Divadelní spoleãnost L. Fri‰tenské (14. kvûtna od
15:00). Poetick˘ veãer, Vanda Hybnerová,
Sa‰a Ra‰ilov a ·alamounova PíseÀ písní
(18. kvûtna od 19:00). Keltsk˘ veãer ve spolupráci se spoleãností LUGH a tradiãní skotská hudba (25. kvûtna od 19:00). Pohádka
O tﬁech Maryãkách, Divadelní spoleãnost
Îlut˘ kopec (28. kvûtna od 15:00). ● LETNÍ
SCÉNA: Divadlo Pﬁíbram (1. ãervna od
10:00). Pohádka, soutûÏe, Divadélko Hraãka
(1. ãervna od 14:00). ● NEDùLNÍ
PROMENÁDNÍ KONCERTY: od 14:30 hrají
Funny sax quintet a Krajanka na akropoli
u Myslbekov˘ch soch (7., 14., 21. a 28. kvûtna). ● Internet: www.praha-vysehrad.cz.

Fotosoutěž
Ing. B. Taschlerová mj. uvádí, Ïe na nádvoﬁí b˘vala kdysi v nádrÏi voda s rybiãkami a auto na fotografii parkuje na místû b˘valé koneãné „elektriky“ ã. 6. Jak nám ve
své odpovûdi napsala J. Schneiderová, byla to pro ni velmi snadná otázka, protoÏe
díky její ãtyﬁnohé kamarádce tudy vede její
kaÏdodenní procházka. âasto sem chodí
i ·. Matou‰ková, která pí‰e: „Chodím ãásteãnû na matfyz do budov v ul. Ke Karlovu, hned vedle zmiÀovaného parku,
a v parku obãas trávím volné chvíle mezi
pﬁedná‰kami.“ Dárek za správnou odpovûì
zasíláme M. Leinerovi z Belgické ul.,
Ing. B. Taschlerové z Lond˘nské ul. a H.
Dobﬁichovskému z Feﬁtekovy ul. v Praze 8.
V kvûtnu budeme hledat jednu úplnû novou
a velmi „specifickou stavbu“: jako nápovûdu
uvádíme, Ïe je to jedna z desítek fontán,
nacházejících se na území hlavního mûsta.
Myslíte si, Ïe i v Praze 2 jsou nûjaké fontány? Samozﬁejmû, jsou. Je potû‰itelné, Ïe
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Květina
metamorfóza
Mûsíc kvûten má pro mû neobvyklé kouzlo.
Tkví v tom, Ïe právû v kvûtnu vyráÏím uÏ nûkolik let na procházku Prahou s kamarádkou
Kvûtou.
Poznala jsem ji v práci. Pﬁiznám se, Ïe první
dojem nic moc. Pﬁipadala mi taková celá negativní. Vûãnû zachmuﬁená a na nûco na‰tvaná osÛbka. Jak ‰el ãas, pochopila jsem, Ïe
pod tím v‰ím brbláním je je‰tû nûkdo jin˘.
A Ïe ta nespokojenost a pesimismus má svÛj
reáln˘ základ. Kvûta se totiÏ vÏdycky brala za
utlaãované, nepochopené a nedocenûné.
V klidu ji nenechala Ïádná kﬁivda a vÛbec nezáleÏelo na tom, komu se pﬁihodila. To, nad
ãím my mávneme rukou, protoÏe dobﬁe víme,
Ïe s tím nic nenadûláme, ji rozpalovalo a rozpaluje dobûla. A, nedej boÏe, diskutovat s ní
o politice. Pokud si myslíte, Ïe máte v této
oblasti vyhranûn˘ názor, kter˘ dokáÏete obhájit skvûlou argumentací, tak to neznáte Kvûtu.
Roznese vás na kopytech a je‰tû jí, alespoÀ
v nûãem, budete muset dát, tﬁeba jen v duchu, za pravdu.
JenÏe Kvûta není jen „advokátkou chud˘ch“,
ale i velkou milovnicí Prahy, procházek, v˘letÛ,
knih, divadla a kultury vÛbec. Jakmile se dostane k tomuto tématu, není nad‰enûj‰ího

obdivovatele a vypravûãe. Tady se ukazuje,
jak mnohé zákruty má lidská du‰e, jak ãasto
z neznalosti a nezájmu své bliÏní odsoudíme.
Jít s Kvûtou na procházku rozkvetlou Prahou
je nezapomenuteln˘ záÏitek. Zná kaÏd˘ kout,
kaÏdou pû‰inku na Petﬁínû. Ví, kdy kvetou
hru‰nû v Semináﬁské zahradû. UkáÏe vám
nejkrásnûj‰í keﬁe rododendronÛ a azalek
v Královské zahradû a pﬁedstaví vám je jako
své dÛvûrné pﬁátele. V Chotkov˘ch sadech
vás zavede ke koberci fialek. Obvykle zakabonûná tváﬁ se rozzáﬁí, to úÏasné svûtlo prostû musí zasáhnout kaÏdého. Procházet se
s takov˘m ãlovûkem je vskutku povzná‰ející.
Vidíte vûci, kter˘ch byste si jindy nev‰imli,
v‰echno kolem je barevnûj‰í, voÀavûj‰í
a krásnûj‰í. Z obyãejného a v‰edního se rázem stává neobvyklé a zázraãné. Pﬁirovnala
bych to k situaci, kdy naproti ãlovûku, trpícímu nechutenstvím, posadíte nûkoho se zdravou chutí k jídlu. Chvíli na svého spolustolovníka nevûﬁícnû zírá, pak s velk˘m sebezapﬁením ochutná a nakonec s úÏasem zjistí, Ïe
pﬁedloÏen˘ pokrm je pﬁímo vynikající. Z mé
kamarádky, která vût‰inou pﬁipomíná mrzutého skﬁítka, se stává bytost, kterou byste pﬁirovnali k malému dítûti, nad‰enû objevujícímu
svût, a já si pﬁipadám jako pod osvûÏující
sprchou, která ze mû sm˘vá ‰eì, otupûlost
a únavu.
Tû‰ím se na kvûten. Letos moÏná nepÛjdeme
pozdravit rozkvetlou Prahu, ale máme domluven˘ „babinec“ v Babiããinû údolí. Urãitû to
bude úÏasné. Nejen ten v˘let, ale hlavnû
Kvûta. ProtoÏe Kvûta v kvûtnu vÏdycky rozkvete. A to je váÏnû záÏitek.
Eva Vlachová

Muzeum Policie âeské republiky

Program Kina MAT na kvûten

velký
savec

Fejeton

Sluneãní hodiny z dubnového ãísla naleznete na bránû u parku pﬁi kostele Panny
Marie a sv. Karla Velikého na Karlovû

● Dûtské odpolední poﬁady (kaÏdou stﬁedu od 14:00): Májová soutûÏ (3. kvûtna); Pohádkov˘ semafor, pﬁedstavení âerného divadla (10. kvûtna);. Chodím, jezdím... (17. kvûtna);
Malujeme na asfalt (24. kvûtna); Dûtsk˘ den na kolech (31. kvûtna). ● V˘stavy: Fotografie Stanislavy Perlínové Olbram Zoubek, sochaﬁ a jeho ateliér (5. – 28. kvûtna). Papírové
léto 2 – v˘stava papírov˘ch modelÛ nejen s policejní tematikou (od 31. kvûtna do 3. záﬁí).
V˘bûr z díla Helgy Weissové-Ho‰kové (do 21. kvûtna). V˘voj policejních a ãetnick˘ch
stejnokrojÛ – v˘stava ze sbírek muzea (do 25. ãervna). Pﬁípad relikviáﬁe svatého Maura –
o prÛbûhu pátrání a o nálezu této unikátní románské památky (do 30. záﬁí). Prostituce staré
Prahy (stálá v˘stava). Expozice je otevﬁena dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00, tel.:
974 824 862. ● AKCE: V pátek 5. kvûtna od 17:00 Májov˘ koncert Hudby Hradní stráÏe
a Policie âR a Policejního pûveckého sboru z Münsteru (v kostele Panny Marie a sv. Karla
Velikého). Dûtsk˘ den praÏské policie v sobotu 27. kvûtna od 10:00 do 15:00. ● Dûtské
dopravní hﬁi‰tû pro veﬁejnost: otevﬁeno ve ãtvrtek 13:00 – 15:00 a v sobotu a v nedûli
10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 (doporuãuje se vzít si na dopravní hﬁi‰tû cyklistickou pﬁilbu).
● V rámci Dne Muzeí je ve ãtvrtek 18. kvûtna vstup do muzea zdarma. ● Internet:
www.mvcr.cz/museum.

Kino MAT na Karlovû nám. 19 (vchod z ulice OdborÛ) pﬁipravilo na kvûten napﬁ. smutnou americkou komedii Zlomené kvûtiny,
korejsko-japonské drama Luk nebo komediální irsko-anglické drama Snídanû na Plutu.
Z ãeské tvorby to budou drama Indián
a sestﬁiãka, poetick˘ film Toyen, animovan˘
film Fimfárum 2 nebo psychologick˘ film
·tûstí. Pro dûti jsou mj. pﬁipraveny pﬁíhody
dvou nenapraviteln˘ch kutilÛ Pat & Mat, dobrodruÏn˘ film Cesta do pravûku a pásmo
pohádek ZdeÀka Milera Pﬁíbûhy cvrãka
a ‰tûÀátka.
red
kupa
spisů

od loÀského roku k nim mÛÏeme poãítat
i jednu moderní na Vinohradech. A právû ji
budeme hledat. Stojí na malém námûstí,
vzniklém kﬁíÏením dvou ulic. V místû, kde
dﬁíve parkovaly automobily, vyrostlo jakoby
mávnutím kouzelného proutku pÛvabné v˘tvarné dílo sochaﬁe Miroslava Be‰ãece. Samotná ka‰na je ze Ïuly, ãtyﬁi plastiky chrlící
vodu jsou z bronzu. Pﬁipomínají roztodivná
zvíﬁata a umûlec o nich sám prohlásil, Ïe
jsou zoomorfní.
Pﬁedání fontány obãanÛm 30. srpna 2005
bylo souãástí slavnostního ukonãení rozsáhlé rekonstrukce a obnovy zastaral˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí a stromoﬁadí v jedné z ulic, na
jejichÏ kﬁiÏovatce toto velmi originální dílo
najdeme.
V textu jsme prozradili v‰echny údaje, které
jsme mohli, a proto ãtenáﬁÛm jistû nebude ãinit potíÏe odpovûdût na na‰i otázku: Kde
v Praze 2 najdeme novou fontánu na snímku?
Odpovûì zasílejte po‰tou na adresu
ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru
20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem na
adresu noviny@p2.mepnet.cz, nejpozdûji
do 24. kvûtna.
Text: Eva Hrube‰ová/van, foto: hru
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Na Vinohradech se 16. kvûtna narodila holãiãka, které sudiãky pﬁisoudily houÏevnatost, zásadovost a lásku ke sportu. Bydlela ve Slezské ulici a chodila do ‰koly K. V. Raise. Oblíbila si
krasobruslení a její první trenérkou byla maminka, která ‰estiletou dceru uãila podle odborn˘ch kníÏek, jeÏ sama pﬁeloÏila. V osmi letech mûla jiÏ první veﬁejné vystoupení. (viz tajenka)
se postupnû stala ãtyﬁnásobnou mistryní âR, mistryní Evropy a dvojnásobnou mistryní svûta
v krasobruslení. Po skonãení sportovní kariéry se v USA vûnovala podnikání. Tajenku posílejte
na po‰tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo na
e-mail: noviny@p2.mepnet.cz, nejpozdûji do 24. kvûtna. Správné znûní tajenky z minulého
ãísla: Josef Laufer. Vylosovanému v˘herci, kter˘m je tentokrát P. Fo‰enbauer z Podskalské
ul., zasíláme dárek.

DÁNSK¯ ORCHESTR „EL RICO“ U LUDMILY: Na pátek 14. dubna se na námûstí Míru chystalo vystoupení patnáctiãlenného orchestru „El Rico“, pÛsobícího pﬁi hudební ‰kole v dánském Holstebro. Aprílové poãasí sice mladé dánské hudebníky od produkce neodradilo, nakonec je ale zradilo. K lítosti v‰ech náhodn˘ch divákÛ, které uÏ první „dánská pecka“ pﬁíjemnû rozehﬁála, museli nástroje, zejména pak vzácné dﬁevûné marimby, schovat pﬁed de‰tûm a slibnou show pﬁedãasnû ukonãit. Hudebníky z Holstebro ale moÏná je‰tû budeme mít
pﬁíleÏitost vidût, a hlavnû sly‰et pﬁi leto‰ním Svátku hudby – ãervnové poãasí snad bude
milosrdnûj‰í.
Text a foto: len

Letošní podvečerní koncerty v Grébovce zahájila Historie tanga
Leto‰ní sérii pravideln˘ch koncertÛ v Gröbeho vile v Havlíãkov˘ch
sadech odstartovalo 19. dubna vystoupení dívãího dua Jitka Hosprová (viola) a Denisa Ve‰krnová (kytara) s poﬁadem Historie tanga.
Komorní projekt, inspirovan˘ hudbou latinskoamerick˘ch autorÛ, diváky zaujal sv˘m originálním pojetím.
Dal‰í z koncertÛ se koná 16. kvûtna v rámci oslav 100. v˘roãí otevﬁení Havlíãkov˘ch sadÛ pro veﬁejnost. Komponovan˘ veãer zaãíná
v 18:30 pﬁedná‰kou o historii Havlíãkov˘ch sadÛ, na kterou naváÏe
koncert tﬁí hudebnic: Kateﬁiny Englichové (harfa), Jitky Hosprové (viola) a Îofie Vokálkové (flétna).
Na podveãerní koncerty v ãásteãnû zrenovované vile se letos mÛÏeme tû‰it je‰tû 21. ãervna, 20. ãervence, 16. srpna, 19. záﬁí, 18. ﬁíjna, 15. listopadu a 13. prosince. Vstup je zdarma, av‰ak pouze
s lístky, které jsou aÏ do vyãerpání zásob vÏdy k dostání v informaãní kanceláﬁi Úﬁadu Mâ Praha 2 na nám. Míru 20.
Text: len, foto: vin

J. Hosprová a D. Ve‰krnová pﬁi vystoupení v Gröbeho vile

Výstavy a koncerty na Novoměstské radnici v sezoně 2006
Leto‰ní sezona na Novomûstské radnici bude zahájena 3. kvûtna. Pﬁi té pﬁíleÏitosti se od 16:00 koná vernisáÏ v˘stavy prezentující budape‰Èskou mûstskou ãást Belváros-Lipótváros, partnera Prahy 2. Vlastní zahájení sezony 2006 se chystá na 17:00 a jiÏ tradiãnû pﬁi nûm
obdrÏí ãestné obãanství Prahy 2 a ãestné uznání starosty dal‰ích pût osobností (viz str. 1). Pﬁiná‰íme program kulturních akcí na Novomûstské radnici v leto‰ní sezonû.
16. 3. – 13. 5. 2006 v˘stavní síÀ v˘stava Ladislav Sitensk˘: Praha mého mládí, fotografie
4. 5. – 31. 5. 2006 mázhaus
v˘stava pﬁedstavujeme Belváros-Lipótváros, budape‰Èského partnera Mâ Praha 2
16. 5. – 31. 5. 2006 v˘stavní síÀ v˘stava práce ÏákÛ v˘tvarn˘ch oborÛ základních umûleck˘ch ‰kol zﬁizovan˘ch hl. m. Prahou
2. 6. – 2. 7. 2006 v˘stavní síÀ v˘stava pﬁedstavujeme Brondby, kodaÀského partnera
Mâ Praha 2
4. 7. – 29. 7. 2006 v˘stavní síÀ v˘stava V˘tvarné práce uprchlíkÛ, poﬁádá Správa uprchlick˘ch zaﬁízení Ministerstva vnitra âR
5. 9. – 28. 9. 2006 v˘stavní síÀ v˘stava Promûny Prahy 2, expozice vûnovaná souãasné
tváﬁi a dal‰ímu rozvoji mûstské ãásti Praha 2
14. 9. 2006, 19:00
velk˘ sál
koncert Pocta Janu Masarykovi, âeská komorní filharmonie, dirigent Vojtûch Spurn˘, úvodní slovo
dr. Petr Kouteck˘ (doprovodná akce DnÛ evropského dûdictví)
4. 10. – 29. 10. 2006 v˘stavní síÀ v˘stava Ale‰ Lamr: Retrospektiva – kresby, sochy, objekty, v˘stava za grantového pﬁispûní Mâ Praha 2
3. 11. – 29. 11. 2006 v˘stavní síÀ v˘stava Gabriela TÛmová: paliãkované obrazy, v˘stava
za grantového pﬁispûní Mâ Praha 2
V¯ZVA UMùLCÒM: V˘stavní prostory na Novomûstské radnici je‰tû zÛstávají nenaplnûny ve druhé polovinû srpna a v prosinci. Zájemci o tyto
termíny mohou kontaktovat paní Hanu Deylovou, tel.: 224 948 229, e-mail: nradnice@seznam.cz nebo deylovah@p2.mepnet.cz.
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