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Téma měsíce PROMùNY VY·EHRADU

Bájn˘ vrch nad Vltavou
v posledních letech oÏívá
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ZDARMA

V¯STAVA SITENSKÉHO
Slavn˘ fotograf Ladislav Sitensk˘
vystavuje své praÏské motivy
na Novomûstské radnici

O toleranci a zkušenosti

Motto: „Hory, skály ohromnûj‰í je‰tû neÏ
jest hloupost mezi národy...“
(K. H. Borovsk˘, Tyrolské elegie)

Slovo úvodem
VáÏení spoluobãané,
vûﬁím, Ïe aÏ budete ãíst toto ãíslo, nastane jiÏ touÏebnû oãekávané jaro. Opût jsme
se pﬁesvûdãili, Ïe pﬁírodû neporouãíme a Ïe
se jí musíme pﬁizpÛsobit, nebo spí‰e, Ïe
jsme souãástí pﬁírody a Ïe s ní nemá smysl
bojovat, ale spí‰e se snaÏit ji pochopit
a s ní souznít. I kdyÏ leckoho z nás ta zima
jiÏ ‰tvala.
Podobnû jsme nuceni se potkávat s lidmi, kteﬁí mají trochu nebo i zcela odli‰n˘
pﬁístup k Ïivotu a jiné poﬁadí hodnot. Nûkdy
nás to zaskoãí, mÛÏe to ale také vést k zamy‰lení, zda odli‰n˘ pohled a pﬁístup není
tﬁeba v nûãem docela podnûtn˘ nebo alespoÀ pochopiteln˘. Kdysi se ptali Máhatmy
Gándhího, co soudí o „civilizaci Západu“.
Odpovûdûl, Ïe je to dobrá my‰lenka. Kupodivu dvojznaãnost slov „civilizace Západu“
mÛÏe b˘t stejná v angliãtinû i ãe‰tinû. DÛleÏitûj‰í v‰ak je, Ïe na‰e euroamerická civilizace není zdaleka jediná moÏná.
Nyní se lidé z rÛzn˘ch kultur potkávají
velmi ãasto a nûkterá setkání mohou b˘t pﬁíjemná, jiná mohou pﬁinést jistou nelibost.
Jde-li o krátkodobá setkání v metru, vlaku
nebo letadle, staãí obvykle trocha trpûlivosti.

Nûkdo je prostû v cizinû trochu hluãnûj‰í
a s men‰ími zábranami neÏ doma. Pﬁi dlouhodobûj‰ím potkávání se mÛÏe odli‰nost Ïivotních hodnot projevit v˘raznûji. VÛbec to
v‰ak neznamená, Ïe pocit a v˘sledn˘ efekt
bude negativní. Domnívám se, Ïe velkou roli hraje na‰e pﬁedchozí kladná nebo záporná zku‰enost a pﬁipravenost na nûco odli‰ného.
Historie dostateãnû dokládá pﬁenos kultury a znalostí mezi rÛzn˘mi spoleãenstvími
lidí, nûkdy k jejich prospûchu (napﬁ. znalost
ãísel, hedvábí, strojÛ), jindy k jejich ‰kodû
(napﬁ. znalost zbraní hromadného niãení nebo koncentraãní tábory). Jsem názoru, Ïe
jednak rÛzné civilizace vzájemn˘mi kontakty
obvykle získávají, jednak tûm kontaktÛm lze
zabránit jen velmi omezenû a na omezen˘
ãas, zvlá‰tû nyní, v epo‰e internetu a obecné globalizace. Jisté ustrnutí kdysi velmi
rozvinuté ãínské civilizace a její dne‰ní aÏ
hrozivû bouﬁliv˘ rozvoj jsou pﬁíkladem ‰kodlivosti izolace a prospû‰nosti kontaktÛ pro
danou civilizaci.
V souãasné dobû máme kromû moÏnosti
nepﬁímého poznávání jin˘ch kultur (organizovan˘m vzdûláváním, ãtením, v televizi, na
internetu) pﬁíleÏitost setkat se stále ãastûji
s lidmi jin˘ch kultur pﬁímo tváﬁí v tváﬁ, aÈ uÏ
oni pﬁicestovali sem nebo my jsme vyjeli za
hranice. PovaÏuji to za velk˘ pﬁínos a obohacení na‰eho Ïivota.
To, o ãem jiÏ nûco víme, není pro nás neznámé, a je-li to pro nás navíc v zásadû pﬁijatelné, je pak vût‰í ‰ance na pozitivní pﬁijetí
pﬁi pﬁímém nebo opakovaném setkání.
VáÏení spoluobãané, dovolím si vám na
závûr popﬁát pﬁíjemné proÏití velikonoãních
svátkÛ, aÈ je chápete pﬁeváÏnû jako kﬁesÈansk˘ svátek, lidovou tradici, opravdov˘
pﬁíchod jara s pﬁírodou probouzející se ze
zimního spánku nebo jen jako pﬁíleÏitost vyboãit trochu ze v‰edních dnÛ.
RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

TÉMA MĚSÍCE: Obnova Havlíčkových sadů
VáÏení ãtenáﬁi,
jak víte, v posledních letech patﬁí k nejrozsáhlej‰ím investiãním akcím mûstské ãásti Praha 2
rekonstrukce Havlíãkov˘ch sadÛ. Postupné obnovû památkovû chránûného areálu a architektonicky cenn˘ch objektÛ v nûm se budeme vûnovat v kvûtnovém ãísle. K tématu mÛÏete pﬁispût i Vy, pokud Vás budoucí podoba jednoho z nejoblíbenûj‰ích parkÛ v Praze 2 zajímá.
• Vnímáte mûnící se tváﬁ Grébovky jako pozitivní promûnu?
• Kter˘ z dosud zchátral˘ch objektÛ by si nejvíce zaslouÏil rekonstrukci a proã?
• 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 19. dubna 2006.

ZÁCHVùVY JARA: Na posezení na trávníku ãi vyhﬁívání se na laviãce v Riegrov˘ch sadech je zatím je‰tû brzy, k procházkám uÏ to ale rozhodnû
láká. Zvlá‰È kdyÏ se mezi nezvan˘mi jarními chumelenicemi a lijáky najde vzácn˘ okamÏik, kdy se panorama praÏsk˘ch vûÏí zalije sluncem a mûsto ukáÏe svoji pﬁívûtivûj‰í tváﬁ. Riegrovy sady se sv˘mi jedenácti hektary plochy nabízejí pﬁíjemnou moÏnost odpoãinku prakticky v centru hlavního mûsta. Jako mûstsk˘ park byly zaloÏeny v letech 1904 – 1908.
Text a foto: len

Vyšehrad jako legenda i prostor pro kulturu
Narozdíl od jin˘ch turistick˘ch atrakcí jako
PraÏsk˘ hrad nebo Staromûstské námûstí je
Vy‰ehrad místem, kam si ve volné chvíli zajde rád leckter˘ z PraÏanÛ. TuristÛ se sice
najde dost i tady, nicménû, neopakovatelné
kouzlo tohoto místa pﬁímo vybízí k romantick˘m procházkám v kteroukoliv roãní dobu.
Kromû toho se na Vy‰ehradû v posledním
desetiletí vytvoﬁila ﬁada pﬁíleÏitostí kulturního
vyÏití, které mají svÛj okruh pﬁíznivcÛ i pﬁes
ponûkud hor‰í dostupnost. Nabídka se poﬁád
rozrÛstá, takÏe dnes mÛÏeme o Vy‰ehradu
hovoﬁit jako o svébytném kulturním centru:
své místo tu mají divadelní projekty, v˘tvarné,
hudební i jiné aktivity. Pﬁedev‰ím v‰ak je nesmírnû cenn˘m komplexem, kde nás na kaÏdém kroku provázejí pﬁipomínky dávné i nedávné historie ãeského státu.
Celé území vy‰ehradsk˘ch parkÛ spadá
pod správu Národní kulturní památky Vy‰ehrad, pﬁíspûvkové organizace hl. m. Prahy.
Znamená to, Ïe v‰echny práce a údrÏba jsou

financovány hlavním mûstem. „Na základû zﬁizovací
listiny máme práva vlastníka,
správce mûstského majetku,
a je na‰í povinností starat se
o tento majetek s rozmyslem
a zvelebovat ho. Na‰í hlavní
ãinností je rehabilitace Vy‰ehradu jako celku,“ podot˘ká
ﬁeditelka NKP Vy‰ehrad
Mgr. Miloslava Havelková.
Pak je zde Vy‰ehradská
kapitula, která obhospodaﬁuje historick˘ majetek kapitulní. Spravuje vût‰inu historick˘ch budov vãetnû kapitulního
chrámu a b˘valého kostelního domku (dne‰ní
vinárna), nového a starého probo‰ství a nového a starého dûkanství.
Území Vy‰ehradu má rozlohu pﬁes deset
hektarÛ a je vymezeno barokními hradbami
z 19. století – je to pﬁesn˘ doklad pevnostního stavitelství v âechách, kter˘ se zachoval

v témûﬁ nezmûnûné podobû
do dne‰ních dnÛ. Vchází se
sem dvûma branami: dolní,
tj. PraÏská neboli Cihelná
brána je empírová, postavená podle plánÛ hrabûte Chotka; z pankrácké strany se do
areálu vchází Táborskou branou mnohem star‰ího data.
Rozsáhlé plochy historické
zelenû se jiÏ nûkolik let NKP
Vy‰ehrad snaÏí rekultivovat
a dávat k dispozici náv‰tûvníkÛm Vy‰ehradu. Dne‰ní podoba vy‰ehradsk˘ch
parkÛ je v‰ak aÏ otázkou pﬁelomu 19. a 20. století. V územní studii Vy‰ehradu bylo vÏdy za
nejcennûj‰í povaÏováno území Královské a kníÏecí akropole (Pﬁemyslovská kurie), které bylo
v posledních letech rehabilitováno. Dlouholetá
obnova Národní kulturní památky Vy‰ehrad je
v souãasné dobû témûﬁ u konce (viz informace
na str. 2).
Text a foto: len

Vzpomínka na významného politika a finančníka Aloise Rašína má konkrétní podobu
V úter˘ 7. bﬁezna byla v 17:00 v budovû ÚMâ Praha 2 slavnostnû odhalena
busta jedné z nejv˘raznûj‰ích osobností
ﬁíjna 1918 a ministra ãeskoslovenské vlády JUDr. Aloise Ra‰ína. Jako první
ministr financí se zaslouÏil o to, Ïe âSR
mûla jako jedin˘ z nástupnick˘ch státÛ
b˘valé monarchie zdravou mûnu a poﬁádek ve státních financích. Dr. Ra‰ín s rodinou Ïil aÏ do roku 1923, kdy na nûj byl
pﬁed domem spáchán atentát, v Îitné ulici ã. 10. Plastika je odlita z bronzu a je
umístûna ve vestibulu radnice u vchodu
z Jugoslávské ulice.
Slavnosti byl pﬁítomen starosta Mâ Praha 2
Mgr. Michal Basch, v zastoupení rodiny vnuãka dr. A. Ra‰ína Jana, autor projektu rekonstrukce budovy ÚMâ Praha 2 ak. architekt Jiﬁí JavÛrek, kter˘ vybral místo pro instalaci,
autor busty ak. sochaﬁ Jan Barto‰ a ﬁada dal‰ích hostÛ. V‰ichni zúãastnûní se nejdﬁíve se‰li v hale osobních dokladÛ.
Starosta v úvodu vyﬁídil pﬁítomn˘m pozdravy prezidenta republiky prof. Václava
Klause i praÏského primátora MUDr. Pavla
Béma, kteﬁí se odhalení nemohli kvÛli pracovnímu zaneprázdnûní zúãastnit. Ve svém
vystoupení uvedl, Ïe mûstská ãást Praha 2 si
ministra Ra‰ína pﬁipomnûla jiÏ pﬁed tﬁemi lety, kdy pﬁi 80. v˘roãí jeho smrti pﬁipravila

nesplnilo, ale své
pﬁedsevzetí plnil aÏ
do své smrti mírou
vrchovatou.
Jméno Aloise
Ra‰ína je známo
uÏ z procesu
s Omladinou, od
r. 1915 byl spolu
s dr. Kramáﬁem Ïaláﬁován za odbojovou ãinnost ve Vídni a o rok pozdûji
byl odsouzen k trestu smrti. Zásadnû
se jako ãlen pﬁedsednictva Národního v˘boru podílel
Bustu dr. A. Ra‰ína spoleãnû odhalily zástupkynû starosty Jana âernona vzniku samochová (vlevo) a PaedDr. Jana Rybínová
Foto: MBr
statné ãeskoslovenské republiky. Vrs Centrem pro politiku a ekonomiku odborn˘
cholem jeho politické ãinnosti bylo ãlenství
semináﬁ.
ve dvou vládách, a to ve funkci ministra fiNáslednû vystoupila JUDr. Marta Ehlová,
nancí. Prezident T. G. Masaryk si Aloise Rakterá Ïije a pracuje v Praze 2 a dlouhodobû
‰ína velmi váÏil a osobnû ho po atentátu
se zab˘vá Ïivotem a dílem tohoto v˘znamnénav‰tûvoval v nemocnici. Dr. Ehlová vzpoho ãeského politika, právníka, novináﬁe a námnûla také na jeho privátní Ïivot a záliby:
rodohospodáﬁe. Své zamy‰lení zahájila citací
jako zajímavost uvedla, Ïe byl v˘born˘m
Ra‰ínov˘ch slov: „Do osmdesáti let budu dûznalcem flóry i fauny a velk˘m odborníkem
lati politiku, pak budu psát pamûti.“ To se mu
v oboru mykologie.

Starosta Mgr. M. Basch pﬁedal jako v˘raz
úcty paní Ra‰ínové a JUDr. Ehlové kytice.
Hosté pak pﬁe‰li do vestibulu, kde bustu
dr. Aloise Ra‰ína slavnostnû odhalily zástupkynû starosty Jana âernochová a PaedDr.
Jana Rybínová.
VyuÏili jsme pﬁítomnosti vnuãky v˘znamného politika, paní Jany Ra‰ínové, a zeptali se na její dojmy: „V první ﬁadû
jsem velice vdûãná
obãanÛm i zastupitelstvu mûstské ãásti a v neposlední ﬁadû i panu starostovi,
Ïe se na toho ãlovûka, kter˘ tady Ïil,
nezapomnûlo,“
ﬁekla. „Jménem celé
rodiny se cítím zavázána.“
Poznámka:
Autorem busty
dr. Aloise Ra‰ína je
akademick˘ sochaﬁ
Jan Barto‰, kter˘
vytvoﬁil mj. souso‰í
Kosmonauti (1978)

u stanice metra Háje, bustu Antonína ·vehly (2001) v parãíku na rohu ·vehlovy
a PraÏské ulice v Hostivaﬁi a spolu s ak.
sochaﬁem J. Vajcem podle pÛvodního díla
O. ·paniela sochu prezidenta T. G. Masaryka na Hradãanském námûstí (2000).
van

Paní Jana Ra‰ínová, vnuãka A. Ra‰ína a dcera jeho syna Ladislava,
hovoﬁí s JUDr. Václavem Mandákem (vlevo) a se starostou Mâ Praha 2
Mgr. Michalem Baschem
Foto: MBr

