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OSTUDA MĚSÍCE: Divoká skládka
Fotografii, dokumentující nepoﬁádek nahromadûn˘ pﬁímo u zdi kostela sv. ·tûpána
v ulici Na Rybníãku, poﬁídila a do redakce
poslala paní Hana ·imková. „Divoké skládky“ si nev‰imla pouze ona. Po pÛvodcích
pátral a nápravu hledal pracovník odboru
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ÚMâ Praha
2 Miroslav Polansk˘ (mûstské ãásti v‰ak
patﬁí pouze ãást tohoto pozemku). Poskytl
nám i vysvûtlení, odkud se tam ty kupy odpadkÛ vzaly: „Je to odpad, kter˘ sem nasypali bezdomovci. Jak jsme zjistili, vyberou
vÏdy v pﬁilehl˘ch hospodách odpadkové ko‰e, v nichÏ jsou vloÏeny pytle na odpad. Odpadkov˘ ko‰ otevﬁou a obsah odnesou s cel˘m pytlem sem, kde pak pytel pﬁeberou, vyberou
zbytky nedopalkÛ, jídla apod. a cel˘ obsah vhodí do nepﬁístupného koridoru kolem kostela
sv. ·tûpána. Do tohoto koridoru není odnikud pﬁístup, neboÈ je za oplocením a pod úrovní
terénu, místy i 1,5 metru, a ze strany boãního vchodu z ul. Na Rybníãku je pevn˘ plot.“
K vysvûtlení pﬁipojíme je‰tû informaci, Ïe
mûstská ãást poÏádala firmu Komwag o vyklizení celého prostoru: dne 27. února 2006
byl proveden mimoﬁádn˘ úklid tohoto odpadu (viz foto).
Poznámka redakce: Pﬁipomínáme, Ïe námûty na rÛzné „nepoﬁádky“ ve va‰em okolí
vãetnû fotografií oãekáváme na e-mailu
noviny@p2.mepnet.cz. MÛÏete také psát
na adresu: ÚMâ Praha 2, redakce novin,
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2.

Základní umûlecká ‰kola Ilji Hurníka, Slezská 21
zve zájemce na pﬁijímací zkou‰ky pro ‰kolní rok 2006/2007,
které se konají ve dnech 16. a 17. kvûtna 2006 od 14:00 do 17:30.
Slezská 21: hudební obor (zkou‰í se hudební sluch a rytmus)
v˘tvarn˘ obor (je tﬁeba pﬁinést 6 – 10 v˘tvarn˘ch prací)
literárnû dramatick˘ obor (pﬁednes nebo ãetba vybraného textu)
Dittrichova 9: taneãní obor (posuzují se fyzické dispozice, hudební a rytmické cítûní)
Pﬁijímáme Ïáky ve vûku od 5 let. Podrobnosti: www.zusihurnika.cz.

Dramatik Horovitz živě diskutoval se studenty
V pondûlí 13. bﬁezna se konala v novém
zasedacím sále zrekonstruované budovy
radnice Mâ Praha 2 diskuse se znám˘m
americk˘m dramatikem Israelem Horovitzem, kter˘ do Prahy zavítal pﬁi pﬁíleÏitosti
uvedení své hry Chvíle pravdy v Divadle na
Vinohradech (slavnostní premiéra 17. bﬁezna, reÏie Ladislav Smoãek, hlavní role Dagmar Havlová a Petr Kostka). Podnûtného
setkání na radnici se kromû dramatika a jeho choti zúãastnili starosta a dal‰í zástupci
mûstské ãásti, pﬁekladatel hry Chvíle pravdy a zhruba ãtyﬁicítka studentÛ gymnázií
z Prahy 2 se sv˘mi profesory. Pﬁiná‰íme
dojmy studentÛ, kteﬁí se besedy zúãastnili.
„V první ãásti diskuse pan Horovitz vyprávûl
o svém Ïivotû a souãasnû se s námi podûlil
o zajímavé Ïivotní zku‰enostmi a postﬁehy.
V druhé pÛli setkání se zajímal o to, ãím bychom chtûli b˘t, a snaÏil se nám dodat kuráÏ
k cestû za na‰imi sny. Pro mne osobnû to bylo
setkání s ãlovûkem, kter˘ má velké charisma
a i kdyÏ je jeho jméno svûtoznámé, dokáÏe si
s mlad˘mi lidmi velmi pﬁíjemnû, bezprostﬁednû
a s opravdov˘m zájmem pohovoﬁit.
Osobní setkání mne velmi zaujalo, autorÛv
zpÛsob my‰lení a dle mého názoru citlivé vnímání lidského Ïivota mû povzbudilo k brzké
náv‰tûvû Divadla na Vinohradech.“
Kamila Trantová, studentka 4. roãníku
Gymnázia Sázavská
„Na povídání s panem H. jsem ‰el bez jakéhokoli názoru, protoÏe jsem o Ïádném jeho
díle pﬁedtím nesly‰el, a jediné, co mne lákalo,
bylo to, Ïe jsem se krátce pﬁedtím dozvûdûl
o ãlenství jeho syna v mé oblíbené kapele
Beastie Boys. Pﬁesto jsem byl po besedû pﬁíjemnû pﬁekvapen a zaãal uvaÏovat o náv‰tûvû hry Chvíle pravdy.
Po prvních slovech pana H. (Ameriãan)
jsme zjistili, Ïe na‰e schopnosti v anglickém
jazyce jsou dostaãující, a nemuseli jsme tudíÏ
vyuÏít tlumoãníka. Mohli jsme se tedy klidnû
zaposlouchat do zajímav˘ch my‰lenek, postﬁehÛ a zku‰eností pana H.
PÛsobil sympaticky a jeho pﬁístup k posluchaãÛm byl velmi otevﬁen˘. Asi v polovinû
ﬁekl, Ïe se o nûm povídalo uÏ dost, a jal se
vyptávati nás. Co dûláme? âím se zab˘váme? Jestlipak se umûlecky angaÏujeme?
A dokonce nám dodával odvahy slovy: ‚KdyÏ

chce‰, mÛÏe‰ ve svém Ïivotû dokázat v‰echno.‘ Dále nám vyprávûl o své rodinû, snech
a my‰lenkách. Zhodnotil vztahy mezi Evropou a Amerikou, i na Bushe si postûÏoval.
V neposlední ﬁadû nám vyprávûl o sv˘ch
umûleck˘ch podnûtech a snaze nûco pﬁedat
svému okolí.“
Jan Kratochvíl, student 3. roãníku
Gymnázia Sázavská

nost se ztvárnûním obou hlavních postav.
Dal‰í otázky smûﬁovaly i k pﬁekladu této hry,
která se v angliãtinû jmenuje Park Your Car
in Harvard Yard. Jak Horovitz vysvûtlil, originální název je slovní hﬁíãka zaloÏená na pﬁízvuku ve státû Massachusetts. Pﬁekladatel
Alexandr Jerie proto pouÏil pro název v ãe‰tinû hned nûkolik momentÛ v Horovitzovû hﬁe,
kdy nastává chvíle pravdy. Studenty zajímalo,

Israel Horovitz v rámci svého nabitého praÏského programu pﬁijal také pozvání k besedû na
radnici Prahy 2. Publiku, tvoﬁenému pﬁeváÏnû stﬁedo‰kolsk˘mi studenty, se zde pﬁedstavil i autor pﬁekladu hry Chvíle pravdy do ãe‰tiny Alexandr Jerie.
Foto: MBr

Israel Horovitz v Literární akademii
Studenti Soukromé vysoké ‰koly Josefa
·kvoreckého mûli jiÏ ponûkolikáté moÏnost
setkat se s v˘znamnou osobností svûtové literatury. PﬁestoÏe byl program amerického
dramatika Israele Horovitze v Praze skuteãnû
nabit˘, zúãastnil se i s manÏelkou Gillian ve
ãtvrtek 16. bﬁezna 2006 besedy se studenty v
Literární akademii.
Zajímal se o vlastní tvorbu studentÛ, sdílel
s nimi své první neúspûchy a prohry, velmi
citlivû a pﬁátelsky je naplÀoval nadûjí, Ïe si
mohou v Ïivotû splnit svÛj sen, pokud pro nûj
udûlají v‰e. Studenty zajímal autorÛv názor
na v˘kon Dagmar Havlové-Ve‰krnové v jeho
hﬁe Chvíle pravdy – Horovitz podobnû jako
v mnoha jin˘ch rozhovorech vyjádﬁil spokoje-

zda se autorovi líbí divadelní hry Václava
Havla, a tak se Horovitz rozhovoﬁil o svém
vﬁelém vztahu k na‰emu pﬁednímu dramatikovi a b˘valému prezidentovi. Zaujal vyprávûním o ‰edesát˘ch letech 20. století, kdy se
s Havlem poprvé setkal v Central Parku –
uvádûla se tam jak Havlova Audience, tak
Horovitzova hra The Indian Wants the Bronx.
Israel Horovitz absolvoval bûhem svého t˘denního pobytu v Praze mnoho rozhovorÛ, natáãení a ãtení, pﬁesto pÛsobil pﬁíjemnû, byl
vtipn˘ a velice mil˘. ¤ekl, Ïe jako vût‰ina autorÛ nemá dobré odpovûdi, ve sv˘ch dílech umí
klást pouze dobré otázky. S tímto tvrzením nemohli souhlasit vyuãující ani studenti, protoÏe
jeho odpovûdi byly více neÏ jen dobré.
Markéta Vojanová (katedra cizích jazykÛ LA)

Zajímavý host navštívil Prahu 2 na pozvání starosty Basche

VELIKONOâNÍ ZPÍVÁNÍ: Mûstská ãást Praha 2 pﬁipravila na 11. dubna v rámci Velikonoãních
trhÛ 2006, poﬁádan˘ch na Staromûstském námûstí spoleãností Taiko, velikonoãní pásmo plné
písní, tancÛ, pohádek i rockov˘ch skladeb. Vystoupí zde Z· Legerova, pûveck˘ sbor Copánek
ze Z· Resslova, pûveck˘ sbor ·tûpánka ze Z· U sv. ·tûpána a ‰kolní kapela Z· Kladská (na
snímku loÀské vystoupení Z· Slovenská). Program zaãíná v 16 hodin a konãí krátce po 18. hodinû. Srdeãnû zveme.
Text a foto: hav

Děti z Kladské poznávají pražská muzea
Îáci Základní ‰koly Kladská nav‰tívili ve
dnech 16. a 17. února novû otevﬁenou ãást
Národního muzea Musaion. Îivá expozice
ãeského národopisu je umístûna v Letohrádku
Kinsk˘ch na Smíchovû. Odezvou na náv‰tûvu
(ze strany Musaionu perfektnû pﬁipravenou)
byl projektov˘ den ve ‰kole. Je to jiÏ druh˘
roãník akce nazvané Den s muzeem – vloni

se uskuteãnila ve spolupráci s Národním technick˘m muzeem. Na‰ím cílem je, aby kaÏdé
dítû bûhem docházky do ‰koly od 3. do 9. tﬁídy postupnû poznalo hlavní muzejní a galerijní
expozice v Praze.
Projektové dopoledne se ve ‰kole v Kladské uskuteãnilo v pátek 10. bﬁezna. Vyuãující
pﬁipravili pro Ïáky nûkolik projektÛ, na které

se dûti pﬁihlásily podle svého zájmu. Na jejich
usilovnou práci se pﬁi‰la podívat ﬁeditelka
Musaionu PhDr. Jiﬁina Langhammerová.
V jednotliv˘ch tﬁídách postupnû vznikaly podmalby na sklo, malé ãarodûjnice, svíãky
z vosku, staroãeské kraslice a kroje, krojované panenky, zdobené perníãky, dﬁevûné roubené chaloupky, pletené velikonoãní pomlázky, malované masopustní prÛvody a masky.
Îáci zpracovali i historii rodiny Kinsk˘ch, zab˘vali se staroãesk˘m i moravsk˘m náﬁeãím,
vznikly kalendáﬁe pranostik, a to nejen v ãe‰tinû, ale i v angliãtinû a nûmãinû. V‰ichni pracovali s nad‰ením a v˘sledkem byly pûkné
a zajímavé v˘tvory.
V‰echny práce budou vystaveny ve ‰kole
v rámci na‰í tradiãní stonoÏkové v˘stavy. Její
slavnostní vernisáÏ se koná 6. dubna ve
14:00, otevﬁeno bude do 18:00. V˘stavu zahájí
prezidentka hnutí Na vlastních nohou Bûla
Gran Jensen, zúãastní se starosta Prahy 2
Mgr. Michal Basch, ﬁeditelka Musaionu
PhDr. Jiﬁina Langhammerová a dal‰í v˘znamní hosté. V˘tûÏek této tradiãnû prodejní v˘stavy je urãen na pomoc HIV pozitivním dûtem
v Thajsku a dûtem v Dûtské psychiatrické léãebnû v Opaﬁanech. Tû‰íme se na velk˘ zájem rodiãÛ, prarodiãÛ na‰ich ÏákÛ i veﬁejnosti.
Text: Kateﬁina Vávrová, ﬁeditelka
Z· Kladská, foto: archiv Z· Kladská

Základní ‰kola s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ
Fakultní ‰kola Pedagogické fakulty UK, Kladská 1
• v‰echny tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ (3. – 9. roãník)
• 40 let tradice v˘uky nûmeckého jazyka
• nûmãina od 3. r., angliãtina od 6. r., od 7. r. dal‰í jazyk jako zájmov˘ krouÏek
• vysoká úspû‰nost pﬁi pﬁijímacím ﬁízení na gymnázia a S·
• ‰kolní druÏina pro 3. – 5. r., ‰kolní klub pro 6. – 9. r.
• v˘jezdy ÏákÛ do zahraniãí zamûﬁené na vyuÏití jazykov˘ch znalostí
• pravidelné v˘mûnné pobyty ÏákÛ do nûmecky a anglicky mluvících zemí
• ‰kola zapojena do programu EU Sokrates s Nûmeckem, Dánskem a Estonskem
• lyÏaﬁské pobyty jiÏ od 3. tﬁídy, ozdravné a sportovní pobyty, cyklistické kurzy
• pravidelná protidrogová prevence, ‰iroká nabídka volnoãasov˘ch aktivit
• spolupráce s hnutím Na vlastních nohou – StonoÏka
• pﬁijímací ﬁízení pro Ïáky 2. tﬁíd dne 24. 4. 2006
Informace na tel.: 222 520 079, email: info@kladska.cz, www.kladska.cz

Americk˘ dramatik Israel Horovitz nav‰tívil radnici na pozvání starosty Michala
Basche. Zeptali jsme se ho, co k tomu dalo podnût...
V podstatû skuteãnost, Ïe jeho hra mûla
ãeskou premiéru právû v Divadle Na Vinohradech. Americké velvyslanectví, které HorovitzÛv program bûhem jeho praÏského pobytu
zaji‰Èovalo, se proto obrátilo na vedení mûstské ãásti, zda by bylo moÏné v návaznosti na
premiéru jeho pﬁijetí na nedávno rekonstruované radnici. Nápad roz‰íﬁit náv‰tûvu na setkání
s gymnazisty ze ‰kol v Praze 2 se pak zrodil
pﬁi mém rozhovoru s pﬁekladatelem hry A. Jeriem, svého ãasu téÏ gymnazistou v Praze 2.

Jak˘ dojem jste si z besedy odnesl?
Pﬁedãila moje oãekávání. Studenti mne
pﬁekvapili tím, Ïe se nijak neost˘chali a kladli pomûrnû zasvûcené dotazy, navíc v prÛmûru velice dobrou angliãtinou. Israel Horovitz pak otevﬁeností a neformálností, s jakou
odpovídal, Ïivotní filozofií, postoji, které dal
najevo.
Byl jste i pﬁi jin˘ch setkáních Horovitze
v Praze. Jak na vás osobnû zapÛsobil?
Velice pﬁíznivû, jako silná, av‰ak skromná
osobnost, pﬁátelská, zvídavá, naslouchající.
S ohromn˘m tvÛrãím zábûrem v oblasti divadla, filmu, v organizaci a povzbuzení kulturního, a tím i veﬁejného Ïivota na malém mûstû

i ve velkomûstû a – ve sv˘ch 66 letech –
s pﬁekvapujícím elánem a ‰íﬁí pﬁedstavy, co
by je‰tû chtûl ãi mûl stihnout.
Bude mûstská ãást v podobn˘ch aktivitách pokraãovat, nebo to byla ojedinûlá
akce?
Pokud se naskytne vhodná pﬁíleÏitost, pak
doufám, Ïe ano. Sv˘mi kontakty se budu
snaÏit k tomu pﬁispût. Jde o jednu z více
moÏností vlastní aktivity, které mûstská ãást
v kulturní oblasti má. MÛÏe je zamûﬁit (pﬁi relativnû nízk˘ch nákladech) na rÛzné generace, aÈ jiÏ pÛjde o besedy tohoto typu, koncerty (kupﬁ. v Grébovce), v˘stavy (kupﬁ. v prostorách radnice na nám. Míru), apod.
len

Významné životní jubileum fotografky Dagmar Hochové
Minul˘ mûsíc slavila 80. narozeniny fotografka Dagmar Hochová-Reinhardtová,
která bydlí témûﬁ polovinu Ïivota v Praze 2.
Byla poslankyní âeské národní rady (1990
– 1992) a v roce 2001 obdrÏela z rukou pana prezidenta Havla Medaili za zásluhy na
poli kulturním.

Za války vychodila Státní grafickou ‰kolu
a po válce vystudovala FAMU, pak byla pﬁijata do Svazu ãs. v˘tvarn˘ch umûlcÛ. Je rovnûÏ ãlenkou Umûlecké besedy. Spolupracovala s ãasopisy, pﬁedev‰ím s Vlastou a Literárními novinami, a sv˘mi fotografiemi se podílela na propagaci vydavatelství Albatros pﬁi
zahraniãních v˘stavách. Její fotografické vidûní bylo ovlivnûno prof. Jaromírem Funkem,
dokumentaãním dílem o lidské spoleãnosti
The Family of Men, francouzsk˘m fotografem
H. C. Bressonem a italsk˘mi neorealistick˘mi
filmy.
Aãkoliv b˘vá zaﬁazována jako fotografka
dûtí, její dokumentaristick˘ zábûr se vztahuje
na celou spoleãnost. Dûti ji lákaly pro své
spontánní hry a svobodné projevy (neÏ je
spoleãnost usmûrní). Snad to bylo právû fotografování dûtí, které formovalo její dokumen-

taristick˘ pohled i pﬁístup
pﬁímo a bezprostﬁednû do
stﬁedu dûní, bez teleobjektivu a blesku, tak, aby splynula s fotografovan˘mi
a neru‰ila je svou pﬁítomností. VÏdy dávala pﬁednost
laskavému pohledu pﬁed
krutou senzací. âasto bojovala s podexpozicí a ostrostí obrazu. Autentiãnosti zábûru provedeného v prav˘
okamÏik si cenila pﬁedev‰ím. Proto její portréty nejsou strnulé a aranÏované,
jsou to vlastnû Ïivé momentky. V dobû totality zaznamenávala bûÏn˘ Ïivot
na ulicích a zejména skupiny lidí, tak ﬁíkajíc na okraji
spoleãnosti: staré lidi, legionáﬁe z první svûtové války
pﬁi jejich setkáních k v˘znamn˘m v˘roãím, jepti‰ky
pﬁi práci v sociálních zaﬁízeních atd.
Nyní, kdyÏ uÏ se nemÛÏe potulovat a hledat zajímavé zábûry pro své cykly
a reportáÏe, probírá se archivem: ve spolupráci s nakladateli vydala
fotografické publikace s ponûkud neprÛhledn˘mi názvy: Konec chleba, zaãátek kamení
je souborem nenahran˘ch, bezprostﬁedních
portrétÛ na‰ich soudob˘ch spisovatelÛ. Porta Portese, jak napovídá název, jsou pohledy
na kaÏdodenní Ïivot v ulicích ¤íma. 1520
(tzv. ‰irok˘ rozchod kolejí) pﬁedstavuje obrázky z nádraÏí, galerií a poutního místa
v b˘valém SSSR. K tûmto knihám jistû patﬁí
i ãesko-francouzsk˘ v˘pravn˘ katalog z v˘stavy ve Fotografickém centru v Toulouse.
âasto se do svého archivu vrací, aby uspo-

kojila poÏadavky na ilustraãní zábûry a portréty v tisku, dokumentárních filmech atd. Do
nedávno vydané kníÏky PraÏské Podskalí
20. století pﬁispûla ﬁadou snímkÛ. Nyní se
vrací k fotografiím z Vietnamu – sice 40 let
star˘ch, ale podmaniv˘ch absencí technické
civilizace.
Dagmar Hochová zveﬁejnila své ãernobílé
fotografie na více neÏ stovce autorsk˘ch
a skupinov˘ch v˘stavách doma i v zahraniãí.
Poslední rozsáhlou v˘stavu, prÛﬁez dílem,
otevﬁela 28. bﬁezna 2006 v Domû umûní
v Brnû.
-ingV-

