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OSTUDA MĚSÍCE

Devátý ročník Vinohradského vinobraní na náměstí Míru

Nebo spí‰ bûÏná praxe...
Auto, parkující na chodníku v Îitné ulici – snímek, kter˘ pro obyvatele hlavního mûsta uÏ
bohuÏel pﬁestává b˘t nûãím pﬁekvapiv˘m. O komentáﬁ jsme poÏádali vedoucího odboru dopravy ÚMâ Praha 2 Josefa Gála:
„Tato fotografie bohuÏel není nic neobvyklého a je to ãast˘ ne‰var, kter˘ mÛÏeme spatﬁit
v kaÏdé mûstské ãásti na území hl. m. Prahy. Vozidla se skr˘vají pod rÛzn˘m oznaãením, jako napﬁ. ,Zásobování‘ apod. Nutno podotknout, Ïe pau‰ální v˘jimky z platnosti dopravního
znaãení nejsou udûlovány. Trvalé v˘jimky ze zákona nejsou povoleny, a nelze je proto vydávat. Obdobné zákazy jsou i v centrech jin˘ch evropsk˘ch mûst a jsou pﬁísnû dodrÏovány.
Slovy zákona o provozu na pozemních komunikacích, jiní úãastníci provozu na pozemních
komunikacích neÏ chodci nesmûjí chodníku nebo stezky pro chodce uÏívat, pokud není v tomto zákonû stanoveno jinak (napﬁ. upraveno dopravní znaãkou ,Parkovi‰tû‘ stání na chodníku
podélné, ãásteãné apod.).
Vozidlo parkující z jakéhokoliv dÛvodu na chodníku, kde to není upraveno dopravní znaãkou, se dopou‰tí pﬁestupku, a takové vozidlo lze povaÏovat za pﬁekáÏku provozu na pozemních komunikacích. ¤e‰ení tohoto pﬁestupku je plnû v kompetenci obou policií. Je-li vozidlo
pﬁekáÏkou na pozemní komunikaci, rozhoduje o jeho odtaÏení policista nebo stráÏník obecní
policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho
provozovatele, nebo mÛÏe b˘t udûlena pokuta na místû, a to do v˘‰e tisíc korun,“ uvedl
k tomu vedoucí odboru dopravy Josef Gál.

Vynikající burãák, skvûlé poãasí, hudba a zábava pro náv‰tûvníky v‰ech vûkov˘ch kategorií, tak lze struãnû charakterizovat celé leto‰ní Vinohradské vinobraní. O pﬁíjemné hudební zahájení programu na námûstí Míru se postarala dechová kapela Krajanka. Zvlá‰tû senioﬁi, usazení v teplém odpoledním slunci na laviãkách pod pódiem, se s chutí pﬁidávali ke zpûvu znám˘ch ãesk˘ch a moravsk˘ch lidov˘ch i zlidovûl˘ch písní. Námûstí bylo v krátkém ãase zcela zaplnûno. Nûkoho vylákalo ven z domu sluníãko, jiní si pﬁi‰li poslechnout nûco z bohaté hudební nabídky, nejmlad‰í diváci byli nad‰eni historick˘m prÛvodem s koÀmi a pﬁedstavením Malého vinohradského divadla.
Text: han, foto: lud, alx

Poznámka redakce:
Pokud si v‰imnete nûjakého ne‰varu ve
svém okolí, neváhejte nám dát vûdût. Staãí
popsat situaci, pﬁípadnû poﬁídit foto, a poslat
na adresu: ÚMâ Praha 2, redakce novin,
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo na
e-mail: noviny@p2.mepnet.cz. MÛÏete také
volat na ãísla: 236 044 119 a 236 044 182.

Tradiãní drátenické umûní – v˘robu dekorativních pﬁedmûtÛ a ‰perkÛ – pﬁedvádûli ﬁemeslníci
pﬁímo na námûstí. Prst˘nky z mûdûného drátu, pﬁívûsky ve tvaru rybiãek a dal‰ích zvíﬁátek
vzbudily zájem dûtí i dospûl˘ch.

DOBRÁ ZPRÁVA

Doslova tahákem druhého dne vinobraní bylo vystoupení známého písniãkáﬁe Jiﬁího
Dûdeãka.

Foto: MBr

Nový semafor v Resslovce

„Mamí, jakto, Ïe má ten pán tak dlouh˘ nohy?“ Odpoãívající kejklíﬁi se stali stﬁedem pozornosti nejmen‰ích náv‰tûvníkÛ vinobraní.

Nejãastûji byly na námûstí Míru k vidûní skupinky pﬁátel, kteﬁí si zde dali dostaveníãko. Vinobraní
tak kromû moÏnosti ochutnat znamenit˘ burãák, poslechnout si pﬁíjemnou hudbu nebo zakoupit
nepostradatelné zbyteãnosti v nûkterém ze stánkÛ, poskytlo i pﬁíleÏitost k setkávání a klábosení.

Solární systém na střeše gymnázia
Pﬁi pﬁíleÏitosti zahájení nového ‰kolního roku a 100. v˘roãí zaloÏení gymnázia
pﬁivítali ve ãtvrtek 1. záﬁí uãitelé a studenti
Arcibiskupského gymnázia v Korunní uliRozhodnû dobrou zprávou pro v‰echny, kteﬁí se nûkdy snaÏili prokliãkovat Resslovou ulicí na
protûj‰í stranu, je zﬁízení nového svûtelného pﬁechodu pﬁed Základní ‰kolou Resslova 10. Od pátku 23. záﬁí jiÏ není tﬁeba vyuÏívat kvÛli bezpeãnému pﬁejití této frekventované ulice podchod na
Karlovû námûstí, pﬁípadnû scházet aÏ dolÛ na nábﬁeÏí, kde byl dosud jedin˘ semafor pro chodce.
Komise v˘chovy a vzdûlávání Rady mûstské ãásti Praha 2 opakovanû projednává poÏadavky
ﬁeditelÛ ‰kol a rad ‰kol na úpravu dopravnû bezpeãnostních opatﬁení v okolí ‰kol. Zástupci
mûstské ãásti se následnû snaÏí tyto poÏadavky na pﬁíslu‰n˘ch místech (v tomto pﬁípadû na
praÏském magistrátu a TSK) prosadit. „Instalace svûtelného pﬁechodu je nutná i jinde,“ ﬁekla
redakci zástupkynû starosty PaedDr. J. Rybínová pﬁi uvedení semaforu do provozu. „Vûﬁím,“
dodala, „Ïe zprovoznûní pﬁechodu pﬁed Z· Resslova není v okolí ‰kol v Praze 2 poslední. Vyslovuji tímto díky v‰em, kteﬁí se podíleli na realizaci svûtelného pﬁechodu na tak frekventovaném místû a pﬁispûli ke zlep‰ení bezpeãnosti na‰ich dûtí. Jsem pﬁesvûdãena, Ïe i nadále bude
v tomto smûru úspû‰nû pokraãovat na‰e spolupráce s Magistrátem hlavního mûsta Prahy
a Technickou správou komunikací.“
Text: red, foto: len

Na dechovku do Charitasu

Nov˘ ateliér herectví

Umûlecká agentura BRIVA pﬁipravila ve spolupráci s ÚMâ Praha 2 a Konferenãním centrem
Charitas dal‰í pokraãování veãerÛ s dechovkou
v sále Charitas na Karlovû nám. 5. Do sálu je
bezbariérov˘ pﬁístup. Podzimní veãery zaãínají
15. ﬁíjna a pokraãují 12. listopadu a 3. prosince (od 18:00). K tanci a poslechu bude vyhrávat Krajanka. Místa lze rezervovat na tel.: 251
810 014 nebo 603 242 784 nebo na e-mailu:
briva@volny.cz.
red

Na adrese Záhﬁebská 21 zahajuje v tûchto dnech ãinnost Ateliér herectví Václava
Martince (kontakt: 606 751 682). Herecké
techniky a prÛpravu nabízí v‰em, kteﬁí se pﬁipravují k pﬁijímacím zkou‰kám na divadelní
‰koly, a také divadelníkÛm, hledajícím herecké tréninky pro svÛj dal‰í odborn˘ rÛst.
Ateliér bude fungovat i jako herecké dílny pro
divadelní soubory, ‰ermíﬁe a taneãníky. Podrobnosti: www.atelierherectvi.wz.cz.
red

Místo, kam se jen tak nedostanete: lesklé solární panely na stﬁe‰e gymnázia tvoﬁí zajímav˘ doplnûk vûÏí kostela

ci, jehoÏ zﬁizovatelem je Arcibiskupství
praÏské, vzácné hosty.
Od 9:30 celebroval m‰i svatou v kostele
sv. Ludmily primas ãesk˘, kardinál Miloslav
Vlk. Kardinál Vlk se bûhem dopoledne
zúãastnil spolu s ministrem Ïivotního prostﬁedí Liborem Ambrozkem zprovoznûní novû instalovaného solárního fototermického systému na stﬁe‰e gymnázia.
Budova, kde nyní sídlí Arcibiskupské gymnázium, je v majetku Kongregace ‰kolsk˘ch
sester sv. Franti‰ka, jíÏ patﬁí i sousední KﬁesÈansk˘ domov mládeÏe. Sestry v loÀském roce poÏádaly Státní fond Ïivotního prostﬁedí
o podporu na realizaci demonstraãního projektu solárního systému pro ohﬁev teplé uÏitkové vody pro obû budovy: fond Ïádost kladnû vyhodnotil a ministr Ïivotního prostﬁedí
schválil dotaci na zprovoznûní systému ve v˘‰i 4,8 mil Kã. ·edesát stﬁe‰ních kolektorÛ
mÛÏe za vhodn˘ch podmínek ohﬁát dennû aÏ
6000 litrÛ teplé uÏitkové vody.
Unikátnost projektu tkví v tom, Ïe 120 m2
fototermické plochy, umístûné v centru Prahy
a v památkové zónû, je nejvût‰í instalací tohoto typu v hlavním mûstû. Tento demonstraãní projekt by mûl ukázat moÏné úspory
i ozdravení Ïivotního prostﬁedí v oblasti vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a zároveÀ pﬁispût k osvûtû v této oblasti.
Text: red, foto: alx

Deska Milanu „Mejlovi“ Hlavsovi
âtyﬁi roky po smrti Milana „Mejly“ Hlavsy
byla v pátek 16. záﬁí odhalena bronzová pamûtní deska této ústﬁední postavy ãeské
undergroundové scény. Je umístûna na do-

mû v Jeãné 7, kde se v bytû rodiny Nûmcov˘ch v 70. a 80. letech letech minulého století scházeli pﬁíslu‰níci praÏského undergroundu, odpÛrci tehdej‰ího reÏimu. Autorem je v˘tvarník Viktor Karlík, kter˘ na desku umístil
reliéf kanálu, pﬁipomínající reproduktor. Po
vhození desetikoruny lze tedy sly‰et Hlavsovy „písnû z podzemí“.
Text a foto: len

Sté výročí položení základního kamene budovy Divadla na Vinohradech
Královské Vinohrady, v roce 1879 pov˘‰ené na mûsto, se na pﬁelomu 19. a 20.
století zaãaly dynamicky rozvíjet a díky cílené snaze sv˘ch zastupitelÛ mûly v krátké
dobû v‰echna dÛleÏitá zaﬁízení, „která musí míti veliké mûsto“: kostel, ‰koly, sociální a spoleãenské instituce…
Chybûla jen kamenná budova divadla, která by kromû svého základního úãelu mûla
i dÛleÏitou roli reprezentativní. V roce 1892
schválilo vinohradské mûstské zastupitelstvo
návrh svého ãlena dr. Bedﬁicha Jahna, aby vinohradská obec zaÏádala o koncesi na zﬁízení stálého ãeského divadla. O deset let pozdûji zastupitelstvo definitivnû schválilo návrh
na jeho zbudování.
Nejprve mûly b˘t k tûmto úãelÛm pﬁistavûny prostory k jiÏ existujícímu Národnímu domu, a to v zahradû na stranû odvrácené od
hlavního vinohradského námûstí (tehdy se
jmenovalo PurkyÀovo). Vinohradská veﬁejnost
pﬁijala zprávu o vzniku nového divadla radostnû, ozvaly se ale také mnohé kritické hlasy
poukazující na nev˘hody zvoleného místa, jeÏ
nesk˘tá vhodné podmínky k prostorovému ﬁe‰ení divadelní budovy a jejího provozu, ani
není dostateãnû reprezentativní. Vinohrad‰tí
zastupitelé se pohotovû rozhodli pro velkorysej‰í ﬁe‰ení – kdyÏ Vinohradská záloÏna koupila rozsáhl˘ pozemek, tzv. Eichmannovu zahradu, a jeho ãást nabídla obci ke stavbû divadla, tento nov˘ návrh odsouhlasili.

V srpnu 1902 byla vyhlá‰ena soutûÏ na projekt divadla „pro architekty slovansk˘ch národností“. SoutûÏní podmínky vyÏadovaly „moderní
divadelní budovu úpravy takové, aby v ní s dokonal˘m úspûchem provozovati se daly pﬁedev‰ím hry ãinoherní a hry v˘pravné, po pﬁípadû
opery…“ Do uzávûrky soutûÏe se se‰lo celkem
dvanáct návrhÛ, které posoudila porota v ãele
s vinohradsk˘m starostou Josefem Ví‰kem.

První cenu získal projekt architekta Aloise âenského, druhou cenu porota pﬁiﬁkla projektu Antonína Bal‰ánka, tﬁetí cenu si odnesl projekt
Antonína Hrubého. První dva projekty se jevily
posuzovatelÛm jako práce vyrovnané hodnoty,
dobové zprávy uvádûjí, Ïe âensk˘ nakonec
získal prvenství díky lep‰ímu ﬁe‰ení prostoru.
Dne 27. února 1905 se zaãalo s v˘kopy základÛ a ve svatováclavsk˘ den 28. záﬁí uspoﬁá-

Obrázek nového mûstského divadla na pohlednici z roku 1907

dalo vedení obce slavnost poloÏení základního
kamene. Tato událost mûla trochu zvlá‰tní ráz
tím, Ïe kromû projektanta âenského na ni byli
pozváni v˘hradnû vinohrad‰tí mûst‰tí funkcionáﬁi a zástupci nûkter˘ch vy‰‰ích úﬁadÛ, ale nikdo z literárního, divadelního a vÛbec kulturního
svûta, coÏ nûkteré soudobé ãasopisy konstatovaly se zdrÏenliv˘m pozastavením. Národní listy z 29. záﬁí 1905 komentovaly prÛbûh slavnosti takto: „Slavnost konala se v pﬁední ãásti staveni‰tû, kdeÏ místnost budoucího pﬁízemního
foyeru kvûtinovou dekorací a drapériemi v barvách národních promûnûna v prostorn˘ sál.
Uprostﬁed na bíloãerveném podstavci umístûn
základní kámen, pro jehoÏ uloÏení upravena ve
hlavní zdi pod budoucím prahem hlavních
vstupních dveﬁí z foyeru do hledi‰tû pﬁíslu‰ná
prostora.“ Po projevu starosty Ví‰ka „mûstsk˘
tajemník p. âervinka pﬁeãetl obsah zakládací
listiny, jeÏ do kamene základového vloÏena ve
zvlá‰tním mûdûném pouzdﬁe. Mimo to v pouzdro uloÏeny bûÏné mince, denní listy a ona
ãísla ãasopisu Divadlo, obsahující vyobrazení
a zprávy o postupu stavby.“ Poté uãinili tradiãní
poklep na základní kámen starosta, ãelní úﬁedníci a architekt âensk˘, kter˘ pﬁitom provolal:
„KéÏ budova tato slouÏí heslu, které se zaskví
na jejím ãele: Pravdû, Kráse a Dobru!“ (Toto
heslo v‰ak bylo nakonec umístûno nikoliv na
ãelní, ale na zadní fasádû budovy.)
V únoru 1906 vyhlásil mûstsk˘ úﬁad dvojí
soutûÏ pro „umûlce národnosti ãeské“ – jed-

Nedávno objeven˘ a dosud nepublikovan˘
snímek z kladení základního kamene k Mûstskému divadlu na Královsk˘ch Vinohradech

nak na pylonová souso‰í a dále na hlavní
malovanou oponu. Do první soutûÏe zaslalo
své práce ãtrnáct autorÛ, první cenu získal
Milan Havlíãek, z osmnácti návrhÛ na oponu
vybrala porota návrh Vladimíra Îupanského.
V‰echny tyto práce i mnohé dal‰í umûleckoﬁemeslné doplÀky pﬁispûly k tomu, Ïe Mûstské divadlo na Královsk˘ch Vinohradech ve
svém koneãném vzhledu pﬁijalo charakter jedné z nejv˘znaãnûj‰ích budov praÏské secese.
Slavnostnû otevﬁeno bylo v listopadu 1907.
Od té doby se tû‰í nepﬁetrÏitému zájmu divákÛ.
Text: pau, foto: archiv
Divadla na Vinohradech

