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Dagmar a Ivan
Havlovi
Dagmar a Ivan Milo‰ Havlovi – podnikatelka a vûdec, ﬁíká se jim také nûkdy. Îijí
na praÏské dvojce dlouhé roky a v˘hled
z okna na ﬁeku, most i zelené kopce je
z té jejich v˘‰ky úÏasn˘.
Ivan Havel se dÛslednû vûnuje vûdû. Vyuãil se mechanikem, aÏ v 60. letech vystudoval na âVUT obor automatizace a doktorát
získal na univerzitû v Berkeley v Kalifornii. UÏ
patnáct let je ﬁeditelem Centra pro teoretická
studia pﬁi praÏské Univerzitû Karlovû a AV
âR a ‰éfredaktorem ãasopisu Vesmír.
V Praze 2 Ïije Ivan M. Havel od narození.
„Dokonce v tomtéÏ domû na nábﬁeÏí,“ ﬁíká.
„Vlastnû je‰tû déle, od sv˘ch minus 33 let,
kdy se do tohoto domu nastûhoval s rodinou
mÛj dûdeãek. On ho postavil v roce 1905,
právû pﬁed sto lety. Moje Ïena se sem pﬁistûhovala z domu v bratislavském podhradí zaãátkem 80. let.“ A co mu ﬁíká historie této
krásné praÏské ãásti? „S tou se setkávám
vlastnû dennû, nepﬁímo, jakmile vykroãím na
ulici,“ odpovídá bez rozm˘‰lení. „Zderazská
ãtvrÈ Nového Mûsta totiÏ stojí na naváÏce
z druhé poloviny 19. století, pod níÏ zanikla
pÛvodní neregulovaná, a proto asi velmi malebná gotická, renesanãní a barokní zástavba.
Nové ãinÏovní domy sem vnesly velkomûstsk˘ ráz, kter˘ má zase svÛj vlastní pÛvab.“
Pohled z okna vysokého ãinÏovního domu
je skuteãnû nádhern˘, i kdyÏ právû letos se
ﬁeka i kopec za ní ãasto halí do mlhy. „Podléháte nostalgii, kdyÏ se díváte na tu krásu kolem?“ ptám se. „Víte, já to mám dennû pﬁed
oãima, ãlovûk si zvykne i na krásu,“ odpovídá

Ivan Havel. „Kdykoliv mû v‰ak nûkdo nav‰tíví,
pﬁipomene mi ji. Jednomu oknu v na‰em bytû
ﬁíkáme hradãanské, dûdeãek ho navrhl tak,
aby z ob˘vacího pokoje míﬁilo pﬁímo na Hradãany. Petﬁín sv˘m zbarvením zase odmûﬁuje
roãní doby. Dal‰í krása je, kdyÏ je mlha
a mûsto za okny pﬁestane pro mne existovat.
Ale chcete-li nostalgickou vzpomínku, mohu
nabídnout Vltavu z mého dûtství, po níÏ pluly
vory a která v zimû zamrzala a my na ní
mohli bruslit.“
Nicménû jsou tu Vánoce, a i ty b˘vají
v domech „staré Prahy“ velmi pÛsobivé. „Není
to tak dlouho, co se Praha zase poprvé pro-

Ivan M. Havel (uprostﬁed) s profesorem Franti‰kem Janouchem (vlevo) a Pavlem Landovsk˘m

budila pod snûhem. Nevím, zda je to jen
klam pamûti, ale za mého mládí sníh vÏdy
vydrÏel aÏ do Vánoc, dnes sníh napadne
a bûhem dvou dnÛ zmizí,“ posteskl si trochu
Ivan Havel. A kam chodí s manÏelkou na
procházku? „Chodívali jsme rádi na Petﬁín, na
Kampu, kdyÏ bylo ménû ãasu, tak aspoÀ na
Îofín,“ prozrazuje. „Dnes uÏ zﬁídka, ãas je
nûjak zhu‰tûn a procházky berou za své. ZÛstává cesta po nábﬁeÏí do práce nebo na nûjaké setkání. VÛbec nábﬁeÏí, nejen to na‰e
a nejen ta praÏská, mám vÏdy nejradûji – pokud jsou pûkná, coÏ je v jin˘ch mûstech dosti
vzácné.“
Text: daf, foto: gal

Nová pamětní deska Boženy Němcové v Praze 2
Pomalu konãí rok oslav prvního vydání
ãeské „knihy knih“, díla BoÏeny Nûmcové
Babiãka. V mûstské ãásti Praha 2 pﬁi té
pﬁíleÏitosti vzniklo trvalé oznaãení místa,
odkud autorka pﬁed 150 lety na jaﬁe odnesla rukopis do tisku a v ﬁíjnu se po roãním pobytu odstûhovala. Pamûtní deska
BoÏeny Nûmcové byla umístûna na domû
ve Vy‰ehradské ulici 45 a slavnostnû odhalena ve ãtvrtek 24. listopadu 2005.
Tehdy pﬁed 150 lety to byla novostavba
z roku 1851, dvoupatrov˘ nájemní dÛm ãp.
1378 pﬁi svaÏité cestû z b˘valého tzv. Dobytãího trhu na jih pod Emauzy, na okraj starodávné plavecké a voraﬁské ãtvrti Podskalí.
Dne‰ní náv‰tûvník vstoupí z jiÏního cípu
Karlova námûstí do dopravnû pﬁetíÏené svaÏité ulice Vy‰ehradské. V hluku desítek tramvají a stovek motorov˘ch vozidel míjí po levé
stranû stojící FaustÛv dÛm a areál barokního
kostela sv. Jana Na Skalce, sestupuje v‰ak
vpravo podél vysok˘ch zdí gotického klá‰tera
a kostela Na Slovanech, zvan˘ch Emauzy ãi
V Emauzích. Pod zatáãkou pak dojde k ﬁadû
tﬁí domÛ, z nichÏ ten prostﬁední, ãíslo 45, je
ono ãp.1378, kde BoÏena Nûmcová bydlela.
Pamûtní desku navrhla akad. malíﬁka Pavlína ¤ezníãková a vyrobilo Kamenictví Foit
Zlíchov. Finanãní prostﬁedky poskytlo Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 2 formou kulturní-

Ze slavnostního odhalení desky ve ãtvrtek 24. listopadu 2005. Kromû autorky projektu dr. Jany
Osbornové (vpravo) pohovoﬁila o osobnosti spisovatelky emeritní profesorka Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy dr. Jaroslava Janáãková, znalkynû Ïivota a díla Nûmcové. Vlevo od nich stojí
manÏelé âern˘ch – dr. Franti‰ek âern˘ je emeritní profesor Filozofické fakulty UK a divadelní
historik, dr. Marie âerná historiãka umûní. Od roku 1945 Ïijí v Podskalí.

ho grantu ã. 9, udûleného na rok 2005
RNDr. Janû Osbornové. Dr. Osbornová je
geobotaniãka, pﬁed odchodem do penze pÛsobila jako odborná asistentka Pﬁírodovûdec-

ké fakulty Univerzity Karlovy. Koncem roku
2004 vydala v nakladatelství Schola Ludus –
Pragensia pamûtní knihu PraÏské Podskalí
dvacátého století.
Text: len/osb, foto: MBr

Městská část uspořádala výtvarnou soutěž na téma Babička
Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
ÚMâ Praha 2 uspoﬁádal v˘tvarnou soutûÏ
pro pﬁed‰kolní a ‰kolní malíﬁe na motivy
knihy BoÏeny Nûmcové Babiãka. 28. listopadu byly pﬁi slavnostní vernisáÏi ocenûny vítûzné obrázky.

te na www.praha2.cz). Vítûzné obrázky byly
ocenûny poukázkami na stavebnice Lego
v hodnotû 500 korun a DVD. Absolutní vítûzové v obou kategoriích základních ‰kol (první
a druh˘ stupeÀ) navíc obdrÏeli Dûjiny udatného ãeského národa od Lucie Seifertové. Ceny
spolu s diplomy pﬁedala zástupkynû starosty

dr. Jana Rybínová 28. listopadu pﬁi slavnostní
vernisáÏi v˘stavy obrázkÛ, uspoﬁádané v pﬁízemí ÚMâ Praha 2 na námûstí Míru 20. Zahájení
v˘stavy zpestﬁil sv˘m vystoupením pûveck˘
sbor Copánek ze Z· Resslova. Obrázky jsou
v budovû úﬁadu na námûstí Míru k vidûní aÏ
do Vánoc.
Text: len, foto: alx

Francouzské vyznamenání ãesk˘m veteránÛm
V pátek 11. listopadu, v den zasvûcen˘ vzpomínce na váleãné veterány, pﬁevzalo nûkolik
ãesk˘ch veteránÛ 2. svûtové války jedno z nejvy‰‰ích francouzsk˘ch státních vyznamenání, ¤ád
ãestné legie. Mezi nimi i pan Franti‰ek Müller, plukovník ve v˘sluÏbû. B˘val˘ pﬁíslu‰ník RAF
bydlí na Královsk˘ch Vinohradech v Budeãské ulici a je to jeden z mála je‰tû Ïijících na‰ich
spoluobãanÛ, kteﬁí za 2. svûtové války stateãnû bojovali proti nacismu. Byl zaﬁazen jako pilot
nejprve do francouzské armády, pozdûji bojoval v ﬁadách Britského královského letectva.
Osobnosti Franti‰ka Müllera se budeme podrobnûji vûnovat v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel. len
PÒLSTOLETÍ SPOLU: Zlatou svatbu oslavili
v pátek 11. listopadu na Novomûstské radnici manÏelé Binderovi. Cel˘ svÛj spoleãn˘ Ïivot, od svatby v roce 1955, proÏili na V˘toni
v ulici Na Hrobci. Vychovali zde jednu dceru,
nyní mají jedno vnouãe. Podobnû vûrná, jako
manÏelovi a bydli‰ti, byla paní Hana Binderová své profesi: od maturity aÏ do dÛchodu
pracovala v Národní knihovnû v Klementinu,
kde se postupnû vypracovala do vedoucí pozice. Ing. Josef Binder i po sedmdesátce stále podniká ve stavebnictví: jeho firma napﬁ.
v roce 2003 provádûla rekonstrukci fasády
obecního domu ve Slezské 24, kter˘ opatﬁila
úãinn˘m nátûrem na ochranu proti graffiti.
Do dal‰ích let pﬁejeme manÏelÛm Binderov˘m hodnû ‰tûstí!
Text: len, foto: archiv rodiny Binderov˘ch

Reálné dívãí gymnázium na Vinohradech oslaví stovku
Pﬁed sto lety bylo na Vinohradech zaloÏeno Reálné dívãí gymnázium ·kolsk˘ch sester sv.
Franti‰ka v Korunní ulici, jehoÏ budova je první Ïelezobetonovou stavbou v Praze. Uãilo se zde,
kromû krátké pﬁestávky v dobû okupace, aÏ do roku 1949 – tehdy zakázal komunistick˘ reÏim
sestrám dále uãit a o rok pozdûji byly internovány v Krnovû. Nyní zde sídlí Arcibiskupské gymnázium.
V pátek 9. prosince se od 16:00 uskuteãní setkání studentÛ, kteﬁí do roku 1950 nav‰tûvovali
Reálné dívãí gymnázium ·kolsk˘ch sester sv. Franti‰ka. Úãastníci setkání se sejdou pﬁed budovou gymnázia: prohlédnou si budovu ‰koly, sousední domov mládeÏe a následnû spoleãnû zavzpomínají v KﬁesÈanské kavárnû.
Dal‰í informace na tel.: 281 865 584 nebo 602 878 333.
red

Čas vánoční v POKECu aneb V poklidu
Moc zdravím v‰echny milé lidiãky, chybûli
jste nám. Bez dlouh˘ch úvodÛ pﬁejeme v‰em
krásné proÏití vánoãních svátkÛ.
Co nového v POKECu
Prostory se nám zaplÀují a programy mûní
svoji podobu... KaÏdé pondûlí a stﬁedu máte
moÏnost nás bez objednání kontaktovat v ãase mezi 9:00 a 15:30. K dispozici je poãítaã
s pﬁipojením na internet, ‰icí stroj, spoleãenské hry, vyslechnutí, podpora v hledání informací, pomoc se sepsáním Ïádosti, Ïivotopisu
apod.
Dále je tu pro vás ãtvrteãní klub od 15:00,
kter˘ nabízí 8. prosince povídání o bylinkách
a 15. prosince v˘robu adventních vûncÛ. Aktuální program lze zjistit telefonicky u Jaru‰ky
na ãísle 224 261 683. Pátky si u nás domluvil
LETS Praha, svépomocná skupina vzájemné
sousedské v˘pomoci „protisluÏbou“. Nabíráme také zájemce o skupinov˘ program pro
rodiãe, jejichÏ dûti se pohybují „na hranû“.
Pro bliÏ‰í informace volejte Markétû na ãíslo
732 259 634.
Pokud si chcete zopakovat, nebo se poprvé zúãastnit na‰í Pﬁedvánoãní veãeﬁe, nejO. s. âlovûk ãlovûku, POKEC – centrum
komunitní práce
Legerova 20, tel.: 224 261 683, 732 259 634

pozdûji do 15. prosince nás kontaktujte na
ãísle 224 261 683, nebo se osobnû zastavte
ve ãtvrtek v 15:00 v klubu. Veãeﬁe je komorní
v poãtu do deseti osob, zdarma jako dárek
pro vás. Nepohrdneme donesen˘m cukrovím
ãi nûãím jin˘m dobr˘m na zub.
V‰em pﬁejeme, aby ten rok, co pﬁijde, byl
o bezpeãí a vztazích, které nás naplÀují.
V‰echno ostatní je pak snesitelnûj‰í. Neztrácejte nadûji a pﬁedev‰ím pak cestu k nám do
POKECu.
Na setkání se tû‰í
Jaru‰ka, Markéta a ostatní

Babiãka oãima Barbory Balastové (ãtrnáct
let, Z· ·kolní, Praha 4)

Knihu vzpomínek na ‰Èastná léta dûtství
zaãala BoÏena Nûmcová psát v dobû, kdy
bydlela v Jeãné ulici ã. 28, a dokonãila ji po
pﬁestûhování do ulice Na Hrádku pod Emauzy ãp. 1378 (dne‰ní Vy‰ehradská). Poprvé
vy‰la Babiãka ve ãtyﬁech se‰itech v první polovinû roku 1855 a Nûmcová ji vûnovala hrabûnce Eleonoﬁe z Kounic. Od té doby knihu
pﬁeãetlo jiÏ nûkolik generací ãtenáﬁÛ.
Dûti, inspirovány ãetbou Babiãky, malovaly
vût‰inou portréty moudré staﬁenky, nûkteré
v‰ak ztvárnily i dal‰í postavy románu. Do uzávûrky se se‰lo 110 obrázkÛ, z nichÏ porota vybrala 21. ﬁíjna vítûze (podrobn˘ seznam najde-

Z vernisáÏe v˘stavy obrázkÛ na téma knihy BoÏeny Nûmcové Babiãka

Betlémy obohatí předvánoční čas v Muzeu hl. m. Prahy
Více neÏ dvacet betlémÛ z celé republiky je od 30. listopadu vystaveno v Muzeu
hl. mûsta Prahy (Na Poﬁíãí 52). Vánoãní v˘stava potrvá aÏ do 8. ledna. Otevﬁeno zde
mají dennû kromû pondûlí od 9:00 do
18:00. Pouze na ·tûdr˘ den, na Silvestra
a na Nov˘ rok je zavﬁeno.
V âechách a na Moravû vznikaly betlémy
rÛzn˘ch typÛ. Napﬁíklad z Tﬁe‰tû na âeskomoravské vysoãinû jsou známy vyﬁezávané dﬁevûné, o nûkolik kilometrÛ dál, v Tﬁebíãi, zase
najdeme betlémy ruãnû malované na kartonu.

Pﬁedobrazem skuteãn˘ch jesliãek a betlémÛ byl poãin svatého Franti‰ka z Assisi, kter˘
o Vánocích roku 1233 nechal u prázdn˘ch
jeslí s Ïiv˘m voleãkem a oslem slouÏit m‰i.
O ‰íﬁení tohoto zvyku po celé Evropû se pak
velkou mûrou zaslouÏili jezuité z ¤ádu Tovary‰stva JeÏí‰ova, kteﬁí první jesliãky ve stﬁední Evropû postavili v kostele sv. Klimenta
v Praze roku 1560, a to z figur v Ïivotní velikosti, buì plo‰n˘ch, malovan˘ch na dﬁevûn˘ch deskách, nebo vyﬁezávan˘ch ze dﬁeva,
nûkdy i kost˘movan˘ch.

Touto skuteãností se nechal inspirovat autor v˘stavy, v˘tvarník Franti‰ek Valena, kter˘
vytvoﬁil dﬁevûn˘ betlém Svatá rodina v Ïivotní
velikosti vãetnû aranÏovaného chlívku. On
sám zaãal sbírat betlémy pﬁed patnácti lety
a první z nich koupil ve sv˘ch sedmnácti letech od jedné staﬁenky v Pﬁíbrami. Dále jeho
putování za symbolem Vánoc pokraãovalo do
dal‰ích regionÛ republiky; skvosty nalezl napﬁíklad v Ústí nad Orlicí a v pﬁilehl˘ch obcích.
Na v˘stavû jsou zastoupeny i práce dal‰ích v˘tvarníkÛ.
len/luk

Novoměstské hradby ve státní svátek rozzářil ohňostroj
ﬁili k hradbám, na nichÏ odhalili pamûtní desku pﬁipomínající právû dokonãenou rekonstrukci opevnûní. „Ve v˘roãní den poloÏení
základu ãeské státnosti odhalujeme pamûtní
desku na hradební zdi, k níÏ základní kámen
poloÏil ãesk˘ a ﬁímsk˘ král Karel IV. Opevnûní
bylo zbudováno v rekordním ãase dvou let
a dobﬁe slouÏilo je‰tû po tﬁech stech letech,

kdy Prahu obléhali ·védové. Nákladnou rekonstrukci hradeb mûsto dokonãilo v roce,
kdy si pﬁipomínáme 650 let od korunovace
Karla císaﬁem ﬁímsk˘m,“ ﬁekl pﬁi odhalování
pamûtní desky praÏsk˘ primátor Pavel Bém.
Poté odstartoval na hradbách nûkolikaminutovou pﬁehlídku svûteln˘ch a pyrotechnick˘ch
efektÛ.
Text: len, foto: alx

Primátor Bém se starostou Baschem pod
novomûstsk˘mi hradbami

Den vzniku samostatného ãeskoslovenského státu, pátek 28. ﬁíjna, se stal pﬁíleÏitostí ke
slavnostnímu otevﬁení novomûstsk˘ch hradeb
po jejich rozsáhlé a nákladné rekonstrukci.
Trvalo ãtyﬁi roky, neÏ bylo obnoveno pÛvodní
gotické opevnûní Prahy, zaloÏené Karlem IV.
v roce 1348. Hlavní mûsto do oprav investovalo zhruba 80 milionÛ korun. Slavnosti, která
vyvrcholila pyrotechnickou show, se zúãastnil
spolu s praÏsk˘m primátorem Pavlem Bémem
i starosta Prahy 2 Michal Basch.
Folimanka se 28. ﬁíjna na nûkolik hodin
promûnila ve stﬁedovûkou vesnici s ﬁemeslníky, kejklíﬁi, muzikanty, spanil˘mi dámami
i udatn˘mi rytíﬁi. Primátor Bém a starosta
Basch nav‰tívili stﬁedovûké trÏi‰tû v podveãerních hodinách. V prÛvodu, vedeném trubaãi a bubeníky, pak v‰ichni shromáÏdûní zamí-

Obnovené novomûstské hradby pokﬁtila záplava svûteln˘ch efektÛ

