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Řeka života

VáÏení ãtenáﬁi,
právû se vám dostává do rukou poslední
ãíslo, vycházející v tomto roce. BlíÏíme se
do finále a jako kaÏdoroãnû v tuto dobu zaãínáme b˘t nervózní, co zase nestihneme
udûlat, co ale stihnout musíme, protoÏe...
Ostatnû, jako kaÏdoroãnû.

Slovo úvodem
Nemá asi smysl si ﬁíkat, Ïe tentokrát to
bude úplnû jiné. Nebude. Jsou mezi námi
urãitû v˘jimky, ale tûch je opravdu hodnû
málo. Osobnû patﬁím k té vût‰inû, co má
v tuto dobu velká pﬁedsevzetí, a stále zkou‰ím, co v‰echno vydrÏím.
Pojìme se spolu jenom na chvíli zastavit, zavﬁít oãi a vzpomínat, co v‰echno jsme
za uplynulé mûsíce proÏili v rodinû, v zamûstnání a tﬁeba i v Praze 2. Myslíte, Ïe ta
moje my‰lenka je sentimentální? MoÏná,
záleÏí asi na vûku kaÏdého.
Uvûdomuji si, Ïe postupem ãasu si stále
více váÏím chvil, které mohu proÏít se sv˘mi
nejbliÏ‰ími, pﬁáteli, spolupracovníky. Sdílím
s nimi moÏná intenzivnûji neÏ dﬁíve jejich
radosti, úspûchy i nezdary a prohry. Pﬁedstavuji si, Ïe ná‰ Ïivot se odehrává v toku
ﬁeky, která má svÛj pramen, svoji délku toku
v ﬁeãi‰ti, jeÏ nás pﬁekvapuje svou rozmani-

tostí a ve v˘sledku dovede v‰echnu vodu
do moﬁe, kde v‰echny vody na‰ich osobních Ïivotních ﬁek konãí.
KaÏd˘ z nás v té vodû pluje, jak mu jeho
schopnosti dovolí, setká se na této cestû
s pﬁáteli nebo také s lidmi, se kter˘mi si nemá co ﬁíci, s nástrahami, radostmi, s pomocí druh˘ch nebo s nezájmem okolí. Ano, Ïivot na této planetû je jiÏ takov˘. Stále se
snaÏíme ho zdokonalovat, mûnit silou, která
je nám dána a která spolu s námi konãí pﬁi
ústí ﬁeky na‰eho Ïivota do moﬁe.
VzpomeÀme si v této chvíli na v‰e, co
jsme v tomto roce proÏili, s k˘m jsme se
setkali, s k˘m se jiÏ nikdy nesetkáme, zda
náhodou bychom nemûli nûkomu zatelefonovat, protoÏe je tﬁeba sám a ãeká na ná‰
telefon. Opût sentiment? MoÏná, ale nestydím se za nûj. Proã? ProtoÏe tento mûsíc ve své podstatû není o hoﬁe dárkÛ,
o kopcích jídla, o ‰pinavém nádobí, ale
o radosti ze Ïivota, o sounáleÏitosti nás
navzájem, o nadûji v budoucnost, protoÏe
i my jsme souãástí oné budoucnosti. Bude
záleÏet jen na nás, jak se budeme ve spoleãné ﬁece Ïivota k sobû navzájem chovat, zda se budeme respektovat, zda na‰ím krédem nebude nezájem nebo sobeckost. MoÏná, Ïe v pﬁí‰tím roce to bude
zvlá‰tû dÛleÏité.
A nyní asi jiÏ dost snûní, otevﬁeme spolu
opût oãi. Ano, je to hrozné, asi to váÏnû
v‰echno nestihnu. No a co, stejnû se v‰ichni sejdeme v moﬁi...
Ale váÏnû, zkusme to, alespoÀ pro jednou, slibme si, Ïe budeme na konci tohoto
mûsíce trochu zasnûni, urãitû nám bude lépe a na‰e okolí se bude radovat spolu
s námi.
Ing. Monika Turnovská,
radní (KDU – âSL)

TÉMA MùSÍCE: Je v Praze 2 dost umûleck˘ch galerií?
VáÏení ãtenáﬁi,
v lednovém ãísle Novin Prahy 2 se zamûﬁíme na síÈ galerií v na‰í mûstské ãásti. Pokud náv‰tûva galerie patﬁí k Va‰im oblíben˘m aktivitám, nabízíme nûkolik námûtÛ k zamy‰lení:
• Je podle Vás v Praze 2 umûleck˘ch galerií dostatek, nebo by takov˘ch zaﬁízení mûlo b˘t
podstatnû víc?
• Vyhovuje Vám zamûﬁení stávajících galerií, nebo postrádáte nûjak˘ specifick˘ druh expozic?
• Sledujete dûní v galeriích a nav‰tûvujete novû otevﬁené v˘stavy, nebo se do galerie podíváte
víceménû náhodnû?
• Odkud se o poﬁádání aktivit v této oblasti nejãastûji dozvídáte?
• Na které galerie mÛÏe b˘t Praha 2 py‰ná?
• Kam byste pozvali náv‰tûvu ze zahraniãí, kdybyste pro ni mûli vybrat jedinou galerii v Praze 2?
Pi‰te nám své názory na tuto problematiku na e-mail: noviny2.mepnet.cz nebo na adresu:
ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, a to nejpozdûji do 21. 12. 2005.
ZároveÀ nabízíme v‰em galeristÛm – majitelÛm nebo provozovatelÛm umûleck˘ch galerií v Praze 2 – moÏnost prezentovat v lednovém ãísle své aktivity. Pokud nám chcete
napsat nûco o své galerii, pﬁípadnû alespoÀ zaslat svoje kontaktní údaje, pi‰te na uvedené adresy nejpozdûji do data uzávûrky.

V BARVÁCH PODZIMU: Historick˘ vinohrad v Havlíãkov˘ch sadech je jen torzem toho, co kdysi dalo jméno Královsk˘m VinohradÛm. Hrozny ale
rodí tak dobré, Ïe víno z nich v posledních letech oceÀují i na vinaﬁsk˘ch soutûÏích v bratislavské Raãi. Dozlatova zbarven˘ vinohrad rozhodnû
Grébovce na pÛvabu pﬁidává, i kdyÏ tûÏko ﬁíct, které barvy jí slu‰í nejvíce. JiÏ brzy budeme moci ocenit bílou garderóbu.
Text: len, foto: ‰íd

Úřad městské části Praha 2 se opět vrátil na náměstí Míru 20
Po rozsáhlé rekonstrukci, trvající od bﬁezna
2004, otevﬁel ve stﬁedu 23. listopadu své brány veﬁejnosti objekt úﬁadu mûstské ãásti na
námûstí Míru. V polovinû listopadu se z náhradních pracovi‰È na Karlovû námûstí 8, v Îitné 51 a v Korunní 15 pﬁestûhovali v‰ichni zamûstnanci na staronovou adresu nám. Míru 20
a Jugoslávská 20 a 22. Pouze odbor státní sociální podpory pÛsobí i nadále ve ·tûpánské 1,
a to aÏ do doby, neÏ bude rozhodnuto o jeho
zakotvení v systému státní správy.
V den, kdy úﬁad opût zaãal fungovat pro
veﬁejnost, pﬁivítal krátce po 8. hodinû starosta
Michal Basch prvních pût náv‰tûvníkÛ. V‰ichni od nûj dostali Knihu o Praze 2 s vûnováním a orientaãní mapku úﬁadu.
S prohlídkou zrenovovan˘ch i novû dostavûn˘ch prostor není tﬁeba ãekat aÏ na nûkter˘
ze dnÛ, kdy si na úﬁad pÛjdete vyﬁizovat své
záleÏitosti. PﬁíleÏitost posoudit, jak stavební
ruch za zdmi vystûhované budovy pozmûnil její tváﬁ, se nabízí v sobotu 10. prosince: Den
otevﬁen˘ch dveﬁí se koná od 9:00 do 13:00.
Abychom vám usnadnili orientaci pﬁi náv‰tûvû úﬁadu, pﬁiná‰íme v tomto ãísle podrobn˘ seznam umístûní jednotliv˘ch pracovi‰È
spolu s kontakty na jednotlivé pracovníky
státní správy a pﬁedstavitele samosprávy (viz

str. 5 a 6). Vûﬁíme, Ïe se v modernizované
budovû radnice budou v‰ichni její náv‰tûvníci
cítit pﬁíjemnû a Ïe v dÛstojném prostﬁedí
snadno a rychle naleznou vÏdy pﬁesnû to, co
potﬁebují.
len

NÁV·TùVNÍ HODINY PRO VE¤EJNOST
PLATNÉ OD ST¤EDY 23. 11. 2005
Informaãní kanceláﬁ
tel.: 236 044 246, fax: 222 510 138
e-mail: podatelna@p2.mepnet.cz,
infocentrum@p2.mepnet.cz
Elektronická podatelna: posta@p2.mepnet.cz
Po, St
8:00 – 17:30
Út, ât
7:30 – 16:00
Pá
7:30 – 13:30
Îivnostensk˘ odbor, oddûlení registrací
Po, St
8:00 – 12:00 13:00 – 17.30
Út, ât
7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Osobní doklady (obãanské prÛkazy,
cestovní pasy) a evidence obyvatel,
ovûﬁování
Po, St
8:00 – 17:30
Út, ât
7:30 – 16:00
Pá
7:30 – 13:00

Úplnû prvním zástupcem veﬁejnosti, kter˘
vstoupil do zrekonstruované budovy, byla
paní Jarmila Pazlarová; pﬁi‰la si sem vyﬁídit
nové doklady, protoÏe o nû byla okradena
v tramvaji na známé trase Karlovo námûstí –
námûstí I. P. Pavlova.
Foto: len

Ostatní pracovi‰tû úﬁadu
Po, St
8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
Po‰tovní adresa: námûstí Míru 20, 120 39
Praha 2
Spojovatelka: 236 044 111

Od studie k úspěšnému završení díla aneb Historie rekonstrukce vinohradské radnice (II.)
V tûchto dnech jiÏ nûkteﬁí z obyvatel
Prahy 2 moÏná nav‰tívili novû zrekonstruovanou budovu radnice na námûstí Míru,
fungující pro veﬁejnost od stﬁedy 23. listopadu. Mohli tak posoudit v˘sledek pÛldruhého roku trvajících prací, které provádûla
firma Metrostav, a. s. podle projektu akademického architekta Jiﬁího JavÛrka (spoleãnost SGL Projekt, s. r. o.). Pﬁiná‰íme dal‰í
ãást rozhovoru s architektem JavÛrkem.
Budova úﬁadu mûstské ãásti vypadá po
rekonstrukci reprezentativnû. Jak je ale
uzpÛsobena tûm, kteﬁí ji budou nav‰tûvovat kvÛli vyﬁizování sv˘ch záleÏitostí?
V˘hledovû asi v‰ichni ocení sluÏby, které
úﬁad poskytuje, protoÏe úﬁad má b˘t pﬁedev‰ím sluÏba obãanÛm. Pﬁi v˘voji projektu
jsme zastupitelÛm neustále zdÛrazÀovali:
„Nestavíte si to pro sebe, je to dÛm pro obãany. A ti by mûli mít pocit, Ïe si z daní platí
dobrou a v˘sostnû kultivovanou sluÏbu.“
ProtoÏe kdyÏ ãlovûk pﬁijde na úﬁad a nemá
si ani kam poloÏit ta‰ku, kabát, nemá kde
poãkat, stojí za dveﬁmi, je to nedÛstojné,
deprimující a samotn˘ úﬁední v˘kon se stává traumatem. VynaloÏili jsme tedy ve‰keré

síly, abychom pﬁipravili lidem dÛstojné prostﬁedí pro poskytování sluÏeb. Jaká potom
v˘sledná sluÏba bude, to uÏ je na úﬁednících, na vedení úﬁadu. My jsme pﬁi prosazování vize projektu a nûkter˘ch zásahÛ do
nûj zohledÀovali zcela zásadnû hledisko obãana.
Co konkrétnû má pﬁispût ke zv˘‰ení
komfortu?
Jednoznaãnû skuteãnost, Ïe kdyÏ vstoupíte dovnitﬁ, je zde hala. V ní je poskytována
naprosto pﬁehledná sluÏba o tom, co v objektu najdete, mÛÏete se ledacos dozvûdût, vyzvednout si potﬁebné formuláﬁe a nemusíte
se pﬁípadnû ani pou‰tût dál do budovy. Je
zde recepce, podatelna, informaãní pult, kde
dostáváte prvotní informace. Zámûr je takov˘,
aby lidé nemuseli pokraãovat dál do úﬁadu,
kdyÏ jim lze hodnû nabídnout jiÏ v pﬁízemí.
Mohou zde poãkat, sednout si, seznámit se
s novinkami, s tím, co právû mûstská ãást zaji‰Èuje, co se chystá apod.
Dal‰ím dÛleÏit˘m momentem je pﬁehledné
rozdûlení odborÛ po patrech – jednak aby
spolu mohly navzájem komunikovat, ale zejména proto, aby nejvíc nav‰tûvovaná pracovi‰tû byla v nejpﬁístupnûj‰ích místech, aby by-

la hned na oãích. Potom zde jsou dva komunikaãní uzly, odkud se dostáváte do v‰ech
pozic objektu – jeden hlavní, centrální se dvû-

ma v˘tahy a s hlavním schodi‰tûm, a pak
vedlej‰í, ústící do Jugoslávské ulice. Budova
má skvûle ﬁe‰en˘ orientaãní systém. Tam,

kam chodí velké mnoÏství lidí, byl zaveden
vyvolávací systém – vezmete si lístek a nemusíte sedût za dveﬁmi. Myslím, Ïe hlavní prioritou bylo dosáhnout toho, aby mûli lidé dobr˘ pocit z kontaktu s úﬁadem. A mnohdy
jsme toto hledisko nadﬁadili nad nûkteré
aspekty, které mohly b˘t ﬁe‰eny i jinak. S tím
souvisí napﬁ. i umístûní svûteln˘ch novin na
fasádû – chtûli jsme dosáhnout urãitého propojení úﬁadu s ulicí. Zámûrem bylo zavést „informaãní sluÏbu“ pro obãany.
Museli jste také nûjak vyﬁe‰it zasedací
sál, ten pÛvodní byl v sousední ‰kole...
Od poãátku jsme mûli vizi, Ïe by zasedací
sál mûl b˘t nûkde nahoﬁe, na pﬁehledném
místû, odkud je vidût na mûstskou ãást. A také jsme nemohli uvnitﬁ budovy najít dostateãnû velk˘ prostor, kter˘ by nám pak najednou
nezaãal vadit. První pﬁedstava byla umístit sál
nahoru na nároÏní budovu. Pak jsme ho zaãlenili do objektu v Jugoslávské, do pÛdního
prostoru, kter˘ jsme pod stﬁechou roz‰íﬁili
smûrem do dvorany; tam vznikla terasa
s nádhern˘m v˘hledem na stﬁechy. Z Jugoslávské ulice pﬁitom vÛbec není vidût, Ïe by
se tam nûco dostavovalo.
Text a foto: len

