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Novomûstská radnice
● V˘stavy: Po cel˘ srpen budou vystaveny
v˘tvarné práce uprchlíkÛ: v rámci programu
humanitární pomoci v˘stavu poﬁádá Ministerstvo vnitra âR: Od 30. srpna do 2. záﬁí veãer
bude na nádvoﬁí hrát Divadlo Minor nûkolik
pﬁedstavení hry Johannes doktor FAUST. Od
5. do 28. záﬁí 2006 bude otevﬁena v˘stava
Promûny Prahy 2, která veﬁejnosti mj. pﬁedstaví projekty a realizace z nové v˘stavby,
rekonstrukce objektÛ nebo jejich ãástí, úpravy veﬁejn˘ch prostranství a parkÛ na území
na‰í mûstské ãásti. Otevﬁeno dennû od
10:00 do 18:00 kromû pondûlí.

NKP Vy‰ehrad
● GALERIE VY·EHRAD (Nad Libu‰inou
lázní – vstup není bezbariérov˘): NOT ONLY
GRAPHIC – grafiky Anny Lariny Dzimira (do
16. ãervence). Obrazy 3 x jinak – v˘stava
Petra Pichla (19. ãervence – 13. srpna).
Uprostﬁed ﬁeky – krajky Gabriely TÛmové
(16. srpna – 3. záﬁí). ● STÁLÉ EXPOZICE:
Pevnost Vy‰ehrad v dûjinách praÏského
opevnûní; vstup do kasemat a podzemního
sálu Gorlice, kde je umístûno ‰est originálních barokních soch z Karlova mostu. Otevﬁeno dennû: 9:30 – 18:00. Nová stálá expozice Historické podoby Vy‰ehradu v Gotickém sklepû ve zrekonstruovaném, poprvé
veﬁejnosti pﬁístupném kasematovém prostoru
(bezbariérov˘ pﬁístup od Starého purkrabství). V parku u Galerie nad Libu‰inou lázní:
19. ãervence od 14:00 koncert pûveckého
jazz bandu z Velké Británie John Taylor High
School. V prostoru u Galerie Vy‰ehrad: 22.
ãervence od 10:00 do 13:00 Adrenalin
challenge – slaÀování na Císaﬁskou louku
(následuje zábavn˘ den v prostoru Îlut˘ch
lázní). ● LETNÍ SCÉNA: Vy‰ehradské keltování (5. srpna od 14:00 do 22:00). Léto hereck˘ch osobností 2006: Na konci duhy, uvádí Studio DVA (10., 11., 12., 13., 14. ãervence, 28., 29., 30., 31. srpna a 3., 4., 5., 6. záﬁí
od 20:00). Divadlo historického ‰ermu Rebel
(3., 10., 17., 24 a 31. srpna od 17:00). ● Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov se Slavínem (bezbariérov˘ pﬁístup od Baziliky sv. Petra a Pavla),
otevﬁeno dennû 8:00 – 19:00. ● Internet:
www.praha-vysehrad.cz.

Ve které ulici mûstské ãásti Praha 2 stojí
kapliãka na snímku?

VáÏení ãtenáﬁi,
otázka z minulého ãísla byla dost tûÏká,
ale odpovûdi, které do redakce pﬁi‰ly, byly
správné: minule jsme se ptali na domovní
znamení, nacházející se na nároÏí Karlova
námûstí a Jeãné ulice.

Fotosoutěž
Jak nám napsala M. Melichárková, najdeme toto domovní znamení naproti kostelu
sv. Ignáce. Za to, Ïe dovede odpovûdût na
soutûÏní otázku, vdûãí zase M. KomÛrková
své mamince; ta jí na procházkách po Praze ﬁíkala: „Nedívej se stále na zem, ale nahoru na domy, jak jsou krásné a jak je kaÏd˘ jin˘.“ A MUDr. J. Steindler k tomu je‰tû
dodává, Ïe zde v pÛvodním domû bydlela
a v roce 1899 zemﬁela spisovatelka Karolína Svûtlá. Dárek za správnou odpovûì zasíláme Ing. Vl. Antonové z Budeãské ul., M.
Melichárkové z Pﬁímûtické ul. v Praze 4
a E. Seidlové ze Sekaninovy ul.
V prvním prázdninovém mûsíci budou
úãastníci na‰í soutûÏe hledat v Praze 2
stavbu, kterou byste ve mûstû moÏná ani
neãekali. Je to kapliãka, nostalgická vzpomínka na staré ãasy, kdy zboÏnost byla pro-

Nová Akropolis
Kulturní sdruÏení Nová Akropolis, sídlící
v Sokolské 29, pﬁipravilo na ãervenec zajímavé akce, které jsou podporovány grantem
mûstské ãásti Praha 2. V sobotu 22. ãervence je pro zájemce pﬁipravena od 14:00 do
17:00 v˘tvarná dílna Umûní starovûku; pﬁihlá‰ky pﬁedem na tel.: 222 515 152, na
e-mailu: nova@akropolis.cz nebo pﬁímo
v Sokolské 29 (ve v‰ední dny 18:00 –
21:00). Pﬁedná‰ka s videoprojekcí Antick˘
¤ím se bude konat v úter˘ 22. ãervence od
19:00, studenti a senioﬁi sníÏené vstupné.
Dal‰í informace na www.akropolis.cz.
van

hodně

český
herec

V˘stavní projekt o vínu
Národní zemûdûlské muzeum Praha na
Letné v Kostelní 44, pﬁipravilo pro odborníky
a ‰irokou veﬁejnost v˘stavní projekt O vínu.
Ukazuje ‰irok˘ pohled na historii a souãasnost ãeského a moravského vinaﬁství. Bude
zde rovnûÏ pﬁedstavena vinice Mâ Praha 2
v Grébovce. Souãástí expozice je také i stylizovan˘ vinn˘ sklípek. V˘stava bude otevﬁena
do ledna 2007.
van
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stoupena v‰emi vrstvami obyvatelstva. Tyto
drobné stavby, dokládající dobrou úroveÀ lidové architektury, vznikaly vût‰inou spontánnû. Buì na rozcestích nebo na místech,
kde do‰lo k nûjaké v˘znamné náboÏenské,
ale i civilní události (napﬁ. k trestnému ãinu),
nebo jako v tomto pﬁípadû pﬁi cestû, kudy
chodívalo procesí...
TvÛrci kapliãek se vût‰inou rekrutovali
z ﬁad vûﬁících ﬁemeslníkÛ, kteﬁí dílo odvedli
ve svém volném ãase, bez nároku na mzdu.
V závûru malého vnitﬁního prostoru byl prost˘ oltáﬁ se sochou nebo obrazem Panny
Marie s Jezulátkem, pﬁípadnû s nûjak˘m
svûtcem. K nejoblíbenûj‰ím patﬁil sv. Jan
Nepomuck˘. Nûkdy byl vchod voln˘, jindy –
jako napﬁ. u této kapliãky – kryt˘ komponovan˘mi dﬁevûn˘mi prvky. Jak exteriér, tak interiér byl vÏdy ãistû vybílen. Samozﬁejmostí
byla stále obmûÀovaná kvûtinová v˘zdoba.
SchÛdek patrn˘ na fotografii mûl dvû funkce: usnadÀoval pﬁístup do kapliãky a obãas
slouÏil zboÏn˘m kolemjdoucím jako improvizované klekátko pﬁi modlitbû. Je potû‰itelné,
Ïe práce na‰ich pﬁedkÛ zÛstala zachována
do souãasnosti. Na‰e ãervencová soutûÏní
otázka tedy zní: Ve které ulici mûstské ãásti
Praha 2 stojí kapliãka na snímku?
Odpovûì zasílejte po‰tou na adresu ÚMâ
Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39
Praha 2 nebo e-mailem na: noviny@p2.mepnet.cz, nejpozdûji do 19. ãervence.
Text: Eva Hrube‰ová/van, foto: hru

Fejeton

Poslední petice
Pﬁed lety jsem se, plna zklamání a hoﬁkosti
zaﬁekla, Ïe uÏ n i k d y nic nepodepí‰u. Ani
ﬁádku, natoÏ znovu nûkolik vût nebo snad,
nedej boÏe, dva tisíce slov. Tohoto pﬁesvûdãení jsem se drÏela zuby nehty, mÛj podpis tedy
chybí na tak dÛleÏit˘ch peticích jako je rozdûlení âeskoslovenska, vstup do NATO ãi do
EU. Ba ani boj za znovuotevﬁení Veãerky
u nás na sídli‰ti mû nevyprovokoval k poru‰ení tohoto pﬁedsevzetí.
Ale jak se ﬁíká – nikdy neﬁíkej nikdy. Minul˘
t˘den pﬁinesl tisk dvû zprávy, které moÏná nûkomu unikly, dal‰ímu nepﬁipadaly dÛleÏité, ani
zajímavé (proã taky, vÏdyÈ se jedná o nové
vládû, probíhá MS ve fotbale a jedna hvûzdiãka populární hudby má dûsné problémy…).
V obou zprávách jde, i kdyÏ to na první pohled není aÏ tak zﬁejmé, o peníze, pohodlí
a p˘chu. Je pr˘ nutné umoÏnit i sportovním
letadlÛm ze zemí EU pﬁistávat v Praze. A nejlep‰í by to bylo v LetÀanech. Lidé prostû
chtûjí létat a kdo létá, ten poãítá i s pﬁistáním.
Nu, to chtûl i Ikaros a jak to s ním dopadlo…
PraÏsk˘ magistrát je proti. Mluví se o zhor‰ení Ïivotního prostﬁedí pro lidi. To je chvályhodné, ale ne aÏ tak pﬁekvapující. Zato zmínka
o ohroÏené populaci sysla obecného, kter˘
právû na leti‰ti v LetÀanech Ïije, mû nadchla.
I kdyÏ, bÛh ví, co za tím je‰tû vûzí…
Sysel obecn˘ kdysi b˘val pronásledovan˘m ‰kÛdcem na‰ich polí – viz návod k jeho

hubení, pﬁi kterém útlocitné du‰i bûhá mráz
po zádech. Agrotechnick˘ (zcelování pozemkÛ, hluboká orba, to je nenápadn˘ zpÛsob,
jak sysla pﬁipravit o domov), mechanick˘ – tady uÏ pﬁitvrzujeme a odkazujeme na pouÏívání pastí a ok (a jsou zmiÀována i jiná odchytová zﬁízení, o jejich konstrukci autor návodu
cudnû pomlãel). Naprosto zaruãen˘ je zpÛsob
chemick˘, plynové patrony Neragen odvedly
tak dobrou práci, Ïe na sysla obecného narazíte jen v nûkolika málo lokalitách. Jak v˘‰e
uvedeno, uÏ jsem nechtûla nic podepisovat.
Ale pokud pÛjde o sysly, jdu do toho! Myslím
si totiÏ, Ïe mají vût‰í ‰anci na úspûch, neÏ
lední medvûdi, polární li‰ky, tuleni a nedávno
objevené medúzy v Severním ledovém oceánu. Tam nûkde jsou totiÏ vytipována místa pro
vybudování atomov˘ch elektráren. A pr˘ to
nebudou plovoucí âernobyly. Budoucí investor
se Ïádné katastrofy neobává, s atomov˘mi
zaﬁízeními má pﬁece bohatou zku‰enost. Petici pro zachování Ïivotního prostﬁedí kvÛli polární faunû podepisovat nebudu. To se mi zdá
opravdu zbyteãné. Pokud se ukáÏe, Ïe zku‰enosti ze stavby a provozu atomov˘ch ponorek byly k niãemu, tak uÏ bude opravdu jedno, kdo se pod ni podepsal. Rozhodnû to bude petice poslední.
Jsme u penûz, pohodlí a p˘chy. Jak leti‰tû,
tak elektrárny pﬁinesou investorÛm zisk. Obé
také zv˘‰í komfort uÏivatelÛ. A oba tyto smûlé
plány dokladují lidskou p˘chu. Lidé stále je‰tû
potﬁebují nûjakého boha. Jedni vûﬁí tomu, druzí onomu. Nûkteﬁí jsou ochotni pro nûj i zabíjet a umírat. Je jen nepochopitelné, Ïe stále
provokujeme pﬁírodu, to jediné opravdové
boÏstvo pro v‰echny. Pro lidi, medvûdy, medúzy i sysly…
Eva Vlachová

Bohat˘ program Muzea Policie âR na ãervenec

Domovní znamení, o kterém jsme psali
v minulém ãísle, najdete na nároÏí Karlova
nám. a Jeãné

● V˘stavy: Obrazy Franti‰ka Turka (do 9. ãervence). V˘voj policejních a ãetnick˘ch
stejnokrojÛ – v˘stava ze sbírek muzea (do 23. ãervence). Papírové léto II. – v˘stava
papírov˘ch modelÛ nejen s policejní tematikou (do 3. záﬁí). Hello Pakistan – v˘stava fotografií Luká‰e Houdka v rámci humanitární pomoci MV âR: podrobnosti na
www.berkat.cz (do 3. záﬁí). Ze sbírek Muzea Policie âR Historick˘ v˘voj v˘stroje a v˘zbroje bezpeãnostních sloÏek (od 10. srpna). Pﬁípad relikviáﬁe svatého Maura – o
prÛbûhu pátrání a o nálezu této unikátní románské památky (do 1. ﬁíjna). Prostituce staré Prahy (stálá v˘stava). Expozice je otevﬁena dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00,
tel.: 974 824 862. Ve dnech 5. a 6. ãervence je muzeum otevﬁeno. ● Dûtské dopravní
hﬁi‰tû pro veﬁejnost: otevﬁeno ve ãtvrtek 13:00 – 15:00 a v sobotu a v nedûli 10:00 –
12:00 a 14:00 – 16:00 (doporuãuje se vzít si na dopravní hﬁi‰tû cyklistickou pﬁilbu). ● Internet: www.mvcr.cz/muzeum.

Papírové léto aneb Vystﬁihovánky a papírové modely
● Pûtice nejlep‰ích souãasn˘ch ãesk˘ch
v˘tvarníkÛ prezentuje své monumentální
plastiky na venkovní severní terase Kongresového centra Praha (KCP) na v˘stavû
Sochy nad Prahou, a to do konce roku.
● Velmi oblíbené koncerty pro veﬁejnost
v Gröbeho vile pokraãují i v letních mûsících. Organizovat je bude CEELI institut
o.p.s. ve spolupráci s mûstskou ãástí Praha 2. Dne 20. ãervence vystoupí od 19:00
Duo Rossi, tedy harfenistka Petra Smolíková a houslisla Ludûk RÛÏiãka a 16. srpna od 19:00 se uskuteãní koncert houslového virtuosa Alexandra Shonerta. Na
podzim se poãítá s koncerty v následujících termínech: 19. záﬁí, 18. ﬁíjna, 15. listopadu a 13. prosince.
● V Cervantesovû institutu Na Rybníãku
byla pod názvem Tváﬁe slovesnosti –
Autoﬁi z obou bﬁehÛ otevﬁena koncem
ãervna fotografická v˘stava Daniela Mordzinského. Autor, pÛvodem Argentinec Ïijící
v PaﬁíÏi, fotografuje jiÏ více neÏ 20 let
‰panûlské a latinskoamerické spisovatele.
V˘stava potrvá do 27. záﬁí, vÏdy ve v‰ední
den od 13:00 do 18:00. Vstup voln˘.

Dûtem i dospûl˘m je urãena nová v˘stava v Muzeu Policie âR. Do 3. záﬁí se mÛÏete seznámit s historií i souãasností vystﬁihovánek a papírov˘ch modelÛ. Pod názvem Papírové léto II. se
ukr˘vá prezentace prací ãlenÛ Centra papírov˘ch modelÛ, o. s. Na mnoha exponátech lze spatﬁit, jak se formoval pﬁístup k nejdostupnûj‰ímu modeláﬁskému materiálu
– více neÏ jeden metr vysoké kosmické rakety kontrastují se sotva viditeln˘mi autíãky zvan˘mi miniboxy.
Bezmála 600 titulÛ je v neslepené
podobû. Jde pﬁedev‰ím o vzácné rarity, které se do dne‰ních dob dochovaly doslova zázrakem, vÏdyÈ vystﬁihovánky jsou pﬁece jen urãeny k vystﬁihování. Nejstar‰í datovan˘ exponát – model lokomotivy – pochází
z roku 1886 z Nûmecka. Mezi nejzajímavûj‰í mÛÏeme ﬁadit soubor vojáãkÛ a vojenské techniky z období
1. svûtové války. Chronologicky v˘stava zasahuje aÏ do souãasnosti a
pﬁedstavuje novodobé vydavatele
papírov˘ch modelÛ nejen z âeské
republiky, ale také ze zahraniãí, napﬁ.
z USA, ·védska, Francie, Ukrajiny a Indonésie. V expozici jsou zastoupeny také modely z internetu.
Souãástí v˘stavy jsou doprovodné akce s ukázkami lepení a nabídkou modelÛ k prodeji:
v úter˘ 5. srpna se bude konat Mistrovství âR Miniboxy a soutûÏ Papírové léto Speciál. V˘stava
je otevﬁena kaÏd˘ den kromû pondûlí od 10:00 do 17:00.
Text a foto: Josef Kropáãek

záměry

Festival VyšeHrátky se bude konat opět na začátku září
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Pﬁed 35 lety, 21. ãervence 1971, bylo historické jádro Prahy prohlá‰eno (viz tajenka 1) památkovou (viz tajenka 2), která vytváﬁí vzácnou kulturní hodnotu evropského i celosvûtového formátu. Na území o rozloze 863 hektarÛ (Staré Mûsto s Josefovem, Malá Strana, Hradãany s PraÏsk˘m hradem, Nové Mûsto s Vy‰ehradem a men‰í ãásti Prahy 3, 4, 5 a 6) se
nachází 1322 památkov˘ch objektÛ. Od 4. prosince 1992 je zapsána pod ãíslem C 616 do
Seznamu svûtového kulturního a pﬁírodního dûdictví UNESCO. Tajenku posílejte na po‰tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem: noviny@p2.mepnet.cz, nejpozdûji do 19. ãervence. Správné znûní tajenky z minulého ãísla:
Tanãící dÛm. Vylosovanému v˘herci, kter˘m je tentokrát L. ·ubrtová z ul. E. Pe‰kové, zasíláme dárek.

Ve vy‰ehradském kulturním spektru si na‰el
své místo festival Vy‰eHrátky. Letos se bude
konat jiÏ potﬁetí, a to pod zá‰titou starosty Mâ
Praha 2 Mgr. Michala Basche a za spolupoﬁadatelství praÏského magistrátu. Zaãíná opût
1. záﬁí a vypadá to, Ïe se opût máme na co tû‰it.
Leto‰ní novinkou je pestrá nabídka nejrÛznûj‰ích akcí pro dûti a rodiãe. Divadelní bojovka
pro „prvÀáky a jiné ‰koláky“ se odehraje poprvé hned na zaãátku festivalu. Dûti musí vyhledat slavné osobnosti z historie Vy‰ehradu, jako
je Libu‰e nebo tﬁeba Horymír s ·emíkem, a
pomoci jim splnit jejich domácí úkoly. O víkendu následují divadelní dílny, na kter˘ch mohou
dûti pod vedením profesionálÛ vyrábût papírové
masky a kost˘my a úãastnit se s nimi slavnostního prÛvodu v nedûli odpoledne.
A hlavnû, na pondûlí 4. záﬁí se chystá dûtsk˘ den u pﬁíleÏitosti zahájení ‰kolního roku,
kter˘ spolupoﬁádá mûstská ãást Praha 2. Tam
se mohou ratolesti opravdu vyﬁádit: ãeká je
opût divadelní bojovka, loutkové pohádky a ﬁada rozliãn˘ch her a hrátek.
Snad ani není tﬁeba dodávat, Ïe v prÛbûhu
obou festivalov˘ch víkendÛ mÛÏete shlédnout
rÛzná pﬁedstavení pro dûti, se kter˘mi pﬁijedou
nejznámûj‰í loutkáﬁi z celé republiky.
Dospûlí diváci se mohou festivalu zúãastnit

kaÏd˘ veãer aÏ do nedûle
10. záﬁí. Hlavní lahÛdkou
bude nová inscenace
„Cesta do Compostely“,
nazkou‰ená pﬁímo v parku na Vy‰ehradû s ﬁadou
zku‰en˘ch hercÛ jako je
Václav Hel‰us, Hanu‰ Bor
nebo seriálová hvûzda Jakub Prachaﬁ. TvÛrci pﬁedstavení vyuÏívají k hraní
nejen rÛzné stromy a kﬁoví, ale i v˘hled na Prahu
z vy‰ehradsk˘ch hradeb.
V sobotu 9. záﬁí na Vy‰ehradû oslaví své patnácté narozeniny divadelní soubor Buchty a loutky.
Kdo zná jejich neotﬁel˘
humor, nemÛÏe zaváhat.
Po cel˘ den bude probíhat slavnostní program
pro dûti i pro dospûlé.
A to je‰tû zdaleka není
v‰echno. Vidíte tedy, Ïe
byste ani tentokrát nemûli
chybût.
Text: jir, foto: Jan Bubal

Fotografie z loÀského roãníku Vy‰eHrátek: inscenace Sen noci
Svatojánské v provedení studentÛ Katedry alternativniho a loutkového divadla praÏské DAMU
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