
Nejzřetelnější je kategorie č. 3, místa opomíjená - VYBLEDLÁ. Nutno po-
dotknout, že těchto míst výrazně ubývá, na Praze 2 se vyskytují minimál-
ně a příčinou je právě vysoká hustota obyvatelstva, která umožnuje objek-
ty a místa využívat, a mít prostředky na jejich správu. 
Nejsmutnější je kategorie č. 4 – opomíjená místa ZCHÁTRALÁ. I těch 
se vyskytuje na Praze 2 poměrně málo. Zřejmě vůdčím reprezentantem 
této kategorie je Vyšehradské nádraží. Smutný příklad neochoty státní ak-
ciové společnosti ve spolupráci s   městskou částí a upřednostnění krát-
kodobého zisku před veřejným zájmem prodejem pofidérní společnos-
ti. Zcela stejným případem jsou i oblouky železničního mostu k  nádraží 
vedoucímu. Zde je sice majetek ve vlastnictví státu, ale projevuje se ne-
schopnost tvorby městského prostoru potvrzováním současného statusu.
Náročnou multioborovou a politickou disciplínou jsou případy kategorie 
č. 5 – opomíjená místa NEPROSTUPNÁ. A i přes centrální umístění Prahy 
2 a hustoty osídlení, je těchto míst více, než by se zdálo. Navíc mohou být 
rozděleny do dalších podkategorií. Většina má však jednoho společného 
jmenovatele – špatnou organizaci území. Za místo nejrozlehlejší se dá po-
važovat území Karlova (od Horské po Kateřinskou) s  vědeckými a nemoc-
ničními areály a jejich zahradami včetně okolí zahrady botanické. Areál mezi 
Albertovem a Apolinářskou má velikost 10 běžných vinohradských bloků. 
V   tomto případě ale lze považovat současný stav za pozitivní především  
v  tom, že složitost morfologická a vlastnická nedovolila toto extrémně kva-
litní městské prostředí měnit v  divokých porevolučních létech. Přesto  nelze 
obecně vnímat tento prostor jako pozitivní, i když je užíván mediky a vě-
dátory. Obsahuje množství míst prázdných, divokých, neudržovaných, skry-
tých a zpustlých a především není začleněn do městského prostoru k  uží-
vání všech obyvatel. O neprostupnost Karlova se zaslouží také neprostup-
nost magistrály od Nuselského mostu až po I. P. Pavlova. Neprostupnost ma-
gis trály u Národního muzea v  roce 2016 je tragická, stejně jako nemožnost 
dojít pěšky z  Vinohrad na Hlavní nádraží. Po 25letech českých nápadů a ne-
realizovaných politických prohlášeních si pozvala Rada Města Prahy přes IPR 
slavného dánského architekta Jana Gehla, který mám problém magistrála 
vyřešit silou své osobnosti. 
Malou sondu do typologie a definice opomíjených míst bych zakončil zce-
la lokálně a osobně, a nazval bych je opomíjená místa ŠLENDRIÁN a ne-
chuť kohosi dělat město pro lidi. Za charakteristický příklad lze považovat 
křižovatku Vinohradská/U vodárny. Místo u významného náměstí nepro-
pustné s dvacet pět let zapomenutým zábradlím, kde nám radnice jasně 
říkají, že náš pěší provoz pro ně není důležitý a auta jsou stále důležitější. 
Jiný příklad je park u ulice Na  Hrobci. Po opraveném potrubí zbyla hlině-
ná pláň. Za opomenuté místo ve vývoji Prahy 2 osobně považuji i desítky 
let starý princip nelogického řešení jednosměrek, které nutí automobilisty 
složitě projíždět obytným územím. Opomíjené jsou i nechutné až odpor-
né soubory popelnic na tříděný odpad – hyzdící město především před 
školami (kde je na ně místo), kde by mělo být dbáno na estetiku a krá-
su města především, protože je dokázáno jaký vliv má prostředí na rozvoj 
osobnosti a spokojenost. 

Josef Smutný
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Úvodník
Vážení čtenáři, milí sousedé,
dostává se Vám do rukou druhé číslo Novoměstského kurýra. Máme radost,  
že nešlo jen o jednorázový pokus, ale daří se nám pokračovat i dále. Druhé 
číslo je toho důkazem. Tématem prvního čísla byl veřejný prostor a Praha 2. 
Nyní na něj plynule navazujeme a v  rámci veřejného prostoru se zaměřujeme  
na místa kolem nás, která z  rozličných důvodů zůstávají skryta či jsou opomí-
jena. Snažíme se definovat, proč tomu tak je, případně jak zajistit, aby se z ta-
kového opomíjeného místa stalo znovu místo atraktivní jak vizuálně, tak svým 
využitím. Zároveň ne každé dosud opomíjené místo potřebuje změnu, neboť  
i tak může mít svou hodnotu a kouzlo. 
Uvnitř čísla se dozvíte, jak jsme pokročili v  naší snaze revitalizovat park na Vý-
toni a jak si naši představitelé vedou ve vedení radnice městské části Praha 2. 
A abychom nezůstali pouze na Praze 2, najdete v   druhém Kurýrovi i zprávu  
z  Bruselu od europoslance Jaromíra Štětiny o tom, že bořit ve své době již za-
staralá a opomíjená místa se nevyplácí, stejně jako bořit projekt samotné ev-
ropské integrace. Připomínka věcí minulých a péče o veřejný prostor je i smy- 
slem založení spolku Hraběnka z  Podskalí, o kterém se v  čísle taktéž dočtete.

Děkujeme za pozornost!
Redakce

Praha 2 má nejvyšší hustotu obyvatel ze všech měst-
ských částí velké Prahy. Je to přes 10000 obyvatel  
na 1 km2.  Je tedy možné najít na Praze 2 opomíje-
ná místa? 
Abychom si mohli odpovědět na tuto otázku, je po-
třeba si ujasnit a definovat význam slova opomíje-
ný. O místě opomíjeném přemýšlíme především jako  
o místě zapomenutém či nevyužívaném. A pak by-

chom se mohli domnívat, že město hustě osídlené takové prostory nabíd-
nout nemůže. Kupodivu, je jich mnoho. Pokud si vezmeme na pomoc slov-
ník synonym, aby nám pomohl rozšířit význam slova opomíjený, výrazně  
se nám rozšíří i struktura opomíjených míst. 

CO NÁm SLOVNík NAPOVíDÁ? 
Místo zapomenuté, ne dostatečně připomínané. Místo sešlé, zpustlé, 
zchátralé, zašlé, neudržované. Ale také místo bojkotované či ignorované. 
Místo prázdné, až liduprázdné, místo skryté. Místo špinavé a omšelé, divo-
ké či nešlechtěné. A kdybychom chtěli strukturu opomíjených míst rozší-
řit do nekonečna, popisovali bychom i místa vybledlá, zaniklá, či zmizelá. 
Pozitivního významu může ze všech zmíněných být pouze místo prázdné, 
myšleno liduprázdné, které má své kvality, a pouze není dostatečně nav-
štěvováno či využíváno. Všechny ostatní výrazy pro slovo opomíjené zní  
a také reálně vyvolávají pocity negativní. 

POjďmE OPUSTIT fILOLOgICkOU DISkUSI A VNIkNěmE DO REALI-
TY NAŠEHO OkOLí. 
Hned po několika krocích potkáme opuštěnou popelnici, zchátralý chod-
ník a divokou zeleň. Takto opomíjená místa potkáme plošně po celé Pra-
ze 2 bez výjimky. Proč? Je nutno kriticky podotknout, že takto opomí-
jená místa ve městech západní Evropy skutečně nenajdete. A to je fakt. 
Pro blém těchto opomíjených míst, kterou bychom zařadili do 1. kategorie 
opomíjená – NEUDRŽOVANÁ, je především jejich vliv na celkovou kva-
litu a vnímání veřejného prostoru, ve kterém se dennodenně pohybuje-
me. Tato péče spadá do systému údržby a revitalizace města, které závi-
sí na péči radnice. Nutno ale podotknout, že vyspělá občanská společnost 
by se proti těmto neudržovaným místům masivně ohradila, a případně by 
si společenstva, jichž se předmětný prostor dotýká, pomohla i svépomocí. 
Tuto formu péče o svůj prostor nám ale znechutil předchozí vynucený so-
cialistický systém, a ani po 25 letech jsme k  naší smůle tento odpor nepře-
konali. Každopádně kategorii neudržovaných míst ve veřejném prostoru 
my jako občané můžeme ovlivnit, i když lze doložit, jak neúměrně nároč-
ná a politikům podezřelá tato aktivita může být.
Ovlivňujeme také 2. kategorii. Místa pomíjená – IgNOROVANÁ. Do této 
kategorie spadají místa, která si přes svoje nesporné kvality a péči z  růz-
ných důvodů nenašla místo v  našich srdcích. Významnými reprezentan-
ty druhé  kategorie jsou smutné příběhy Vinohradského pavilonu a novo-
městského Bastionu. 
Všechny ostatní kategorie jsou občany již těžce, či vůbec neovlivnitelné. 
Jejich vznik, či přežívání ovlivňují majetkové vztahy, komplikované vzta-
hy mezi Městem a soukromníkem, či mezi Prahou 2 a Prahou magistrát-
ní. Řešení závisí na vůli města řešit problémy s odborníky, architekty, ur-
banisty, sociology. 

oPomíJená mísTa PRaHY 2?

za zdí ukRYTá 
klášTeRní zaHRada 
Pod emauzY znovu 
ožiJe?

Tajemná místa spojená s dětstvím má zřejmě kaž-
dý z nás. Jedno takové místo je ukryté za vyso-
kou zdí lemovanou ulicemi Vyšehradská, Tro-
jická a Pod Slovany. Zarostlá křoviska na stráni 
pod klášterem lákávala děti k průzkumným vý-
pravám, pokud zrovna musely na prohlídku na 
děts ké středisko, které zde v 50. letech bylo vybu-
dováno. Přes zákazy rodičů, že jde o nebezpečné 

místo, kde se mohou potulovat nebezpečná individua a hrozí zranění,  
se vždycky našla vhodná chvíle, jak alespoň na chvíli zmizet z dohledu. 
Ještě nedávno hned za hlavním vstupem z ulice Pod Slovany stával 
betonový pingpongový stůl, kde se s menšími obtížemi a vlastní vý-
bavou dala sehrát partie. S přibývajícím věkem pak někteří začali hrát 
tenis na antukových kurtech hned vedle zdravotního střediska. Pore-
voluční čas běžel a místo zůstávalo v podstatě netknuté a pro většinu 
obyvatel Prahy 2 neobjevené. Ale zdá se, že se věci mění.
Emauzské opatství, kterému pozemek byl navrácen v restitucích v ra-
ných devadesátých letech, připravuje revitalizaci jižní části zahrady, 
neboť samotný klášter a další budovy již prošly rekonstrukcí. Příchod 
Benediktínů na tomto místo je datován až do roku 1347. V místech 
jižní klášterní zahrady se rozprostírala na strmých svazích vinice a na 
místě dnešního zdravotního střediska, dětského hřiště a tenisových 
kurtů se rozkládal ovocný sad. Až na konci 19. století byla vinice pře-
měněna v park určený pro rekreaci a zejména pro meditace. Zbudová-
ní podloubí a altánů pak zajišťovalo soukromí členům komunity. V pa-
desátých letech byl klášter zrušen a pozemek připadl státu a od šede-
sátých let jej měla ve správě Československá akademie věd.
Podle vyjádření představitelů Opatství by plánovaná rekonstrukce 
měla být inspirována historickou podobou parku. Místo by poté mělo 
být zpřístupněno návštěvníkům. V současnosti na místě probíhají de-
moliční práce. Co už je bohužel jisté, s tenisovými kurty se v projek-
tu nepočítá. Nám, co žijeme v bezprostředním okolí, nezbývá, než 
počkat, jaký bude výsledek. Nejen, že je celé místo tak trochu skry-
to očím veřejnosti za vysokou zdí, ale i projekt revitalizace parku není 
veřejný a nelze se s ním blíže seznámit. Na druhou stranu, není důvod  
se domnívat, že by investor, tedy Emauzské opatství, k rekonstrukci  
a případné výstavbě, přistupovalo necitlivě. 

Jiří Š. Cieslar

Podoba jižní části klášterní zahrady v roce 1980 ›



Péče o veřeJný PRosToR
Prostor je jedním z nejdůležitějších oblastí pro 
lids kou psychiku. Ne nadarmo je v   psychologii 
a ve filosofii chápán jako obraz lidské svobody  
a vnitřního prostoru. Z  toho důvodu se opět věnu-
jeme tématu veřejného prostoru. Místa, kde žije-
me, kudy chodíme, které někdy více a jindy méně 
vnímáme na jedné straně utvářejí naše vnímání  
a zacházení se svobodou a na straně druhé mo-

hou být i vyjádřením a odleskem toho, co si nosíme uvnitř a možná i ně-
kdy jak zacházíme se sebou samými. V  existenciální analýze se prostor, 
který člověk obývá a který má kolem sebe, chápe jako to nejzákladněj-
ší, co vypovídá o každém z  nás. Tento prostor, pokud ho kultivujeme  
a pečujeme o něj, nám může pomoci v  situacích stresu a jim podob-
ných. Takový kultivovaný prostor nám dá oporu a tím, že má jistou sy-
metrii a estetiku, tak nám pomůže na další cestě.
Nedávno jsem si při procházkách na Vyšehrad, v  ulici Libušina, povšim-
nul dvou věcí, dvou zajímavých míst, která se nacházejí relativně blízko 
sebe. Na jednom místě v  ulici Libušina bývala často jen zaparkovaná 
auta (viz foto z  google street), později nepořádek, téměř černá skládka 
a místo kde přebývali v  křoví během léta i bezdomovci.
Po nějaké době se Magistrát pokusil dané místo vyčistit a vzniklo jakési 
podivně prázdné malé místo, které se opět začalo zaplňovat odpadky.
Před nedávnou dobou se ono místo začalo před očima měnit. Někdo 
se o něj začal starat. Někdo zasadil květiny, místo ošetřil, upravil, udělal 
různé květinové záhony. Nevím, zda i vysadil trávu, nebo to udělali za-
hradníci Magistrátu či městské části.
Jedná se o ženu, která prostě a jednoduše nemohla vidět zanedbané 
místo a sama začala něco dělat (autor tohoto článku zná i její jméno). 
Sama tahá konve s  vodou a pečuje o květiny. Na dotaz, co ji k  tomu 
vede, odpověděla, že pochází ze statkářské rodiny a nemůže snést 
 zanedbané místo, které může být kultivované. Říkal jsem si, že tohle je 
zázrak. Našel se někdo, kdo nechodí jen okolo a nepokyvuje hlavou ří-
kajíc „to jsou dneska lidi, nikdo se o nic nestará“, nepíše jen na různé in-

stituce, ale vezme „věci veřejné do svých vlastních rukou“ tak, jak sám 
může. Místo se změnilo (viz obr. č. 3 z  října 2016).
Druhý příklad, nyní spíše negativní, se nám v  téže ulici nabízí jen o pár 
metrů dále. Vstup na Vyšehrad, Národní kulturní památku, je olemo-
vaný jednou z  nejošklivějších scenérií. A nejedná se jen o ošklivost vi-
zuální, nýbrž často i pachovou – tedy o smrad. Zahraniční turisté, ale  
i místní musí při volbě jedné z   přístupových cest na Vyšehrad pro-
jít těsně kolem popelnic často překypujících a smrdících. A hned ved-
le nich se nachází krásný ukazatel na Národní kulturní památku Vyše-
hrad.
Tento ukazatel naprosto zřejmě ukazuje na ony popelnice, které se tak 
reálně stávají onou kulturní památkou pro mnoho zahraničních turis-
tů a tedy vzpomínkou, kterou si pravděpodobně odnesou jako kultur-
ní zážitek z  Prahy 2 – z  cesty na Vyšehrad (obr. č. 2). 
Již vícekrát jsme v  komisi pro rozvoj na tuto věc poukazovali, ale vždy 
jde nějak o nepřekonatelný problém – muselo by se domluvit více in-
stitucí... Přičemž řešení by bylo přesunout dané popelnice na druhou 
stranu bloku domů (byť by to pro některé znamenalo udělat o 50 kro-
ků navíc při vysypání odpadků). 
Péče o veřejný prostor nemusí být činěna jen přes veřejné instituce, 
ale podobně jako uklízím doma, tak se někdy mohu vypravit i ven  
a udělat pořádek. Avšak nebylo by dobré suplovat instituce, které za 
to a na to berou dostatečné množství financí z  našich daní. Jde o pří-
stup, o rozhodnutí nenechat věci veřejné jen tak být a hnít. Při této 
úvaze nemohu nevzpomenout na různé akce guerrila gardeningu, 
které se ve světě pořádají a které jsme zkoušeli i s naší dcerou v  našem 
okolí občas podniknout. Je třeba obojího – na jedné straně vzít starost 
i na sebe, na straně druhé podněcovat zodpovědné instituce. Nicmé-
ně péče o prostor, ve kterém žijeme a v němž se denodenně pohybu-
jeme, je i naší starostí. Starost o prostor veřejný je starostí o sebe sa-
mého i o své blízké. Můžeme říci, že jsme svobodní a o svoji svobodu 
pečujeme do té míry, do jaké pečujeme o prostor, ve kterém žijeme.

Richard Machan

ToPka na 
Radnici dvoJkY 
aneb co se Podařilo 
a co JešTě cHceme
V  rámci koalice na Praze TOP 09 obsadila dva posty místostarosten-
ské, a to pro správu majetku a informatiku a bezpečnost. Místosta-
rosty se stali Ing. Michael Grundler, resp. Ing. Martin Víšek. Nebude  
na škodu si shrnout, co se našim zástupcům ve vedení radnice podaři-
lo, protože nikdo jiný to za nás neudělá…

mAjETEk - Jedním z   hlavních plánů v   oblasti majetku byla snaha 
o odstranění závislosti MČ na správcovských firmách, které provádě-
ly správu obecního majitelku, tedy především bytového fondu. Nákla-
dy byly enormní a na stavu domů v   majetku města se to příliš ne-
projevovalo. Zároveň množství těchto subjektů znesnadňovalo jejich 
kontrolu, a proto jsme navrhli zřízení městské akciové společnosti prá-
vě pro správu obecního majetku přímo v  gesci našeho místostarosty.  
V  současné době je společnost založena, má svou strukturu a vede-
ní a právě probíhá nábor jejích zaměstnanců a postupné přebírání 
fondu od bývalých správcovských firem. Očekáváme, že se tak zlep-
ší správa a péče o obecní domy, sníží se náklady a celkově bude sprá-
va efektivnější. To by měli především pocítit sami nájemníci, protože 
se usnadní komunikace mezi nimi a městem a budou se lépe plánovat 
a realizovat opravy. Krok tímto směrem byl podpořen i opozicí, neboť 
jde o záležitost, která dalece přesahuje jedno volební období. Už jen 
dodáme, že do budoucna by tato akciová společnost měla do rozpoč-
tu Prahy 2 přinášet peníze prostřednictvím dalších činností.

BEZPEčNOST, prevence kriminality a starost o informatiku je nápl-
ní práce našeho druhého místostarosty Ing. Víška. Jednou z   našich 
priorit byla a je péče o správné fungování a spolupráci s   Městskou 
policí na Praze 2. Notorické problémy s   nedostatkem strážníků, je-
jich motivací i technickým vybavením se snažíme řešit pomocnou ru-
kou z  městské části. Ať už jde o bytové problémy strážníkům, kterým 
MČ poskytuje volné byty, grantové příspěvky na technické vybavení 
(např. letos strážníkům z  takového grantu byly zakoupeny fotodoku-
mentační přístroje). 
Snažíme se pružně reagovat na změnu bezpečnostních podmínek  
v   daných lokalitách zvýšením poštu strážníků. Důraz je kladen na 
přímý kontakt mezi místostarostou a vedením Městské policie (kaž-
dých 14 dní probíhá bezpečnostní porada za účasti našeho místosta-
rosty, ředitele Městské policie Praha 2 a ředitele Policie ČR pro Prahu 
2 a ředitelem společnosti Komwag). Právě čistota města úzce souvisí  
i s  bezpečností, neboť tam, kde je pořádek se nevyváří podhoubí pro 
kriminalitu. V  rámci gratnů Praha 2 přispívá i na protidrogovou pro-
blematiku a příspěvky jdou přímo na programy Městské policie. Dále 
v   této oblasti spolupracujeme i s   neziskovými organizacemi, např. 
se Sananimem, který provozuje streetworkovou činnost i ambulant-
ní péči o závislé. A to především v  centru COKUZ pro osoby v  konflik-
tu se zákonem. Našemu místostarostovi se i přes nedůvěru u koalič-
ních kolegů podařilo prosadit a zajistit sídlo v  budově přímo napro-
ti Radnici, kde nyní funguje centrum poskytující podporu, asistenci  
a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání drog a lidem, kteří se vra-
cejí z  výkonu trestu. Dnes je již evidentní, že projekt pozitivně přispí-
vá v  pomoci těm, kteří stojí o návrat do společnosti. V  příštím roce 
plánujeme dokončit parametry motivačního programu pro městské 
strážní ky, aby ti, kteří budou plnit své povinnosti excelentně po celý 
rok, dosáhli na významný finanční bonus, což by mělo přispět k  jejich 
větší motivaci

V  oblasti INfORmATIkY náš místostarosta během příštího roku při-
pravuje zřízení interaktivní informační desky, která by měla sloužit ke 
zpřehlednění a ke snazšímu vyhledávání informací, jenž úřad zveřej-
ňuje. Tak, abychom se konečně i v  této oblasti posunuly do 21. století. 
V  dnešní době, kdy každý den slyšíme o nových kybernetických hroz-
bách, se plánuje zvýšení zabezpečení dat a certifikace ISO 2701 (Ma-
nagement bezpečnosti informací) a plánuje se zavedení virtualizace 
desktopů tak, aby nemohlo docházet k  únikům či napadení dat skr-
ze fyzická úložná zařízení. Informatika je oblast, která možná není to-
lik vidět, ale stojí na ní chod celého úřadu. 

Místostarosta Prahy 2 pro bezpečnost Martin Víšek 
a místostarosta pro majetek Michael Grundler

Michael Grundler

Foto: Richard Machan

Martin Víšek

Obr. 1

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 2

máte-li dotazy či připomínky k naší práci na Radnici, 
neváhejte kontaktovat místostarostu martina Víška:

Email: martin.visek@praha2.cz / mobil: +420 739 529 004



Nusle – dnes čtvrť a katastrální území zejména 
na ploše městské části Praha 4 (92 % své rozlohy),  
ale také naší městské části Praha 2 (8 % své rozlo-
hy). Z  pohledu městské části Praha 2 jsou Nusle její 
nejmenší část, rozléhají se na ploše 24 ha, což tvo-
ří pouze necelých 6 % rozlohy naší městské části.  
A jak se v  tomto (zapomenutém) kousku území Pra-
hy 2 dříve též označovaného jako Jamrtál žilo a žije? 

Obec Nusle byla povýšena roku 1898 na město, aby o své měšťanství 
Nusle již v   roce 1922 připojením k   Praze přišly. V   této éře se však 
město velmi dobře rozvíjelo, kolem roku 1910 byly Nusle připojeny na 
pražskou kanalizaci, regulováno bylo koryto Botiče, které bylo násled-
ně na levém břehu osázeno stromovými alejemi a město rovněž pro-
pojila elektrická dráha s  Prahou ze směru od Nového Města s  koneč-
nou stanicí Fričova v  Jaromírově ulici. O čtyři roky později, roku 1914 
byla elektrická dráha přivedena do Nuslí i z  Vinohrad a dráha s koneč-
nou v  Jaromírově ulici prodloužena kolem Nuselského pivovaru smě-
rem do  dnešní městské části Praha 4. V  rámci zásadních událostí roz-

voje Nuslí na území Prahy 2 tímto výčtem končíme, jelikož překlenu-
tí údolí Nuselským mostem v  roce 1973,  způsobilo demolici 17 byto-
vých domů na dně údolí a občasné bolesti krční páteře při kontrole 
před chůzí pod mostem až do roku 2007, kdy bylo zábradlí mostu do-
statečně zabezpečeno před pády obyvatel zpravidla jiných městských 
čtvrtí či jiných obcí a měst. Nelze proto z  pohledu obyvatel Nuslí po-
važovat toto překlenutí za přínos, zvláště jedná-li se o tranzitní stavbu. 
Nusle však čeká v   budoucnosti ještě jedna zásadní stavba, bohužel 
ne v   Jamrtálu na území Prahy 2, ale na Náměstí Bratří Synků. Bude 
se jednat o stanici metra D, která Nusle propojí s  Pankrácem na jed-
né straně a Náměstím Míru na straně druhé jako dopravní alternati-
va k   již uvedenému mostu. Než se tak stane, uplyne v   Botiči ještě  
spousta vody, do té doby je však příležitost naši část Prahy 2 rozvíjet  
i jinými projekty, nebo činy. 
Věřím, že jako mně i Vám zde chybí několik prvků občanské vyba-
venosti. Zrušení pošty v   Jaromírově ulici částečně kompenzovalo 
ote vření Informační kanceláře MÚ P2 taktéž v  Jaromírově ulici, kam  
si můžeme zajít např. ověřit podpisy. Ale následné přesunutí pošty  

PředsTavení sPolku 
HRaběnka z  Podskalí
V  létě roku 2016 čtyři členové TOP 09 na Praze 2 a podskalští patrioti 
založili sdružení „Hraběnka z  Podskalí“. Záměrem spolku je organizo-
vat kulturní a společenské akce týkající se této „čtvrti“ a její rázovité 
minulosti. Prvními cíli spolku jsou zorganizování filmové přehlídky 
„Podskalí ve filmu“ v létě roku 2017 a zbudování pamětní desky filmo-
vému historikovi a zakladateli Recese Myrtilu Frídovi v Trojické ulici (více 
se dočtete na webových stránkách spolku www.hrabenka.eu). 
Pravidelně publikujeme v  Novinách Prahy 2 ve stejnojmenné rubrice. 
A pokud se ptáte, proč jsme zvolili název spolku Hraběnka z   Pod-
skalí, tak vězte, že stejně se jmenoval prvorepublikový film režiséra 
Martina Friče s  Anny Ondrákovou. Žel žádná dochovaná kopie filmu 
není známá. Proto se Hraběnka bude snažit připomínat minulost, aby 
nebyla „ztracena“ jako stejnojmenný filmový materiál.   

Jiří Š. Cieslar, Richard Machan, Bohuslav Matuška, Josef Smutný

Jak se žiJe v  nuslícH ?
z  ulice Na Hrádku na Karlovo náměstí vzdálilo poštovní služby oby-
vatelům Nuslí ještě dále. Mrzí mě skutečnost, že v   Nuslích je inter-
val čistění a úklidu ulic stejný jako např. na Vinohradech, ale při pro-
cházce ulicemi těchto čtvrtí je úroveň čistoty rozdílná, je to rozdílnou 
směnou, která úklid provádí, nebo spíše lhostejností některých z  nás? 
Jako nápovědu k  odpovědi na otázku mohu uvést například podcho-
dy pod železniční tratí u našeho bulváru, tedy Jaromírovy ulice. Někte-
ří v  nich nechávají močit své psy, někteří… 
Buďme však rádi, že máme za sousedy například Vyšehrad, nebo Vi-
nohrady. Někdy si připadám při výjezdu z  Nuslí do těchto čtvrtí jako 
při výjezdu z  území České republiky do Rakouska v  roce 1993, jako 
by to tam bylo „trochu více zelené a méně šedé“, ale pojďme společně 
ten náš malý Jamrtál přivést na lepší úroveň. Za sebe považuji celko-
vou revitalizaci parku Folimanka za zcela zásadní a za obyvatele Nus-
lí, pojďme být méně lhostejní k  nepořádku, graffiti a šedi kolem nás.

Michal Zuna

Hned čtyři filmy z historie československé kine-
matografie se v Podskalí odehrávají. První dva 
němé snímky jsou dnes již pozapomenuté. 
Prvním je Děvče z Podskalí (1922) v režii Vá-
clava Bínovce. Hlavní roli ztvárnila svého času 
nejznámější česká herečka němých filmů Su-
zanne Marwille (vlastním jménem Marta Schöl-
lerová, pozdější manželka slavného českého 

režiséra Martina Friče). V naivním tragickém příběhu se patnáctiletá 
dcera voraře Pepča zamiluje do nezvedeného kolotočáře a po kra-

chu nerozvážné lásky je odvržena rodiči a končí svůj život skokem 
ze stavebního lešení. Na pozadí děje je zachycen obraz pozvolna 
mizejícího Podskalí s jeho zákoutími i uličkami. Film je občas k vidění 
v kině Filmového archivu Ponrepo v Bartolomějské ulici. Druhým 
snímkem dalšího slavného režiséra Karla Lamače je Hraběnka z Pod-
skalí (1925). Prvorepubliková star Anny Ondráková se přes překážky 
osudu stane chotí šlechtice, byť jejím otcem byl Podskalský hostin-
ský a penězokazec. Bohužel, Hraběnku z Podskalí dnes již neuvidíte, 
všechny filmové kopie jsou dnes považovány za ztracené. Ale můžete 
se na obrázku podívat na zřejmě jedinou dochovanou pozvánku na 
obnovenou premiéru snímku z roku 1926. Již méně povedený Po-
slední Podskalák (1940) režiséra Jana Svitáka nás zavede do prostředí 
podskalské dřevařské firmy pana Čermáka, který ze svého domu 

vykáže nepovedeného syna, jenž je nucen po smrti své snachy sám 
vychovávat vnuka. I v tomto snímku jsou obyvatelé Podskalí zazna-
menáni jako svérázné, rázovité figurky. Posledním „podskalským“ 
snímkem pak je Plavecký mariáš (1952). Tento době poplatný budo-
vatelský film Václava Wassermana v hlavních rolích s Jiřím Plachým a 
Janem Marvanem dokumentuje právě dnes již zapomenuté řemeslo 
– vorařství, s kterým je historie Podskalí neodbytně spjata. Držte 
Hraběnce palce, příští rok, pokud se vše podaří, v Podskalí nejen pro 
Podskaláky tři dochované snímky představí v rámci malé filmové 
přehlídky.

Jiří Š. Cieslar

Stavba Nuselského mostu - 1972 

FilmY o Podskalí

Pozvání na JaRní seTkání  
u sklenkY vína s občanY 
PRaHY 2 
na náPlavce u výToně
Přijďte na sousedské setkání s našimi členy na náplavku  
u Výtoně. Rybí polévku, kterou servírují naši 
místostarostové na obrázku sice nedostanete, ale zato 
vám nabídneme dobré víno z podskalského sklípku. 
Přijďte se seznámit, popovídat si o naší čtvrti a snad se  
i trochu pobavit.

kDY:  první polovina dubna 2017
kDE: Náplavka Rašínova nábřeží (u Výtoně) – hledejte stůl s bílým 
ubrusem a dřevěné židle

Přesný termín bude upřesněn na našich FB stránkách, proto je 
pozorně sledujte na:

facebook.com/top09praha2
Těší se na Vás členové RO TOP 09 na Praze 2

Naši místostarostové v roli číšníků servírují rybí polévku  
na náměstí Míru před Vánoci 2016  ›



Podívám-li se zpět do roku 2010, pak odhado-
vané náklady na odstranění graffiti pouze z bu-
dov, které má ve správě MČ Praha 2 měly činit 
10.000.000,- Kč. Pro představu se jedná vlastně 
jen o mateřské a základní školy, budovu ÚMČ na 
Náměstí Míru a Novoměstskou radnici. Mnoho 
čtenářů určitě napadne, jak by bylo možné tyto 
prostředky využít jinak a smysluplněji, kdyby ne-

docházelo ke škodám tímto zamořováním veřejného prostoru. Bohu-
žel jsem se však v  létě setkal s  tím, jak veřejnost pasivně přihlíží van-
dalovi, jak ničí vstup metra na stanici Karlovo náměstí, a nikoho z  při-
hlížejících nenapadlo policii zavolat. Přestože lidem graffiti vadí, jsou 
ochotni tolerovat jejich vytváření. 

Jména HlouPýcH na všecH slouPícH

Možná bych měl uvést také, že dokážu rozlišit graffiti a tag. Tag je pod-
pis, zkratka, někoho hloupého, kdo se ve škole naučil pár písmenek  
a musí je umístit na fasádu v  různém provedení. Je to v  podstatě nutká-
ní člověka, který je velmi citlivý a určitě esteticky smýšlející, protože jej 
trápí syndrom rozbitého okna. Jedná se o to, že jeden tag přitáhne další a 
další, avšak sám tag nevyjadřuje nic – duševně vyprázdněný. Je napros-
to prázdný. Jinými slovy, je to jako očůrávání rohů domů, kdy každý pes 
musí pochcat ten samý roh, aby dal vědět, že tam byl. Bohužel na Praze 
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ničení 
Po bRuselsku aneb 
zPRáva od 
JaRomíRa šTěTinY

S urputnou zvědavostí sleduji v Evropském parla-
mentu své tři kolegy, kteří se snaží pomocí exal-
tovaného euroskepticismu rozbourat Evropskou 
unii. Jsou to: britský poslanec Nigel Farage, fran-
couzská poslankyně Marine Le Pen a náš Petr 
Mach. Sami se považují za eurorealisty, všich-
ni tři jsou výborní řečníci, všichni tři jsou vytrvalí  
a všichni tři se cílevědomě snaží desítky let bu-

dovanou stavbu evropské jednoty zničit. Jejich beranidlem je popu-
lismus. Jako buchar používají svou schopnost přesvědčivosti. Místo 
toporů na rozebírání zdiva třímají v rukou polopravdy. Evropská bu-
dova se otřásá. Ránu ji Farage zasadil Brexitem, Mach hrozí Czexitem  
a není obtížné si představit, co udělá Le Pen, stane-li se francouzskou 
prezidentkou.
Vzpomenu si občas, když má některý z bouračů evropského domu 
proslov, na velkého belgického rodáka, stavitele a architekta Victora 
Hortu, slavného představitele Art Nouveau, tvůrce belgické secese.  
Z jeho tvůrčího odkazu vznikl starý secesní Brusel. Už od začátku dva-
cátého století měly bruselské secesní čtvrtě své nepřátele, považující 
Art Nouveau za umění podřadné, vyumělkované, za umění nehezké. 
To vyvrcholilo v šedesátých letech minulého století, kdy byly masově 
bourány secesní domy, aby uvolnily místo pro eklektické, urbanistic-
ky nesourodé železobetonové a skleněné krychle hlavního města. Po-
dílely se na tom Evropský parlament i Evropská komise, jejichž vznos-
nost nahradila starou secesní zástavbu.
Moje milá trojice Le Pen, Mach a Farage mi připomínají svou nekom-
promisností tehdejší bruselské radní bourající město. Stupeň odpo-
vědnosti však mají europoslanci řádově větší než bruselská radnice 
šedesátých let. Brusel ztrátu secesních činžáku přežil a radním je od-
puštěno, zbourání Evropské unie by však mělo těžké následky pro vět-
šinu evropských zemi. Unie je totiž garantem míru v Evropě. Její pád 
by doprovázelo otevírání starých evropských ran a nenávistí. Nechtěl 
bych nést odpovědnost za nová evropská kataklysmata. Možná, že by 
si mí kolegové měli z bruselského Horního města udělat pěší výlet do 
Dolního města a prohlédnout si fasády secesních domů, které tehdej-
ší municipální politici nestačili zničit.

Jaromír Štětina

V prvním čísle Kurýra jsme vás informovali o našem záměru otevřít dis-
kusi nad revitalizací parku na Výtoni a vytvoření pěší zóny v části uli-
ce Na Hrobci směrem od Rašínova nábřeží. Představili jsme projekt a v 
létě uspořádali setkání s občany, abychom se dozvěděli, zda tento ná-
vrh podporují, což se nám potvrdilo. A tak jsme začali jednat s předsta-
viteli Prahy 2 a dotčenými odbory Městského úřadu.
Během mnoha jednání se ukázalo, že dotčená část ulice Na Hrobci je 
označena jako „obytná zóna“, ale že vůbec nesplňuje zákonné podmín-
ky toho, jak má obytná zóna vypadat. Především, obytná zóna nemá 
mít výškový rozdíl mezi chodníky a silnicí, dále se v obytné zóně smí 
parkovat jen na zvláštní povolení, auta nemají přednost před chodci, 

Pomlčka 
v dYnamice měsT 

Zapomenutá místa jsou pomlčkou v   dynamice 
města. Jsou nadechnutím při každodenním sho-
nu. Jsou dotekem minulosti, naší zapomnětlivos-
ti, naší nevšímavosti, ale i naší někdy zoufalé snahy 
zachovat něco známého, neměnného. Zapome-
nutá místa mohou být nádechem v  naší snaze ne-
ustále něco vylepšovat.
Většinou má slovo zapomenout negativní konota-

ce. Zapomněl/a jsem úkol, zapomněl/a jsem něco zaplatit, zapomněl/a 
jsem dodržet tento termín. Ale zapomenout na místo. Jak se to stane? 
Nevím. Možná to vychází z   toho, že město i místa mají svou vlastní 
vnitřní dynamiku, která sice kooperuje s  námi lidmi, kterou mi lidé čas-
to měníme, zrychlujeme či zpomalujeme, která je ale svébytná. Samo-
zřejmě, že město bez lidí umírá, ale to neznamená, že jeho život je pod-
řízen pouze naší vůli či chtění. 
Zapomenutá místa mohou znamenat, že by se na jejich opomenutí 
mělo zase vzpomenout a něco s   tím udělat. Zároveň ale zapomenu-
tá místa mohou držet paměť města i místa. Mohou zprostředkovávat 
vzpomínku minulosti. Mohou nabízet dotyk oddechu nebo bizarnosti.  
I bizarnost má v  našem životě místo a měla by se občas zobrazit i ve 
městě, protože město je otisk našeho života.

Bedřiška Kotmelová

2 těch očůraných rohů od těchto citlivých lidí máme zbytečně mnoho.  
K  tagu lze pouze říci:  „jména hloupých na všech sloupích.“
Na druhé straně graffiti, a asi nejznámějším umělcem v  tomto směru 
je Banksy, je trochu jiný směr. Ač si budu protiřečit, když napíši, že lituji,  
že Praha nemá svého Banksy. Z  tvorby tohoto člověka je totiž poznat, 
že chápe moderní dobu, chce v  lidech vzbuzovat zamyšlení nad sou-
časnými problémy, a nad umístěním svého graffiti se zamýšlí. Ačkoli 
tedy i takový sprejer způsobí škodu na majetku, lze říci, že prostor neza-
mořil nicneříkající čmáranicí tagu.
Asi jste si povšimli mé rozpolcenosti v  této otázce. Ani v  jednom popsa-
ném případě však neobhajuji poškozování cizího majetku. Hlavní město 
Praha má několik ploch, na kterých mohou sprejeři realizovat svá dílka. 
Tyto lidi pak skutečně považuji za umělce, za lidi, kteří jsou tvůrčí. Všich-
ni ostatní ničí cizí díla, díla architektů, díla času na domech, které nebyly 
opraveny, nejsou přínosem pro společnost, jsou pouhými vandaly.
Policie ČR průběžně dokumentuje tagy s  cílem, že pokud bude někte-
rý z  jejich autorů dopaden, bude mu kladeno za vinu, že jeho „podpis“  
se vyskytl i na jiných místech. Čtenář si asi umí představit, jakých škod  
se sprejer tímto dopouští, avšak také mu musí být jasné, že dopadení 
sprejera a prokázání škod není a nebude snadná záležitost. Nebuďte 
proto lhostejní ke svému okolí. Netolerujte ničení cizího majetku. I na 
Vás totiž záleží, v jakém prostředí žijeme.

Bohuslav Matuška

gRaFFiTi, nemoc zdí

Pěší zóna v  ulici na HRobci aneb co Je novéHo
atd. Po jednání s ředitelem odboru dopravy jsme se rozhodli v této prv-
ní fázi usilovat o naplnění těchto zákonných podmínek, čímž by byl na-
plněn první krok našeho projektu revitalizace celého místa. Ulice Na 
Hrobci by se tak propojila s parkem.
Projekt byl představen na Komisi rozvoje a byl členy v módu „obytné 
zóny“ podpořen. Dále jej projednávala Komise dopravy a vyžádala si 
podrobnější studii módu „obytná zóna“.
I když jsme očekávali, že věci půjdou poněkud rychleji, máme radost, 
že se naše snaha posunula dále a má podporu dotčených osob na MČ 
Praha 2.

Jiří Š. Cieslar a Josef Smutný

Banksy - Cave painting

Victor Horta - městský dům - Brusel

Vizualizace


