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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Vydělali jsme miliony, tvrdí Dvojka.

Radnice Prahy 2 se chlubí, že díky investicím peněz z prodeje nos z nájemného, jistotu, že její peníze někdo
neproinvestuje, a zároveň by disponovala volbytového fondu nejlukrativnější části metropole získala za
nými byty, které by mohla nabídnout zástupcům důležitých profesí nebo sociálně znevýrok 2020 do městské pokladny desítky milionů. Cena bytů
hodněným občanům.
však za posledních deset let vzrostla natolik, že kdyby si byty Radnice není realitka!
ponechala, její zisk by byl podle opozice v řádu miliard.
Dvojka si ale myslí, že s majetkem nakládá
eště na konci roku 2008 se Praha 2 starala o 4387 bytů. V září 2020 jich měla
už jen 3004. Miliardy, které jí prodej téměř 1400 bytů vynesl, vložila městská část
do investičního portfolia, termínované vklady
a spořicí účty. Z nich jí jen za minulý rok má
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přijít 70 milionů. Připomeňme si, že v roce
2008 stál metr čtvereční bytu v Praze okolo
50 tisíc, dnes je to přímo na Praze 2 okolo až
140 tisíc. Kromě více než stoprocentního nárůstu cen u svých bytů by radnice, pokud by
je neprodala, měla zajištěný i dlouhodobý výstr. 8
Osobnost Prahy 2:
Rozhovor s Lindou Orlik

dobře. „Městská část Praha 2 není realitní
kancelář. O prodeji bytů se rozhodlo ve volebním období 2012–2014 a na základě požadavků občanů. Je jasné, proč chtěli bydlet ve
svém, a ne v pronájmu. K prodeji došlo až po
pečlivém výběru a důkladné analýze, kolik
pokračování na straně 6
str. 10
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Mohly to být miliardy! zlobí se opozice
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aktuality

rvní ročník soutěže JA Top Logo
prověřil graﬁcké a prezentační dovednosti středoškoláků, kteří se
v projektu JA Studentská Firma celý
školní rok věnují reálnému podnikání.
Ocenění za nejlepší vizuální identitu své
studentské ﬁrmy v hlavním městě získali
žáci ze školy Českoslovanská akademie
obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze 2.
Zatímco školy jsou opět zavřené, průběh
vzdělávacích projektů jako JA Studentská Firma, epidemická situace neovlivnila. Letos se středoškoláci v rámci realizace vlastní ﬁrmy navíc utkali v nové
soutěži JA Top Logo, která je posunula
dál v oblastech graﬁckého designu a produkce reklamních videí. V Praze zvítězilo
u odborné poroty logo studentské ﬁrmy
z Českoslovanské akademie obchodní
Dr. Edvarda Beneše Kiara parfumes,
která se věnuje prodeji parfémů a výrobě
solí do koupele. Na druhém místě skončili
studenti z Gymnázia Na Zatlance s ﬁrmou Herbee a třetí příčku obsadil tým
Střední školy hotelnictví a gastronomie
SČMSD s graﬁckým znázorněním své
cestovní kanceláře CK Covid - 20. Soutěž
poskytuje příležitost soutěžit v oblasti
graﬁckého designu a produkce reklamního videa své ﬁrmy. Studenti získají povědomí o důležitosti a realizaci graﬁckého designu loga a promo reklamního
videa. Pro vítěze krajských kol je připravena návštěva Evropského parlamentu
ve Štrasburku. Pak se utkají v národním
klání, výsledek bude vyhlášen 2. února.
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Galerie Mimochodem
oživuje prostory podchodu metra
ově vzniklá exteriérová galerie s nepřetržitým provozem a názvem Mimochodem si dala za cíl oživit prostory podchodu do stanice metra B z Palackého
náměstí, ale zároveň také prezentovat práci
mladých českých umělců. V podchodu čtyřikrát ročně vzniknou nová monumentální
díla, která budou tak trochu mimochodem
přístupná všem kolemjdoucím. Projekt galerie podpořil Magistrát hlavního města Prahy.
Partnerem projektu je Domov sociálních služeb Vlašská. Až do konce března se mohou
cestující a kolemjdoucí pozastavit nad výstavou PF 2021 Zuzany Bramborové a Jakuba
Plachého. Ve vestibulu Palackého náměstí
u výstupu z metra B Karlovo náměstí směrem k Zítkovým sadům nabízí ilustrátoři Zuzana Bramborová a Jakub Plachý velkoformátový poetický exkurz do interiéru našich
bytů i hlav.

N

Vydejte se na virtuální
procházky za architekturou měst
entrum architektury a městského plánování ve spolupráci s dalšími pěti
centry zaměřenými na architekturu,
v Chicagu, Bostonu, New York City a Los Angeles, společně přináší virtuální procházky
po svých městech. Procházky se uskuteční
vždy v sobotu, od 30. ledna do 27. února od

C

18.00 hodin on-line přes Zoom. Vstupenky
lze zakoupit na webu pouze jako balíček
všech šesti měst. Účastníci virtuálních procházek zavítají s odborníky na architekturu
a místními průvodci, kteří svá města znají
nejlépe, na nejznámější místa a odhalí překvapivé historické i současné budovy.

Strážníků je na Dvojce málo
a noví hned tak nebudou
ražský magistrát snížil rozpočet Městské policie hlavního města Prahy. Městská policie v Praze 2 má proto přijít
o čtrnáct tabulkových míst. Dlouhodobě na
Dvojce chybí téměř dvacet strážníků, v budoucnu jich tedy v ulicích Dvojky může být
ještě méně než dosud.
Podle aktuálních statistik chybí v Praze 2
k 1. lednu 19 strážníků a 129 policistů.
V souvislosti s ekonomickým dopadem pandemie a očekáváným nárůstem nezaměstnanosti se přitom bezpečnostním složkám letos
nabízí šance na doplnění početních stavů
a kvalitnější výběr uchazečů. Jakékoli snížení
tabulkových míst může v konečném důsled-
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ku vést k ohrožení veřejného pořádku. „Je
naprosto nepřípustné, aby magistrát v době,
kdy čelíme pandemii koronaviru, snížil pro
letošní rok rozpočet městské policii. Aktuální
situace klade na strážníky výrazně více povinností souvisejících nejen s vymáháním dodržování vládních opatření. Postoj magistrátu proto považuji za hazard s bezpečností
Pražanů,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana
Černochová.
Starostka a radní pro bezpečnost Michal
Zuna se obrátili na vedení hlavního města
Prahy a žádají, aby potřebné ﬁnance pro
městskou policii našlo, případně snížení
počtu tabulkových míst přehodnotilo tak, aby

nedocházelo ke znevýhodnění centrálních
městských částí.
„S postupem magistrátu nemůžeme jako
centrální městská část rozhodně souhlasit.
Speciﬁka výkonu služby i bezpečnostní rizika
jsou s okrajovými částmi metropole zcela nesrovnatelná. Celoplošné poměrné snižování
tabulkových míst u městské policie je proto
pro nás nepřijatelné. Navíc letošní rok bude
s ohledem na možný vývoj nezaměstnanosti
příhodný pro využití personální nabídky na
trhu práce. Snížení tabulkových míst považuji za promarněnou příležitost k řešení náboru potřebných strážníků,“ dodal Michal
Zuna.
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Studenty a firmy
propojila soutěž

aktuality

Dvojka testuje
systém chytrého zavlažování
adnice Prahy 2 bude i letos pokračovat
v testování systému chytrého zavlažování v parcích. Naváže tak na pilotní
projekt z loňského roku v Sadech Bratří
Čapků, který ukázal, že chytré zavlažování
dokáže snížit spotřebu vody až o jednu čtvrtinu a šetří energie. V loňském roce proto navázala spolupráci s českými technologickými
ﬁrmami CleverFarm a PlantControl. Ty doda-

R

ly městské části chytrou technologii – senzory a další soﬁstikovaná zařízení, která jsou
schopna kromě úhrnu srážek monitorovat
i vlhkost, teplotu půdy a vzduchu. Podle aktuálních potřeb vycházejících z těchto měření
pak systémy nastaví na jednotlivých místech
různou míru zavlažování travnatých ploch,
což v konečném důsledku přináší úsporu
vody i energie.

Úmrtí dítěte
byla podle policie vražda
souvislosti s prosincovým úmrtím novorozence na pražských Vinohradech
obvinili policisté z vraždy čtyřiatřicetiletou ženu. Je ve vazbě, v případě odsouzení
jí hrozí patnáct až dvacet let vězení, případně
výjimečný trest. O posunu ve vyšetřování
dnes na webu pražské policie informovala
její mluvčí Eva Kropáčová. Bližší informace

V

k případu policisté nechtějí sdělovat. K mrtvému novorozenci v jednom z bytů v Chodské
ulici v Praze 2 přivolal policisty loni 16. prosince pracovník záchranné služby. Policie
tehdy v souvislosti s tragickým případem zadržela jednu ženu. Zda byla tato žena v příbuzenském vztahu s novorozencem, kriminalisté neuvedli.

Před 52 lety se
na protest upálil Jan Palach
raha 2 si 16. ledna připomněla oběť
studenta Jana Palacha, který svým činem apeloval na ostatní, aby nepropadali beznaději a nikdy nepřestali usilovat
o demokracii. Odkaz Jana Palacha je úzce
spjat s městskou částí. Narodil se v porodnici
v Londýnské ulici, na hranici této městské
části vykonal svůj tragický čin a v nedaleké
nemocnici v Legerově ulici, bývalém Borůvkově sanatoriu, prohrál svůj boj o život. Událost zde připomíná improvizovaný památník
od Otakara Duška. Jinou upomínkou jsou Palachovy rty odlité ve stříbře podle posmrtné
masky, kterou zemřelému sňal sochař Olbram Zoubek. Dílo medailéra Otakara Duška
je umístěno na vinohradské radnici v předsálí
kanceláře starostky Jany Černochové, která
i letos symbolicky památku Jana Palacha
uctila. I díky poslanecké iniciativě Jany Černochové je 16. leden již od roku 2013 významným dnem České republiky, Dnem památky Jana Palacha. Městská část vydala
v roce 2019 publikaci historika Petra Blažka
Jan Palach – Průvodce místy paměti na území městské části Praha 2. Rozsáhlý text o Ja-
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Trhy
na Jiřáku
armářské trhy na náměstí Jiřího
z Poděbrad by se měly po lednové
odmlce znovu otevřít v polovině
února. Organizátoři pro letošní rok chystají několik novinek, kromě jiného se
třeba renovují pevné stánky. Vzhledem
k přetrvávajícím protiepidemickým opatřením se nicméně i nadále musí trh řídit
aktuálními nařízeními vlády a tržiště provozovat jen s omezeným počtem míst,
stejně jako tomu bylo na konci roku.

F

Encyklopedie
Prahy 2
a webových stránkách Encyklopedie Prahy 2 | kulturně historické
dědictví (praha2.cz) najdete
spoustu zajímavostí vztahujících se
k druhé městské části. Kromě toho si tu
můžete připomenout různá výročí, porovnávat historické mapy a staré fotograﬁe se současností, ověřit své znalosti
v různých kvízech nebo si najít tipy na
zajímavé procházky. Encyklopedie se neustále doplňuje a rozšiřuje, jen za prosinec minulého roku do ní přibylo sedmdesát nových hesel a článků.

N

Metro na Karláku
přístupnější
áňské práce na bezbariérovém
zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí už skončily, stavba výtahů vstupuje do ﬁnální fáze. Původní třicet dva metrů hluboká těžební šachta je
už zalita téměř tisícovkou kubíků popílkového betonu, v únoru se na jejím místě
ve Václavské ulici začne s úpravou vozovky, chodníků a výstavbou autobusové zastávky, které bude přímo u výstupu z výtahů v uliční úrovni. Výtahy už jsou
osazeny v části vedoucí z nástupiště do
přestupní chodby, je vybudovaná hrubá
stavba únikového schodiště, v přestupní
chodbě je nainstalován nový tlakový uzávěr. Právě se osazuje kabelové vedení
a začíná se s pokládkou dlažby a obkladů
v přestupní chodbě mezi oběma dvojicemi výtahů a s instalací výtahů z přestupní
chodby do uliční úrovně. Vše by mělo být
v provozu na konci letošního května.

B

nu Palachovi najdou zájemci také na internetu v Encyklopedii Prahy 2 spolu se všemi
odkazy na jeho stopy v Praze 2.

zdraví

Očkování proti covidu-19
ve druhé městské části
cín. Vakcína je kontraindikovaná u osob,
které prodělaly jakoukoli alergickou nebo
anafylaktickou reakci po předchozí dávce
vakcíny nebo po jakékoli její složce.

Od 22. ledna se očkuje v v očkovacím centru Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady v pavilonu O v pátém patře.
Nejsnadněji se tam dostanete vchodem pro pěší či vjezdem
č. 4 z ulice Ruská. Registrace k očkování ve FNKV je možná
pouze po objednání v rezervačním systému MZČR na adrese:
https://reservatic.com/ockovani.
e Všeobecné fakultní nemocnici zatím
plánují v lednu a únoru očkovat zdravotníky a některé rizikové skupiny, zejména v domech pro seniory. S očkováním široké veřejnosti začnou na jaře 2021. Zatím
se nelze objednat ani si rezervovat místo.

V

Doporučení České
vakcinologické
společnosti
Očkování doporučuje všem osobám, pro
které je očkovací látka schválena Evropskou
lékovou agenturou a které nemají žádnou
kontraindikaci. V době nedostatku očkovací
látky doporučují očkovat nejdříve prioritní
skupiny, to znamená zdravotníky, členy integrovaného záchranného systému, armády,
kteří se podílejí na boji s covid-19, pracovníky
sociálních služeb a pro pacienty nad 65 let
a chronické pacienty s klinicky rizikovými
faktory. Také ho doporučují osobám, které

onemocnění covid-19 již prodělaly, a to nejdříve sedm dní po ukončení izolace při
asymptomatickém průběhu a nejdříve 14 dní
po ukončení izolace při symptomatickém průběhu. Reinfekce během tří měsíců po infekci
je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Proto se doporučuje při omezené dostupnosti vakcíny odložit očkování o tři měsíce po ukončení izolace.
Nedoporučuje se plošné očkování těhotných a kojících žen, jelikož nebyly zařazovány do studií covid-19 vakcín, a proto pro
doporučení jejich očkování není k dispozici
dostatek údajů. Těhotné ženy ale mají proti
netěhotným ženám stejného věku zvýšené
riziko závažného průběhu onemocnění covid-19.
V průběhu používání mRNA vakcíny v běžné praxi byly hlášeny u některých očkovaných osob anafylaktické reakce. Riziko této
reakce je velmi nízké, ale pravděpodobně
vyšší než u jiných rutinně používaných vak-

Pracovníci humanitního odboru Úřadu
městské části Praha 2 spustili 12. ledna speciální informační linku 800 600 604. Díky
navázané spolupráci se Všeobecnou fakultní
nemocnicí v Praze se během následující soboty podařilo naočkovat prvních 140 dvojkových seniorů ve věkové kategorii 80+.
„Velice si vážím vynikající spolupráce
a vstřícnosti Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze, díky které se podařilo vše rychle zorganizovat. Poděkování patří samozřejmě
i pracovníkům Úřadu městské části Praha 2
a našeho Centra sociálních služeb, bez jejichž
nasazení by celý systém pomoci nemohl fungovat,“ řekla starostka Prahy 2 Jana Černochová.
Na speciální informační linku radnice
Prahy 2 volají nejen senioři, ale i jejich rodinní příslušníci. Funguje v pracovní dny od
8 do 16 hodin. Na základě zájmu pak úředníci
ve spolupráci se zdravotníky vytvářejí harmonogram, podle kterého zájemce kontaktují zpět s konkrétním termínem očkování.
Vedle poradenství a koordinace samotného
očkování zajišťuje radnice v případě potřeby
i doprovod do očkovacího centra na Karlově
náměstí.

Kdo se může
očkovat?
■ Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou
přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.
■ Pro koho je očkování vhodné?
■ Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro
děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku
vhodné nebudou. Vakcína Comirnaty je
určená pro osoby starší 16 let, vakcína ﬁrmy Moderna pro osoby starší 18 let.
■ Kolik očkování stojí?
■ Očkování proti covid-19 bude nepovinné a bezplatné.
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Praha 2 očkuje
seniory 80+ bez front
a bez stresu

causa

Vydělali jsme miliony, tvrdí Dvojka.

Mohly to být miliardy! zlobí se opozice
dokončení ze strany 1
bytových jednotek si městská
část musí ponechat,“ sdělil Našemu REGIONU místostarosta Jan
Korseska (ODS). Stávající bytový
fond městské části podle něj plně
uspokojuje její potřeby na byty
pro sociální účely, pro služební
účely a podobně. „Podnikat v realitách mají podnikatelé, ne veřejná správa. My spravujeme svěřený majetek hlavního města
Prahy, uspokojujeme potřeby našich občanů Prahy 2 a naše hospodaření i ve zdaňované činnosti
je dobré,“ je přesvědčený Korseska. Bezpečnost a dobrou výnosnost investic MČ Praha 2 potvrdila podle radnice také analýza
společnosti Four Dimensions.
Rozložení majetku městské
části do různých fondů nemusí
být podle ředitele společnosti Develop reality Tomáše Neumanna
úplně špatný nápad. Zvlášť když
výhodnost investic do nemovitostí v dnešní době není úplně
jednoznačná. „Ceny realit mohou být na vrcholu nebo k němu
nemusí mít daleko. A nikdo neví,
co bude dál. Možná, že porostou

ještě dalších pět let, ale v důsledku celosvětové pandemické situace se může také trend obrátit,
a mohou během krátké doby poklesnout třeba i o padesát procent,“ vysvětlil Našemu REGIONU Tomáš Neumann. „V každém
případě by městské části měl s investicemi pomoci prověřený analytik a celá záležitost by měla
být transparentní,“ myslí si Neumann.

Jak králíky z klobouku
Jenže právě netransparentnost při nakládání s majetkem
města kritizuje opozice. „Stále
ještě neznáme jméno poradce,
tedy spíše zprostředkovatele,
který místostarostovi Janu Korseskovi s výběrem společností,
kam se peníze vložily, v roce
2019 pomáhal. Proto všechny
tyto dílčí informace vzbuzují
velké pochybnosti,“ řekl Našemu
REGIONU zastupitel Prahy 2 Jaroslav Němec (Piráti). „Že městská část nemá být realitkou,
v tom s panem místostarostou
souhlasím. Proto nechápu, proč
se jako realitka chovala a byty
prodávala. Městská část má řád-

Jan Korseska.

Robert Veverka.

ně spravovat svěřený majetek
města a ne se ho zbavovat pod
cenou!“ prohlásil Němec.
Pochybnosti u opozice vzbuzuje i částka 70 milionů. „Vedení
radnice Prahy 2 tahá výsledky
zhodnocení ﬁnančních prostředků z prodeje bytů jako králíky
z klobouku, jelikož částka 70 milionů je jen hrubý odhad. K dnešnímu dni nemá radnice všechny
podklady, a jak mi do telefonu po-

tvrdila vedoucí ekonomického
odboru radnice ing. Eva Klímová,
některé společnosti podle ní dodají účetní podklady až na konci
února,“ řekl Našemu REGIONU
další pirátský zastupitel Robert
Veverka. Na základě vývoje cen
nemovitostí za posledních deset
let je podle něj zřejmé, že zhodnocení někdejšího bytového fondu Prahy 2 by dnes bylo v řádu
miliard.

Šance pro
bývalého starostu Prahy 2
■ Jiří Paluska, bývalý starosta Dvojky v letech 2010 až 2012, dostal od Ústavního soudu šanci na vyšší odškodnění za nezákonné
stíhání kvůli trestnímu oznámení organizace Transparency International. Ta jej obvinila ze zneužívání pravomoci veřejného činitele při správě cizího majetku. Škoda měla být tři miliony a Paluskovi hrozilo až deset let vězení.
■ Paluska vinu popíral, ale přesto se vzdal svého postu starosty.
O tři roky později ho soud obvinění zprostil a v půlce ledna letošního roku Ústavní soud shledal, že Paluska má nárok na vyšší odškodné, než jaké mu dosud přiznaly pražské soudy. Ty mu uznaly
náklady na obhajobu a menší část z požadované náhrady nemajetkové újmy, konkrétně deset tisíc korun za každý měsíc stíhání.
Nárok na náhradu majetkové újmy kvůli ztrátě místa starosty
mu však nepřiznaly, protože na svou funkci rezignoval dobrovolně. S tím však ústavní soudci nesouhlasili. „Pokud stěžovatel
naznal, že je v souladu s politickou kulturou, aby v případě zahájení jeho trestního stíhání rezignoval na výkon veřejné funkce,
lze mu to jen stěží přičítat k tíži,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Tomáše Lichovníka.
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Co se vám líbí, a co vás štve

na druhé městské části
Náhodně vybraných občanů Prahy 2 jsme se
nedaleko stanice metra I. P. Pavlova zeptali,
co se jim líbí, a co je naopak štve na jejich
městské části. Vadí jim třeba bezdomovci
nebo špína na ulicích, ale místní radnice se
dočkala i pochvaly.
Štvou mě bezdomovci. Ti tady otravují už trošku
moc. Je to horší a horší a pořád přibývají. Ale jinak není problém a Praha 2 je celkem v klidu.
I radnice je úplně v pohodě. Myslím, že jsou horší
čtvrti než Praha 2.
František Ježek, 65 let, důchodce

Je tu všude blízko, všude si můžu dojít pěšky,
i do centra. Všechny obchody jsou tady za rohem,
to je hlavní. Štve mě akorát, když je tu hodně
lidí na zastávce, když čekám na tramvaj. Jinak
jsem tu spokojený.
Michal Pokorný, 21 let, student
Nevím, že by se mi tady něco nelíbilo. Spíš se mi
tady líbí všechno. Radnice se chová ke mně s respektem. Já mám respekt a oni mají respekt.
Michal Kriško, 65 let,
lékař na neuropsychiatrii

Co se vám líbí, a co vás štve na druhé městské části
Diskutujte na webu nasregion.cz/p2-libisenam

Praha 2 za to tedy moc nemůže, ale líbí se mi,
že je to tady v centru a že mám všude blízko. A co
se mi nelíbí? Nad tím neuvažuji. Myslím, že radnice žádné psí kusy nedělají a že se i starají. Ale
já o tomhle vůbec nepřemýšlím, mám svých starostí dost.
František Nohejl, 80 let, důchodce

INZERCE V2-0204

Žijeme tady už moře let a žádné závažnější připomínky nemám. Vždycky se něco najde, ale
v podstatě velký věci myslím, že ne. Všude je něco, ale Praha 2 je krásná. A spokojenost veliká,
i s paní starostkou Černochovou. Vycházejí nám
vstříc.
Vladimír Vostřák, 70 let,
důchodce, pracoval v gastronomii
Praha 2 je extrémně špinavá. Všude. Ať přijdete,
kam přijdete. Všude narvané ulice. Sice se uklízí,
ale protože je tady velký provoz a parkování, neuklízí se dokonale, protože se s tím ani nemůže
nic dělat. Jinak celkem fajn, ale ta čistota, ta je
na pováženou. V tom by měli určitě přidat.
Milada, 77 let,
důchodkyně, pracovala jako laborantka ve zdravotnictví
Praha 2 je velice poetická. Miluji zdejší parky, je
tu Folimanka nebo Kateřinská zahrada. Jsou tu
romantická zákoutí i malebné kavárničky, když
tedy mohou být zrovna otevřené. Je tu výborná
možnost kulturního vyžití – Vinohradské divadlo, kousek odtud je divadelní klub v Řeznické.
Myslím, že vedle Hradčan a části Starého Města je
Praha 2 jedním z nejpoetičtějších míst v Praze. Mám tu
ráda všechno.
Eva, 53 let, herečka

www.vase2.cz

7

osobnost Prahy 2
Profesionální fotoaparát má teprve tři roky, ale za tu dobu
dokázala víc, než mnozí její kolegová za celá léta.
S technikou velká kamarádka není, ale daří se jí zachycovat
emoce svých modelů tak, že jí dnes volají s prosbou o portrét
i celebrity. Díky zklidnění, které jí do práce přinesla
koronavirová opatření, si uvědomila, že přes veškerý úspěch
je na prvním místě rodina.

Linda Orlik:
PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO LINDA ORLÍK A ROMAN ŠEBEK

Jsem ráda, že jsem to nevzdala!
● Chtěla jste být vždycky profesionální fotografkou?
Nikdy jsem netoužila být fotografkou, ale
vždy jsem nesmírně ráda zachytávala okamžiky a věci kolem sebe, byť jen mobilem. To
mi zůstalo dodnes, s tím rozdílem, že portréty lidí fotím fotoaparátem a život kolem sebe
dál pouze mobilem, protože ten mám vždy
po ruce. Jinak fotím teprve tři roky, v lednu
2018 jsem si koupila svůj první foťák. K focení lidí mě dovedlo více náhod. Po čtyřicítce
jsem najednou nevěděla, co dál v životě dělat.
Dřív jsem pracovala jako modelka, pak se mi
narodil úžasný syn a byla jsem matkou na
plný úvazek, jenže syn povyrostl a a já toužila
svůj život ještě něčím naplnit. Pak se mi na
sociální síti zobrazil inzerát na kurz portrétní
fotograﬁe a okamžitě to ve mně hluboce zarezonovalo. Začínal přesně v den mých čtyřicátých druhých narozenin a já to brala jako
znamení. Nicméně byl pro mě velmi těžký.
● Proč?
Byli tam vesměs lidé, co už fotit uměli a jen
se přišli zdokonalit v portrétní fotograﬁi. Já
byla jediná, co neuměla vypůjčený foťák pomalu ani zapnout. Naprostý outsider. Kurz
byl určitě dobrý, ale ne pro mne, v danou
chvíli jsem byla úplně na začátku. Tak jsem
to vzdala, že na to nemám. Nejsem technický
typ a tam to bylo stále o technice a číslech, to
mi hlava nebrala. Jednoho dne se mi ale
ozvala známá, že dělá knihu života své dceři
k patnáctým narozeninám a že se jí velmi líbí
moje fotky a že by byla moc ráda, kdybych tu
poslední fotku v knize vyfotila já. Díky tomu
jsem se začala zajímat o foťáky, četla jsem
mraky recenzí, až se ke mně dostala jedna
recenze na bezzrcadlovku Fuji, která se mi
okamžitě zalíbila hlavně tím, že je jednoduchá na ovládání. Cítila jsem, že tohle by
mohlo být ono, takže jsem si v lednu 2018,
teď jsou to tři roky, koupila svůj první foťák
Fuji X-T2 , do kterého jsem se zamilovala
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hned, jak jsem ho držela v ruce. Cítila jsem,
že to je přesně ono!
● Pomohlo vám ve focení i to, že jste byla
modelka?
V mnoha věcech. Absolvovala jsem spoustu workshopů, kde jsem si všimla, že hodně
fotografů řeší, jak komunikovat s modelkou
a jak si ji napózovat. Přitom jde hlavně o komunikaci s člověkem, kterého chci fotit. Když
ke mně přijde člověk na focení, nejdeme hned
fotit. Dáme si kafe nebo čaj, povídáme si a naladíme se na sebe. Často zjištuji, kolik mám
s daným člověkem společného. Občas říkám,
že to je taková forma psychoterapie, každý
je něčeho plný, někdy i já sama a je zajímavé,
jak se pak každé to povídání objeví v těch fotkách. Baví mě to. Baví mě poznávat nové lidi.
Nějak je vidím a cítím, když přijdou a pak,
když je víc poznám a oni se mi otevřou, je to
úplně jiné. Samozřejmě ne každý se chce otevřít, někdo si tu svoji slupku hlídá a brání a já
to plně respektuji, přesto mi stačí pár minut
a vím, koho asi fotím. Ale většina lidí u mě
v ateliéru odhodí nejen kabát na věšák, ale
i veškeré zábrany, a mám pocit, že se všichni
v mé přítomnosti krásně uvolní a pak se to
fotí úplně samo. Většinou fotím už během
povídání, je tam plno emocí. Občas lidé přicházejí s tím, že nevědí, jak se mají tvářit,
jestli jim nějak pomůžu je nastavit či napózovat, ale to já moc nedělám, fotím portréty,
ne módní fotograﬁe, zajímá mě obličej, ne
póza, zaměřuju se hlavně na oči, pak si třeba
nevšimnu, že máme špatně límeček u košile,
ale pro mne to v tu chvíli není podstatné. Samozřejmě potom ve výsledku fotograﬁe mi
vadí, že jsem něco přehlédla. Snažím se , aby
lidé byli na mých fotkách co nejvíce přirození
a myslím, že se mi to daří. Pro mě je největší
odměnou, když lidi odcházejí z focení usměvaví a spokojení s tím, že to byl super den
a moc si to užili a že vlastně ani nevědí, že se
fotili.

● Zpátky k tomu začátku...
Potom, co jsem si koupila svůj úžasný
první foťák, jsem ho začala testovat. Moje
první a nejdůležitější modelka byla Ema,
dcera té mojí známé. S Emou vznikly mé první fotky v portfoliu a měla jsem z nich ohromnou radost. Pak jsem absolvovala různé fotoworkshopy, což pro mě byla velká škola.
Určitě mi pomohlo, že jsem se tam pohybovala mezi fotografy a pochytila spoustu znalostí ohledně svícení, focení i postprocesu.
Ale nejvíc jsem se naučila to, že jsem pochopila, co nechci, že nechci fotit jako ten nebo
onen a že musím jít vlastní cestou. Velký
zlom pro mě nastal, když mě fotograf Jakub
Ludvík požádal o portrét, který pak vyšel na
titulce jeho autobiograﬁcké knihy. Myslím,
že od té chvíle jsem si konečně začala více
věřit a taky mé okolí pochopilo, že to s focením myslím opravdu vážně.
● Jak jste se dostala k focení celebrit?
Většinou to byly samé náhody, kterým jsem
občas trochu pomohla a později už to byla
řetězová reakce. První, koho jsem oslovila,
byl David Kraus, který byl úžasný a šel do toho. Podobně to bylo i s Václavem Noidem Bártou, ten byl tak časově vytížen, že jsme fotili
na chodbě v divadle v pauze na oběd, přesto
se fotky povedly ke spokojenosti nás obou.
Nebo Jirka Mádl, který strašně spěchal a měl
jen deset minut času večer ve tmě na hlavním
nádraží, takže jsme cvakli pár fotek v úschovně zavazadel pod nějakou šílenou zářivkou a do toho tam ještě vlítli policajti, kteří
honili nějakého zloděje. A takhle to frčelo, až
najednou mi začali lidi sami volat, že chtějí
ode mne fotky. Postupně mi přibývaly další
fotky – třeba Martin Dejdar, Jiří Lábus nebo
Lucka Vondráčková. Díky setkání s Kateřinou Kairou Hrachovcovou jsem se spojila
i s bývalou první dámou České republiky, Dagmar Havlovou, a já měla tu čest ji fotit, což
byl pro mě zatím takový vrchol.

osobnost Prahy 2
● Jak se vám s ní fotilo?
Popravdě jsem ze setkání s Dagmar byla
hodně nervózní, ale už jak vystoupila z auta
rozesmátá jak sluníčko, byla nervozita pryč.
Po chvíli v ateliéru mi přišlo, že se známe
léta. Musím říct, že to je nádherná ženská
a focení s ní byla pohoda plná smíchu.
● Co bylo v začátcích opravdu těžké?
Nikdo mi moc nevěřil, stejně jako jsem si
úplně nevěřila ani já. A také to, že nejsem
technický typ a hodně jsem s tím bojovala.
Naučit se určité věci bylo pro mne opravdu
těžké. Když se na různých workshopech začalo mluvit o technice focení, číslech, clonách, času a isu, tak mě rozbolela hlava.
Chtěla jsem fotit, viděla jsem to, ale potřebovala jsem jednoduchý foťák, který by mi
v tomhle směru pomohl a nemusela bych si
lámat hlavu čísly a nastavením. Mnoho fotografů mi zpočátku radilo, co mám a nemám
dělat, ale já stále jela po svém, měla jsem pocit, že to vidím a cítím úplně jinak než oni.
Občas bylo těžké to ustát a obhájit. Stále se
považuji za začátečníka, jsem stále na cestě,
stále se učím. Tři roky nejsou dlouhá doba,
přesto mám pocit, že jsem za tu dobu ušla
velký kus cesty a zdolala mraky překážek.
Někdy to bylo opravdu těžké a přiznám se,
že bylo hodně momentů, kdy jsem už nemohla a chtěla to vzdát. Mnohokrát jsem si
doslova brečela do polštáře, ale jsem ráda,
že jsem to nikdy nevzdala, protože ten radostný pocit, co prožívám u každého focení
nebo potom při úpravách fotek, nelze ani
slovy popsat. Mám pocit, že jsem opravdu
našla smysl svého života. A když vám pak
píše tolik lidí a děkují za fotky nebo od vás
chtějí vyfotit nebo vás podporují, tak je to
nádhera, pro mne splněný sen.
● Fotíte jenom celebrity?
Ne, fotím i necelebrity. Ale focení u vánočního stromečku u mě fakt nehrozí. Navíc ča-

sově toho nestíhám tolik, kolik bych chtěla.
V ateliéru bývám pouze dva tři dny v týdnu,
ostatní dny pracuju na fotkách a víc nestíhám. Takže to u mě není jako na běžícím
pásu, nicméně kdo o fotku ode mne stojí, ten
si počká. A když vidím, že chce někdo jenom
fotku, jakoukoli, s klidným svědomím odmítám.
● Jaký máte vztah k Praze 2, kde máte
ateliér?
Ateliér na Vinohradech mám od září 2019.
Ale pohybovala jsem se tu i předtím, už
dlouho navštěvuji nehtové studio Jessica na
Vinohradské ulici a jeho majitelka Dáša je
má velká kamarádka. To ona mě po letech
znovu propojila s fotografem Jakubem Ludvíkem a vlastně díky ní vznikla ona fotka na
jeho knihu. Jsem jí za to moc vděčná! Za Jakubem Ludvíkem jsem pak často chodila do
ateliéru na Vinohradské dívat se, jak fotí,

a občas mu i s něčím pomoci. Mám moc ráda
Vinohrady, mám tam svoje oblíbená místa,
svoje kavárny, bistra, znám tu spousty lidí,
kteří tady žijí nebo pracují a které navštěvuji.
Miluju Riegrovy sady, mám je kousek za ateliérem a občas tam chodím i s lidmi fotit. Vinohrady jsou moje srdcovka a můj ateliér
v Mánesově ulici miluji.
● Co byste si teď nejvíc přála?
Hlavně zdravou, spokojenou rodinu a klid.
Před rokem touhle dobou jsem nic nestíhala,
bylo toho najednou tolik, vše se dařilo a já
měla mnoho práce a projektů a spousty snů
ohledně focení a rodinu jsem občas kvůli
tomu trochu odsouvala na druhou kolej. Za
minulý rok, kdy vlastně až do teď všichni prožíváme to, co prožíváme, jsme jako rodina
byli a stále jsme hodně spolu a mně hodně
věcí došlo. A jak jsem předtím hodně lpěla
na tom, že tohle musím a tamto musím, tak
teď už vím, že nemusím vůbec nic. Až se situace zlepší, tak se ráda k focení zase vrátím
a budu pokračovat, ovšem už vím, že ne tak
hekticky, jako tomu bylo před rokem. Rodina
na prvním místě!

Linda Orlik
■ Narodila se 26. října 1975 v Pardubicích.
■ Absolventka střední školy.
■ Profesionálně fotí tři roky.
■ Je vdaná a má jedenáctiletého syna.
■ Ráda fotí, má ráda přírodu a zvířata,
miluje procházky lesem, miluje hory,
v zimě chodí ráda po horách na skialpech, miluje české léto, pobyt na chalupě, svého psa a kocoura, má ráda
staré domy, zajímá se historii, ráda
pročítá staré kroniky.
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historie
Albertov je ulice spojující ulice Na Slupi a Ke Karlovu
v Praze 2. Je asi 550 metrů dlouhá, ale 200 metrů z toho tvoří
schodiště směrem k ulici Ke Karlovu. Albertov je ale také
název pro celou přilehlou univerzitní čtvrť, kde sídlí několik
pedagogických a vědeckých institucí souvisejících
s Univerzitou Karlovou, ČVUT a Všeobecnou fakultní
nemocnicí. Nejdelším schodištěm na Albertově jsou Velké
albertovské schody, které se skládají ze 116 jednotlivých
schodů, nicméně Malé albertovské schody, které spojují ulice
Studničkova a Apolinářská, mají dokonce 154 schodů.

Albertov:
PŘIPRAVILA MARCELA NEJEDLÁ, FOTO WIKIPEDIA

proč se tak jmenuje
lice, čtvrť i schody jsou pojmenované
po českém lékaři Eduardu Albertovi,
který ale paradoxně nikdy jako lékař
v Čechách, natož v Praze, nepracoval.
Narodil se 20. ledna 1841 v Žamberku.
Studoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a potom na Vídeňské medicínsko-chirurgické akademii. Promoval v roce 1867 a hned
nastoupil na vídeňskou kliniku, v roce 1873
byl jmenován řádným profesorem chirurgie
a přednostou kliniky v Innsbrucku. Zanechal
tam tak nezapomenutelnou stopu, že jeho
tamní následovníci se dosud hrdě honosí přídomkem dvanáctý či ikstý přednosta „po Al-

U

bertovi“. Chtěl nastoupit jako přednosta na
chirurgii v Praze, ale neuspěl, a ucházel se
proto o stejné místo ve Vídni, kde později dosáhl velkých úspěchů.
Na univerzitě ve Vídni, kde žil od roku
1881, se stal profesorem. Kromě toho vedl
soukromou praxi, mezi jeho pacienty, kteří
pocházeli z různých společenských vrstev
a z mnoha zemí, patřil i císař František Josef I. Jeho čtyřdílná kniha o chirurgii se stala
základní učebnicí mediků a byla přeložena
do francouzštiny a ruštiny. Je mu připisováno
několik prvenství v lékařství: první provedené odstranění štítné žlázy, první operace

tenkého střeva, první odstranění ledviny. Výjimečné byly i jeho operace kloubů.
Eduard Albert byl oblíbený nejen pro rozsáhlé vědomosti, ale rovněž díky svému vlídnému vystupování. Psal také básně, zajímal
se o politiku. Byl donátorem českých studentů a umělců, podporoval výstavbu Národního divadla či vydání Dějin národu českého
Františka Palackého.Svými styky s vysoce
postavenými osobnostmi významně pomohl
české politické reprezentaci. Byl poslancem
říšského sněmu a byl zastáncem osamostatnění Čech. V roce 1890 byl zvolen členem
České akademie věd a umění. Také jeho bratr
František byl lékařem a spisovatelem, jedna
sestra se stala spisovatelkou a druhá, herečka, založila v Žamberku muzeum.
Ke sklonku života se často vracel do rodného města, podporoval různé spolky a na
hřbitově nechal postavit kapli svatého Vojtěcha. V roce 1889 koupil v Žamberku rozsáhlý
pozemek a nechal si tady postavit vilu, v níž
potom pořádal mnohá setkání s osobnostmi
politického a kulturního života. K jeho přátelům patřil např. T. G. Masaryk, Alois Jirásek,
František Ladislav Rieger, Jaroslav Vrchlický
a další. Ve vile byl také nalezen mrtev 26. září
1900. Zemřel na mozkovou mrtvici, jeho
zdravotní stav ale také negativně ovlivnilo
dlouhodobé vystavení sublimátu, který se
tehdy používal jako dezinfekční prostředek
při operacích.
17. listopadu 2020 byla ve foyer budovy
Fyziologického ústavu1. Lékařské fakulty UK
odhalena busta Eduarda Alberta od sochaře
Jakuba Vlčka. Bronzová socha je v klasickém
stylu. Albert třímá knihu s nápisem Ars medicina, tedy umění léčit. Autor sochy Jakub
Vlček, který osobnost lékaře studoval, prohlásil, že nemohl uvěřit tomu, že toho jeden
člověk mohl za svůj život tolik stihnout.

Vaše 2. Nezávislý měsíčník o dění v Praze 2, vydává A 11, s. r. o., Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00, IČ 27120805,
Registrace MK ČR E 24004, Ročník II, vychází měsíčně, Datum vydání únorového čísla 1. 2. 2021
Příjem inzerce: Marta Šestáková, marta.sestakova@a11.cz, tel.: 603 712 534
Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 22. 2. 2021, časopis vychází 1. 3. 2021
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servis

z domácností v Praze 2
a území městské části
Praha 2 jsou umístěny nádoby na sběr použitých
potravinářských olejů a tuků
z domácností. Projekt programu
Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let v zájmu zkvalitnění životního prostředí, má napomoci
snížit zatížení kanalizace oleji
a odevzdat je k dalšímu zpracování. Černé nádoby s hnědým
víkem jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzam-

čeny, aby se zamezilo vhazování
nepatřičného odpadu, ale také
manipulaci s obsahem.
Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin,
strouhanky apod.) je třeba slévat
do plastových, uzavíratelných
nádob a ty následně odnést do
speciálně označených nádob!
Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT! Umístěny jsou na dvaceti
stanovištích:

Nové Město
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12
Vyšehrad
■ Neklanova 27
■ Vratislavova 16
Vinohrady
■ Sázavská 13
■ Vinohradská 38
■ Londýnská – Záhřebská

■ Polská 4
■ Krkonošská 2
■ Římská 10 naproti
■ Jana Masaryka 14
■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8
Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova u parku
■ Jaromírova 65

N

Provozní doba

sběrného dvora:
pondělí–pátek
sobota

Letní čas:
8.30–18.00
8.30–15.00

běrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání vybraných
druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního
odpadu (např. asfaltová lepenka
obsahující dehet, eternit a další

S

Zimní čas:
8.30–17.00
8.30–15.00

materiály obsahující azbest
apod.). Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad
hnijící nebo zapáchající.
Vjezd vozidel je omezen na
max. nosnost do 3,5 tuny.
Podrobnosti lze dohodnout
také na tel. čísle 236 040 000.

Infolinka Prahy 2 – sociální poradenství: 800 600 604
Sociální poradenství humanitního odboru Městské části Praha 2
poskytuje bezplatné informace a poradenství v oblasti
sociálních služeb a dávek a v oblasti sociálních programů
městské části.
Provozní doba infolinky:
pondělí a středa: 8–12 a 13–17.30 hod.
úterý a čtvrtek: 8–12 a 13–16 hod.
pátek: 8–13.30 hod.

■ Tak jako každý rok ani letos nebudou během ledna a února přistaveny v ulicích Dvojky velkoobjemové kontejnery. Důvodem
jsou časté změny počasí a s tím související problémy zejména
s údržbou a úklidem.
■ Pokud však budete potřebovat i v tomto období služeb využít,
pracovníci společnosti Komwag jsou připraveni tuto službu zajistit ve sběrném dvoře v Perucké ulici.

Infolinka ULICE Prahy 2: 800 879 222
Infolinka Ulice Prahy 2 přijímá informace, podněty a stížnosti
na čištění chodníků, úklid a údržba komunikací, obsluha
odpadkových košů a košů na psí exkrementy, termíny svozu
směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu
a kontejnerů na odpad, sběrné dvory a jejich provozní doba,
mobilní sběr nebezpečných odpadů, černé skládky odpadu na
chodnících a v parcích, problémy se zábory na chodníku či
vozovce, poškození městského mobiliáře, uličního stromořadí,
dopravního značení, světelné signalizace, havarijní stav fasád,
říms, okapů nebo komínů, nadměrný hluk či poruchy
veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace, plynovodu atd.
Linka funguje ve stejnou dobu jako infolinka sociálního
poradenství.

INZERCE V2-0203

INZERCE V2-0202

Velkoobjemové kontejnery
v roce 2021

Přijmeme inzertního manažera
prodej inzerce v lokalitě Prahy 2 ● vytváření
obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském
kolektivu ● nadstandardní výdělek

Více informací na: a11.cz/kariera
nebo na tel.: 725 729 877

Řádková inzerce ve Vaše 2 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!
Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz
www.vase2.cz
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ZDROJ MČ PRAHA 2

Sběr olejů a tuků

Mechanické a elektronické
bezpečnostní systémy od společnosti EVVA

4KS

Přehled výhod 4KS
pro komplexně strukturované
uzamykací systémy
s bezpružinovou technologií
v modulovém provedení (SYMO)

Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití.
Platnost patentu do roku 2035.

AirKey

Xesar

tak dynamický, jako potřeby zákazníků. Při použití
systému AirKey se klíč zasílá prostřednictvím internetu.
Po celém světe během několika málo vteřin. Všechna data
jsou spolehlivě ukládána v zabezpečeném výpočetním
středisku společnosti EVVA.

Rozmanitá škála produktů, nadčasově krásný design
a virtuální síť - toto všechno nabízí elektronický uzamykací
systém Xesar. Plus ﬂexibilní platební systém díky kreditům
KeyCredit.
www.evva.cz

Mnohostranné bezpečnostní řešení
INZERCE V2-0206

Jednoduše inteligentní

