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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Spor o hazard na Dvojce:

Místostarostka Prahy 2 a pražská zastupitelka Alexandra
Udženija (ODS) požaduje po radní hlavního města Haně
Kordové Marvanové (STAN) omluvu. Dotkl se jí výrok, že
podporuje hazard a bojuje za zájmy provozovatelů heren.
K tomu žádá i odškodnění 30 tisíc korun, které hodlá věnovat
na charitu.
okud tak Marvanová neučiní, bude se
Udženija bránit soudně. Marvanová se
ale podle svých slov nemá zač omlouvat. Slovní bitva, která bude mít možná soudní dohru, vzplála mezi dvěma výraznými
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str. 2
Aktuality: Farmářské trhy
se otevírají

pražskými političkami. Souboj začal již v polovině března. Udženija tenkrát zveřejnila
tiskovou zprávu, podle níž Marvanová porušila zákon o hlavním městě. Podle něj měla
do 30. listopadu 2020 předložit zastupitestr. 6
Servis:
Kam s odpadem v Praze 2

lům stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vyhlášce o hazardu, což ale
prý neučinila.
Marvanová to odmítla a vyjádření Udženije označila za lživé. „Tento úkol jsem splnila a opakovaně jsem o postupu jednání
s ÚOHS písemně informovala zastupitele
v prosinci loňského roku, v únoru a v březnu
letošního roku,“ uvedla na svém Facebooku.
Marvanová je přesvědčená, že je obětí různých útoků proto, že na území hlavního
města loni v září pomohla prosadit vyhlášku,
která výrazně omezuje hazard a zcela zakázala provoz herních automatů. „Je naprosto
pokračování na straně 3
str. 7
Veřejný prostor: „Uzdravený“
skejťák se vrací na Folimanku
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Místostarostka žádá omluvu

aktuality

Farmářské trhy

Vstup do Grébovky
z Prahy 10
je krátkodobě uzavřen

na Tylově náměstí se otevřely
armářské trhy na Tylově náměstí se konečně po dlouhé vynucené pauze znovu otevřely svým zákazníkům. Jejich
pořadatelé zajišťují dodržování bezpečnostních opatření a nezbytnou dezinfekci. Počet
stánků na farmářských trzích na Tylově náměstí je menší než obvykle; návštěvníci se
mohou těšit na přibližně polovinu stánků
oproti klasickému stavu. Nakoupit tak mohou ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny,
jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky
z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrob-
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raha 10 revitalizuje parčík v Rybalkově ulici, který kopíruje zeď Havlíčkových sadů. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků parku je proto do
30. června uzavřen z tohoto místa vstup
do Havlíčkových sadů, takzvaná malá
brána z Rybalkovy ulice. Praha 10 uvádí,
že: „Na místě dojde k revitalizaci zeleně,
výsadbě nových stromů, vznikne nová
parková cesta a obmění se mobiliář. Dominantou budou terénní jezdecké schody
vložené do plochy trávníku. Vytvoří se
tak stezka zvýrazňující vstup do Havlíčkových sadů – Grébovky.“

ky, med a výrobky z medu. Oželet musí prozatím jakékoli občerstvení. Provozovatelé
trhů musí zajistit odstupy mezi stánky,
stolky nebo jinými prodejními místy nejméně
dva metry, zajistit, aby v jeden čas nebylo na
ploše tržiště víc osob než jedna osoba na patnáct metrů čtverečních, umístit nádoby
s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, dodržovat zákaz provozu stravovacích služeb a prodávání pokrmů včetně
nápojů určených k bezprostřední konzumaci
a dodržovat zákaz umisťování stolů a míst
k sezení.
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Na Karlově náměstí

NEMOVITOSTI od A do Z

echnická správa komunikací zahájila
po zimní přestávce další část rekonstrukce vozovky a chodníků po obvodu
Karlova náměstí. Práce skončí do 30. října.
V této etapě, která navazuje na rok 2020,
bude v koordinaci s úpravami světelných signalizačních zařízení na křižovatkách Karlovo
náměstí x Ječná, Karlovo náměstí x Žitná
a Karlovo náměstí x Odborů provedena rekonstrukce komunikace a chodníků v prostoru těchto křižovatek a navazujících úseků.
Nároží křižovatek budou upravena tak, aby
se zkrátila délka vybraných přechodů pro
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chodce, a zvýšila se tak bezpečnost pohybu
po komunikacích. Dále bude upraveno šířkové uspořádání dopravního prostoru a doplněno integrační opatření pro cyklistickou
dopravu. Obnoveny a upraveny budou i uliční
vpusti pro odvodnění komunikačních ploch
a jejich přípojky. V rámci stavby se budou řešit i vyvolané úpravy stávajících inženýrských sítí. Vozovka bude s asfaltovým krytem, parkovací zálivy budou nově z velké
žulové dlažby, chodníky na straně zástavby
budou obnoveny z vápencové mozaiky a na
straně parku s asfaltovým krytem.

Systém monitorování
obtěžujícího zápachu
btěžující zápach z průmyslové výroby
je nyní možné nově nahlásit prostřednictvím formuláře a odeslat e-mailem
na podatelnu pražského Magistrátu. Náměstek primátora Petr Hlubuček požádal prostřednictvím starostky Jany Černochové
městskou část Praha 2 o součinnost. Opakující se stížnosti na zápach v západní části
Prahy vedly ke vzniku nového systému jeho
monitorování městem. Občanům je nově
k dispozici ke stažení formulář, prostřednictvím kterého mohou nahlásit výskyt obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby. Tento
formulář je k dispozici ke stažení na Portálu
životního prostředí hlavního města na adrese: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdu-
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si/MHMP_monitoring_zapachu_22021.html.
Vyplněný formulář, který oznamovatel zašle
prostřednictvím e-mailu posta@praha.eu na
hlavní podatelnu úřadu, zpracuje pověřený
pracovník oddělení ochrany ovzduší. Žádost
bude následně vyhodnocena. Informace uvedené v žádosti se porovnají s informacemi
o rychlosti a směru větru na měřících stanicích ČHMÚ v Praze, aby se mohly vyřadit neadekvátní stížnosti. Oprávněné stížnosti budou uloženy do databáze, která bude sloužit
jako podklad pro další jednání při řešení problematiky zápachu. Informace o místě výskytu
umožní vytvořit mapu hlášených událostí.
Na webu praha2.cz najdete informace pod
záložkou Občan/Životní prostředí/Ovzduší.
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se opět staví

Nabízím kompletní profesionální služby
v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu nebo
výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.
Vyřeším i složitější právní případy,
exekuce, zástavy, a jiné.
Poradenství zdarma – 20 let praxe.
Rychle, seriózně.

603 278 555

Festival Mene Tekel
proběhne letos i on-line
etošní 15. ročník mezinárodního
projektu proti totalitě je plný změn.
Vzhledem k pandemické situaci
jsou programy připravovány kontaktně
i v on-line prostoru.V pondělí 17. května
ve 13 hodin se uskuteční vernisáž výstavního projektu Cesty ke svobodě v Galerii
Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Výstava byla vytvořena v roce 2020
jako výsledek krajinářsko-architektonické soutěže organizované Muzeem
romské kultury. V 16 hodin proběhne vernisáž outdoorové výstavy Dlouhá cesta
k samostatnosti – Dějiny Ukrajiny 20.
století na náměstí Míru. Výstavu zahájí
starostka Prahy 2 Jana Černochová a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Vystoupí sbor ZUŠ
Ilji Hurníka. Slavnostní zahájení 15. ročníku festivalu Mene Tekel se uskuteční
od 19 hodiny v Městské knihovně na Mariánském náměstí. Podrobný program
festivalu najdete na www.menetekel.cz.
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Spor o hazard na Dvojce:
Místostarostka žádá omluvu
dokončení ze strany 1
zřejmé, že právě paní Udženija a někteří
další vlivní členové pražské ODS nepokrytě
bojují za zájmy hazardu a provozovatelů
heren a kasin, protože někteří ze členů ODS
jsou přímo v hazardním průmyslu zainteresováni,“ tvrdí Marvanová.

Dotčená a zraněná
Právě tento její výrok se Udženiji velice
dotkl a vedl ji k tomu, aby po Marvanové začala požadovat omluvu a zároveň 30 tisíc
korun, které pak věnuje na dobročinné účely.
„Jediné, o co mi jde, je spravedlnost. Byla
jsem to já, kdo stál po boku, když jsme vyhlásili nulovou toleranci. Mě se to dotklo,“ prohlásila Udženija.
To ovšem Marvanová odmítla s tím, že naopak Udženija údajně porušila její práva vý-

rokem, že porušila zákon, když včas nedodala zastupitelům vyžádané dokumenty.
„Nemám, za co se omlouvat. Byla to paní Udženija, která na mě brutálně zaútočila, že
jsem porušila zákon a ohrozila funkci radní.
To naopak zranilo mě," řekla Marvanová. Diskusi o hazardu bere jako politický spor
a nechce jej přenášet na půdu soudu. Podle
opozičních zastupitelů ODS a ANO zákaz
herních automatů problém neřeší, provozovny se pouze přesunou za Prahu nebo na
internet a město přijde o příjmy z hazardu.

Skorofacka primátorovi
Přitom ještě v květnu minulého roku málem dostal pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v souvislosti s Marvanovou od Udženiji
facku. Když ho totiž Marvanová na jednání
zastupitelstva, které se protáhlo do pozdních
nočních hodin, upozornila, že svým výběrem

bodů k projednání porušuje ducha jednacího
řádu, a on jí odpověděl, že na duchy nevěří,
Udženija se na něj rozzlobila. „Nemůže si dovolit se k ní chovat, jako by byla poslední póvl.
Musí mít nějaké vychování. Ona je starší a má
něco za sebou a on by si jí měl vážit,” zastala
se jí tenkrát. Prohlásila o něm, že se chová
jako „arogantní hovado“, přičemž si potáhla
z elektronické cigarety. Primátor ji okamžitě
napomenul: „Tady nejste na Balkáně, tady se
nekouří,“ v narážce na její srbsko-český původ. V tu chvíli prý neměla k facce daleko. Tu
v roce 2018 opravdu dala zastupiteli Prahy 2
Danu Richterovi za údajné dlouhodobé vulgární urážky jedné její kolegyně.

Je Alexandra Udženija v právu?
Diskutujte na webu
nasregion.cz/p2-udzenija
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• Ministerstvem vnitra ČR akreditované on-line školení v oblasti
informační a kybernetické bezpečnosti na cloudové platformě.
• Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou,
srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné a především
praktické informace z oblasti bezpečného chování
v kybernetickém světě.
• Školení je akreditováno na 10 vyučovacích hodin dle zákona
č. 312/2002 Sb.
• Po absolvování je účastníkům vystaveno osvědčení.
• Program je koncipován jako distanční, s nepřetržitou online
dostupností prostřednictvím všech typů běžných uživatelských
zařízení. Má moderní vzhled, snadné ovládání.
• Zprovoznění nevyžaduje žádné prostředky IT na Vaší straně
a je možné realizovat již do 2 týdnů.
SECURU s.r.o, Vrbova 19, 147 00 Praha 4, IČO: 06671497
tel.: +420 731 435 836, e-mail: info@securu.cz

www.vase2.cz
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veřejný prostor
„Chceme Dvojku čistou! V době pandemie
výrazně narostl objem odpadu, zejména
kartonových krabic od zboží objednaného
z e-shopů. A právě v této době nepochopitelně
magistrát začal šetřit na nesprávném místě.
Doplácejí na to městské části, ale zejména
občané,“ říká starostka Prahy 2 Jana
Černochová.

Starostka Prahy 2 Jana Černochová:

PŘIPRAVILA RED., FOTO MČ PRAHA 2

Chceme Dvojku čistou!
Čistotu ulic považuje radnice druhé městské části za klíčovou
pro spokojený život svých obyvatel. Ročně vynakládá
bezmála třicet milionů korun na úklid černých skládek,
chodníků, sběr psích exkrementů i obsluhu odpadkových
košů. S pandemií ale přišly další problémy, které radnice
Dvojky musí řešit.
těchto dnech se zástupci druhé městské části obrátili na vedení hlavního
města Prahy s žádostí, aby přijalo opatření, která zajistí pořádek na stanovištích
tříděného odpadu a zamezí vytváření černých skládek okolo nich. Ne každý možná ví,
že systém svozu tříděného odpadu není svěřen městským částem, ale zajištuje ho právě
hlavní město Praha. A evidentně situaci v posledních měsících velmi podcenilo.
Městská část Praha 2 na konci loňského
roku mimořádně dotovala úklid černých skládek dalšími 300 tisíci korun, protože situace
o vánočních svátcích byla na ulicích Dvojky
opravdu neúnosná. Radnice Prahy 2 se proto
také obrací na okolní městské části s apelem
na přijetí opatření ohledně úklidu v hranič-
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ních ulicích. Stanoviště tříděného odpadu
v těchto lokalitách využívají totiž i obyvatelé
sousedních městských částí Praha 3, Praha
4 a Praha 10, proto jsou tyto kontejnery často
přeplněné. K této situaci přispělo i loňské
rozhodnutí hlavního města Prahy o zrušení
dvou stanovišť tříděného odpadu na náměstí
Jiřího z Poděbrad a v ulici Na Libušince.
A jak tento příběh pokračuje dál? Magistrát
místo navýšení prostředků a navýšení stanovišť tříděného odpadu činí pravý opak a pro
letošní rok ještě snížil zhruba o polovinu počet velkoobjemových kontejnerů (VOK).
Městská část proto zaplatí dalších 400 tisíc
korun ze svého rozpočtu, aby počet kontejnerů dorovnala.
A aby toho nebylo málo, magistrát už avizoval, že plánuje snížení četnosti úklidu komunikací v letním období.
„Výrazné snížení této položky by pro Prahu 2 znamenalo zhoršení životního prostředí, týká se to zejména prašnosti na komunikacích. Praha 2 je tranzitně nejzatíženější
městskou částí, proto již nyní supluje za magistrát činnosti spojené s úklidem,“ dodává
místostarosta Prahy 2 pro oblast životního
prostředí a územního rozvoje Václav Vondrášek.
Hlavní město Praha snížilo v posledních
letech zakázku na letní údržbu komunikací
v Praze 2 takřka o 40 %. Zatímco v roce 2017
poskytlo na letní úklid vozovek a chodníků
26,9 milionu korun, letos to má být pouze
16,8 milionu korun.

Tipy a triky
● Je potřeba minimalizovat objem vyhazovaného odpadu – např. papír nařezat/roztrhat/sešlapat – předejde se tak
ucpání vhozů, ačkoliv nádoba ještě nemusí být zaplněna.
● Šedé nádoby Reﬂex – mají vhozy z obou
stran – pokud je jeden z nich plný/ucpaný,
zkuste se podívat na vhoz do nádoby
z druhé strany.
● Separovaný odpad lze ukládat i ve sběrném dvoře v Perucké ulici – například
v případě většího objemu odpadu po stěhování.
● Pokud je kontejner plný, je ideální počkat s výhozem odpadu nebo využít jiné
stanoviště.

životní
veřejný
prostředí
prostor

Místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija:

Zelenější Dvojka pro další generace
„Praha 2 je nadměrně zatížena dopravou. Vedou zde
nejdůležitější pražské silniční tepny. Proto se
dlouhodobě zaměřujeme na rozšiřování zelených míst
a výsadba stromů je pro nás naprostá priorita.
Snažíme se tím vyrovnat ekologickou zátěž
způsobenou provozem aut. Za dobu, kdy jsme ve
vedení radnice, jsme vysázeli více než 1000 stromů
a s dalšími budeme pokračovat v následujících
týdnech. Přeji si, aby se na Dvojce žilo dobře nejen
nám, ale i dalším generacím,“ říká místostarostka
Prahy 2 Alexandra Udženija.

adnice v parcích na Dvojce zajistí výsadbu 30 z nich. Konkrétně se jedná
o park Folimanka, Havlíčkovy sady,
Lumírovy sady, Riegrovy sady, NeklanovaZábojova, sady Svatopluka Čecha a stráň nad
Bělehradskou ulicí. Nové stromy přibydou
také na Albertově, v Americké, Anny Letenské, Jana Masaryka, Mánesově, Sázavské,
Studničkově, Španělské, Šumavské, Třebízského a ve Varšavské ulici.
V těchto ulicích bude vysazeno celkem
23 nových stromů, jejichž výsadbu zajistí
Technická správa komunikací, a.s., která má
uliční stromořadí ve své správě. Z toho osm
nových stromů, konkrétně hlohů obecných,
bude vysazeno ve Španělské ulici, kde nahradí poškozené sakury.

straněny z důvodu poškození či onemocnění.
Obnova zeleně je pro udržení životního prostředí naprosto klíčová. Nejen v horkých letních dnech pomáhá vzrostlá zeleň v ulicích
a parcích k ochlazování prostoru. K výsadbě
jsou vybírány takové druhy dřevin, které jsou
přizpůsobivé a schopné přežívat i v podmínkách městského tepelného ostrova.

PŘIPRAVILA RED., FOTO MČ PRAHA 2

Občané Prahy 2 se mohou
během května těšit na více
než 50 nových stromů. Břízy,
javory, borovice nebo
například krásně kvetoucí
jabloně, budou zdobit
oblíbené dvojkové parky
a vybrané ulice.

Výsadbě a obnově zeleně se Praha 2 věnuje
dlouhodobě. Během minulých let nechala
městská část vysázet více než 1000 stromů.
To, jak je pro Prahu 2 místní zeleň klíčová,
dokládá i fakt, že každoročně dotuje ze svého
rozpočtu výsadbu v uličním stromořadí, které není v její správě. Pravidelně každý rok
jsou tak obměňovány stromy, které byly od-

OP-21-2161
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Kvetoucí magnolie na náměstí Míru
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Sběr olejů a tuků

ZDROJ MČ PRAHA 2, PRAŽSKÉ SLUŽBY, WWW.VIKINGGROUP.CZ

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 za-

N

tížení kanalizace oleji a odevzdat
je k dalšímu zpracování.
Černé nádoby s hnědým víkem
jsou zřetelně označeny polepem
s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Umístěny jsou na
dvaceti stanovištích:

Nové Město
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12
Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova u parku
■ Jaromírova 65
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

Sběrný dvůr
v druhé městské části
tále je přístupný sběrný
dvůr v Perucké ulici
2452/10, Praha 2. Sběrný
dvůr slouží pro obyvatele Prahy
k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení.
Provozní doba sběrného dvora
je letním čase od pondělí do pátku od 8.30 do 18.00 hodin a v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin.
Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.).
Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící
nebo zapáchající. Vjezd vozidel
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je omezen na maximální nosnost
do 3,5 tuny.
Sběrný dvůr je řízen obsluhou,
která vám ochotně poradí se
správným uložením odpadu do
příslušného kontejneru, resp.
sběrné nádoby. Pražané mají
také možnost zajistit si odvoz objemného odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) písemnou
objednávkou zaslanou faxem
236 040 003, e-mailem sbernydvur@komwag.cz, poštou nebo
osobně na sběrném dvoře. Cena
za odvoz do sběrného dvora se
skládá ze dvou položek, z ceny
za dopravu, která je účtována ze
sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu dle jeho množství.

Zpětný odběr

elektrozařízení
ístem zpětného odběru
elektrozařízení je Sběrný dvůr hl. m. Prahy,
Perucká 10, Praha 2. Provozní
doba: Po–Pá 8.30–18.00 (v zimním období 8.30–17.00), So
8.30–15.00, tel. 236 040 000.
Zpětný odběr elektrozařízení je
zdarma!
V roce 2017 převzal Komwag,
a. s., ke zpětnému odběru 223 ks
televizí, 9 ks monitorů, 231 ks
lednic, 587 ks velkých spotřebičů a 1061 ks malých spotřebičů. Sběrné místo navštívilo
462 osob. Jsme rádi, že občané
nelitují cestu do místa zpětného
odběru, a elektrozařízení tak ne-
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končí ve velkoobjemových kontejnerech, na ulici nebo v popelnici. Bližší informace o zpětném
odběru elektrozařízení naleznete
na stránkách společností Asekol,
s. r. o., www.asekol.cz, Elektrowin, a. s., www.elektrowin.cz
a Ekolamp, s. r. o., www.ekolamp.cz. Elektrozařízení lze také
odevzdat ke zpětnému odběru ve
všech Sběrných dvorech hl. m.
Prahy a do stálých červených
kontejnerů umístěných na veřejném prostranství. Kontejnery na
elektro jsou také součástí Létajících sběrných dvorů programu
Čistá dvojka a Mobilních sběrných dvorů MHMP.

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky. Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť a svody v domech.

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech deﬁnuje léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet.
■ V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do
popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC
apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí
do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody
a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.
■ Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.
■ Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lékárny mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a označený
kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva odevzdat.

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 květnového čísla 3. 5. 2021
Příjem inzerce: Marta Šestáková, marta.sestakova@a11.cz, tel.: 603 712 534
Šéfredaktor: Marek Brodský, marek.brodsky@a11.cz, tel.: 602 342 370, Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 30. 5. 2021, časopis vychází 7. 6. 2021
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veřejný prostor

se vrací na Folimanku
Na ploše pod Nuselským mostem, kde se
nedaří zeleni a byla tu jen udusaná hlína,
plánuje městská část Praha 2 vybudovat
volnočasový areál, který vytvoří nové
atraktivní místo pro setkávání rodin a lidí
všech věkových kategorií u společných
volnočasových či sportovních aktivit. A vrátí
se i socha skateboardisty, kdysi symbol
Folimanky, před lety poškozená vandaly.
ronzovou sochu vytvořil
sochař Jaroslav Hladký,
neuvěřitelné je, že se jedná zřejmě o vůbec první sochu
skateboardisty na světě. K jejímu
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vzniku přispěl i jeden ze zakladatelů českého skateboardingu
Petr Kotting.
Právě on sochaře inspiroval,
předvedl mu oslnivou jízdu a ješ-

tě mu zapůjčil tehdy vzácný časopis o skateboardingu. S pomocí fotograﬁí z časopisu o tehdy
u nás teprve začínajícím sportu
pak sochař dílo vytvořil.
V roce 2006 ale bohužel Skateboardistovi jakýsi vandal urazil
obě ruce, které nejspíš skončily
někde ve sběru. Později byla proto poškozená socha z parku odstraněna.
O záchranu sochy a její návrat
do parku se zasloužil Pavel Friš
(Vyšehradskej jezdec), který sochu úspěšně vypátral, domluvil
se sochařem opravu (příběh o sádrovém modelu rukou, který měl
sochař zakopaný na zahradě, by
sám o sobě stál za velký článek)
a ve spolupráci s městskou částí
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a Českou asociací skateboardingu zpopularizoval sbírku na
opravu.
Na letních olympijských hrách
v Tokiu roku 2020 měl být skateboarding poprvé zařazen jako
olympijská disciplína a česká výprava měla sochu dovézt do Tokia. Po olympiádě měla být opravená socha umístěna zpátky do
parku. Plán se nyní posunul na
letošní rok.
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GOLF KEMP 2021
E SI
UŽIJT É
L
V
K
S Ě
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D
PRÁZ EM!
LF
S GO

pod vedením profesionálních trenérů
8 TURNUSŮ 5. 7. – 27. 8.
Termíny (pondělí – pátek):
I. 5. 7. – 9. 7., II. 12. 7. – 16. 7.,
III. 19. 7. – 23. 7., IV. 26. 7. – 30. 7.,
V. 2. 8. – 6. 8., VI. 9. 8. – 13. 8.,
VII. 16. 8. – 20. 8., VIII. 23. 8. – 27. 8.

BASIC GOLF 6 – 9 LET
5.900 Kč

PLAYER GOLF 9 – 15 LET
7.900 Kč

Golf Club Hodkovičky, z.s., Vltavanů 546, 147 00 Praha 4
e-mail: tcm@hodkovicky.cz,
tel.: +420 244 460 435, +420 737 284 377

www.hodkovicky.cz
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„Uzdravený“ skejťák
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