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1. Únorová výročí
Město Smíchov (20. 2. 1903)
Letos uplyne 107 let od oficiálního povýšení pražského předměstí na město, o městě
Smíchov však lze hovořit už od roku 1850, kdy byl čtvrtou největší aglomerací v Čechách.
V roce 1849 vzniká i znak obce, který vycházel ze znaku Schwarzenberků a ze znaku
městského. Od roku 1922 je Smíchov součástí Velké Prahy.
Teresie Duchácká (24. 9. 1855 – 14. 2. 1930)
V letošním roce si připomínáme 80 let od smrti přední české pedagožky a organizátorky
kulturního a společenského života na Smíchově. Po absolvování vyšší dívčí školy na Smíchově
nastoupila do Ústavu pro vzdělávání učitelek v Praze. Po složení učitelských zkoušek učí na
dívčí škole, v roce 1903 je jmenována ředitelkou IV. obecné školy dívčí na Smíchově. Napsala
příručku Pravopis ve škole obecné, působila ve spolku Lukes, 40 let i jako archivářka. Sepsala
také Dějiny smíchovského školství. Svému povolání zůstala věrná po 46 let.
Marie Glázrová (11. 7. 1911 – 19. 2. 2000)
Je to již 10 let, co nás opustila herečka a recitátorka Marie Glázrová. Pocházela z Horní
Suché na Karvinsku, absolvovala pražskou konzervatoř, po té krátce účinkovala v Plzni.
V roce 1932 přechází do Městských divadel pražských. V meziválečné době točí také velké
množství filmů (Její pastorkyně, Rozina sebranec, Turbina, Noční motýl). Po válce si zahrála
například hubatou vdovu z pohádky Byl jednou jeden král nebo kněžnu Zaháňskou v Babičce.
Její poslední role byla Honzova maminka v pohádce Honza málem králem. Těžiště její práce
však spočívalo v divadelním účinkování. V Národním divadle působila téměř 50 let a ztvárnila
zde například postavu Markétku z Fausta, Mahulenu, Dorotku, Kateřinu ve Zkrocení zlé ženy
a mnohé další. Na prknech Zlaté kapličky poznala též svého celoživotního partnera Eduarda
Hakena, od jehož narození si letos připomeneme 100 let.
Ivan Herben (26. 2. 1900 – 25. 10. 1968)
Od narození významného novináře a publicisty uplyne 110 let. Otcem Ivana Herbena byl
novinář a životopisec TGM Jan Herben. Prostředí, v němž vyrůstal, jej velmi ovlivnilo. Ačkoli
absolvoval vojenskou školu, rozhodl se posléze věnovat publicistice. Působí v denících
Tribuna, České slovo a v letech 1938 – 1939 je zástupcem šéfredaktora Lidových novin.
Během okupace je pronásledován a následně vězněn v Sachsenhausenu. Po válce se stává
šéfredaktorem Svobodného slova, jako člen předsednictva národních socialistů tvrdě
vystupuje proti komunistické straně. Po puči emigruje do Paříže a následně do New Yorku.
Zde přispívá do krajanského tisku, působí i v redakci Svobodné Evropy.
Karel Dvořák (1. 1. 1893 – 28. 2. 1950)
Od smrti Myslbekova žáka, profesora Uměleckoprůmyslové školy a člena spolku Mánes letos
uplyne 60 let. Pro svůj výtvarný talent byl již od malička předurčen k umělecké dráze. Na
základě přání rodiny se ale nejprve musel vyučit. Zvolil si cizelérskou firmu Františka Houdka.
Poté navštěvoval Uměleckoprůmyslovou školu, stává se žákem sochaře Josefa
Drahoňovského a malíře Emanuela Dítěte. V roce 1913 je přijat do Myslbekova ateliéru, kde
se seznamuje s Janem Štursou. Po první světové válce se zaměřuje na civilnější pojetí
výtvarné podoby některých staveb. Podílí se na výzdobě chrámu sv. Víta, Karlova mostu
nebo památníku na Vítkově. V zahradě Kinských stávala jeho socha Čtrnáctiletá.
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2. Zprávy z radnice
Prezident České republiky Václav Klaus vyhlásil v souladu se zákonem o volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky termín konání voleb v nejzazším možném
termínu. Volit se půjde v pátek 28. května od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 29. května
od 8,00 hod. do 14,00 hod. Výsledky ze všech 14 krajů + Praha by měly být známy již
v sobotu 29. Května vpodvečer. Území Prahy 5 patří do volebního kraje Praha. Bude zde
zřízeno celkem 81 volebních komisí, většinou umístěných v základních a mateřských školách.
Radnice Prahy 5 požádala občany, aby se zapojili do práce volebních komisí. Jako odměnu
nabízí kromě státního příspěvku též dar ve výši 800,- Kč a stravenky na oba dny. Celkem se
v České republice bude volit 200 poslanců na čtyři roky. Na podzim se čeká též obměna 1/3
senátu a volby do obecních zastupitelstev včetně Magistrátu hl. m. Prahy.
Radnice v rámci boje proti finanční krizi odmění řádně platící nájemníky obecních bytů a to
částkou 5000,- Kč. Celkové náklady pro 2.500 městských bytů by neměly překročit 10
miliónů. Částka bude vyplacena na poště na základě předložení složenky a to polovina
v dubnu a zbytek v září t. r. O možnost podpory přijdou všichni dlužníci. Radnice svůj krok
zdůvodnila mj. i tím, že ve snaze získat odměnu dojde k uhrazení části dlužného nájemného.
Opatření zvedlo vlnu odporu z řad nájemníků i opozice. Bylo označeno jako nesystémové a
zvýhodňující jen určitou skupinu obyvatel, neboť nájemníci v soukromých domech slevu
nedostanou. Kritiky se dostalo také vyplácení slevy vždy měsíc před parlamentními i
komunálními volbami. Starosta Milan Jančík byl nařčen z levicového populismu. Během
února plnily stránky novin také články ohledně nominačního březnového sjezdu Občanské
demokratické strany, kde měl být starosta Prahy 5 sesazen z postu místopředsedy pražské
organizace ODS a také neměl být zvolen na kandidátku do příštích komunálních voleb.
Předsednictvo však nakonec rozhodlo o svolání sněmu až po parlamentních volbách.
Únorový časopis Pražan uveřejnil průzkum veřejného mínění zpracovaný agenturou
STEM/MARK zaměřený na vnímání komunálních politiků na Praze 5. Nejlépe dopadla bývalá
kandidátka na senátorku za Věci veřejné Marie Hakenová, s jejíž prací je naprosto spokojeno
38% respondentů a naprosto nespokojeno 0%. Na čelných příčkách žebříčku se umístil i
Radek John, zelení Ondřej Velek a Lukáš Budín, a člen Svobodných Ondřej Gál. Po nich
následuje první místostarosta za ODS Petr Horák. Nejvíce nespokojeni jsou občané se
starostou Milanem Jančíkem (71 %).
U příležitosti oslav Dne městské části (výročí oficiálního povýšení Smíchova na město) se i
letos udělovala ocenění pracovníkům bezpečnostních složek za jejich mimořádné zásluhy
v roce 2009. Předávání se zúčastnil i starosta nového partnerského města Trogir1 Damir Rilje.
Ocenění převzalo 5 strážníků městské policie, 4 zaměstnanci republikové policie a 5 hasičů.
Strážmistr Jan Moutelík zachránil v srpnu zraněného muže, kterému krvácela noha ze
stehenní tepny. Společně se svým kolegou přivolal na místo záchrannou službu a do jejího
příjezdu zastavoval krvácení. Dalšími strážníky oceněnými za záchranu lidského života byli
inspektorka Eliška Mrnuštíková, Patrik Vognar a inspektor Petr Štěpánek. Eliška Mrnuštíková
a Patrik Vognar společně 31. července loňského roku během služby zachránili
sedmadvacetiletého muže, který dorazil na služebnu s krvácejícím předloktím – prořízl si
1

Partnerská města Prahy 5: Budapešť XI – Nová Buda, Athény Kallithea, Berlín – Neukolln, Saugues a
Bratislava Petržalka
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na něm tepnu, když zavíral okno. Inspektor Petr Štěpánek, který působí od roku 2005
ve funkci okrskáře pro oblast centrálního Smíchova, nalezl loni v březnu v opuštěné garáži
ženu zakrytou hromadou starých dek. Měla silně popálená záda a nohy a nemohla se hýbat.
Inspektor Štěpánek přivolal rychlou záchrannou službu. Bez jeho zásahu by žena
pravděpodobně nepřežila. Strážník Štěpánek také odhalil dvě varny drog.
Nadstrážmistr Martin Kuchta z Policie České republiky obdržel čestné uznání za záchranu
lidského života za svůj čin z 8. listopadu loňského roku. Toho dne měl službu jako řidič
autohlídky. V ranních hodinách se autohlídka rozhodla provést kontrolu auta, které se
po silnici pohybovalo dost podivně. Řidič nereagoval na výzvy k zastavení, snažil se hlídce
uprchnout, ale u Zlíchovského tunelu havaroval, vyskočil z vozidla a utíkal k Vltavě
pronásledován nadstrážmistrem Kuchtou. Když řidič zjistil, že ho policista dohání, skočil
do řeky. Krátce poté dostal křeče a začal se topit. Nadstrážmistr Kuchta za ním skočil
do Vltavy a bezpečně ho vytáhl na břeh.
Čestné uznání za vzornou službu převzali policisté Miloslav Hájek, Petr Smrčka a Vlastimil
Beneš. Praporčík Miloslav Hájek nastoupil do služebního poměru u policie v roce 1974,
od roku 1990 je zařazen na Místní oddělení Smíchov, kde vykonává funkci dozorčí služby.
Patří k nejzkušenějším policistům oddělení a svoje povinnosti plní odpovědně a svědomitě.
Nadpraporčík Petr Smrčka nastoupil do služebního poměru u policie v roce 1980, od roku
1984 byl zařazen na Místní oddělení Smíchov, od roku 2004 na oddělení Košíře. Zde
vykonává funkci zpracovatele trestných činů. Praporčík Vlastimil Beneš nastoupil
do služebního poměru u policie v roce 1986, od roku 1989 byl zařazen na Místní oddělení
Zlíchov, které bylo roku 1994 dislokováno na sídliště Barrandov. Zde v současné době
vykonává funkci dozorčí služby a díky svým letitým zkušenostem pomáhá zaučovat nové
kolegy.
Z řad hasičů obdrželi čestné uznání za vzornou službu a záchranu životů nadpraporčík Pavel
Hrdina, praporčík Josef Kankrlík, podpraporčík Petr Novák, nadpraporčík David Síla
a nadpraporčík Pavel Štafek.Nadpraporčík Pavel Hrdina pracuje u Hasičského záchranného
sboru již od roku 1992. Pro své odborné vlastnosti byl zařazen do týmu mezinárodní pomoci
USAR. Praporčík Josef Kankrlík je u Hasičského záchranného sboru zaměstnán již od roku
1994. V současné době pracuje na pozici řidiče a staničního garážmistra směny C.
Podpraporčík Petr Novák pracuje u Hasičského záchranného sboru od roku 1999. Má velmi
široké znalosti o technice vyprošťování osob z havarovaných vozidel, díky kterým už zachránil
při dopravních nehodách mnoho lidí. Nadpraporčík David Síla pracuje u hasičského
záchranného sboru od roku 1992. Má velké zkušenosti se spoluprací s kynology a je ceněným
odborníkem pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Nadpraporčík Pavel Štafek pracuje
u Hasičského záchranného sboru od roku 1990. Velice aktivně se věnuje prevenci požárů
výškových budov a obchodních a kulturních center. Pro své dlouholeté zkušenosti je
pověřován řízením likvidace událostí, při nichž je třeba koordinovat spolupráci více jednotek
integrovaného záchranného systému.
Rada na svých jednání rozhodla například o provozovateli vánočních a velikonočních trhů na
pěší zóně Anděl a to na dobu čtyř let. Schválila též nové přísedící k obvodnímu soudu z řad
občanů. Jedná se především o osoby, které se této činnosti věnovali již v uplynulých letech.
Návrh na jejich pověření je však nutné předkládat jednou ročně ke schválení zastupitelstvu
městské části. Praha 5 se také zapojila do soutěže základních a středních škol ve filmové
soutěži AntiFETfest. Vítěz postoupí do celoměstského kola. Dále bylo schváleno zapojení
radnice do akce Vlajka pro Tibet, která upozorňuje na okupaci této země Čínou.
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3. Kultura a sport
Únor na Praze 5 je již tradičně věnován oslavám povýšení Smíchova na město. Letos sice
nebyly uděleny záslužné medaile za mimořádný přínos pro městskou část (oceněny byly
pouze bezpečnostní složky), zato se však uskutečnil již druhý ročník masopustu a
masopustních trhů, které byly opět umístěny na PZ Anděl a to již od 13. února do 21. února a
20. února též v parku Portheimka. Původně plánované přenosy z olympijských her se
neuskutečnily vzhledem k časovému posunu dějiště her, kanadského Vancouveru.
Součástí oslav byl i masopustní průvod, jenž vyrazil v sobotu 20. února v 10,00 hod. z Anděla
do parku Portheimka. V čele průvodu jela jízdní hlídka městské policie následovaná kočárem
taženým dvěma hnědáky. Kočár převážel vzácnou návštěvu smíchovského masopustu –
císaře Františka Josefa I. Dále vezl i starostu Milana Jančíka, který předal klíč od města
Smíchova králi masopustu – Václavu Upíru Krejčímu. Do pochodu hrála živá hudba
následovaná členy Rady MČ Praha 5 v historických kostýmech a maskách2. Za nimi šli další
maskovaní nejen smíchovští obyvatelé. Průvod uzavírala opět jízdní hlídka městské policie.
Událost sledovaly stovky lidí. V parku Portheimka bylo postaveno velké podium pro
vystoupení skupin Čechomor, Moravanka, staropražské Patroly nebo Fireballs. Vystoupili
také imitátoři Václav Faltus, Libor Pantůček, Petr Martinák a Petr Jablonský.

Zleva: tiskový mluvčí Prahy 5 Radovan Myslík, starosta Milan Jančík, místostarostové: Petr
Horák, Lucie Vávrová, Lukáš Herold, Michal Šesták, král masopustu Václav Upír Krejčí,
zastupitelka Eva Kalhousová, radní Jitka Matoušková
2

Kostýmy byly zapůjčeny z barrandovského fundusu.
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Výtěžek z masopustu byl věnován charitativní organizaci Kapka naděje. Zároveň v sobotu
proběhl v odsvěceném kostele Sacré Coeur i zábavný večer ve prospěch charitativního
projektu této organizace nazvaného Strom naděje a splněných přání, kde vystoupili například
Josef Vojtek, Petr Muk či Karel Gott. Během hodiny a půl se podařilo vybrat téměř devět
milionů na pomoc dětem s leukémií. MČ Praha 5 darovala celkem 120.000,- Kč.
Masopustní průvod tradičních masek uspořádalo také kulturní a mateřské centrum
Barrandov. Účastníků bylo více než vloni a kromě tradičních masek zde měly své místo i
fantazijní výtvory.
V Galerii Portheimka byla slavnostně zahájena výstava Regenerace městské památkové
rezervace a zóny Smíchov. Z bohaté minulosti Prahy 5 se dochovalo velké množství
kulturních movitých či nemovitých památek. Proto když Vláda ČR vyhlásila v roce 1992
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
vzniká i na Praze 5 plán na regeneraci stěžejních objektů ve vlastnictví městské části. Jednalo
se zejména o domy v Pražské památkové rezervaci na Janáčkově nábřeží, letohrádek
Kinských, Portheimku a Bertramku. Obdobný projekt zaměřený na rozvoj městské části byl
vypracován i v roce 2004. Poslední návrh tzv. koncepce regenerace byl Zastupitelstvu MČ
Praha 5 předložen v prosinci 2009 a týkal se Janáčkova nábřeží a historického jádra Jinonic.
Existence těchto koncepcí umožňuje městské části čerpat dotace na opravy památek
z různých státních fondů a programů a zachovat tak jedinečné kulturní dědictví Prahy 5 i do
budoucna. V loňském roce tak třeba městská část žádala o dotaci na úpravy hospodářských
stavení usedlosti Bertramka na koncertní sál. Vzhledem k navrácení nemovitostí Mozartově
obci však dotaci nebylo možné čerpat.

Zahájení výstav 1. 2. 2010, zleva: starosta Milan Jančík, předseda kulturní komise Daniel Ebel
a Petr Siegl z Akademie výtvarných umění
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Výstava zaměřená na regeneraci památkových zón na Praze 5 byla vůbec první svého druhu
v rámci této městské části. Návštěvník měl jedinečnou možnost seznámit se nejenom s již
realizovanými projekty obnovy a památkové péče, nýbrž i s nově předkládanými návrhy na
regeneraci Janáčkova nábřeží a Jinonic vypracovanými ing. Blankou Košatkovou. Výstava
prezentovala i zajímavé digitalizované plány budov a fasád na Janáčkově nábřeží, které jsou v
majetku městské části Praha 5. Zdokumentovány byly i rekonstrukční práce na objektu Sala
terreny v ulici Na Popelce, renovace kapličky v Motole, průzkum části Malostranského
hřbitova a jiných objektů, které byly rekonstruovány buď ze soukromých prostředků nebo
na základě investice městské části Praha 5.
V rámci výstavy představila Akademie výtvarných umění restaurátorské a rekonstrukční
práce na vybraných objektech a uměleckořemeslné práce v rámci Prahy 5 i v dalších
lokalitách v České republice. K vidění bylo například restaurování pískovcové busty či různých
druhů sgrafit.
Kurátorem výstavy byl zastupitel a předseda komise kultury, památkové péče a regenerace
Prahy 5 PhDr. Daniel Ebel, který by rád zorganizoval podobnou výstavu alespoň jednou za
dva roky. V budoucnosti by se mělo jednat spíše o monotematické akce, například
restaurování letohrádku Portheimka, který je rovněž do programu regenerace zařazen.
V únoru probíhala v Mezinárodním centru současného umění (Meetfactory) výstava
Rovnostranný trojúhelník, která představila díla tří současných výtvarníků Marka Meduny
(člen umělecké skupiny Rafani), Petra Krátkého a Petra Maliny. Expozice byla rozdělena do
tří částí. První sděluje, že obsahem novějšího média je médium starší (např. u filmu jím je
román). Druhá část se zabývá budováním iluze. Třetí je zaměřena na obraz jako tělo.
Únorovým tématem filmového klubu Meetfactory byla duše. Diváci tak mohli shlédnout
snímky Louise-Michel (rež. Gustav de Kervern), Skafandr a motýl, 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny
(ocení Zlatá Palma) a film Mám rád Huckabees.
Ve středu 10. února se ve zkušebně Švandova divadla v Preslově ulici uskutečnila premiéra
nové inscenace režiséra Viliama Dočolomanského s názvem DIVADLO/The Theater.
Představení vychází z afrobrazilských rituálů a indiánských popěvků, inspirací byl pobyt
režiséra i ensemblu v severní Brazílii. Členové divadelního souboru Farma v jeskyni
z Preslovky pocházejí ze Slovenska, Polska, Kanárských ostrovů nebo z Koreje. Prvním
počinem byly v roce 2002 Sonety temné lásky (spjaté s kulturou Andalusie), následovala
Emigrantova píseň (2005) o návratu gastarbeitera z Ameriky do rodné slovenské vesničky.
Hra Čekárna je inspirována železniční stanicí Žilina – Záriečie, odkud vyrážely vlaky se
slovenskými Židy do koncentračních táborů.
Pro milovníky piva připravila smíchovské restaurace U Prince Miroslava akci s názvem
Festival desítek. V žádném případě se ale nedegustovala „slabá piva“, nýbrž ta „plnotučná“,
která se dají „kousat“. Celkem se zde představilo padesát pivních značek z Belgie, Dánska,
Německa, Holandska a Rakouska. Jediným zástupcem z České republiky byla Královská Zlatá
labuť s téměř 12 procenty alkoholu z Pivovarského dvora Zvíkov.
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4. Doprava

V září 2010 by se měla otevírat jižní část silničního obchvatu hlavního města, který spojí
Slivenec s dálnicí D1. Měl by tak ulehčit přetíženému Barrandovskému mostu. Kvůli výstavbě
mimoúrovňových křižovatek je však potřeba provést největší uzavírku okruhu v historii,
dělníci uzavřou úsek staré dálnice u Řeporyjí, což zahltí auty zejména Řeporyje, Stodůlky,
Jinonice a Radlice.
Provoz na tzv. Buštěhradské dráze na trati Rakovník -Kladno - Praha, je od 10. února do 15.
března omezen. Důvodem je výstavba nového přemostění dráhy ve Svatovítské ulici.
Rychlíky linky R5 z Rakovníka a osobní vlaky linky S5 od Kladna budou končit a začínat na
provizorní zastávce Gymnasijní. Navíc je doplní z Kladna čtyři vlaky, které odbočí v Hostivici z
dejvické tratě a pojedou přes Zličín na Smíchovské nádraží.

5. Počasí
Únorové počasí na Praze 5 již nebylo tak mrazivé, jako v uplynulém měsíci. Přesto se však
teploty vyšplhaly nad bod mrazu až ve třetí třetině února, nejnižší naměřená teplota byla 13®C. Lednový sníh tak souvisle ležel téměř dva měsíce. Nárůst teplot v poslední únorové
dekádě způsobil rychlé tání, do necelého týdne se rozpustily nevzhledné kupky
zledovatělého sněhu a odkryly tak odpadky vyhozené lidmi od začátku roku. Na počátku
března se však chladné počasí vrací, lze očekávat i sněžení v nižších polohách.

6. Různé
Kyanidové soli z areálu bývalé továrny ohrožují čistotu Vltavy. Rizika spojená se znečištěním
průmyslového areálu byla zjištěna již v roce 2002, v roce 2008 upozorňovali geologové na
možnost transportu znečištění pomocí systému pražského metra, v dubnu roku 2009 byl
vyhlášen havarijní stav. Ministerstvo financí však vybralo sanační firmu až letos a to bez
řádného výběrového řízení. Zakázku za téměř půl miliardy získala firma PURUM.
V Košířích byla zkolaudována luxusní Rezidence Na výši, která si vyžádala finanční investici 56
miliónů korun. Ve čtyřpatrovém objektu se nachází celkem 9 bytových jednotek. Dům je
rozdělen na dvě části výškově posunuté o půl patra, takže kopíruje sklon pozemku. Na
Smíchově se chystá výstavba nového hotelu River Terrace, který by měl mít vlastní přístav.
Zaměřil by se zejména na kongresový ruch spíše než na cestovní, který díky krizi stagnuje.
Hotel bude mít kapacitu až 1060 hostů. Objekt se bude skládat ze tří vzájemně propojených
budov o šesti nadzemních podlažích. Klimatizace bude v létě využívat chlazení pomocí
podzemní vody, v zimě pak fungovat jako tepelné čerpadlo.
Výstavba začala také na památkově chráněném území v Košířích, tentokrát však bez
povolení. Podnikatelka Antonie Černá si už od roku 2005 staví luxusní vilu za desítky miliónů
korun. Při stavbě navíc neoprávněně zabrala i sousední zalesněné pozemky o výměře 500 m2
patřící magistrátu. Odbor výstavby úřadu MČ Prahy 5 se snažil doručit jmenované výzvu
k zastavení prací a odstranění stavby, ale neuspěl. O výstavbu se v loňském roce začala
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zajímat také Inspekce životního prostředí, která měla o sankci až do výše 5 mil rozhodnout
během února. Správní řízení zahájili i památkáři. I přes hrozbu sankcí však paní Černá hodlá
ve výstavbě pokračovat.

7. Čekáme v březnu
V březnu se v letohrádku Portheimka uskuteční výstava „Vladimír Železný – Židé –
Jeruzalém“. Návštěvníci si budou moci tuto ojedinělou kolekci velkoformátových děl
prohlédnout od 3. 3. až do 27. 3. Výstava konaná u příležitosti autorových pětašedesátých
narozenin. Zahrnuje fotografie pořízené v celém Izraeli, od severní Galileje přes Tel Aviv až
po jižní Negev.
V pátek 5. března proběhne ve vile Portheimka koncert u příležitosti výročí narození Josefíny
Duškové, na kterém vystoupí Vlachovo kvarteto Praha.
V úterý 16. března se uskuteční předpředposlední zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
v tomto volebním období. Projednávat se bude například volba přísedících k soudu, přidělení
grantů na rok 2010 v oblasti kultury, vzdělávání, informatiky a životního prostředí či prodej
majetku.
V sobotu 20. března odstartují tradiční velikonoční trhy na pěší zóně Anděl. Ve stáncích
budou k dostání veškeré velikonoční potřeby od pomlázek přes velikonoční výzdobu, kraslice
a čokoládové figurky až po dřevěné ozdoby, keramiku či proutěné zboží. K dispozici bude
také občerstvení – grilované klobásy, langoše či staročeské trdlo.

V Praze dne 1. března 2010 zapsala Marta Jiroudková, Klub přátel starého Smíchova
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