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Premiérové ano
Prosluněným prostorem se nesou tóny varhan, nevěsta v bílém s ženichem po boku rozechvěle očekává ona klíčová slova: "Táži se
vás, zda si berete dobrovolně za manžela zde přítomného...?"- "Ano," zazní vzápětí a netrvá dlouho a všichni zúčastnění mohou těm
dvěma, kteří se rozhodli vstoupit do manželství právě teď a právě tady, poblahopřát. Je 4. ledna 2002, jsme v Dygrýnově ulici, a jak
před chviličkou připomněla oddávající, místostarostka dr. Jiřina Nováková, výjimečnost okamžiku podtrhuje fakt, že sňatek Kateřiny
Zelenkové a Jaroslava Máchala je prvním sňatkem odehrávajícím se v těchto nových prostorách. Dosud museli svatebčané z Prahy 14
jezdit do obřadní síně v Dolních Počernicích. Loni bylo v naší městské části uzavřeno zatím nejvíc sňatků za sedm let její existence,
celkem 103.

"Je to nádherný pocit," říká mladá paní, jež má trvalé bydliště v Bryksově ulici, a na otázku, s jakými dojmy vstupuje do manželství,
odpovídá: "S tím, že bude první a poslední, že to bude napořád." A její muž doplňuje: "Udělám všechno pro to, aby to bylo hezké
manželství." A co teď novomanžele čeká? Prozradili nám, že na svatební cestu se vydají až v létě a žít budou společně v Neratovicích,
odkud pochází ženich a kde mají pronajatý byt - ale protože se oběma v Praze líbí, rádi by se sem vrátili natrvalo.
Víceúčelový sál v Galerii 14 na náměstí Plukovníka Vlčka na Černém Mostě II. začal sloužit již koncem loňského roku: odehrávají se tu
také jednání Zastupitelstva městské části Praha 14 i kulturní pořady - ty měly svoji premiéru v podobě vánočního koncertu, v současné
době se tu ve spolupráci s odborem kultury připravuje výstava prací Vladimíra Veselého. A jak novou svatební síň hodnotí dr. Jiřina
Nováková? "Je nesrovnatelně prostornější, světlejší a hlavně přívětivější než ta dosavadní, taky je odtud krásný výhled do údolí Rokytky,
a toho bychom měli v budoucnu víc využít. Nové vrhany mají krásný zvuk, doufám, že to svatebčané ocení. A hlavně si myslím, že jak
oni, tak oddávající ocení komfort, který tu mají. Mám jedinou výhradu: že se to bude obtížně hledat.
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