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RozhovoR

Pokud správně vyluštíte křížovku a tajenku co nejdříve zašlete do redakce na e-mail: os.praha2@ods.cz, můžete vyhrát zajímavé ceny. Tajenku můžete zasílat 
také poštou na adresu ODS Praha 2, Mánesova 3, Praha 2 a nezapomeňte připsat své jméno a adresu. 1.–3. cena: láhev dobrého vína pro krásnou jarní 
náladu .
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Pamětní desku odhalila starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) 
společně s neteří kapitána Pavlíka, paní Alenou Krausovou. Při slav-
nostním aktu, přesně 80 let po hrdinském činu kapitána Pavlíka, sta-
rostka také ocenila iniciátory zřízení desky – členy Čsl. obce legionář-
ské, Roty Nazdar a také Iniciativy A.
Památku kapitána Pavlíka přišli uctít příslušníci Armády ČR v  čele 
s  brigádním generálem Miroslavem Hlaváčem, zástupcem náčelníka 
Generálního štábu, a brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou.
„Navazujeme na tradici započatou před dvěma lety, v roce 75. vý-
ročí operace Anthropoid. Tehdy jsme na  několika vinohradských 
a  novoměstských domech nechali umístit pamětní desky lidem, 
kteří zde žili a poskytli pomoc parašutistům nebo jejich spolupra-
covníkům. Ti všichni, stejně jako dnes kapitán Pavlík, si zasluhují 
naši úctu. Jsou důkazem, že Češi nejsou národem zbabělců a kola-
borantů, a  to bychom si měli neustále připomínat,“ říká starostka 
Jana Černochová.

TRvALÁ vzPoMÍNKA  
                na hrdinu druhého odboje 

Pamětní deska

Víte, kde se můžete setkat 
na dvojce s mědvědem?   
Správné odpovědi pošlete e-mailem nebo 
poštou na adresu redakce. Tři nejrychlejší 
odpovědi odměníme dobrým vínem.

Od čtvrtka 14. března 2019 je na domě č. 19 v ulici Na Folimance 
pamětní deska se jménem kapitána Karla Pavlíka. Hrdina druhého 
odboje se proslavil především obranou Czajánkových kasáren den 
před okupací naší republiky nacisty, 14. března 1939, ale i mno-
ha dalšími aktivitami v řadách odboje. Dům v Nuselském údolí byl 
jeho posledním útočištěm před jeho zatčením v roce 1942 a ná-
slednou popravou v Mauthausenu.

Jaro je tu, sluníčko nás láká ven, za-
čínají opět všechny možné venkovní 
akce. Strollering (každé úterý 10–11 h) 
nebo bruslení s  kočárky Modřanskou 
stezkou (každou středu 10–11:30 h). Je 
možné si na vyžádání i zapůjčit brusle.
Pokračují ale také další oblíbené akti-
vity, jako je jóga (každý pátek 10–11 h), 
plavání nebo kreativní dílny (malování 
na  keramiku, Kavárna Maluj). V  knihov-
ně na Vinohradské 69 si můžete zapůjčit 
zajímavé knihy i  časopisy, v  Táborské 32 
vám ochotně poskytnou kosmetické, ma-
sérské i  kadeřnické služby studenti Met-
ropolitní odborné umělecké školy. 
Plavecké návyky upraví rodičům v bazé-

nu Sokola Královské Vinohrady (každou středu 18:15–19:15 h). Lekce „Plaveme s dvojkou“ jsou vedeny 
trenérem plavání, který seznámí rodiče se správnou technikou a zároveň pomůže s odstraněním špat-
ných plaveckých návyků. 

Klubová činnost pro děti a rodiče
Bruslení nebo strollering?

zE ŽIvoTA KLUBŮ DvoJKY

pro aKtivnÍ život seniorů  
vrchotovy Janovice
Našim prvním letošním výletům a komen-
tovaným procházkám zatím počasí přálo. 
Na dubnovém programu byly dva výlety do 
zámku Vrchotovy Janovice, na poutní místo 
Klokoty a do Muzea čokolády a  marcipánu  
v Táboře. V tomto měsíci jsme se letos poprvé  
s Pražskou informační službou vydali na 
komentovanou procházku na téma „Chrám 
Matky Boží před Týnem“. 
Dále jste zváni na aktivity, jako je plavání, cvi-
čení, jóga, pétanque a další. Budeme se na vás 
těšit v Knihovně na  Vinohradech i  v  klubovně 
na různých akcích. 
Letos se konal již osmý ročník literární soutěže 
ArtBotič. Soutěžilo se na  téma „Jaký význam 
má pro můj život literatura?“.

SoUTĚŽ
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vase

ze všeho, co se zlepší, 
             máme radost   

S vAšÍ DŮvĚRoU To JDE LéPE

Luštíte rádi? Vyzkoušejte naší křížovku 
o zajímavé ceny na zadní straně. 

KřÍŽovKU
vyzkoušejte

Žijeme dvojkou

Děkujeme za důvěru, kterou jsme získali 
v podzimních volbách. 
Je to nejlepší ocenění naší práce, které 
můžeme dostat. Zpětná vazba, která 
nám napovídá, že pokračujeme tím 
správným směrem.
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samozřejmě chceme navázat i letos. Snažíme se 
také bojovat proti byrokracii, kterou stát hází pod-
nikatelům klacky pod nohy. To, že jsme se vydali 
správnou cestou, se ukázalo, když jsme v loňském 
roce již počtvrté získali 1. místo v soutěži Město pro 
byznys. Zkrátka zde vytváříme nejlepší prostředí 

pro podnikatele ze všech 22 městských částí hlav-
ního města. 

Můžeme se hrdě chlubit našimi úspěchy ve  škol-
ství, kde v žebříčku nejžádanějších základních škol 
obsadily naše školy (ZŠ Kladská, ZŠ Slovenská a ZŠ 

Naše starostka Jana Černochová (ODS) v Novi-
nách Prahy 2 uvedla: „Važme si toho, co máme, 
a pokusme se každý nějakým způsobem zlep-
šovat okolí svého bydliště i podnikání. Praha 2 
je naše. Jakou ji uděláme, taková je a bude.“ 

My, zastupitelé 
ODS, pokračuje-
me v  práci tak, 
aby se na  Praze 2 
všem dobře byd-
lelo a  žilo, podni-
kalo i  odpočívalo. 
Budeme se i  na-
dále pečlivě sta-
rat o  naše nejmenší, ve  školkách, ale i  v  klubech, 
na sportovištích a v různých zájmových kroužcích. 
Silná stránka naší radnice je sociální starostlivost 

o  seniory, hendikepované a  sociálně potřebné.  
Vedle spousty cen a  plaket od  různých institucí 
to dokládá hlavně ocenění od těch, kterých se to 
týká. Tam, kde nedosáhneme na  pomoc úředně, 
jsme úspěšně nastartovali pomoc „sousedskou“, 
mezi konkrétními lidmi od nás z dvojky. Tuto po-
moc představuje náš nadační fond Dvojka srdcem, 
který chce pomáhat s přispěním nás všech.

Budeme pokračovat v  úpravách našich krásných 
parků i  opravách chodníků, zlepšování bezpeč-
nosti v  ulicích i  dopravě. Občanům dvojky ušet-
říme čas zase o  něco příznivějšími podmínkami 
vyřizování občanské agendy i přátelskou a rychle 
reagující radnicí.

V naší městské části se snažíme podporovat pod-
nikání a celkově vytvářet pro podnikatele přívěti-
vé podmínky. Dvojka se může pyšnit i  nejlepším 
přístupem veřejné správy k podnikatelům a na to 

Londýnská) tři z prvních pěti míst. To jen dokládá vy-
sokou kvalitu vedení škol a  všech jejich pedagogů 
a pracovníků.
V následujícím období chystáme řadu dalších zlepše-
ní na základě předchozích úspěchů. Naše další plány 
do  budoucna si můžete prohlédnout uvnitř čísla. Ať 
se nám tu společně dobře žije!

Vinohradská třída patří mezi nejdůležitější komunikační 
spoje v hlavním městě. Její rekonstrukci magistrát připra-
vuje již téměř pět let a výsledkem všech příprav je absolutní 
nekoordinace celé stavby.                              (pokračování na str. 2)

rekonstrukce: vINohRADSKÁ

Farmářské trhy na jaře znovu ožívají (str. 2)

Vážení spoluobčané, 

ráda bych Vám ještě jednou 
poděkovala za Vaši důvěru, 
kterou jste nám opětovně projevili 
ve volbách. Znamená to pro mne 
kromě zadostiučinění, že naše práce 
má smysl, i potvrzení faktu, že máte 
zájem, abychom na zlepšování 
života na dvojce pracovali i nadále.

Můžeme se po právu pyšnit tím, že 
se naše městská část dokáže nejlépe 
postarat o děti a seniory. 

V loňském roce jsme na Vaše 
četné žádosti postavili a otevřeli 
nové jesle v Ječné ulici č. 29, kde 
najde zázemí až 40 dětí. Náš klub 
Dvojka pro děti a rodiče, který 
nabízí různé volnočasové aktivity 
a má v současné době skoro 400 
členů, se dál rozvíjí a členové se 
nám pořád hlásí. Co se seniorů 
týče, tak musím zmínit, že náš klub 
Dvojka pro seniory, což je moje 
srdeční záležitost, se těší nejen 
obrovskému zájmu, ale daří se nám 
stále rozšiřovat nabídku aktivit 
v rámci tohoto klubu. Také jsme 
otevřeli novou klubovnu, kde seniory 
vzděláváme, a v plánu jsou mimo 
jiné i oblíbené kurzy počítačové 
gramotnosti.

V plném proudu jsou přípravy 
na zřízení nového domova pro 
seniory se službami specializované 
péče, které v Praze žalostně chybí. 
V projektu počítáme s celkovou 
kapacitou 80–100 lůžek a naším 
hlavním cílem je zajistit dostatečnou 
a účinnou pomoc pro seniory  
trpící neurodegenerativními 
onemocněními jako Parkinsonova 
nebo Alzheimerova choroba. Jak 
vidíte, svoje sliby z předvolebních 
kampaní plníme.

Nemůžu zapomenout zmínit náš 
skvělý projekt Nadační fond Dvojka 
srdcem, který za krátkou dobu 
svého fungování pomohl již čtrnácti 
našim spoluobčanům usnadnit 
těžkou životní a sociální situaci. 
Obdarovaným se dostala pomoc 
v celkové hodnotě zhruba 120 000 Kč, 
které jim ulehčí život.  A na této 
podpoře se podílíte hlavně Vy, 
občané Prahy 2. Za to bych Vám ráda 
ještě jednou srdečně poděkovala.

A na závěr jeden závazek 
do budoucna – rozhodně nehodláme 
v plnění našich předvolebních slibů 
polevovat. Pro další období máme 
připravenou celou řadu nových 
projektů a plánů. 

Přeji Vám krásné jarní dny! 

Ing. Alexandra Udženija

předsedkyně ODS Praha 2 
místostarostka MČ Praha 2
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záruka: Čisté ulice

v letošním roce se chceme zaměřit 
na podporu našeho nadačního fondu 
Dvojka srdcem. Alexandra Udženija 
(oDS), místostarostka druhé městské 
části pro oblast sociální, zdravotnictví 
a podporu podnikání: „Dlouhodobě 
říkám, že nejlepší pomoc je ta cíle-
ná, která pomůže tam, kde to někdo 
skutečně potřebuje. To byla i hlavní 
myšlenka k založení Nadačního fondu 
Dvojka srdcem.“ 

Podařilo se již vybrat více než 100 000 korun na 
pomoc různým obyvatelům Prahy 2 v nelehkých 
životních situacích. Opatřili jsme například po-

lohovací postel pro seniorku nebo sportovní 
vybavení pro děti. Potenciální dárci se mohou 
připojit na webových stránkách nadačního fon-
du www.dvojkasrdcem.cz.

Dvojka srdcem má veliký potenciál, a proto by-
chom ho rádi využili a propojili aktivity nadační-
ho fondu nejen s jednotlivci, kteří chtějí pomáhat 
lidem kolem sebe, ale také s neziskovými organi-
zacemi. Lidé v nouzi se často z nějakého důvodu 
stydí vyjít se svým problémem na veřejnost. Čím 
více potřebných lidí objevíme, tím více bude těch, 
kterým zlepšíme životní podmínky.

za  velkou část problémů s  odpadky 
přetékajícími ze sběrných nádob mo-
hou často okolní provozovny, které 
nevyužívají vlastní popelnice, ale od-
padní nádoby, určené výhradně oby-
vatelům domů. Na  podnikatele proto 
radnice zacílila informační kampaní 
a  předem vytipované firmy oslovila 
s řešením správného postupu při likvi-
daci odpadů.
O svoz odpadu a čistotu na Praze 2 se stará spo-
lečnost Komwag, která za úklidem kontejnerů vy-
jíždí na  jednotlivá stanoviště i  třikrát denně. Ale 
tyto vlastně černé skládky přinášejí každý den 
i několik tun odpadků, které se musí navíc uklidit. 
Dalším krokem při odstraňování nepořádku 
u sběrných míst je pilotní projekt zapojení klien-
tek azylového domu, které vyškolila svozová 
společnost. Zatím se jedná o tříhodinový úvazek 
denně a pokud se tato forma osvědčí, bude počet 
pracovnic navýšen.

vedení Prahy 2 se nehodlá smířit s přeplněnými kontejnery  
a nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad dlouhodobě řeší. 

NÁPLAvKA JINAK

NADAČNí FOND PRAHy 2

dvojka
srdcem

Proměna parků v krásná, opečovávaná a oblíbená místa naší dvojky 
je radost nás všech. Budeme dále pokračovat v jejich rekonstrukci 
a zvelebování. Zajistíme kvalitní správu parků a obnovu jejich mobiliáře.

vinohradská nově

VýSTAVBA PARKOVACÍHO DOMU
K  našim dalším závazkům patří také zlepšování 
situace s parkováním, především rezidentů. Přes-
tože o něm rozhoduje magistrát, dělá vedení Pra-
hy 2 maximum pro to, aby napravilo chyby v celo-
pražské koncepci. 
Kromě dílčích úprav parkovacích zón na  území 
dvojky to nyní bude i výstavba parkovacího domu 
v  ulici Pod Nuselskými schody. Dům vznikne 
na  nevyužitém pozemku vedle železnice a  po-
skytne téměř dvě stovky parkovacích míst, což 
usnadní život rezidentům i návštěvníkům dvojky.

DODRŽOVáNÍ MODRýCH ZóN
Problémem, který ubírá rezidentům volné parko-
vací plochy, jsou pak zóny placeného stání, resp. 
řešení přestupků řidičů v modrých parkovacích 
zónách. 
Zavedení nového monitorovacího systému sní-
žilo respektovanost placených zón o desítky 
procent. Městská část Praha 2 žádá zavedení 
aktivního využívání odtahové služby, protože 
monitorovací systém není tak účinný a zvýšil se 
počet neoprávněně parkujících vozidel na úkor 
rezidentů. 

Dobře víme, že doprava je jedním ze stěžejních pro-
blémů dvojky. Budeme řešit nejen dlouhodobou do-
pravní zátěž a zhoršené možnosti parkování, ale také 
otázky dopravní obslužnosti, bezpečnosti, bezbarié-
rovosti a kvality komunikací. Budeme usilovat o změ-

nu v systému zón placeného stání, vybudujeme parkovací dům a podpoříme vý-
stavbu dalších podzemních parkovacích míst.

Trhy na Tyláku jsou nyní provozovány pět dní v týdnu od 8 do 20 hodin. S novým provozovatelem 
se dočkáme navýšení počtu stánků na 22 a většího podílu českých prodejců. Zároveň se objeví 
pestřejší nabídka ovoce, zeleniny a pekárenských výrobků. Doplňkem trhů bude také pravidel-
ný doprovodný program, např. tématické soboty se zaměřením na národní kuchyně, velikonoční 
trhy, dušičkové trhy, řemeslné trhy a podobně.

Kruhový objezd v  křížení ulic Ame-
rická – záhřebská nyní slouží jako 
poměrně frekventovaná křižovatka. 
„V  této lokalitě naší městské části chybí pro-
stor, který by byl místem potkávání se. Proto 
jsme se rozhodli, i na doporučení odborníků 
z  ČVUT, zadat vyhotovení projektové do-
kumentace pro změnu dopravní křižovatky 
do podoby náměstí s klidovou zónou. Nevylu-
čuji ani žádost směrem k magistrátu o oficiální 
název budoucího náměstíčka, který si formou 
ankety určí občané,“ uvedl místostarosta Jan 
Korseska (ODS). 

KLIDovÁ 
zóNA záhřebská

Bohužel, kvůli nedostatečné přípravě nejprve proběhne rekonstrukce inženýrských sítí a tramvajové 
tratě, která je údajně v kritickém stavu. A následná rekonstrukce vozovek a chodníků, která měla 
probíhat souběžně, nemá ještě připravena všechna potřebná povolení. S takovým postupem příprav 
staveb nemůže MČ Praha 2 souhlasit, protože je její snahou při rekonstrukcích maximálně snížit jejich 
dopad na obyvatele.

Nádraží vyšehrad je mnohaletá ostuda 
celé Prahy a  zůstává již od  roku 1993 
úplně bez využití. Ale obnovení jeho 
původního provozu již není možné. 
Stanice je totiž umístěna v  oblouku 
a nevyhovuje nynějším normám. 
Secesní budova spolu se strážním domkem a hráz-
děnou čekárnou je od roku 2001 dokonce kulturní 
památkou. Ale již tehdy byla ve špatném stavu, kte-
rý se dlouhodobým zanedbáváním bývalým maji-
telem ještě dále zhoršil.
Radnice pod vedením ODS se už od  r. 2006 (teh-
dy za pana starosty Basche) snažila získat budovu 
do své péče. V roce 2007 starostka Jana Černocho-
vá konstatovala, že není v možnostech radnice pa-
mátkově chráněné budovy získat ani koupit, i když 
se o to snažila. Tehdejší legislativa to neumožňova-
la. O snaze MČ vypovídá mj. i návrh dohody z roku 
2007, kterou iniciovala Praha 2, o spolupráci v drážní 
dopravě a využití drážních pozemků na území Pra-
hy 2. Přes přísliby a osobní jednání na všech úrov-

Vinohradská měla být uzavřena směrem od Mu-
zea k ulici Jana Želivského. To by však znamenalo 
další kolaps v centru. Pro zmírnění dopadu sta-
vebních prací na  občany dvojky místostarosta 
Prahy 2 pro oblast dopravy Jan Korseska vyjednal 
s magistrátem úpravy etap a termínů. Proto je tří-
da opravována naopak od horní části, tedy od Že-
livského dolů. „K opravám v té části Vinohradské, 
která patří Praze 2, by měl magistrát přistoupit až 
letos v říjnu, kdy už se vzhledem k ostatním uza-
vírkám dopravní situace v Praze zklidní,“ vysvětlil 
místostarosta Korseska.
V rámci rekonstrukce budou odstraněny panely, 
po kterých dnes tramvaje jezdí, a nové koleje bu-

dou zapuštěny do  asfaltu. Pro obyvatele přileh-
lých domů dojde k razantní změně. Sníží se tím 
totiž hluk a vibrace díky asfaltovému povrchu 
a   položení kolejí do  antivibračních rohoží. Dále 
dojde k rozšíření chodníků, instalaci nových od-
padkových košů a laviček.
Rekonstrukce zasáhne tříkilometrový úsek 
od křižovatky s Legerovou ulicí až po křižovatku 
Vinohradská – Jana Želivského. Dokončení bylo 
původně plánováno ke  konci roku 2020. Celko-
vé náklady rekonstrukce tramvajové trati a ulice 
budou cca 600 milionů korun. Vinohradská třída 
v současné době supluje spojení mezi centrem 
města a Žižkovem kvůli opravám v Husitské ulici.  

rekonstrukce

KOBKY NA NáPlAVCe
Stavební práce na tzv. kobkách by měly být dokončeny do června. Vzniknou v nich nové toalety, 
galerie, kavárny. Na nájem těchto malých prostor, u nichž nebude prodloužena dosavadní nájemní 
smlouva, bude vyhlášeno výběrové řízení. Při hodnocení návrhů bude kromě ceny kladen důraz 
i na koncepty, se kterými žadatelé přijdou. Současně probíhají menší stavební práce na posílení 
základní infrastruktury. Od příštího roku mají též u Rašínova nábřeží kotvit plovoucí lázně.

ZKlIDNěNÍ NáPlAVKY
Nová pravidla, která přinesou zklidnění, jsou výsledkem diskuse mezi obyvateli okolí náplavek, 
několika místními spolky, provozovateli akcí a zástupci městské část Praha 2. V nadcházející se-
zoně bude méně večerních akcí, po dva dny v týdnu zde bude platit noční klid již od 20 hodin, 
navíc v neděli bude muset být ticho celý den. Nová pravidla omezí od neděle do úterý konání živé 
i reprodukované hudební produkce. V pondělí a v úterý musí hudba přestat hrát do 20 hodin, v ne-
děli se nebude hrát vůbec. Mimo zmíněné dny, tedy ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu, může hrát 
hudba do 22 hodin, přičemž občerstvovací zařízení musejí do půlnoci zavřít.

„V  současné době začínáme pracovat na  pří-
pravě projektové dokumentace tak, abychom 
mohli začít se samotnou stavbou nejpozději 
v roce 2021. V rámci přípravných prací také spe-
cifikujeme nároky na budoucí zařízení a na služ-
by, které bude nový dům poskytovat. Počítáme 
s celkovou kapacitou 80–100 lůžek s tím, že v za-
řízení budou poskytovány služby domova pro 
seniory i  služby specializované péče o  seniory 
trpící neurodegenerativním onemocněním, na-

příklad demencí nebo Parkinsonovou či Alzhei-
merovou chorobou“, řekla iniciátorka projektu 
místostarostka Alexandra Udženija. „Důvodem 
výstavby je nedostatek míst zejména pro lidi 
trpící demencí. Místa pro lidi postižené touto 
nemocí chybí,“ zdůraznila Udženija. Jen v  roce 
2016 radnice evidovala přes 150 žádostí o místo 
v takovém zařízení. V běžných domech pro se-
niory nejsou vhodné podmínky pro péči o  lidi 
s Alzheimerovou chorobou.

Radnice Prahy 2 plánuje 
výstavbu nového domu  
pro seniory a lidi 
s Alzheimerovou chorobou. 

DŮM SENIoRŮ
plánujeme

ních nakonec smlouva nebyla uzavřena. České drá-
hy naší městské části odmítly nádraží prodat přímo 
či převést bezúplatně. Důvodem bylo, že jako ak-
ciová společnost, citujeme: „se musí ke svému ma-
jetku chovat s péčí řádného hospodáře“, myšleno 
získat v soutěži co nejvyšší zisk pro akcionáře (stát).
Bývalý majitel, i  přes značné množství našich vý-
zev, nařízení stavebního úřadu i  orgánu památ-
kové péče, léta nic nedělal, přestože měl stavební 
povolení. Nynější majitel, který budovu nedávno 
odkoupil, je v jednání mnohem vstřícnější a my se 
za městskou část i za město dál snažíme o vykou-
pení. Zpracovává se celá koncepční studie území, 
včetně železničního mostu a provázání s plánova-
nou železniční zastávkou Výtoň. 
Využití bývalé budovy nádraží je samostatnou 
otázkou. Mohla by se stát jakýmsi multifunkčním 
kulturním centrum, kde by si každý našel to své. 
Uvažuje se o  galerii, kavárně, výstavních prosto-
rách i třeba knihovně. Momentálně je budova v ha-
varijním stavu, ale při 
vynaložení značných 
prostředků ji lze ještě 
zachránit. 

Zřídili jsme nové jesle, zrekonstruovali školky i školy, postavili jsme nebo opravili dětská i sportovní hřiště. 
Nových nápadů máme pořád spoustu. Protože umíme dobře hospodařit, najdeme pro naše projekty i po-
třebné finance. Díky tomu se děti v parcích dočkají nových brouzdališť i sprch, které je osvěží v horkých 
letních měsících.

více  Parkování
    pro rezidenty

Další tržiště Náplavka na nábřeží zahájilo v únoru 
už svou desátou sezonu. Za dobu jeho existence 
se počet prodejců zčtyřnásobil na současný stav 
téměř 100 stánků. Na zdejších trzích mají své místo 
i charitativní projekty, které se zde mohou prezen-

tovat bezplatně. Prodávají tady i různé chráněné 
dílny, například Dílny tvořivosti z Prahy 2. 
V plánu MČ Praha 2 je vybudování ještě třetích far-
mářských trhů v oblasti Nuslí, pro lepší dostupnost 
v této lokalitě a její oživení.

na Tyláku

FARMÁřSKé 
TRhY

  Jak dál 
s nádražím?   nejlepší pomoc  

           je ta cílená 

Informace o  tom, jak darovat nebo na-
opak požádat o  příspěvek, jsou uvedeny 
na webových stránkách nadačního fondu 
www.dvojkasrdcem.cz. Zde také nalezne-
te příběhy lidí, kteří potřebují pomoci. 

Můžete si vybrat, komu konkrétně přispě-
jete; lze se rozhodnout také pro neadres-
ný dar, který pak bude fondem rozdělen 
mezi potřebné.

DAROVAT lZe NA úČeT VeřeJNé SBÍRKY, 
ČÍSlO úČTU 5298268319/0800

BRoUzDALIšTĚ
Folimanka
Riegrovy sady
Grébovka
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RozhovoR

Pokud správně vyluštíte křížovku a tajenku co nejdříve zašlete do redakce na e-mail: os.praha2@ods.cz, můžete vyhrát zajímavé ceny. Tajenku můžete zasílat 
také poštou na adresu ODS Praha 2, Mánesova 3, Praha 2 a nezapomeňte připsat své jméno a adresu. 1.–3. cena: láhev dobrého vína pro krásnou jarní 
náladu .

Křížovka o zajímavé ceny 
Vro,Tvin 
Nsem, 
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území

izraelské 
jméno
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galerie

španělské 
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souhlas

Pamětní desku odhalila starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) 
společně s neteří kapitána Pavlíka, paní Alenou Krausovou. Při slav-
nostním aktu, přesně 80 let po hrdinském činu kapitána Pavlíka, sta-
rostka také ocenila iniciátory zřízení desky – členy Čsl. obce legionář-
ské, Roty Nazdar a také Iniciativy A.
Památku kapitána Pavlíka přišli uctít příslušníci Armády ČR v  čele 
s  brigádním generálem Miroslavem Hlaváčem, zástupcem náčelníka 
Generálního štábu, a brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou.
„Navazujeme na tradici započatou před dvěma lety, v roce 75. vý-
ročí operace Anthropoid. Tehdy jsme na  několika vinohradských 
a  novoměstských domech nechali umístit pamětní desky lidem, 
kteří zde žili a poskytli pomoc parašutistům nebo jejich spolupra-
covníkům. Ti všichni, stejně jako dnes kapitán Pavlík, si zasluhují 
naši úctu. Jsou důkazem, že Češi nejsou národem zbabělců a kola-
borantů, a  to bychom si měli neustále připomínat,“ říká starostka 
Jana Černochová.

TRvALÁ vzPoMÍNKA  
                na hrdinu druhého odboje 

Pamětní deska

Víte, kde se můžete setkat 
na dvojce s mědvědem?   
Správné odpovědi pošlete e-mailem nebo 
poštou na adresu redakce. Tři nejrychlejší 
odpovědi odměníme dobrým vínem.

Od čtvrtka 14. března 2019 je na domě č. 19 v ulici Na Folimance 
pamětní deska se jménem kapitána Karla Pavlíka. Hrdina druhého 
odboje se proslavil především obranou Czajánkových kasáren den 
před okupací naší republiky nacisty, 14. března 1939, ale i mno-
ha dalšími aktivitami v řadách odboje. Dům v Nuselském údolí byl 
jeho posledním útočištěm před jeho zatčením v roce 1942 a ná-
slednou popravou v Mauthausenu.

Jaro je tu, sluníčko nás láká ven, za-
čínají opět všechny možné venkovní 
akce. Strollering (každé úterý 10–11 h) 
nebo bruslení s  kočárky Modřanskou 
stezkou (každou středu 10–11:30 h). Je 
možné si na vyžádání i zapůjčit brusle.
Pokračují ale také další oblíbené akti-
vity, jako je jóga (každý pátek 10–11 h), 
plavání nebo kreativní dílny (malování 
na  keramiku, Kavárna Maluj). V  knihov-
ně na Vinohradské 69 si můžete zapůjčit 
zajímavé knihy i  časopisy, v  Táborské 32 
vám ochotně poskytnou kosmetické, ma-
sérské i  kadeřnické služby studenti Met-
ropolitní odborné umělecké školy. 
Plavecké návyky upraví rodičům v bazé-

nu Sokola Královské Vinohrady (každou středu 18:15–19:15 h). Lekce „Plaveme s dvojkou“ jsou vedeny 
trenérem plavání, který seznámí rodiče se správnou technikou a zároveň pomůže s odstraněním špat-
ných plaveckých návyků. 

Klubová činnost pro děti a rodiče
Bruslení nebo strollering?

zE ŽIvoTA KLUBŮ DvoJKY

pro aKtivnÍ život seniorů  
vrchotovy Janovice
Našim prvním letošním výletům a komen-
tovaným procházkám zatím počasí přálo. 
Na dubnovém programu byly dva výlety do 
zámku Vrchotovy Janovice, na poutní místo 
Klokoty a do Muzea čokolády a  marcipánu  
v Táboře. V tomto měsíci jsme se letos poprvé  
s Pražskou informační službou vydali na 
komentovanou procházku na téma „Chrám 
Matky Boží před Týnem“. 
Dále jste zváni na aktivity, jako je plavání, cvi-
čení, jóga, pétanque a další. Budeme se na vás 
těšit v Knihovně na  Vinohradech i  v  klubovně 
na různých akcích. 
Letos se konal již osmý ročník literární soutěže 
ArtBotič. Soutěžilo se na  téma „Jaký význam 
má pro můj život literatura?“.

SoUTĚŽ
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vase

ze všeho, co se zlepší, 
             máme radost   

S vAšÍ DŮvĚRoU To JDE LéPE

Luštíte rádi? Vyzkoušejte naší křížovku 
o zajímavé ceny na zadní straně. 

KřÍŽovKU
vyzkoušejte

Žijeme dvojkou

Děkujeme za důvěru, kterou jsme získali 
v podzimních volbách. 
Je to nejlepší ocenění naší práce, které 
můžeme dostat. Zpětná vazba, která 
nám napovídá, že pokračujeme tím 
správným směrem.

CSS
praha 2
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NADAČNí FOND PRAHy 2
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ZŠnejžádanější
ZŠ KlADSKá

ZŠ SlOVeNSKá
ZŠ lONDýNSKá

samozřejmě chceme navázat i letos. Snažíme se 
také bojovat proti byrokracii, kterou stát hází pod-
nikatelům klacky pod nohy. To, že jsme se vydali 
správnou cestou, se ukázalo, když jsme v loňském 
roce již počtvrté získali 1. místo v soutěži Město pro 
byznys. Zkrátka zde vytváříme nejlepší prostředí 

pro podnikatele ze všech 22 městských částí hlav-
ního města. 

Můžeme se hrdě chlubit našimi úspěchy ve  škol-
ství, kde v žebříčku nejžádanějších základních škol 
obsadily naše školy (ZŠ Kladská, ZŠ Slovenská a ZŠ 

Naše starostka Jana Černochová (ODS) v Novi-
nách Prahy 2 uvedla: „Važme si toho, co máme, 
a pokusme se každý nějakým způsobem zlep-
šovat okolí svého bydliště i podnikání. Praha 2 
je naše. Jakou ji uděláme, taková je a bude.“ 

My, zastupitelé 
ODS, pokračuje-
me v  práci tak, 
aby se na  Praze 2 
všem dobře byd-
lelo a  žilo, podni-
kalo i  odpočívalo. 
Budeme se i  na-
dále pečlivě sta-
rat o  naše nejmenší, ve  školkách, ale i  v  klubech, 
na sportovištích a v různých zájmových kroužcích. 
Silná stránka naší radnice je sociální starostlivost 

o  seniory, hendikepované a  sociálně potřebné.  
Vedle spousty cen a  plaket od  různých institucí 
to dokládá hlavně ocenění od těch, kterých se to 
týká. Tam, kde nedosáhneme na  pomoc úředně, 
jsme úspěšně nastartovali pomoc „sousedskou“, 
mezi konkrétními lidmi od nás z dvojky. Tuto po-
moc představuje náš nadační fond Dvojka srdcem, 
který chce pomáhat s přispěním nás všech.

Budeme pokračovat v  úpravách našich krásných 
parků i  opravách chodníků, zlepšování bezpeč-
nosti v  ulicích i  dopravě. Občanům dvojky ušet-
říme čas zase o  něco příznivějšími podmínkami 
vyřizování občanské agendy i přátelskou a rychle 
reagující radnicí.

V naší městské části se snažíme podporovat pod-
nikání a celkově vytvářet pro podnikatele přívěti-
vé podmínky. Dvojka se může pyšnit i  nejlepším 
přístupem veřejné správy k podnikatelům a na to 

Londýnská) tři z prvních pěti míst. To jen dokládá vy-
sokou kvalitu vedení škol a  všech jejich pedagogů 
a pracovníků.
V následujícím období chystáme řadu dalších zlepše-
ní na základě předchozích úspěchů. Naše další plány 
do  budoucna si můžete prohlédnout uvnitř čísla. Ať 
se nám tu společně dobře žije!

Vinohradská třída patří mezi nejdůležitější komunikační 
spoje v hlavním městě. Její rekonstrukci magistrát připra-
vuje již téměř pět let a výsledkem všech příprav je absolutní 
nekoordinace celé stavby.                              (pokračování na str. 2)

rekonstrukce: vINohRADSKÁ

Farmářské trhy na jaře znovu ožívají (str. 2)

Vážení spoluobčané, 

ráda bych Vám ještě jednou 
poděkovala za Vaši důvěru, 
kterou jste nám opětovně projevili 
ve volbách. Znamená to pro mne 
kromě zadostiučinění, že naše práce 
má smysl, i potvrzení faktu, že máte 
zájem, abychom na zlepšování 
života na dvojce pracovali i nadále.

Můžeme se po právu pyšnit tím, že 
se naše městská část dokáže nejlépe 
postarat o děti a seniory. 

V loňském roce jsme na Vaše 
četné žádosti postavili a otevřeli 
nové jesle v Ječné ulici č. 29, kde 
najde zázemí až 40 dětí. Náš klub 
Dvojka pro děti a rodiče, který 
nabízí různé volnočasové aktivity 
a má v současné době skoro 400 
členů, se dál rozvíjí a členové se 
nám pořád hlásí. Co se seniorů 
týče, tak musím zmínit, že náš klub 
Dvojka pro seniory, což je moje 
srdeční záležitost, se těší nejen 
obrovskému zájmu, ale daří se nám 
stále rozšiřovat nabídku aktivit 
v rámci tohoto klubu. Také jsme 
otevřeli novou klubovnu, kde seniory 
vzděláváme, a v plánu jsou mimo 
jiné i oblíbené kurzy počítačové 
gramotnosti.

V plném proudu jsou přípravy 
na zřízení nového domova pro 
seniory se službami specializované 
péče, které v Praze žalostně chybí. 
V projektu počítáme s celkovou 
kapacitou 80–100 lůžek a naším 
hlavním cílem je zajistit dostatečnou 
a účinnou pomoc pro seniory  
trpící neurodegenerativními 
onemocněními jako Parkinsonova 
nebo Alzheimerova choroba. Jak 
vidíte, svoje sliby z předvolebních 
kampaní plníme.

Nemůžu zapomenout zmínit náš 
skvělý projekt Nadační fond Dvojka 
srdcem, který za krátkou dobu 
svého fungování pomohl již čtrnácti 
našim spoluobčanům usnadnit 
těžkou životní a sociální situaci. 
Obdarovaným se dostala pomoc 
v celkové hodnotě zhruba 120 000 Kč, 
které jim ulehčí život.  A na této 
podpoře se podílíte hlavně Vy, 
občané Prahy 2. Za to bych Vám ráda 
ještě jednou srdečně poděkovala.

A na závěr jeden závazek 
do budoucna – rozhodně nehodláme 
v plnění našich předvolebních slibů 
polevovat. Pro další období máme 
připravenou celou řadu nových 
projektů a plánů. 

Přeji Vám krásné jarní dny! 

Ing. Alexandra Udženija

předsedkyně ODS Praha 2 
místostarostka MČ Praha 2


