
Žijeme dvojkou4  VA Š E  D V O J K A  ·  N O V I N Y  O D S  P R A H Y  2

Noviny ODS PRAHY 2. Informace o řešení občanských témat na Praze 2. Vydává OS ODS Praha 2, Mánesova 3, 120 00 Praha 2, pod reg. č. MK ČR E 21657. Redakční rada: Alexandra Udženija, Eliška Zemanová, Jan Recman, Lenka Mottlová. 
Adresa redakce: ODS Praha 2 - Vaše dvojka, Mánesova 3, Praha 2. Tel.: 222 250 240, e-mail: os.praha2@ods.cz. Fotografie pocházejí z archivu redakce a archivu MČ Praha 2. Vydáno: prosinec 2020.

Žijeme dvojkou www.odspraha2.cz             ODS Praha 2

NOVINY ODS PRAHY 2 P R O S I N E C  /  2020

vase

Dámy a pánové,

začíná advent a přicházejí Vánoce. 
Letos více než kdy jindy rezonuje 
duchovní význam a poselství těchto 
nejkrásnějších svátků v roce. Jsou to 
svátky naděje, světla a očekávání. 
Nenechme si je ničím pokazit. 
Užijme  si tradic se svými nejbližšími 
a s těmi, kteří nás nejvíce potřebují. 
Buďme soucitní a ohleduplní.

Rok 2020 se chýlí ke svému konci. 
Byl  to složitý rok a zatěžkávací 
zkouška pro každého z nás i pro 
celou naši společnost. Věřím ale, 
že už jsme z nejhoršího venku, 
a že  z toho „covidového vlnobití“ 
vyjdeme posílení a ponaučení. 
Uplynulé měsíce změnily naše životy 
jako žádné jiné před tím. Přinesly 
nám i mnoho zármutku a problémů. 
Byli jsme ale také svědky příběhů 
obrovské solidarity a skutečností, 
které nám ukázaly, že u nás žijí 
úžasní lidé, kteří se v těžkých dobách 
dokážou semknout a pracovat 
s obrovským nasazením. Všem 
za to patří náš dík a respekt. Ať už 
se jedná o dobrovolníky nebo o ty, 
kteří  pracovali a sloužili v první linii.

Jsem také hrdá na naši ODS, která 
v rámci pandemie a nouzového 
stavu opět potvrdila, že funguje jako 
silný, zdravý a sehraný organismus. 
Od řadových členů, přes starosty obcí 
a měst, až po naše zástupce v obou 
komorách Parlamentu ČR. Jsem 
přesvědčena o tom, že i tenhle náš 
přístup a řešení krize ocenili občané 
v posledních volbách do krajských 
zastupitelstev a Senátu. Máme 
velkou výhodu, že máme na čem 
stavět. Máme pevné základy, svou 
historii, zkušenosti a tradici. A to 
je pro mnoho lidí důležité. Návrat 
k tradicím a ke kořenům se ukazuje 
v nejistých dobách jako dobrá 
a bezpečná cesta. Teď už ale pojďme 
cestou té  nejkrásnější tradice v roce 
bezpečně projít adventem a užít si 
vánoční svátky.

Dovolte, abych se rozloučila slovy 
Otce Jakuba, faráře od sv. Ludmily: 
Advent je nový začátek a nový start. 
Snažme se, aby advent prošel námi, 
a nejenom my adventem.

Přeji Vám požehnané Vánoce 
a do nového roku 2021 zejména 
hodně zdraví Vám i Vašim blízkým.

Budu se těšit na setkání s Vámi. 
Doufám, že v novém roce už k tomu 
budeme mít opět spoustu příležitostí.

Jana Černochová,  
starostka MČ Praha 2

Žijeme dvojkou

A je tu prosinec. Nejkrásnější svátky roku se blíží. Už nejméně 
měsíc si klademe otázku: Jaké budou letos Vánoce? 

pro podnikání
Městská část Praha 2 se umístila již po páté od roku 2011 na špici letoš-
ního ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Dvojka má nej-
vyšší počet ekonomických subjektů mezi všemi pražskými městskými 
částmi a vysoký podíl malých a středních podnikatelů. 

ocenění pro Prahu 2

Nejlepší podmínky  

Ve srovnání se všemi 22 pražskými městskými 
částmi se Praha 2 umístila na prvním místě a po-
tvrdila tak pověst transparentní městské části, kte-
rá je přívětivá vůči podnikatelům a vytváří jim ty 
nejlepší podmínky. 
Radnice se může pochlubit vůbec nejlepším hod-
nocením úředních hodin, výborně dopadla v testu 
elektronické komunikace i v podpoře webových 
stránek, na nichž podnikatelé naleznou vše pod-
statné pro komunikaci s veřejnou správou i pro 
rozvoj svého podnikání.
„Dnešní ocenění je důkazem dlouhodobé stabili-

ty naší městské části a vysoké úrovně poskytova-
ných služeb. Je zároveň závazkem, který nás nutí 
nadále pracovat na rozvoji a neustálém zdokona-
lování těchto služeb. Podpora podnikání zvlášť 
letos nabývá na významu, kdy si řada podnikatelů 
díky pandemii a mnoha vládním opatřením sáh-
la doslova na dno. Naše městská část proto hned 
zkraje přijala řadu podpůrných opatření a nastavi-
la podmínky pro jejich čerpání. Z dlouhodobého 
hlediska jsem přesvědčen, že to byl krok správným 
směrem,“ uvedl při převzetí ocenění místostarosta 
Prahy 2 Jan Korseska.

Místostarosta Jan Korseska (ODS) s oceněním za první místo. 

Nemůžeme začít jinak, než otázkou, kterou 
jistě zodpovídáte velmi často… Jak zvládáte 
toto náročné období a jaké rozdíly vidíte mezi 
první vlnou a tou podzimní?
Ze zdravotního hlediska bych odpověď nechal 
na  odbornících, ale myslím, že ty sociální škody 
budou větší než ty ekonomické. Důsledky izolace 
a narušených přirozených lidských vztahů budou 
mít negativní dopad na náš život.

Samozřejmě jsme si nemohli nepovšimnout 
mnoha aktivit, kterým jste se v tomto období 
věnovali, mohl byste je pro čtenáře přiblížit?
Během první covidové vlny jsme odvysílali takřka 
všechna naše představení, která máme natočená 
ve vysoké kvalitě. Sledovalo nás více než 140 000 
diváků, což je zhruba naše roční návštěvnost. 
Některé večery jsme streamovali živě. Měli jsme 
mnoho krásných reakcí. Při Noci divadel jsme 
nabídli virtuální prohlídku našeho zákulisí, a  to 
i míst, kam se diváci běžně nedostanou.

Cítíte dostatečnou podporu od státu a magis-
trátu hlavního města?
Jsme příspěvková organizace města. To nám pro 
letošní rok dorovná naše ztráty z  našich rezerv-
ních fondů. Bojím se však, že podstatný bude rok 
2021, kdy se příspěvky města, jak nám bylo již avi-
zováno, budou snižovat. K tomu je potřeba ještě 
připočítat odhadované snížení tržeb. Nejsem si 
jist, zda budou mít diváci v  době krize dostatek 
prostředků na  živobytí. Dost drobných podni-
katelů pravděpodobně zkrachuje, a  tak první, 
na  čem budou rodiny šetřit, bude, obávám se, 

kultura. Nejvíce je mně líto umělců, kteří jsou OSVČ 
(osoby samostatně výdělečně činné). Ti tuhle nu-
cenou pauzu přes všechny slibované podpory, 
na které často nedosáhnou, odnesou nejvíc.

Píšou nebo volají Vám fanoušci divadla s pod-
porou nebo jinými vzkazy?
S  diváky neustále komunikuji na  naší webové 
stránce. Mnoho z našich diváků nám svou podpo-
ru vyjadřuje a těší se, že zase brzy přijdou do diva-
dla. Jestli jich bude tolik, jako před epidemií si však 
nejsem jist. Všem, kteří mně píší a podporují nás, 
jsem velice vděčný.

Co plánujete na konec roku?
V divadle se pilně zkouší hned tři nové inscenace, 
abychom byli připraveni na  případné otevření. 
Na Silvestra plánujeme vysílat naši skvělou kome-
dii Zkrocení zlé ženy.

Jste nedílnou součástí a  osobností Prahy 2, 
proto je pro mnoho z nás důležité i  to, jak Vy 
osobně vše zvládáte. A kde berete sílu neustá-
le pokračovat a rozdávat radost?
Je to součást mé profese. Obdivuji však ty, kteří 
mají tu obrovskou energii, se kterou se o nás sta-
rají. Mám na  mysli zdravotníky, policisty, hasiče, 
zaměstnance sociálních služeb a dopravního pod-
niku a vůbec všechny ty, kteří jsou v první linii.

Dáváte si předsevzetí do nového roku?
Rád bych zakončil optimistickou radou. Nedávejte 
si do nového roku žádná předsevzetí! Já sám jsem 
od toho upustil. Vím už, že je stejně nesplním, a tak 
se zbytečně nestresuji.

 Těšíme se
  s Vámi

Podobně jako v  první vlně koronavirové 
epidemie pomáhá radnice podnikatelům 
na svém území také nyní. Do sféry pomoci pa-
tří odklady a snížení platby nájmu i další opat-
ření, která jsou cílená ve snaze snížit zatížení.
„Budeme odkládat platby nájemného, aby podni-
katelé nebyli tolik ve stresu, protože vím, že je toho 
na ně strašně moc. K žádostem přistupujeme indi-
viduálně. Nechceme dělat nějaká plošná opatření. 
Chceme dělat taková opatření, aby pomáhala,“ 
uvedla Alexandra Udženija (ODS), místostarostka 
MČ Praha 2.

Vzhledem k tomu, že jsou zrušeny i velké vánoční 
trhy, podpoří radnice také stánkaře, kteří pravi-
delně prodávají vánoční ozdoby na náměstí Míru 
– zájemci budou mít možnost výrobky nabíd-
nout prostřednictvím on-line prodeje.
„Chceme oslovit prodejce, kteří byli u nás na ná-
městí Míru, aby nám dali své adresy a  nabídky. 
Všude po  Praze 2 budeme informovat občany, 
že si tímto způsobem mohou nakoupit tu svíč-
ku, tu věnec. Takže i  takto chceme podnikatele 
podpořit. A  když nemůžeme udělat přímé vá-
noční trhy, tak alespoň uděláme on-line trhy,“ 

„Náměstí Míru se letos bohužel do atmosféry vánočních trhů nezahalí. Je ale důležité se nevzdá-
vat, mít naději a vyhlížet světlo na konci tunelu nebo snad betlémskou hvězdu. Když vidím to 
ohromné nasazení mnoha lidí a vzájemnou solidaritu, věřím, že tuhle těžkou zkoušku překoná-
me. A všichni se moc těšíme, až se příští rok opět společně na trzích sejdeme,“ vzkazuje za celé 
vedení naší městské části Alexandra Udženija.

Budou jako dřív, budou alespoň trochu nor-
mální? Ale jaké vánoční svátky můžeme vlast-
ně považovat za normální – ty loňské, nebo ty 
před 50, 100 nebo 150 lety? Někteří odborníci, 
zkoumající vývoj současné epidemie korona-
viru, míní, že letošní Vánoce se budou spíše 
podobat těm před 150 lety, prožitým v úzkém 
rodinném kruhu a  bez obřích, leckdy hektic-
kých nákupů. Je to tak správně, nebo nám 
opravdu budou tolik chybět naše obvyklé 
„normální“ Vánoce? 

VÁNOCE PŘED 150 LETY
V  roce 1870 byly Vánoce opravdu mrazivé, bě-
hem dne bylo mínus 16 stupňů. V  těch dobách 
také bývalo kolem Štědrého dne mnohem více 
sněhu, a  to i  v  Praze. Příležitostí k  zimním rado-
vánkám bylo víc než dost, od bruslení na Vltavě 
až po  klouzání na  kdejakém kopečku. Během 
adventu byl hlavní náplní hospodyní úklid do-
mácnosti a pečení perníčků, zázvorek, medáků či 
škvarkového cukroví, později příprava svátečních 
jídel: polévek, kuby nebo kapra, vánočky, lívanců 
a podobných lahůdek. 
Vánoční stromky už od  roku 1812 pozvolna pro-
nikaly do  všech českých domácností. Dárků ne-
bývalo mnoho a  byly vesměs praktického rázu, 
především oblečení, dětem školní pomůcky 
nebo sportovní potřeby. Hračky nechyběly, i když 
chudší děti dostávaly třeba jen figurky ze sušené-
ho ovoce. Ty bylo možno koupit na  adventních 
trzích, které se konaly například na dnešním Kar-
lově náměstí. Jejich nabídka byla velmi pestrá – 
cukrovinky z marcipánu, perníčky, betlémy, plstě-
ní čerti, svaté obrázky nebo dřevěné hračky. 
Nedílnou součástí adventu bylo dodržování půs-
tu, návštěvy mší, modlitby, zpěv koled a také po-
moc chudým a potřebným. Především ve městech 
bylo již také zvykem rozesílat vánoční a novoroč-
ní pohlednice a  po  24. prosinci obhlížet jesličky 
v kostelech.

SOUČASNÉ VÁNOCE
V současnosti zažíváme bílé Vánoce málokdy. Zato 
je předvánoční doba plná reklam, shonu a ruchu. 
Na  půst nebo rozjímání většinou není vůbec čas. 
Z práce běžíme na nákupy, vánoční večírky a přes 
adventní trhy na setkání s přáteli. Pečeme 10 druhů 
cukroví, leštíme byt, balíme kupy dárků a všemož-
ně se snažíme, aby svátky byly jaksepatří šťastné, 
veselé a bohaté. Z výloh, televize i internetu na nás 
vykukují další a další lákadla, snažící se nás přesvěd-
čit, že Vánoce jsou přece svátky hojnosti a konzu-
mu, v němž nalezneme to pravé štěstí. Co na tom, 
že se pak ze samé nervozity s blízkými pohádáme, 
místo abychom si s nimi užívali hezké chvíle a řekli 
jim, že jsme rádi, že je máme.
Jaké bude o nadcházejících Vánocích počasí ještě 
nevíme. Ale i  když sníh nebude, stejně můžeme 

vyrazit do  přírody, do  parků, protože jsme si le-
tos dostatečně uvědomili, že to je to nejzdravější 
a stále otevřené místo, kde lze trávit volný čas. Vel-
ké adventní trhy nebudou, ale o to lépe si možná 
vychutnáme při procházkách vánoční osvětlení 
a slavnostní výzdobu. 
Na  místě největších trhů na  dvojce zůstane letos 
„jen“ krásně osvětlený vánoční strom s  novým  
betlémem a tak se budeme moci alespoň trochu 
naladit na obvyklou sváteční atmosféru. 
U kostela sv. Ludmily se můžeme opět tradičně po-
tkat při oblíbeném vánočním zpívání se zastupiteli, 
které se bude konat 20. prosince v 15 hodin. Pěk-
nou kulisu k  tomu vytvoří vánoční stromky, které 
s velkým nadšením nazdobily děti ze všech dvojko-
vých mateřinek. Vlastnoručně vyrobenými ozdo-
bami zkrášlovaly devět stromků v květináčích, kte-
ré pro ně připravila radnice Prahy 2 do spodní části 
náměstí. Letošní akce se kvůli bezpečnosti omezila 
jen na předškoláky, ale výtvarníky přišla pozdravit 
i  starostka Jana Černochová spolu s  místostaros-
tou Janem Korseskou (ODS) a  dalšími zastupiteli.  
Ozdobené smrčky můžeme všichni obdivovat 
po celý advent.
Poblíž vánočního stromu na náměstí Míru starost-
ka Jana Černochová zahájila v pondělí 30. listopa-
du charitativní sbírku pro opuštěná zvířata. Při té 

příležitosti řekla: „Praha 2 byla vůbec první městskou 
částí, která se ke světovému svátku dárcovství zapo-
jila. Každý rok lidé přinášejí víc dárků, to je pro mne 
jasné znamení, že na dvojce žijí lidé s velkým srdcem 
a doufám, že v  téhle tradici se tu bude ještě dlouho 
pokračovat. Předem děkuji všem, kteří se do  sbírky 
zapojí i tentokrát.“
Vedení radnice se snaží v rámci možností připravit 
tu nejlepší atmosféru pro příjemné prožití svátků. 
Nenecháme si je překazit ani epidemií ani špatnou 
náladou. Komornější podobu svátků můžeme vyu-
žít, abychom se věnovali svým blízkým, ale přitom 
nezapomínali na ostatní, kteří naše projevy souná-
ležitosti také potřebují a přivítají. Možná upečeme 
jednu vánočku navíc pro někoho, kdo ze všech sil 
pracuje v  nemocnici a  na  nic dalšího už nemá ani 
pomyšlení. Třeba pohovoříme s osamělou soused-
kou o  tom, že i my se těšíme na obvyklou tradiční 
vánoční pohodu před „Ludmilou“. Buďme prostě 
na sebe hodní v tomto nelehkém čase ještě více než 
o běžných Vánocích.
Letošní sváteční období přímo svádí k  prožívání 
českých tradic v  úzkém rodinném kruhu. Vyzdo-
bené uličky vybízejí k příjemným procházkám, ma-
lebná pražská zákoutí, krmení labutí na  Náplavce, 
bruslení s  dětmi na  Folimance a  Havlíčkových sa-
dech, vánoční výzdoba na  Míráku i  všudypřítom-
ný dotek historie jsou dalším magnetem, zvoucím 
k návštěvě.
Dvojka vždy dokáže překvapit a navíc – ve sváteč-
ním jí to náramně sluší! 

OBDIVUJI  
VŠECHNY, 
KDO SE O NÁS 
STARAJÍ

PROMĚNY                          VÁNOC 

12 NOVÝCH
 VZPOMÍNEK

upozornila zástupkyně starostky MČ Praha 2 Ale-
xandra Udženija. Radnice zároveň spustila i  tak-
zvanou gastro mapu, na základě níž mají restau-
rační zařízení větší šanci získat nové hosty a lépe 
překonat současný nepříznivý stav. 
„Městská část Prahy 2 nám pomohla už vlastně 
tím, že podala návrh na magistrát, aby bylo odlo-
ženo placení zahrádek, což bylo na léto super roz-
hodnutí. A nyní jsme na jejich mapě, což nám po-
máhá s novou i stálou klientelou. Je to dobré také 
na  výdej z  okénka. Takže Praha 2 nám pomáhá 
dost,“ konstatoval Vendelín Šimonka, spolumajitel 
bistra Hezky Česky.
Právě kvůli dlouhodobé podpoře a  přívětivému 
přístupu k místním podnikatelům, získává Praha 2 
pravidelně ocenění Město pro byznys a od minu-
lého roku je taktéž držitelem prestižního ocenění 
Město pro byznys desetiletí.

PRAHA 2  
   POMÁHÁ PODNIKATELŮM  
                ZA ČASU KORONAVIRU

V  Praze bylo během letošního podzimu 
položeno na 24 nových stolpersteinů, tzv. 
kamenů zmizelých, z  toho 12 na  Praze 2, 
kde s  pokládáním pomáhaly i  starostka 
Jana Černochová a místostarostka Alexan-
dra Udženija. Kameny jsou nově umístěny 
v ulicích Blanická, Slezská, Londýnská, Zá-
hřebská a Jana Masaryka.
„Ty, které jsme vkládali dnes do  chodníku 
v Blanické ulici, připomínají tři ženy, které zde 
žily. Ženy, které byly deportovány do koncent-
račních táborů, ze kterých se už nikdy nevráti-
ly. Nesou jména Růženy Jelínkové, Emilie Jelín-
kové a Jiřiny Zorinové (roz. Jelínkové),“ uvedla 
Jana Černochová.

Kostky s mosazným povrchem jsou vsazovány 
již tradičně do chodníků před domy, které byly 
posledním útočištěm obětí holokaustu a naci-
stického režimu. Každá taková kostka je tak 
připomínkou konkrétního pohnutého lidské-
ho osudu. Projekt, díky kterému je k dnešnímu 
dni po Praze umístěno již cca 400 kamenů, nás 
má přimět ke krátkému zastavení a zamyšlení.

Tomáš Töpfer | ředitel Vinohradského divadla  
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je potřeba na tuto situaci včas reagovat a minima-
lizovat tak negativní dopady na životní prostředí.
Prostřednictvím projektu budou mít také občané 
přehled o připravovaných, probíhajících nebo rea-
lizovaných změnách v oblasti životního prostředí. 
Projekt bude také podporovat aktivity zaměřené 
na zlepšování životního prostředí a usilovat o za-
pojení škol i veřejnosti do diskuze k tématu, což dá 

Koronavirus: 
    jak se snažíme pomoci

Radnice dvojky si uvědomuje, že senioři patří z hlediska 
možné nákazy koronavirem mezi nejohroženější 
skupinu obyvatel, a proto dělá maximum pro jejich 
ochranu a informovanost.

občanům prostor přímo ovlivňovat dění v tomto 
ohledu na Praze 2.
Hlavní motiv projektu tvoří dvě kapky, které sym-
bolizují modrou a zelenou infrastrukturu v Praze 2. 
Tento symbol bude provázet celý projekt, občané 
se s ním budou setkávat v Novinách Prahy 2, na 
webu městské části, na sociálních sítích i v rámci 
různých doprovodných aktivit.

Modré a zelené

seniorům
POMOCNÁ RUKA   

Pražské nemocnice se potýkají s nedostatkem 
krve a  velmi stojí o  dobrovolné dárce. Naše 
radnice vyslyšela nedávné volání Všeobecné 
fakultní nemocnice a zorganizovala mezi svý-
mi zaměstnanci dobrovolné darování krve. 

K  odběrům na  Karlově náměstí dorazilo několik 
desítek pracovníků úřadu. Příkladem šli i  radní, 
v čele se starostkou Janou Černochovou.
„Prvotním impulzem byla výzva na  sociálních sí-
tích, ve které VFN v Praze naléhavě sháněla dárce. 
Bylo jasné, že do  toho půjdeme, ale že nás bude 
tolik, to jsem opravdu nečekala. Je to potvrzení 
toho, že mým kolegům v Radě městské části i za-
městnancům našeho úřadu je pomoc bližnímu 
vlastní. Řada z  nich ostatně nezištně pomáhala 
i během první vlny pandemie,“ vysvětlila starostka 
Jana Černochová.
Mezi dárci byl i zastupitel Jan Recman (ODS). „Nyní 
daruji poprvé, považuji to za  smysluplnou věc. 
Budu darovat i dál a třeba se ke mně přidá i někdo 
z  mého okolí,“ uvedl. „Nesmírně si vážím všech 
dárců krve a odhodlání, s jakým se do naší výzvy 
zapojili pracovníci radnice Prahy 2 v čele s paní sta-
rostkou, mě opravdu nesmírně potěšilo. Spolupra-
cujeme na mnoha projektech a nyní se laťka zase 
posunula o pomyslný kousek výš, “ řekl ředitel VFN 
Praha prof. David Feltl.

Vedle roznášení respirátorů a dezinfekcí, jsme 
jim nabídli i donášku léků a nákupů. Nechtě-
li jsme, aby se vystavovali riziku pohybem 
na  veřejnosti a  bylo to to nejmenší, co jsme 
pro ně mohli dělat. A  naše pomoc trvá do-
dnes. 
Senioři ale v těchto těžkých dnech potřebují 
také  naší psychickou podporu, protože jsou 
odloučeni od svých rodin. Proto jsme se roz-
hodli zřídit linku, na které si mohou promluvit 
s  psychoterapeutkou nebo například s  fará-
řem. Velmi se nám to osvědčilo a víme, že jim 
to moc pomáhá. 
Nezapoměli jsme ani na  seniory v  nemoc-
nicích, a  tak jsme se rozhodli jít je podpořit 
i  tam. Nakoupili jsme dárečky a připojili kaž-
dému z nich i osobní dopis. Jakákoliv podpo-
ra, milé slovo nebo gesto někdy totiž dokáží 
zázraky.
Náš klub Dvojka pro seniory během roku po-
řádá spoustu společenských aktivit, jako jsou 
jóga, plavání nebo výlety, které naši senioři 
milují a o které bohužel v důsledku vládních 
opatření přišli. Abychom jim to alespoň čás-
tečně vynahradili a  aby se mohli se svými 
klubovými přáteli vidět a promluvit si s nimi, 
zařídili jsme pro ně on-line setkávání. Je úžas-
né vidět, jakou radost jim to dělá a  jak moc 
je pro ně kontakt s přáteli důležitý. Ti aktivní 

nepřišli ani o svou oblíbenou jógu, kterou si 
s  námi mohou zacvičit také on-line. A  aby-
chom nezanedbali ani kulturu, darovali jsme 
jim předplatné na on-line divadelní předsta-
vení. Je skvělé, že pro ně všechny tyto věci 
můžeme dělat a pomáhat jim tak přečkat toto 
zvláštní období.
Patriotismus, vzájemná pomoc a  ohledupl-
nost, to jsou hodnoty, na  které jsme v  naší 
městské části Praha 2 hrdí. A  pomáhat dru-
hým a  zajistit spokojenost a  ochranu našich 
spoluobčanů, je naše priorita. Vždy se bude-
me snažit hledat cesty, jak toho docílit a  jak 
ochránit ty nejzranitelnější.

Alexandra Udženija

INFORMAČNÍ PORTÁL

Radnice Prahy 2 Všeobecnou fakultní nemocnici 
v  Praze, která se nachází na  jejím území, podpo-
ruje dlouhodobě. Jedním z  posledních projektů 
byla např. součinnost při zajištění a  organizaci 
hromadného testování obyvatel na  promořenost 
COVID-19 na  náměstí Míru, v  Zítkových sadech 
a v Kateřinské zahradě.

Další cíle: 
    ohleduplný rozvoj

Radnice Prahy 2 Daruje krev 

Ze svého rozpočtu radnice každoročně vyčleňuje 
nemalé prostředky na péči o zeleň, čistotu a úklid 
veřejného prostranství i hospodaření s odpady. 
Sází se stromy, rekonstruují se parky, obnovují se 
vodní prvky, umisťují mlhoviště a buduje se síť 
podzemních kontejnerů na separovaný odpad.
Pro další zlepšování úrovně životního prostředí 

a kvality života ve veřejném prostoru představila 
radnice nový projekt Udržitelná dvojka. Bude sdru-
žovat všechny projekty a plány týkající se zlepšo-
vání životního prostředí na dvojce. Projekt reaguje 
především na extrémní projevy počasí související 
s probíhajícími klimatickými změnami. Radnice 
Prahy 2 pod vedením ODS si dobře uvědomuje, že 

V  posledních dekádách čelíme v  přírodě 
i  ve  městech extrémním projevům počasí. 
V důsledku klimatických změn dochází ke zvy-
šování průměrné roční teploty vzduchu a čím 
dál častějším výkyvům teplot. Období dlouhé-
ho sucha a veder se střídají s prudkými dešti. 
Radnice Prahy 2 pod vedením ODS si uvědo-
muje potřebu na  tuto situaci včas reagovat 
a  minimalizovat negativní dopady na  životní 
prostředí.

Proto také radnice začala spolupracovat s Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU). Na zákla-
dě spolupráce vznikl ucelený materiál nazvaný 
Katalog opatření pro adaptaci na klimatické změ-
ny v podmínkách Prahy 2. Obsahuje konkrétní pří-
klady zelených a modrých opatření. Tedy opatření, 
která by měla např. vést k zadržení vody v krajině 
nebo ke  zvýšení podílu zeleně ve  veřejném pro-
stranství.
Katalog zahrnuje stávající situaci na  Praze 2 i  její 
budoucí vývoj. Slouží jako podklad pro rozhodo-
vání a pomůže při získávání dotačních prostředků 
z evropských i národních zdrojů.
Praha 2 již před časem veřejnosti představila první 
reálné projekty, které jsou spolufinancovány Ev-
ropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí.
Např. projekt v podobě vybudování retenční a aku-

mulační nádrže na dešťovou vodu v Riegrových sa-
dech, což je projekt spadající do tzv. modrých opat-
ření. V  současné chvíli je tento projekt, zahrnující 
i rekonstrukci objektu zázemí zahradníků, již ve sta-
vební fázi. Řeší hospodaření se srážkovými voda-
mi, bude napomáhat k  zadržování dešťové vody 
a jejímu dalšímu využití i regulaci odtoku dešťové 
vody do  kanalizace. Voda zadržená v  akumulační 
nádrži bude následně využívána pro zálivku zeleně 
v  Riegrových sadech. Akumulace srážkových vod 
pomůže zlepšit bilanci užitkové vody v období su-
cha. Zpomalení odtoku vody jejím zadržením v ná-
drži a následným pozvolným vypouštěním povede 
ke zmírnění přetížení kanalizační sítě.
Dalším „modrým projektem“ je systém opatření 
v  parku Havlíčkovy sady, který bude dokončen 
na  jaře. „Impulzem byla situace v  Grébovce, kde 
v  roce 2018 v  důsledku klimatických změn a  do-
savadního způsobu zavlažování došlo k usychání 
rostlin. Cílem je vytvořit systém opatření, která 
povedou k  adaptaci na  klimatické změny. Jde 
o  pilotní projekt, který by se mohl stát vzorem 
pro ostatní městské části, ale i další obce na území 
ČR,“ vysvětluje podrobnosti místostarosta Václav 
Vondrášek (ODS).
Radnice chce jít příkladem i při šetření s energiemi 
a věnuje proto pozornost i oblasti energetiky. Zří-
dila pozici energetika a rozhodla také o implemen-
taci normy, která pomáhá nastavit management 
hospodaření s energiemi a zajistit tak snížení spo-
třeb energií a tudíž i snížení dopadů výroby ener-
gií na životní prostředí. Rada MČ Praha 2 schválila 
Energetickou koncepci, jejímž hlavním cílem je 
snížení spotřeb energií v budovách provozovaných 
městskou částí Praha 2 a  snížení dopadů výroby 
energií na životní prostředí.
„V  současné chvíli probíhá nastavení energetic-
kého managementu včetně odečtu energií v  bu-
dovách MČ Prahy 2 a  ukládání dat do  systému 
tak, abychom měli potřebné informace k  řízení 
energetického hospodářství. Pilotně jsme zaved-
li automatizované dálkové odečty energií u  pěti 
spravovaných budov. Provádíme také kontrolu 
našich investičních projektů pro zavedení energe-
ticky úsporných opatření vč. zateplování budov, 
instalace dálkových měřidel apod. Připravuje se 
optimalizace odběrných míst elektrické energie 
a  detailní pasport zdrojů tepla,“ vysvětluje zastu-
pitel Jan Recman (ODS), odpovědný za energetiku. 
Právě zmíněná Energetická koncepce je důkazem, 
že radnice to s ochranou životního prostředí myslí 
opravdu vážně a především, že chce začít v první 
řadě u sebe.

„Vážím si pomoci každého jednotlivce,  
ať se jedná o profesionála, nebo dobrovolníka.  
Jeden bez druhého bychom nebyli ničím. 
Pandemie nám všem ukázala, že v krizových 
okamžicích musíme táhnout za jeden provaz. 
Bylo úžasné sledovat, jak v této doposud 
nepoznané krizové situaci začala fungovat 
občanská soudržnost. S jakým nasazením, 
ochotou a bez přehánění – s jakou neohrožeností 
se tak velké množství lidí pustilo  
do pomoci druhým,“ 

Jana Černochová, starostka Prahy 2

PEČOVATELKY A COVID

REAKCE  
   NA SUCHO

Radnice Prahy 2 reaguje svými projekty na klimatické změny. Na 
dvojce postupně přibývá míst, kde je možné se za parných letních 
dnů osvěžit. Městská část Praha 2 letos instalovala už čtrnáct 
„mlhovišť“. Ta první byla spuštěna v květnu letošního roku a to 
poslední bylo otevřeno v parku na Folimance u dětského hřiště.
„Je to reakce na sucha, která v posledních letech postihla města a Prahu speciálně, proto jsme 
je začali připravovat,“ popisuje místostarosta MČ Praha 2, Václav Vondrášek. Některá mlho-
viště jsou dokonce vybavena solárním panelem a termostatem, který reguluje jejich činnost 
podle venkovní teploty. Počítá se ještě s dalšími lokalitami, v plánu je třeba mlhoviště na 
náměstí Míru.

Radnice Prahy 2 dlouhodobě věnuje pozornost životnímu 
prostředí na naší dvojce. Pod vedením místostarosty Vondráška 
(ODS) se provádějí rekonstrukce a revitalizace parků i dětských 
hřišť, které s tím souvisejí. Po úspěšných revitalizacích Grébovky, 
Riegrových sadů a Folimanky se nyní počítá s úpravami Karlova 
náměstí a Čechových sadů.

Tento obrázek provázel souhrn všech infor-
mací o koronaviru na Praze 2 po dlouhou 
dobu, dokud nevzniknul souhrnný státní 
web. Ten je nyní na adrese covid.gov.cz. Ob-
čanům poradí se širokou škálou různých ži-
votních situací – od stěhování až po svatbu.

Nachází se zde přehledně uspořádané infor-
mace ohledně možných kompenzací, ošet-
řovného, aktuálně platných opatření a sou-
časného fungování služeb a obchodů.

Pracovníci našeho Centra sociálních služeb  
Praha 2 poskytují svým klientům špičkovou péči 
i v tomto složitém období. Spolehnout se mohou 
stejně jako v  první vlně i  na  pomoc zřizovatele, 
kterým je městská část Praha 2. Radnice Centrum 
průběžně zásobuje ochrannými prostředky a dez-
infekcí, protože zdraví klientů a pečovatelů i jejich 
ochrana před nákazou je naprostou prioritou. Dů-
ležitá je samozřejmě i  psychická pohoda seniorů 
a  k  té přispělo i  zavedení přenosů přes aplikace 
Skype či WhatsApp, kterými senioři mohou komu-
nikovat se svými rodinami a blízkými.
„Naše pečovatelky a pečovatelé vyrážejí pravidel-
ně do terénu i v těchto náročných dnech a starají 
se o 350 seniorů. Rozvážejí do jejich domovů obě-
dy, zajišťují případně i nezbytné nákupy a pomá-
hají s  úklidem domácnosti. Jejich obětavé práce 
a nasazení si velice vážím,“ ocenila práci pečovate-
lů centra místostarostka Alexandra Udženija.

PRAHA 2 PODPORUJE LIDI ŽIJÍCÍ V IZOLACI
Radnice Prahy 2 podpořila pacienty, kteří se dlou-
hodobě léčí v  Nemocnici sv. Alžběty Na  Slupi 
a postrádají kontakt se svou rodinou a kamarády. 
„Pacienti z  větší části neviděli své blízké už déle 
než dva měsíce. Myslím si, že se to už bohužel 
projevuje na  jejich psychickém a  tedy i  zdravot-
ním stavu,“ uvedl Karel Matyska, ředitel Nemoc-
nice sv. Alžběty.
„Rozhodli jsme se proto, že jim jako městská část 
věnujeme malou pozornost. Přinesli jsme jim 
kosmetiku, protože to je to, co se jim určitě hodí. 
Samozřejmě, že jsme nápad konzultovali s vrchní 
sestrou. Také jsem každému napsala osobní vzkaz 
a pozdrav a přibalila knihu o Královských Vinohra-
dech,“ popsala Alexandra Udženija, místostarostka 
pro sociální oblast (ODS).

V období každodenních negativ-
ních zpráv, které na nás tíživě dolé-
hají, je nesmírně důležité neztrácet 
dobrou náladu a pomáhat podle 
svých možností ostatním.

PODZIMNÍ OBNOVA  
ZELENĚ NA DVOJCE
Navzdory současné situaci pokračuje Pra-
ha 2 s dosadbou uličních stromořadí, v po-
řadí již pátou etapou výsadby. 
„Přestože stromy v  ulicích by měly být 
v  péči hlavního města Prahy, už dávno 
jsme vzali jako radnice iniciativu do svých 
rukou a  budeme v  tom pokračovat. Kaž-
doročně z rozpočtu městské části uvolňu-
jeme potřebnou částku na obnovu zeleně 
a  jsme přesvědčeni, že se jedná o  účelně 
vynaložené prostředky. Zároveň jsem rád, 
že momentální krizová situace kolem pan-
demie naše plány s  podzimní výsadbou 
výrazně nenarušila,“ říká místostarosta 
Václav Vondrášek (ODS), který má oblast 
životního prostředí na starosti.

projekty

Pracovníci radnice Prahy 2 
při přípravě pomoci pro naše seniory.

Alexandra Udženija a Lenka Mottlová  
při šití roušek.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC 

Radnice Prahy 2 zprostředkovala občanům, 
stejně jako na jaře, pomoc ve chvílích těžkosti 
či osamění. Mohou kontaktovat faráře kos-
tela sv. Ludmily Jakuba Berku nebo psycho-
terapeutku Markétu Řeřichovou z  neziskové 
organizace Cestou necestou, se kterou naše 
městská část dlouhodobě spolupracuje.
„V  tomto nelehkém období hledáme cesty, 
jak pomoci těm nejzranitelnějším. Chceme 
proto touto cestou nabídnout nejen seni-
orům možnost promluvit si o  problémech 
s  odborníky. Ochoty obou si velice vážíme 
a  jsme přesvědčeni, že našim občanům mo-
hou pomoci toto nelehké období zvládnout,“ 
říká místostarostka Alexandra Udženija.
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vase

Dámy a pánové,

začíná advent a přicházejí Vánoce. 
Letos více než kdy jindy rezonuje 
duchovní význam a poselství těchto 
nejkrásnějších svátků v roce. Jsou to 
svátky naděje, světla a očekávání. 
Nenechme si je ničím pokazit. 
Užijme  si tradic se svými nejbližšími 
a s těmi, kteří nás nejvíce potřebují. 
Buďme soucitní a ohleduplní.

Rok 2020 se chýlí ke svému konci. 
Byl  to složitý rok a zatěžkávací 
zkouška pro každého z nás i pro 
celou naši společnost. Věřím ale, 
že už jsme z nejhoršího venku, 
a že  z toho „covidového vlnobití“ 
vyjdeme posílení a ponaučení. 
Uplynulé měsíce změnily naše životy 
jako žádné jiné před tím. Přinesly 
nám i mnoho zármutku a problémů. 
Byli jsme ale také svědky příběhů 
obrovské solidarity a skutečností, 
které nám ukázaly, že u nás žijí 
úžasní lidé, kteří se v těžkých dobách 
dokážou semknout a pracovat 
s obrovským nasazením. Všem 
za to patří náš dík a respekt. Ať už 
se jedná o dobrovolníky nebo o ty, 
kteří  pracovali a sloužili v první linii.

Jsem také hrdá na naši ODS, která 
v rámci pandemie a nouzového 
stavu opět potvrdila, že funguje jako 
silný, zdravý a sehraný organismus. 
Od řadových členů, přes starosty obcí 
a měst, až po naše zástupce v obou 
komorách Parlamentu ČR. Jsem 
přesvědčena o tom, že i tenhle náš 
přístup a řešení krize ocenili občané 
v posledních volbách do krajských 
zastupitelstev a Senátu. Máme 
velkou výhodu, že máme na čem 
stavět. Máme pevné základy, svou 
historii, zkušenosti a tradici. A to 
je pro mnoho lidí důležité. Návrat 
k tradicím a ke kořenům se ukazuje 
v nejistých dobách jako dobrá 
a bezpečná cesta. Teď už ale pojďme 
cestou té  nejkrásnější tradice v roce 
bezpečně projít adventem a užít si 
vánoční svátky.

Dovolte, abych se rozloučila slovy 
Otce Jakuba, faráře od sv. Ludmily: 
Advent je nový začátek a nový start. 
Snažme se, aby advent prošel námi, 
a nejenom my adventem.

Přeji Vám požehnané Vánoce 
a do nového roku 2021 zejména 
hodně zdraví Vám i Vašim blízkým.

Budu se těšit na setkání s Vámi. 
Doufám, že v novém roce už k tomu 
budeme mít opět spoustu příležitostí.

Jana Černochová,  
starostka MČ Praha 2

Žijeme dvojkou

A je tu prosinec. Nejkrásnější svátky roku se blíží. Už nejméně 
měsíc si klademe otázku: Jaké budou letos Vánoce? 

pro podnikání
Městská část Praha 2 se umístila již po páté od roku 2011 na špici letoš-
ního ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Dvojka má nej-
vyšší počet ekonomických subjektů mezi všemi pražskými městskými 
částmi a vysoký podíl malých a středních podnikatelů. 

ocenění pro Prahu 2

Nejlepší podmínky  

Ve srovnání se všemi 22 pražskými městskými 
částmi se Praha 2 umístila na prvním místě a po-
tvrdila tak pověst transparentní městské části, kte-
rá je přívětivá vůči podnikatelům a vytváří jim ty 
nejlepší podmínky. 
Radnice se může pochlubit vůbec nejlepším hod-
nocením úředních hodin, výborně dopadla v testu 
elektronické komunikace i v podpoře webových 
stránek, na nichž podnikatelé naleznou vše pod-
statné pro komunikaci s veřejnou správou i pro 
rozvoj svého podnikání.
„Dnešní ocenění je důkazem dlouhodobé stabili-

ty naší městské části a vysoké úrovně poskytova-
ných služeb. Je zároveň závazkem, který nás nutí 
nadále pracovat na rozvoji a neustálém zdokona-
lování těchto služeb. Podpora podnikání zvlášť 
letos nabývá na významu, kdy si řada podnikatelů 
díky pandemii a mnoha vládním opatřením sáh-
la doslova na dno. Naše městská část proto hned 
zkraje přijala řadu podpůrných opatření a nastavi-
la podmínky pro jejich čerpání. Z dlouhodobého 
hlediska jsem přesvědčen, že to byl krok správným 
směrem,“ uvedl při převzetí ocenění místostarosta 
Prahy 2 Jan Korseska.

Místostarosta Jan Korseska (ODS) s oceněním za první místo. 

Nemůžeme začít jinak, než otázkou, kterou 
jistě zodpovídáte velmi často… Jak zvládáte 
toto náročné období a jaké rozdíly vidíte mezi 
první vlnou a tou podzimní?
Ze zdravotního hlediska bych odpověď nechal 
na  odbornících, ale myslím, že ty sociální škody 
budou větší než ty ekonomické. Důsledky izolace 
a narušených přirozených lidských vztahů budou 
mít negativní dopad na náš život.

Samozřejmě jsme si nemohli nepovšimnout 
mnoha aktivit, kterým jste se v tomto období 
věnovali, mohl byste je pro čtenáře přiblížit?
Během první covidové vlny jsme odvysílali takřka 
všechna naše představení, která máme natočená 
ve vysoké kvalitě. Sledovalo nás více než 140 000 
diváků, což je zhruba naše roční návštěvnost. 
Některé večery jsme streamovali živě. Měli jsme 
mnoho krásných reakcí. Při Noci divadel jsme 
nabídli virtuální prohlídku našeho zákulisí, a  to 
i míst, kam se diváci běžně nedostanou.

Cítíte dostatečnou podporu od státu a magis-
trátu hlavního města?
Jsme příspěvková organizace města. To nám pro 
letošní rok dorovná naše ztráty z  našich rezerv-
ních fondů. Bojím se však, že podstatný bude rok 
2021, kdy se příspěvky města, jak nám bylo již avi-
zováno, budou snižovat. K tomu je potřeba ještě 
připočítat odhadované snížení tržeb. Nejsem si 
jist, zda budou mít diváci v  době krize dostatek 
prostředků na  živobytí. Dost drobných podni-
katelů pravděpodobně zkrachuje, a  tak první, 
na  čem budou rodiny šetřit, bude, obávám se, 

kultura. Nejvíce je mně líto umělců, kteří jsou OSVČ 
(osoby samostatně výdělečně činné). Ti tuhle nu-
cenou pauzu přes všechny slibované podpory, 
na které často nedosáhnou, odnesou nejvíc.

Píšou nebo volají Vám fanoušci divadla s pod-
porou nebo jinými vzkazy?
S  diváky neustále komunikuji na  naší webové 
stránce. Mnoho z našich diváků nám svou podpo-
ru vyjadřuje a těší se, že zase brzy přijdou do diva-
dla. Jestli jich bude tolik, jako před epidemií si však 
nejsem jist. Všem, kteří mně píší a podporují nás, 
jsem velice vděčný.

Co plánujete na konec roku?
V divadle se pilně zkouší hned tři nové inscenace, 
abychom byli připraveni na  případné otevření. 
Na Silvestra plánujeme vysílat naši skvělou kome-
dii Zkrocení zlé ženy.

Jste nedílnou součástí a  osobností Prahy 2, 
proto je pro mnoho z nás důležité i  to, jak Vy 
osobně vše zvládáte. A kde berete sílu neustá-
le pokračovat a rozdávat radost?
Je to součást mé profese. Obdivuji však ty, kteří 
mají tu obrovskou energii, se kterou se o nás sta-
rají. Mám na  mysli zdravotníky, policisty, hasiče, 
zaměstnance sociálních služeb a dopravního pod-
niku a vůbec všechny ty, kteří jsou v první linii.

Dáváte si předsevzetí do nového roku?
Rád bych zakončil optimistickou radou. Nedávejte 
si do nového roku žádná předsevzetí! Já sám jsem 
od toho upustil. Vím už, že je stejně nesplním, a tak 
se zbytečně nestresuji.

 Těšíme se
  s Vámi

Podobně jako v  první vlně koronavirové 
epidemie pomáhá radnice podnikatelům 
na svém území také nyní. Do sféry pomoci pa-
tří odklady a snížení platby nájmu i další opat-
ření, která jsou cílená ve snaze snížit zatížení.
„Budeme odkládat platby nájemného, aby podni-
katelé nebyli tolik ve stresu, protože vím, že je toho 
na ně strašně moc. K žádostem přistupujeme indi-
viduálně. Nechceme dělat nějaká plošná opatření. 
Chceme dělat taková opatření, aby pomáhala,“ 
uvedla Alexandra Udženija (ODS), místostarostka 
MČ Praha 2.

Vzhledem k tomu, že jsou zrušeny i velké vánoční 
trhy, podpoří radnice také stánkaře, kteří pravi-
delně prodávají vánoční ozdoby na náměstí Míru 
– zájemci budou mít možnost výrobky nabíd-
nout prostřednictvím on-line prodeje.
„Chceme oslovit prodejce, kteří byli u nás na ná-
městí Míru, aby nám dali své adresy a  nabídky. 
Všude po  Praze 2 budeme informovat občany, 
že si tímto způsobem mohou nakoupit tu svíč-
ku, tu věnec. Takže i  takto chceme podnikatele 
podpořit. A  když nemůžeme udělat přímé vá-
noční trhy, tak alespoň uděláme on-line trhy,“ 

„Náměstí Míru se letos bohužel do atmosféry vánočních trhů nezahalí. Je ale důležité se nevzdá-
vat, mít naději a vyhlížet světlo na konci tunelu nebo snad betlémskou hvězdu. Když vidím to 
ohromné nasazení mnoha lidí a vzájemnou solidaritu, věřím, že tuhle těžkou zkoušku překoná-
me. A všichni se moc těšíme, až se příští rok opět společně na trzích sejdeme,“ vzkazuje za celé 
vedení naší městské části Alexandra Udženija.

Budou jako dřív, budou alespoň trochu nor-
mální? Ale jaké vánoční svátky můžeme vlast-
ně považovat za normální – ty loňské, nebo ty 
před 50, 100 nebo 150 lety? Někteří odborníci, 
zkoumající vývoj současné epidemie korona-
viru, míní, že letošní Vánoce se budou spíše 
podobat těm před 150 lety, prožitým v úzkém 
rodinném kruhu a  bez obřích, leckdy hektic-
kých nákupů. Je to tak správně, nebo nám 
opravdu budou tolik chybět naše obvyklé 
„normální“ Vánoce? 

VÁNOCE PŘED 150 LETY
V  roce 1870 byly Vánoce opravdu mrazivé, bě-
hem dne bylo mínus 16 stupňů. V  těch dobách 
také bývalo kolem Štědrého dne mnohem více 
sněhu, a  to i  v  Praze. Příležitostí k  zimním rado-
vánkám bylo víc než dost, od bruslení na Vltavě 
až po  klouzání na  kdejakém kopečku. Během 
adventu byl hlavní náplní hospodyní úklid do-
mácnosti a pečení perníčků, zázvorek, medáků či 
škvarkového cukroví, později příprava svátečních 
jídel: polévek, kuby nebo kapra, vánočky, lívanců 
a podobných lahůdek. 
Vánoční stromky už od  roku 1812 pozvolna pro-
nikaly do  všech českých domácností. Dárků ne-
bývalo mnoho a  byly vesměs praktického rázu, 
především oblečení, dětem školní pomůcky 
nebo sportovní potřeby. Hračky nechyběly, i když 
chudší děti dostávaly třeba jen figurky ze sušené-
ho ovoce. Ty bylo možno koupit na  adventních 
trzích, které se konaly například na dnešním Kar-
lově náměstí. Jejich nabídka byla velmi pestrá – 
cukrovinky z marcipánu, perníčky, betlémy, plstě-
ní čerti, svaté obrázky nebo dřevěné hračky. 
Nedílnou součástí adventu bylo dodržování půs-
tu, návštěvy mší, modlitby, zpěv koled a také po-
moc chudým a potřebným. Především ve městech 
bylo již také zvykem rozesílat vánoční a novoroč-
ní pohlednice a  po  24. prosinci obhlížet jesličky 
v kostelech.

SOUČASNÉ VÁNOCE
V současnosti zažíváme bílé Vánoce málokdy. Zato 
je předvánoční doba plná reklam, shonu a ruchu. 
Na  půst nebo rozjímání většinou není vůbec čas. 
Z práce běžíme na nákupy, vánoční večírky a přes 
adventní trhy na setkání s přáteli. Pečeme 10 druhů 
cukroví, leštíme byt, balíme kupy dárků a všemož-
ně se snažíme, aby svátky byly jaksepatří šťastné, 
veselé a bohaté. Z výloh, televize i internetu na nás 
vykukují další a další lákadla, snažící se nás přesvěd-
čit, že Vánoce jsou přece svátky hojnosti a konzu-
mu, v němž nalezneme to pravé štěstí. Co na tom, 
že se pak ze samé nervozity s blízkými pohádáme, 
místo abychom si s nimi užívali hezké chvíle a řekli 
jim, že jsme rádi, že je máme.
Jaké bude o nadcházejících Vánocích počasí ještě 
nevíme. Ale i  když sníh nebude, stejně můžeme 

vyrazit do  přírody, do  parků, protože jsme si le-
tos dostatečně uvědomili, že to je to nejzdravější 
a stále otevřené místo, kde lze trávit volný čas. Vel-
ké adventní trhy nebudou, ale o to lépe si možná 
vychutnáme při procházkách vánoční osvětlení 
a slavnostní výzdobu. 
Na  místě největších trhů na  dvojce zůstane letos 
„jen“ krásně osvětlený vánoční strom s  novým  
betlémem a tak se budeme moci alespoň trochu 
naladit na obvyklou sváteční atmosféru. 
U kostela sv. Ludmily se můžeme opět tradičně po-
tkat při oblíbeném vánočním zpívání se zastupiteli, 
které se bude konat 20. prosince v 15 hodin. Pěk-
nou kulisu k  tomu vytvoří vánoční stromky, které 
s velkým nadšením nazdobily děti ze všech dvojko-
vých mateřinek. Vlastnoručně vyrobenými ozdo-
bami zkrášlovaly devět stromků v květináčích, kte-
ré pro ně připravila radnice Prahy 2 do spodní části 
náměstí. Letošní akce se kvůli bezpečnosti omezila 
jen na předškoláky, ale výtvarníky přišla pozdravit 
i  starostka Jana Černochová spolu s  místostaros-
tou Janem Korseskou (ODS) a  dalšími zastupiteli.  
Ozdobené smrčky můžeme všichni obdivovat 
po celý advent.
Poblíž vánočního stromu na náměstí Míru starost-
ka Jana Černochová zahájila v pondělí 30. listopa-
du charitativní sbírku pro opuštěná zvířata. Při té 

příležitosti řekla: „Praha 2 byla vůbec první městskou 
částí, která se ke světovému svátku dárcovství zapo-
jila. Každý rok lidé přinášejí víc dárků, to je pro mne 
jasné znamení, že na dvojce žijí lidé s velkým srdcem 
a doufám, že v  téhle tradici se tu bude ještě dlouho 
pokračovat. Předem děkuji všem, kteří se do  sbírky 
zapojí i tentokrát.“
Vedení radnice se snaží v rámci možností připravit 
tu nejlepší atmosféru pro příjemné prožití svátků. 
Nenecháme si je překazit ani epidemií ani špatnou 
náladou. Komornější podobu svátků můžeme vyu-
žít, abychom se věnovali svým blízkým, ale přitom 
nezapomínali na ostatní, kteří naše projevy souná-
ležitosti také potřebují a přivítají. Možná upečeme 
jednu vánočku navíc pro někoho, kdo ze všech sil 
pracuje v  nemocnici a  na  nic dalšího už nemá ani 
pomyšlení. Třeba pohovoříme s osamělou soused-
kou o  tom, že i my se těšíme na obvyklou tradiční 
vánoční pohodu před „Ludmilou“. Buďme prostě 
na sebe hodní v tomto nelehkém čase ještě více než 
o běžných Vánocích.
Letošní sváteční období přímo svádí k  prožívání 
českých tradic v  úzkém rodinném kruhu. Vyzdo-
bené uličky vybízejí k příjemným procházkám, ma-
lebná pražská zákoutí, krmení labutí na  Náplavce, 
bruslení s  dětmi na  Folimance a  Havlíčkových sa-
dech, vánoční výzdoba na  Míráku i  všudypřítom-
ný dotek historie jsou dalším magnetem, zvoucím 
k návštěvě.
Dvojka vždy dokáže překvapit a navíc – ve sváteč-
ním jí to náramně sluší! 

OBDIVUJI  
VŠECHNY, 
KDO SE O NÁS 
STARAJÍ

PROMĚNY                          VÁNOC 

12 NOVÝCH
 VZPOMÍNEK

upozornila zástupkyně starostky MČ Praha 2 Ale-
xandra Udženija. Radnice zároveň spustila i  tak-
zvanou gastro mapu, na základě níž mají restau-
rační zařízení větší šanci získat nové hosty a lépe 
překonat současný nepříznivý stav. 
„Městská část Prahy 2 nám pomohla už vlastně 
tím, že podala návrh na magistrát, aby bylo odlo-
ženo placení zahrádek, což bylo na léto super roz-
hodnutí. A nyní jsme na jejich mapě, což nám po-
máhá s novou i stálou klientelou. Je to dobré také 
na  výdej z  okénka. Takže Praha 2 nám pomáhá 
dost,“ konstatoval Vendelín Šimonka, spolumajitel 
bistra Hezky Česky.
Právě kvůli dlouhodobé podpoře a  přívětivému 
přístupu k místním podnikatelům, získává Praha 2 
pravidelně ocenění Město pro byznys a od minu-
lého roku je taktéž držitelem prestižního ocenění 
Město pro byznys desetiletí.

PRAHA 2  
   POMÁHÁ PODNIKATELŮM  
                ZA ČASU KORONAVIRU

V  Praze bylo během letošního podzimu 
položeno na 24 nových stolpersteinů, tzv. 
kamenů zmizelých, z  toho 12 na  Praze 2, 
kde s  pokládáním pomáhaly i  starostka 
Jana Černochová a místostarostka Alexan-
dra Udženija. Kameny jsou nově umístěny 
v ulicích Blanická, Slezská, Londýnská, Zá-
hřebská a Jana Masaryka.
„Ty, které jsme vkládali dnes do  chodníku 
v Blanické ulici, připomínají tři ženy, které zde 
žily. Ženy, které byly deportovány do koncent-
račních táborů, ze kterých se už nikdy nevráti-
ly. Nesou jména Růženy Jelínkové, Emilie Jelín-
kové a Jiřiny Zorinové (roz. Jelínkové),“ uvedla 
Jana Černochová.

Kostky s mosazným povrchem jsou vsazovány 
již tradičně do chodníků před domy, které byly 
posledním útočištěm obětí holokaustu a naci-
stického režimu. Každá taková kostka je tak 
připomínkou konkrétního pohnutého lidské-
ho osudu. Projekt, díky kterému je k dnešnímu 
dni po Praze umístěno již cca 400 kamenů, nás 
má přimět ke krátkému zastavení a zamyšlení.
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