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Praha 2 dlouhodobě fi nancuje opravy chodní-
ků, které jsou ve špatném stavu. Pěší cesty, kte-
ré byly doposud plné děr a  výmolů, se stávají 
pro maminky i  seniory mnohem přívětivější. 
V těchto smysluplných investicích hodlá radnice 
pokračovat i v budoucnosti. 

Do takzvaného chodníkového programu inves-

tuje druhá městská část pod vedením ODS ročně 

deset milionů korun. Sumu ještě navyšují menší 

opravy v průběhu roku. Tyto „drobnosti“, které bý-

vají méně viditelné, ale mohou být pro chodce o to 

nebezpečnější, stojí radnici každý rok 2,8 milionu. 

Pokračování na str. 2

Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují 

či se zajímají o dění v Praze 2

Žijeme dvojkou

Milí sousedé,

výhružky jsem začal dostávat, 
když jsem se jako primátor Prahy 
rozhodl otevřeně hovořit o problémech 
Dopravního podniku. Bylo to náročné 
období, ve kterém jsem se neobešel bez 
osobní ochranky, anonym dokonce 
vyhrožoval mé ženě a dětem. Přesto 
jsem neustoupil. Celou záležitost jsem 
předal policii, ovšem bez výsledku. Když 
se tehdy v telefonu ozval neznámý hlas, 
aby mi řekl, že se budu divit, až nakonec 
budu odsouzen, nevěřil jsem. Byl jsem 
přesvědčen, že žijeme v právním státě, 
kde o vině rozhodují nezávislé soudy.

V minulých dnech jsem byl 
nepravomocně odsouzen v kauze 
Opencard, přestože soudce konstatoval, 
že jsem se nijak na úkor Pražanů 
neobohatil. Nemá smysl opakovat 
to, co dobře víte: že jsem nastoupil 
do rozjetého vlaku jménem „Opencard“ 
a svými rozhodnutími jsem se snažil 
minimalizovat fi nanční ztráty, které Praze 
vznikaly. Profesí jsem lékař a nerozumím 
podrobně problematice IT, proto jsem se 
řídil řadou znaleckých posudků. 

V těchto dnech od vás dostávám stovky 
dopisů, ve kterých mi vyjadřujete podporu. 
Nevím, jak dobře vyslovit, jak mnoho pro 
mě v těchto těžkých chvílích vaše slova 
znamenají. Byl jsem vychován v prostředí, 
kde čest, pravda a poctivost nebyly jen 
prázdnými pojmy, ale závaznými principy 
každodenního života. Troufám si říct, 
že jsem podle těchto zásad žil, držel se 
jich i v dobách komunistické totality, 
kdy to mnohdy bylo velmi těžké. Ze svých 
zásad neustupuji ani v politice. Možná 
jsem mnohým šlápnul na kuří oko, možná 
jsem nekompromisním přístupem mnohé 
naštval, když jsem se snažil očistit politiku 
od klientelistických sítí a zákulisních her. 
Přesto nehodlám na principech, kterým 
jsem věrný celý život, nic měnit.

Nepatřím k těm, kteří se vzdávají. 
I přes nastalé události budu dál bojovat 
za hodnoty demokracie a právního státu. 
Nadále jsem připraven sloužit nejen jako 
lékař, ale i politik.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
poslanec PČR, zastupitel statutárního 

města, zastupitel MČ Praha 2

Po klidnějším období prázdnin a dovolených se život v Praze 2 opět rozjel na plné 
obrátky. Radnice pod vedením ODS pokračuje v projektech, které zlepšují život 
v naší městské části.

vase

se dočkají opravy!

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ 
PRVŇÁČKŮ
Prvňáčky přivítali 1. září ve škole 
zástupci vedení Prahy 2 i úřadu městské 
části. Doprovodili je úspěšní sportovci 
a také manželka českého prezidenta.

V ZŠ u sv. Štěpána přivítaly nové žáky při 

zahájení školního roku první dáma Ivana 

Zemanová, starostka Prahy 2 Jana Černochová 

a místostarostka Alexandra Udženija. 

ZŠ Kladská začala již 114. školní rok a první 

zářijový den také pojala slavnostně. 

Speciálními hosty se stali sportovci z letošních 

olympijských her – zápasnice Adéla 

Hanzlíčková a kajakář Lukáš Trefi l. Krásný 

školní rok popřál dětem také operní pěvec 

Adam Plachetka.

Dobrá zpráva: Další chodníky

Opravit chodníky v ulicích: 

•  •  Římská Římská •  •  Polská Polská •  •  Zahořanského Zahořanského 

•  •  Na Zderaze Na Zderaze •  •  Na ZbořenciNa Zbořenci

•   •   podesty Nuselských schodůpodesty Nuselských schodů

V jakých konkrétních ulicích se mohou tedy obyvatelé těšit v příštím roce a dalších letech? 

•  •  Moravská Moravská •  •  Vyšehradská Vyšehradská •  •  Kladská Kladská •  •  Lublaňská Lublaňská •  •  Šubertova Šubertova •  •  ŘímskáŘímská

•  •  Oldřichova Oldřichova •  •  U Tržnice U Tržnice •  •  Máchova Máchova •  •  Na Smetance Na Smetance •  •  Na Výtoni Na Výtoni •  •  LumírovaLumírova

•  •  Na Zderaze Na Zderaze •  •  Svatoplukova Svatoplukova •  •  Lužická Lužická •  •  Mánesova Mánesova •  •  Pod Slovany Pod Slovany •  •  ŠumavskáŠumavská

•  •  Čermákova Čermákova •  •  Hálkova Hálkova •  •  Chodská Chodská •  •  Na FolimanceNa Folimance

Do konce roku 2018 se počítá s rekonstrukcí ulic:

•  •  Americká Americká •  •  Pod Větrovem Pod Větrovem •  •  Jaromírova Jaromírova •  •  Ostrčilovo náměstíOstrčilovo náměstí

A do roku 2020 s rekonstrukcí oblasti Albertova a dokončením opravy ulice Bělehradská. 

CO SE UŽ LETOS STIHLO?

PLÁNOVANÉ OPRAVY CHODNÍKŮ

Nové dlažby ještě čekají chodníky v ulicích:

•  Vyšehradská   •  Na Kozačce •  Moravská•  Vyšehradská   •  Na Kozačce •  Moravská

•  Kladská •  Vozová •  Lublaňská•  Kladská •  Vozová •  Lublaňská

CO SE JEŠTĚ LETOS STIHNE?
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Je to už devět let, co starostka iniciova-

la vydání první vyhlášky omezující provoz 

výherních hracích přístrojů. Návrh pra-

videl upravujících hazard byl do  té doby 

v pražském měřítku ojedinělý a odvážný. 

Do  regulační vyhlášky bylo navrženo 

zařadit téměř všechny provozovny, včetně 

kasin. Celkem 101 podniků. Brzy se v reakci 

na nulovou toleranci hazardu, kterou po-

stupně zaváděly i  jiné městské části, ob-

jevila první překážka. Ministerstvo fi nancí 

začalo povolovat interaktivní videoloterij-

ní terminály, které pro laika vypadaly ne-

rozeznatelně od  klasických hracích auto-

matů. Někde nabíral hazard „druhý dech“ 

kvůli magistrátu, který dával povolení. 

Ale s tím se opět radnice vedená ODS nehodlala smířit a aktiv-

ně vystupovala za změnu loterijního zákona, díky které postupně 

mizí i zmíněné terminály. Bohužel se to ministerstvu fi nancí nedaří 

dostatečně rychle. 

„I přesto mohu s radostí konstatovat, že se nám politika nulové 

tolerance k hazardu vyplácí. Občané Prahy 2 naši snahu velmi oce-

ňují. Máme desítky pozitivních ohlasů každý měsíc,“ uvedla Jana 

Černochová. 

Na počátku letošního roku se už na území druhé městské části 

nenacházely žádné výherní 

automaty. Kvůli zmíněným 

průtahům, zapříčiněným 

ministerstvem fi nancí, je tu 

však bohužel ještě několik 

heren s terminály. 

Tento stav, který je na-

štěstí jen dočasný, by ne-

měl zhatit radost nad tím, 

jak se proměnila místa, kde 

dřív byly herny. Snížila se 

kriminalita, vymizely i  další 

negativní jevy spojené s ha-

zardem. Navíc se majitelům 

zvýšily ceny nemovitostí. 

Na mnoha místech lze vidět i zažít, že se boj s hazardem Praze 2 

vyplácí. Například v Podskalí stávala na rohu Rašínova nábřeží a uli-

ce Na Hrobci herna, kolem které prošlo denně velké množství lidí 

mířících na oblíbenou vltavskou náplavku. Provozovna působila od-

pudivě. Špinavá okna, černé závěsy, lacině vypadající neon. A dnes? 

Ve stylově vybavené cukrárně se dveře netrhnou. 

Je to jen jeden z mnoha příkladů. Z bývalých heren jsou útul-

né kavárničky, cukrárny či restaurace. Známé podniky jako Restart 

Pub na Ostrčilově náměstí či Kravín na náměstí Míru jsou toho dů-

kazem.

VOLEBNÍ OBVOD 22, PRAHA 10

MGR. IRENA BARTOŇOVÁ PÁLKOVÁ

Od  roku 1992 až dopo-

sud podniká v  oblasti 

vzdělávání, poradenství 

a  prodeje se specializací 

na  úklidové a  čisticí čin-

nosti. V  roce 2002 byla 

jmenována viceprezi-

dentkou Evropské asoci-

ace úklidového průmyslu 

a od roku 2003 expertkou sociálního dialogu úkli-

dového průmyslu Evropské unie. 

Od  roku 2013 byla členkou smírčí komise Hos-

podářské komory ČR. V roce 2013 jí byla udělena 

stříbrná Merkurova medaile za podnikání a v roce 

2014 byla zvolena viceprezidentkou Hospodářské 

komory ČR. Ve  své gesci má legislativu, odstra-

ňování administrativní zátěže, IT, e-government 

a  e-commerce a  evropské zále-

žitosti. 

Senát má podle ní být brzdou ne-

smyslů. „Spousta fi rem hořekuje 

nad přílišnou administrativou. 

Chci zjednodušit život v  legisla-

tivní části. Zaměřit se i na dopra-

vu, Prahou 10 vede spousta pá-

teřních komunikací. V  případě zvolení nehodlám 

končit kampaní, ale pokračovat v komunikaci s ob-

čany. Ti nám sami řeknou, co potřebují,“ uvedla.

VOLEBNÍ OBVOD 25, PRAHA 6

FRANTIŠEK STÁREK

Svůj život zasvětil boji 

za  demokracii a  svobo-

du. Pracuje jako badatel 

v  Ústavu pro studium 

totalitních režimů ČR 

na  projektech týkajících 

se českého undergroun-

du. V  době totality byl 

za  své demokratické po-

stoje odsouzený celkem na pět let odnětí svobo-

dy. Byl signatářem Charty 77, šéfredaktorem a vy-

davatelem undergroundového časopisu Vokno. 

Po  revoluci nastoupil ke  kontrarozvědce, dnešní 

Bezpečnostní informační službě. 

„Jsem pravicově zaměřený, 

nikdy jsem v  politické straně 

nebyl. Nyní mi ODS přijde nej-

autentičtější pravicovou stra-

nou. S TOP 09 se podstatně liším 

v názorech na uprchlickou krizi,“ 

řekl. „Celoživotně se zabývám 

bojem za  svobodu a  to je teď 

potřeba obnovit. Proto kandi-

duji. Státní dirigismus, který dělá levice ve spojení 

s  oligarchizací politiky, je smrtící koktejl pro vše 

demokratické, pro svobodu,“ dodal. 

VOLEBNÍ OBVOD 19, PRAHA 11

MARTA ŠORFOVÁ

V  současnosti působí 

Marta Šofrová v  sekreta-

riátu starosty Prahy 11, 

původně pracovala jako 

programátorka. V  listo-

padu 1989 se v proslulém 

Špalíčku zapojila do  čin-

nosti Občanského fóra, 

později zakládala ODS 

na  Jižním Městě, kde je dodnes aktivní členkou 

strany. 

„Zažila jsem v ní a s ní roky plné úspěchů, ale i ty, 

kdy se nám naopak nedařilo. Jsem ráda, že se 

k nám voliči postupně vracejí,“ uvedla. 

V  letech 2002 až 2006 byla starostkou „jedenáct-

ky“. „Bydlím tady 40 let. Zažila jsem postupný pře-

rod Jižního Města z ‚ubytovny’ do plnohodnotné-

ho městského centra. Jsem hrdá, že jsem mohla 

alespoň trochu k  této proměně přispět,“ sdělila 

Marta Šorfová. 

Obyvatelům senátního obvodu chce být nablíz-

ku i  v  případě svého zvolení do  Senátu. Mimo 

jiné bude prosazovat urychlené dokončení jiho-

východní části Pražského okruhu. Chtěla by se 

zasadit o  zvýšení kompetencí městským částem, 

například u tvorby územního plánu.

Máme vizi a cíle, 

které nelítají 

ve vzduchu.

Říjnové senátní volby se v Praze týkají tří volebních obvodů, kde jsou centrálními městskými 
částmi Praha 6, 10 a 11. V každém z obvodů má Občanská demokratická strana své kandidá-
ty. Neokoukané osobnosti, které už v životě něco dokázaly. V Praze 6 zabojuje o přízeň voličů 
František Stárek, známý pod přezdívkou Čuňas, Irena Bartoňová Pálková v Praze 10 a Marta 
Šorfová v Praze 11. Pojďme si pražské kandidáty ODS v senátních volbách blíže představit.

Praha 2 už několik let pořádá v sídle úřadu městské části na náměstí Míru transparentní 
veřejné soutěže o nájem obecních bytů. Nyní se přidávají aukce vybraných bytů.

Městská část Praha 2 zahajuje prodej volných bytů formou veřejné aukce. První aukční den se 

uskutečnil 11. září. Vedení Prahy 2 plní tímto krokem programové prohlášení Rady městské části, 

kterým deklarovala záměr nabídnout transparentním způsobem volné byty ve veřejné soutěži či 

dražbě nejvyšší nabídce.

Pilotní fáze projektu veřejných aukcí se týká osmi bytů v oblasti Vinohrad a Nového Města. Zá-

jemci o koupi měli opakovanou možnost nabízené byty navštívit. První prohlídky se uskutečnily už 

na konci července v bytech v Římské a Italské ulici, následovaly prohlídky bytů v domech na Masa-

rykově nábřeží a v Sokolské ulici.

Zájemcům o koupi zajišťuje radnice druhé městské části maximální součinnost. Veškeré potřeb-

né informace k jednotlivým bytům včetně vyvolávacích cen, všech termínů prohlídek a podmínek 

aukce jsou k dispozici na serveru www.praha2.cz v sekci Prodej bytů, záložka Prodej volných bytů 

formou aukce. 

Jsou tam důležitá upozornění k přihláškám do aukce, pravidla veřejné soutěže, seznam volných 

bytů včetně jejich fotografi í, termíny soutěží a další praktické informace. 

„Pokračujeme ve slíbeném směru. Pravidla jsme nastavili tak, abychom prodávali transparentně 

a za rovných podmínek ve veřejné dražbě. Přihlásit se může kdokoliv,“ uvedl zastupitel Prahy 2 Jan 

Recman, předseda majetkového výboru. Účelem dražby je podle občanského demokrata získání 

co nejvíce fi nančních prostředků do rozpočtu městské části.

BYTY URČENÉ K PRODEJI JDOU DO VEŘEJNÉ DRAŽBY

Dlouhodobý boj proti hazardu na území druhé městské části se radnici daří. I když v průběhu let 

ministerstva, magistrát i jiné subjekty kladly radnici překážky, vytrvalost přinesla své ovoce a po-

temnělá místa nakonec ožila. O mizení heren se velkou měrou zasloužila starostka Jana Černochová. 

Restaurace Kozlovna Tylák, Bělehradská 110

Cukrárna Puro Gelato, Na Hrobci 1

My jsme tu rádi, líbí se nám tu. Vše, co jsme 

potřebovali, jsme s radnicí vždy dohodli bez 

problémů. Dvojka je podle mě dobrým místem 

pro podnikání. 

Radnice Prahy 2 podporuje on-line 
komunikaci podnikatelů s úřadem. Je to 
správná cesta?

Nezaznamenal jsem, že by naše účetní měla 

někdy při komunikaci s úřadem „dvojky“ nějaký 

problém. Takže myslím, že je to správná cesta. 

RODINNÁ A PŘÁTELSKÁ 
ATMOSFÉRA
Pojďme na chvíli k vašemu kadeřnictví. 

Čím se snažíte odlišit od konkurence?

Asi tím, že jsme profesionální, že nabízíme 

kompletní servis, že umíme poradit a svých 

„Jsme realisté a  víme, že 

město nikdy nezaplatí všech-

ny potřebné opravy chod-

níků v  Praze 2. Nemůžeme 

a  nechceme zavírat oči před 

problémem, který máme, ob-

razně řečeno, denně pod no-

hama,“ uvedl. 

CHODNÍKY DOSTALY ZNÁMKY
Ulice a chodníky v Praze 2 dostávají logicky 

docela „zabrat“. Specifi kum městské části v cen-

tru metropole si vybírá svou daň. 

„Chodníky, které se mají opravovat, vybírá-

me na  základě provedené studie stavu chod-

níků a vozovek na území Prahy 2,“ sdělil Korse-

ska. Ve  studii byly cesty v  druhé městské části 

oznámkovány jako ve  škole. Jedničku dostala 

místa po  opravě, čtyřku nebo pětku chodníky, 

které akutně potřebovaly zlepšit stav. A na ně se 

chodníkový program zaměří. 

Podle Korsesky dbá radnice na  to, aby byl 

Do revitalizace se kromě druhé 

městské části zapojí i zástupci České 

lékařské společnosti J. E. Purkyně 

a Československé obce legionářské. 

Podloubí by mělo být výhledově 

opatřeno novým povrchem chodníku, 

dojde k vyčištění a vymalování prostoru. 

Mělo by výrazně přibýt osvětlení, možná 

se tu objeví i sloupy světelné reklamy. 

Součástí opatření bude i podpora 

zklidnění a humanizace Severojižní 

magistrály, která vede kolem Lékařského 

domu. Dlouhodobou snahou Jany 

Černochové a jejích kolegů z ODS je 

snížení počtu jízdních pruhů a doplnění 

uliční zeleně na dopravní tepně. 

„Návrh revitalizace parteru je plně 

v souladu s programovým prohlášením 

Rady městské části Praha 2 pro volební 

období 2014 až 2018, kde v oblasti 

výstavby a územního rozvoje bylo 

deklarováno úsilí o zvýšení kvality 

veřejných prostranství,“ připomněla 

starostka. Věří, že místo dostane do dvou 

let novou tvář.

Důvodů, proč toto místo působí 

odtažitým dojmem, je několik. Funguje 

zde například večerka, která celou noc 

prodává alkohol. A jelikož je zde zastávka 

nočních autobusů, spousta cestujících, 

vracejících se z noční zábavy vnímá 

toto místo jako poslední příležitost 

k občerstvení. Navíc ti opilí si podloubí 

pletou s veřejnými záchodky. Anebo 

někteří mají potřebu na zeď pomocí 

sprejů sdělit pod rouškou tmy svůj 

světonázor. 

Podloubí se stává v noci útočištěm pro 

lidi bez domova, láká je svou polohou 

i zmiňovaným prodejem alkoholu. 

I oni zde vykonávají tělesné potřeby, 

takže kromě nevábného vzhledu místo 

i zapáchá. 

„Stav tohoto prostoru u Lékařského 

domu je neutěšený a je zapotřebí, aby 

na jeho zlepšení spolupracovaly všechny 

tři subjekty, jichž se prostor týká. Právě 

na této spolupráci jsme se podpisem 

memoranda dohodli,“ uvedla starostka 

Prahy 2 Jana Černochová. 

PODLOUBÍ 
U LÉKAŘSKÉHO 
DOMU 
PROKOUKNE

vznikla řada nových podniků

Před třemi lety otevřel Honza Kořínek v srdci Královských Vinohrad své první kadeřnictví. 
Sympatického kadeřníka jsme se zeptali, jak se mu na Praze 2 podniká, proč si vybral právě tuto 
městskou část, ale také na to, jaké budou na podzim a v zimě trendy. 

Za tři roky si získalo vaše kadeřnictví stálou 
klientelu, která k vám dojíždí z celé Prahy. Líbí 
se vám tu?

My jsme si to tady zamilovali, stejně tak 

i naše klientky, které za námi dojíždí z celé Prahy 

a vlastně se dá říci, že i z celé republiky. Není 

výjimečné, že nás navštěvují dámy z jižních 

i severních Čech, ale 

také až z Moravy.

Víme, že se k vám 
musí objednávat 
dlouho dopředu. 
Jaké jsou čekací 
lhůty? 

Ťukám na zuby, ale 

já mám hodně stálých 

klientek, kterých si 

vážím a jsem za ně 

vděčný. Ty se už 

naučily, že musí udělat 

dva až tři termíny 

dopředu. Některé mají 

rezervované návštěvy 

až do konce roku. Ale 

vždy se samozřejmě 

najde čas i pro nové 

zákaznice. Ale větší 

část z nové klientely 

směřuje do rukou 

mých šikovných 

kolegyň, u kterých jsou volné termíny dříve. 

Společně pak vymýšlíme barvu i účes na míru.

SPRÁVNÝ PŘÍSTUP 
K PODNIKATELŮM
Úřad MČ Praha 2 opakovaně boduje 

v soutěžích, které hodnotí přístup 
jednotlivých radnic k podnikatelům. 
Jak vnímáte přístup radnice „dvojky“ 
k podnikatelům? 

Proč „utrácet“ tolik 

peněz zrovna za chod-

níky? Není lepší tlačit 

na  magistrát, ať se 

o cesty lépe stará? Ne-

daly by se prostředky 

Prahy 2 utratit efek-

tivněji? Na  tyto a  ob-

dobné otázky, které 

se občas objevují, má 

jasnou odpověď Jan 

Korseska (ODS), zástupce starostky pro oblast 

fi nancí a dopravy.

vzhled opravovaných chodníků sjednocen, pro-

to je používána řezaná dlažba. Příkladem je ne-

dávno opravená Římská ulice.

REKONSTRUKCE JAROMÍROVY 
A OSTRČILOVA NÁMĚSTÍ
Projektovou dokumentaci na  rekonstrukci 

tramvajové trati v ulici Jaromírova vypracovává 

Dopravní podnik hl. m. Prahy. Rekonstrukce se 

dočká vozovka i přilehlé chodníky. Při opravách 

Ostrčilova náměstí dojde ke  změně umístění 

parkovacích míst pro automobily. 

Při rekonstrukci zde bude
instalována také dobíjecí 
stanice pro elektromobily. 

Radnice myslí na  celkové využití prostoru. 

Projekt počítá se vznikem zpevněné plochy pro 

pořádání akcí, jako jsou například farmářské trhy. 

„Městská část Praha 2 má velký zájem o oživení 

této části Nuslí,“ potvrdil Jan Korseska.

klientů si vážíme a snažíme se je hýčkat, jak jen to 

jde. Základ je ale vždy řemeslo, pokud nebudou 

od nás ženy odcházet s krásnými a zdravými 

vlasy, nebudou se chtít vrátit, i kdyby na recepci 

pracoval třeba Johnny Depp.

V týmu vašeho vlasového studia převládají 
ženy. Proč?

Protože jsem si je vybral, nemám jedinou 

obavu svěřit jim jakoukoli práci, klientku a úkol. 

Jsem o jejich kvalitách přesvědčen a moc si vážím 

toho, že právě ony tvoří náš tým. I díky nim u nás 

panuje rodinná a přátelská atmosféra, která je 

zastřešena profesionálním přístupem.

Starostka Prahy 2 nosí v současnosti 
oproti minulosti kratší vlasy. Jak tuto změnu 
hodnotíte?

(smích) Přeci nechcete, abych hodnotil něco, 

co jsem vymyslel? Bylo to právě u nás, kde se 

starostka rozhodla podstoupit onu změnu 

zkracováním. Ale vzhledem k mému vytížení 

a nutnosti objednávat se dlouho dopředu se naše 

cesty po kadeřnické stránce rozešly. Ale moc si 

vážím toho, že paní Jana byla u toho, když jsme 

se s partnerem rozhodli pro velký krok a vstoupili 

do registrovaného partnerství.

AKTUÁLNÍ TRENDY
Na co bychom se v péči o vlasy na podzim 

a v zimě měli zaměřit?

Nyní je dobré zaměřit se na výživu vlasů, 

a to ještě více, než v průběhu roku. Přes léto 

dostaly vlasy zabrat od sluníčka, větru, moře 

i vody. Proto je aktuálně velmi důležitá výživa 

a regenerace.

Co trendy?

Podzim a zima přináší vlnu tmavších odstínů, 

měděných barev, ale letos bude v kurzu 

i netradiční kombinace blond, a to teplých 

i studených tónů. A ve střizích budou opět 

dominantní ofi ny, patky a také delší vlasy a to 

ať sestříhané nebo střižené do jedné délky. 

A nestárnoucí klasikou jsou delší mikáda.

DVOJKA SVĚDČÍ 
SERIÁL O PODNIKATELÍCH NA PRAZE 2

Pokračování ze str. 1

www.honzakorinek.cz
facebook.com/

HairstudioHonzaKorinek

RESTART Pub, Ostrčilovo náměstí 2

Café Metropilis, 
Francouzská 38

Kavárna PROSTÁ PŘÍTOMNOST, 
Francouzská 33

Strana pro ty, kteří věří ve svobodu 
a vlastní schopnosti

Dobrá zpráva: Další chodníky 

se dočkají opravy!

Podloubí Lékařského domu, který 
stojí v Sokolské ulici a přitom lemuje 
rušné náměstí I. P. Pavlova, je už 
dlouho zanedbané. Obyvatelé domů 
z okolních ulic by se mu nejraději 
vyhnuli, to ale dost dobře nejde. 
Radnice Prahy 2 se stala jedním 
z iniciátorů vzniku memoranda o jeho 
revitalizaci. Nežádoucí stav bude 
napraven ještě v tomto volebním 
období.

PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY ODS PRO SENÁTNÍ VOLBY

BOJ S HAZARDEM 
SE PRAZE 2 VYPLATIL, 
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Radnice Prahy 2 nedávno opět získala skvělé ocenění „Přívětivý úřad“. V kaž-
doroční soutěži skončila na druhém místě. Umístění ukazuje na poskytování 
nadstandardních služeb a otevřenost úřadu vůči občanům. Před ní byla jen 
Praha 18, pomyslný bronz má Praha 11. 

Ministerstvo vnitra rozhodovalo na základě čtyř desítek kritérií, jež byly rozděleny na tři čás-

ti. Přístupnost úřadu pro občany, jeho transparentnost a komunikace s úřadem. 

Vyhodnocoval se například počet úředních hodin, zavádění moderních IT nástrojů, jakými 

jsou elektronický objednávkový systém nebo zveřejňování dokumentů na webových strán-

kách. 

Aktuálním oceněním se podařilo úřadu navázat na předchozí úspěchy. Již v minulosti zís-

kal řadu cen, které potvrdily jeho vstřícný přístup k občanům i podnikatelům. Kromě Zlatého 

erbu a Města pro business nelze opomenout ceny Patrimonium pro futuro nebo Přátelské 

místo.

Starostka Prahy 2 Jana Černochová slíbila, že se úřad bude snažit, aby byl pro občany dvojky 

stále přívětivým, moderním a fl exibilním místem. „Úspěch v soutěži je nejen pochvalou, ale 

především cennou zpětnou vazbou. Vážíme si toho,“ uvedla. 

Z PRÁZDNINOVÉHO 
ŽIVOTA KLUBŮ DVOJKY

Radnice dvojky dostala 

za přístup k lidem jedničku!
Praha 2 podpořila Beach Help Cup 
První zářijový víkend se v Braníku konal druhý roč-

ník turnaje v plážovém volejbale Beach Help Cup. 

Smyslem bylo získat fi nanční prostředky a rozdělit 

je mezi poskytovatele sociálních služeb. 

Praha 2 na  akci přispěla dvaceti tisíci korunami, 

záštitu turnaji poskytla místostarostka pro sociální 

oblast Alexandra Udženija. Na místě si vyzkoušela, 

jak se chodí slepcům s holí podél překážek, či jak 

poskytnout první pomoc zraněnému s  tepenným 

krvácením, upadnuvšímu do  bezvědomí. „Tento 

projekt má svůj smysl, Praha 2 ho ráda podpoří 

i za rok,“ uvedla Udženija.

Tradiční slavnosti vína v Praze 2 slaví 
kulatiny, to byste si neměli nechat ujít! 

Kromě výborného vína a burčáku na vás čeká pestrý program,
ze kterého si určitě vyberete.

VYSVĚDČENÍ:VYSVĚDČENÍ:

Ocenění pro Prahu 2, které každoročně uděluje Ministerstvo vnitra ČR

Klub Dvojka pro seniory uspořádal během uplynulého léta několik výletů. V červenci do Krkonoš, 

turistická túra měla cíl až u pramene Labe, a také do zoologické zahrady v Jihlavě. Tam se jelo dokonce 

dvakrát. V  srpnu se uskutečnil další turistický výlet. Tentokrát do  Spáleného Poříčí, historického města 

v Plzeňském kraji. Dvakrát se podívali senioři do Ratibořic v Čechách a přilehlého Babiččina údolí. 

„Aktivity klubu budou pokračovat i během podzimu. Pro starší spoluobčany je připraven pestrý mix 

aktivit. Mohou cvičit, plavat, účastnit se kurzů jógy i zajímavých vycházek po Praze. Rozšíří se i nabídka 

slev na různé služby,“ uvedla Alexandra Udženija, zástupkyně starostky pro oblast sociální a zdravotnictví.

Také klub Dvojka pro děti a  rodi-
če měl v  létě co nabídnout. Například 

kurz bruslení s  kočárky, ve  kterém se 

účastníkům věnoval jednou týdně zku-

šený instruktor. Naučil rodiče základy 

brzdění, zatáčení či jiných základů, po-

třebných k bezpečné jízdě na bruslích. 

Oblíbenými se staly také letní lekce 

jógy, na kterých se scházeli se svými ra-

tolestmi maminky i tatínkové. 

Ke  konci prázdnin uspořádal klub 

dvě zajímavé akce v  Riegrových sa-

dech. Nejdříve piknik, na  kterém byly 

připraveny výtvarné dílny, malování 

na obličej i občerstvení. A první školní 

den se mohly děti těšit na  vodní svět 

a radovánky. Nechyběly bazény, aqua-

zorbing, vodní šlapadla, vodník, Rusal-

ka, ovocné nápoje a  soutěž v  chytání 

rybiček.

Na podzim připravil klub další kurzy 

bruslení s kočárky, lekce jógy i kreativ-

ní dílny. Nabídka je pestrá. „Věřím, že 

si z  ní rodiče dokáží vybrat. Průběžně 

se ji budeme snažit rozšiřovat,“ sdělila 

Alexandra Udženija, zakladatelka klubu 

Dvojka pro rodiče a děti.


