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Vážení sousedé, milí spoluobčané

Před 30 lety jsme si vybojovali 
svobodu a demokracii, 
postupně jsme zavedli principy 
tržní ekonomiky a po zániku 
Československa jsme ukotvili 
Českou republiku v politických 
a bezpečnostních pilířích západní 
civilizace. Je to skvělé ohlédnutí, ale 
musíme mít na paměti, že nic z toho 
není samozřejmost. Na všech pilířích 
naší svobody a demokracie musíme 
stále pracovat a bojovat za její 
hodnoty. 

Po letech jsme se dnes ocitli 
tak trochu na rozcestí hodnot. 
Žijeme přítomností, myslíme více 
na sebe, nárokujeme si výhody 
a na budoucnost, rodinu, přátele 
a sousedy, kteří žijí vedle nás, tolik 
nemyslíme. Společenské debaty 
okupují pokrytecké politické 
problémy a bohužel často i doslova 
nesmyslná a absurdní témata 
a kampaně.

Přes to vše pro mne Praha 2 zůstává 
ostrůvkem harmonie. Setkávám se 
s pozitivními reakcemi, solidaritou 
s ostatními, patriotismem, který patří 
stále k demokratickým hodnotám 
nás dvojkových. Osud ostatních, 
kteří potřebují pomoci, nám není 
lhostejný. To dokazuje i Nadační 
fond Dvojka srdcem, který na seniory 
a děti přispěl za dobu své existence 
částkou převyšující 300 tisíc korun. 
A to vše jen díky vám.

Na počátku vzniku fondu stála 
otázka, jak se postarat o lidi, kteří 
nespadají do žádné „byrokratické“ 
škatulky a nemůžeme jim pomáhat 
přímo z radnice. Snažíme se 
do pomoci zapojit společnosti 
i občany, kteří mají vůli darovat a je 
jim blízké prostředí Prahy 2, či jsou 
jeho součástí. 

V Nadačním fondu Dvojka srdcem 
nás zajímají konkrétní osudy 
konkrétních lidí. Tyto příběhy 
jednak sami aktivně vyhledáváme 
a současně přijímáme podněty 
od občanů samotných, kterým není 
lhostejný osud jejich sousedů nebo 
známých. Proto pokud i vy máte 
ve svém okolí někoho, kdo potřebuje 
pomoc, ozvěte se nám.

Věřím, že v našich srdcích je 
zakódovaná láska a solidarita a díky 
tomu si budeme schopni v Praze 2 
i nadále navzájem pomáhat.

Ing. Alexandra Udženija,

předsedkyně ODS Praha 2 
místostarostka MČ Praha 2

Žijeme dvojkou

„dělíme“ s  magistrátem jsou například neustále 
probíhající stavební práce a rekonstrukce chodní-
ků a silnic. Praha 2 tyto práce nemá možnost koor-
dinovat a při tom veškeré stížnosti občanů padají 
na  její hlavu. Je nutné do  budoucna co nejvíce 
předcházet opakovaně rozkopaným ulicím při růz-

Vedení dvojkové radnice se jasně postavilo 
proti zvyšování daně z nemovitosti. Na dvojce 
se  hospodaří úsporně, efektivně a s vyrovna-
ným rozpočtem. I  proto vedení radnice v  čele 
s ODS nevidí důvod proč lidem zbytečně tahat 
peníze z peněženek a zvyšovat jim i tak vysoké 
náklady na bydlení.
„Na dvojce se prostě daň za bydlení zvyšovat ne-
bude na  rozdíl od  jiných městských částí. K  po-
žadavku magistrátu v  čele s  primátorem Hřibem 
k  navýšení daně z  nemovitosti jsme se okamžitě 
vyjádřili odmítavě. Já osobně nesouhlasím se zvy-
šováním jakýchkoli daní a  už vůbec nesouhlasím 
se zvyšováním daně z  nemovitosti. Podle nás by 
to vedlo jen k  dalšímu zvyšování cen za  bydlení. 
A my nechceme další zdražování bydlení pro naše 
občany,“ řekl Jan Korseska, místostarosta Prahy 2 
za ODS, který má na starosti právě finance.
„Místo toho, aby magistrát hledal cesty k výstavbě 
nových bytů a dostupnějšího bydlení, tak jen tahá 
peníze z kapes Pražanům a ty peníze neefektivně 
projídá. Vedení magistrátu v čele s Piráty zdražuje 
Pražanům nájmy v obecních bytech, zvyšuje daně 
z  nemovitosti, zvyšuje cenu svozu komunálního 
odpadu, vodného a  stočného. A  přitom Pražan 
za  to, že platí víc, vůbec nedostává lepší služby 
od města. Takový postup naprosto odmítáme,“ při-
pojila se zastupitelka Alexandra Udženija.

ZMĚNA FINANČNÍCH VZTAHŮ S MAGISTRÁTEM
Praha 2 nepotřebuje navyšovat své příjmy tím, že 
zvedne daně z  nemovitosti. Potřebuje ale změnit 
finanční vztahy s  magistrátem. Magistrát a  jeho 
prostřednictvím i  stát na  městské části převádí 
spoustu agend a  neúnosnou byrokracii, za  které 
je následně městská část zodpovědná, avšak ne-
dostává od státu odpovídající finanční prostředky, 
aby tuto činnost mohla vykonávat. Proč se rozdělu-
je do městských částí pouze osm procent z rozpoč-
tového určení daní, a  to pouze formou predikce, 
když magistrát dostává třicet? Proč radnice musí 
doplácet z  vlastních zdrojů na  výkon přenesené 
státní správy a  na  zvyšování platů, o  kterých po-
pulisticky rozhodne vláda, ale žádné peníze navíc 
do obcí neposílá?
To jsou dlouhodobá témata, která by se měla řešit, 
tak aby radnice byly schopné poskytovat kvalitní 
služby svým občanům. Další zátěží, o  kterou se 

ných rekonstrukcích, jež všem zbytečně znepříjem-
ňují život. Představitelé radnice se snaží, co nejefek-
tivněji koordinovat jednotlivé subjekty a  lépe s nimi 
komunikovat. „Inicioval jsem schůzku představitelů 
města, zástupců firem a Technické správy komunikací, 
aby se schopnost domluvy zvýšila. Tuto koordinaci by 

měl sice zajistit magist-
rát a příslušný radní, ale 
bohužel se tak neděje,“ 
řekl místostarosta Jan 
Korseska.
Na příkladu rekonstruk-
ce Vinohradské je vi-
dět, že by se dala různá 
omezení zkrátit. Dvoj-
kové radnici vadí i  ná-
sledný stav chodníků. 
Mělo by se předcházet 
opakovaným výkopům 
a vrstveným asfaltovým 
záplatám tím, že by se 
spojilo více síťařů, udě-
laly se postupně po-
třebné práce a  závě-
rem se provedla trvalá 
úprava chodníku. Takto 
se řešila rekonstrukce 
v  lokalitě ulice Slezská 
a  okolí. Práce trvaly 
poněkud déle, ale vy-
měnily se všechny sítě 
od  plynovodů, silových 
kabelů, telefonních ka-
belů až po kabely optic-
ké. Povrchy by měly být 
dokončeny do poloviny 
prosince. 
„Našim úkolem a každo-
denní pracovní náplní 
je, aby se občanům Pra-
hy 2 žilo v jejich městské 
části dobře a  spokoje-
ně. To jsme slíbili našim 
voličům a  v  tomto úsilí 
nehodláme polevovat,“ 
uzavírá místostarostka 
Alexandra Udženija.
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DANĚ ZA BYDLENÍ
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Nově se začne počítat s  místním koeficientem ve  výši 2, kterým se všech-
ny původní koeficienty násobí. Koeficient pro bydlení (byty a  pozemky), 
tzv. velikostní byl dříve stanoven na 5 a nyní nově jsme jej stanovili pro naši 
městskou část výši 2,5. To znamená, že celková výše daně za bydlení zůstala 
v Praze 2 nezměněna.
Jinak je to u garáží, nemovitostí pro rekreaci a podnikání. Zde se uplatňuje 
tzv. komerční koeficient, jehož výše je stanovena jednotně pro celou Prahu 
a zůstal na hodnotě 1,5, čímž dojde ke zvýšení daní na dvojnásobek.

je stejný pro celou Prahu a násobí se jím 
daň pro všechny typy nemovitostí

Jak se počítá DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

NE ZVYŠOVÁNÍ
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let, nejlepší profesní 
léta před sebou a na-
jednou čas oponou 
trhnul a těm všem ujel 
vlak.  Někteří z  nich 
nyní nadávají na nové 
pořádky, vyprávějí, 
jak to za  jejich mla-
dých let nebylo a  že 
jsme se vlastně měli 
dobře a  hezky. Milo-
srdná paměť vymazala všechny ty nechutnosti 
fízlování policejního státu a fronty na toaletní pa-
pír a nyní promítá jenom heroické příběhy z mládí. 
Chápu všechny, kteří takto přemýšlejí, ale stačí, 
aby se podívali okolo sebe na  krásně opravené 
domy, nové parky a spoustu možností i pro jejich 
generaci. Velké množství lidí této generace se již 
dávno zapojilo do aktivního života a místo nadá-
vání na  všechny okolo sebe si našli svoje místo 
v  životě. Využívají možností svobody tam, kde je 
to pro ně nejlepší. 

Další skupinou jsou pro mě lidé všech generací, 
kteří mají plná ústa svobody, která se ale dotý-
ká jen jich samých. Svoboda se pro ně zaměni-
la za  právo na  cokoliv.  Pro mladší třeba v  právo 
prohánět se na  koloběžce po  chodníku a  pak ji 

Koloběžky: 
     takhle je tu nechceme

Jejich uživatelé je navíc odkládají na místech, kde 
velmi často překážejí běžnému provozu nebo 
ohrožují chodce a maminky s kočárky. Největším 
rizikem však mohou být pro občany s poruchou 
zraku.
Podle vyjádření ministerstva dopravy, které 
k provozu elektrokoloběžek vydalo na konci září 
stanovisko, nepatří tento dopravní prostředek na  
chodník. „Elektrické koloběžky nesmějí být pou-
žívány na  chodnících a  jejich maximální rychlost 
nesmí přesáhnout 25 km/h,“ uvedla mluvčí mini-
sterstva dopravy Lenka Rezková.
Dosavadní jednání se společností LIME se minu-
lo účinkem. Požadované podklady tj. potvrzení 
policie, ministerstva dopravy a  dohodu se Sjed-
nocenou organizací nevidomých a slabozrakých 
firma nedoložila, a v provozování služby pokračo-
vala. To bylo mimo jiné i důvodem, proč se Pra-
ha 2 obrátila na  orgány činné v  trestním řízení. 
Soustavné porušování stanovených podmínek 
provozu sdílených koloběžek a elektrokoloběžek 
na území Prahy 2 a trvalé nerespektování dohod, 

Aktuální čísla ze statistik Městské policie Praha 2 
dokládají, že počet přestupků cyklistů a jezdců na 
koloběžkách vzrůstá od podzimu loňského roku, 
kdy se první elektrokoloběžky objevily v ulicích 
dvojky.  Zatímco v roce 2018 potrestala Městská 
policie Praha 2 celkem 194 cyklistů a koloběž-
kářů, od začátku letošního roku do 15. září 2019 
bylo spácháno 1048 přestupků těchto účastníků 
silničního provozu.

Městská část Praha 2 byla a je největším kritikem tohoto způsobu dopravy, kdy opakovaně upo-
zorňuje na nebezpečí účastníků silničního provozu i chodců. Zmíněné koloběžky společnosti 
LIME podle všeho nesplňují zákonné podmínky provozu na pozemních komunikacích. 

na nichž se městská část se společností Lime do-
mluvila. Aktuálním podnětem jsou čísla ze statis-
tik městské policie, která dokazují problematič-
nost těchto forem dopravy v městském provozu.
Městská část Praha 2 nyní uvítala záměr Magis-
trátu hlavního města Prahy vypovědět memo-
randum s firmou LIME. Na porušování podmínek 
memoranda a na nezákonnost používání těchto 

koloběžek radnice dlouhodobě upozorňuje.
„Jsem rád, že v tomto ohledu nebyla a není naše 
práce marná. Společnost LIME však není jediným 
provozovatelem. Je naprosto nezbytné jasně de-
finovat podmínky, za  jakých může být podobná 
služba poskytována a kde se mohou tyto doprav-
ní prostředky používat,“ uvedl v souvislosti s pro-
hlášením magistrátu místostarosta Prahy 2 Jan 
Korseska (ODS).

aktuální téma

El incim soluptat faccum comnis mint esseque re vent, to iliquodi conetustin nam, 
quam illanda eruptati ab imin pro to eum que doluptatur sit quis iditationem. Pide 
odi omnimporeped quid quis volorporum repudit asperrovit ommolut et lamus 
accabo. 

Městská část Praha 2 se rozhodla vybudovat moderní 
pobytový dům pro seniory a lidi s Alzheimerovou cho-
robou. Výstavba centra s kapacitou 100 lůžek by mohla 
začít už v roce 2021. 

„Je to enormní nárůst a ta čísla jasně potvrzují 
to, co naše městská část od začátku říká, tedy že 
elektrokoloběžky v této podobě nemají ve městě 
co dělat. Jízdou po chodníku ohrožují chodce, ale 
jejich technické parametry a vybavení nevyhovu-
jí ani jízdě po silnici, protože mají například zadní 
světlo příliš nízko a přední zase příliš vysoko,“ říká 
místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

Z tohoto důvodu městská část po provozovateli 
požaduje vyjádření Policie ČR nebo ministerstva 
dopravy, že tato vozítka splňují svým vybave-
ním podmínky pro provoz na silnicích. Výsledky 
statistiky Městské policie Praha 2 potvrdily naše 
předpoklady o rizikovosti těchto vozítek v měst-
ském provozu. Vedení radnice Prahy 2 tak bude 
po hlavním městě a Městské policii požadovat 
důslednou kontrolu a  řešení přestupků osob, 
které používají elektrické koloběžky k jízdě na 
chodníku.

odhodit doprostřed parku, dojet autem kamkoliv 
vede silnice a nerespektovat značky a zaparkovat 
kdekoliv. Někteří takzvaně svobodní mají snad 
svobodu posprejovat fasádu vašeho domu nebo 
zdi památky a další budou do nekonečna mít prá-

vo vykřikovat jakékoliv nesmysly a  vy-
žadovat, aby jim společnost věnovala 
pozornost. Tu pohádku o chemtrails jste 
již slyšeli? 

Velmi se bojím každého, kdo v duchu svo-
body ví, co je správné, jak mám správně 
žít, co si mám správně myslet a co mám 
správně dělat. Tito lidé začínají upravovat 
a  omezovat veřejný prostor  a  veřejnou 
diskuzi na to, co je správné (to si myslíme 
my) a na to, co je špatné a myslí si to oni, 
naši oponenti, naši nepřátelé. Bojím se 
doby, kdy zase ve jménu dobra stát pře-
vezmou různé skupiny mladých aktivistů, 
kteří nám zakážou létat letadlem, jíst ho-
vězí a  mít více než dvě děti, jak se nyní 
v moderním boji o životní prostředí také 
káže. Každý, kdo drží zjevnou pravdu, 
o které se nediskutuje, je nebezpečný. 

Rád se potkávám s  lidmi, kteří mají svůj 
názor a  kteří jsou schopni a  ochotni vy-
slechnout i  názor někoho jiného. Ne 
nemusím souhlasit se svým sousedem 
v pohledu na aktuální problémy na celém 
světě, ale velmi rád si vyslechnu jeho argu-
menty a věřím, že i soused vyslechne moje 
důvody pro opačný postoj. To že se lišíme 

v pohledu na to, zda se mají vrátit tramvaje na Vác-
lavské náměstí nebo nemají, ještě neznamená, že 
ten druhý s  opačným názorem je můj nepřítel 
nebo oponent.  Naopak cením si každého, kdo má 
nějaký názor, kdo má nějaký postoj ke konkrétní-
mu problému, je schopen o něm mluvit a je ocho-
ten vyslechnout i druhé argumenty. 

Třicet let svobody nám přineslo možnost diskuto-
vat a vyměňovat si názory a současně i odpověd-
nost za to, jak svoje názory prezentuji. Díky disku-
zi, díky tomu, že mohu svobodně šířit svoje názory 
a současně respektovat i názory a postoje druhých 
jsem svobodný a jsem za to rád. Třicet let svobody 
nám přineslo mnoho skvělých možností a  právě 
diskuze a  výměna názorů je jednou z  nejskvělej-
ších vymožeností.  

Radim Perlín (ODS)

Vnímáme
změny klimatu

„Starost o životní prostředí a naše nejbližší okolí jsem vždy 
považovala za přirozenou součást našeho života. 
Na Praze 2 myslíme dopředu, a proto jsme uzavřeli s Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze Dohodu o spolupráci 
v oblasti adaptace na klimatické změny měst,“ uvedla 
místostarostka Alexandra Udženija.

V pondělí 16. září 2019, podepsali místostarosta 
Václav Vondrášek (ODS) za městskou část Praha 
2 a rektor České zemědělské univerzity v Praze 
Petr Sklenička dohodu o  spolupráci v  oblasti 
adaptace na klimatické změny měst.
V  tomto případě nejde jen o  nějaké prázdné 
prohlášení typu „klimatická nouze”, ale o spo-
lupráci, která přinese konkrétní kroky. Kroky, 
které budoucí generaci zanechají naše okolí 
v lepším stavu, než jsme zdědili.
Předmětem dohody je spolupráce na projektech, které mohou být příkladem aktuálních možností v této oblasti a které 
mohou nastartovat nová řešení uplatnění moderních technologií v městském prostředí. Jako první projekt se bude řešit 
systém chytrých opatření v parku Havlíčkovy sady. 

Řešíme
  BEZPEČNOST

Alzheimer centrum
Na Praze 2 vyroste   

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

Nadační fond Dvojka srdcem v  letoš-
ním roce slaví druhé výročí svého za-
ložení. U  této příležitosti pořádal Be-
nefiční koncert, který se uskutečnil 6. 
listopadu 2019 ve  Velkém sále Novo-
městské radnice. 
Návštěvníci koncertu vyslechli nejen vystoupe-
ní houslisty Jaroslava Svěceného, za  klavírního 
doprovodu Lucie Toth, ale i představení mladých 
talentů ze ZUŠ Ilji Hurníka, kterým nadační fond 
pomohl úhradou školného.  Slavnostní událost 
podpořila i  patronka nadačního fondu, herečka 
Simona Postlerová.

Městská část Praha 2 založila koncem roku 2017 
nadační fond Dvojka srdcem. U  jeho zrodu stála 
Alexandra Udženija, místostarostka Prahy 2 pro 
sociální oblast, která se v  rámci své práce často 
setkává s nelehkými osudy spoluobčanů. „Zamě-
řujeme se na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých 
životních situacích, ze kterých si sami nemohou 
pomoci. Zajímají nás konkrétní osudy konkrétních 
lidí. Tyto příběhy jednak sami aktivně vyhledá-
váme a  současně přijímáme podněty od  občanů 
samotných, kterým není lhostejný osud jejich 
sousedů nebo známých. Ke každému příběhu při-

Poskytovat bude nepřetržitou 24hodinovou 
odbornou péči, která zkvalitní seniorům ži-
vot a  zpomalí progresi jejich onemocnění. 
„Z demografického hlediska se očekává bě-
hem příštích dvaceti let nárůst počtu seni-
orů nad 75 let až na  dvojnásobek. Stávající  
kapacity pečovatelských zařízení se již nyní 
jeví jako nedostačující. Zajištění dlouhodo-
bé péče osobám, které budou ve  značné 
míře anebo zcela závislé na  odborné péči, 
je tak zcela nezbytné,“ říká místostarostka 
pro oblast sociální, zdravotnictví a podporu 
podnikání Alexandra Udženija.
Domov bude stát na Vinohradech, na území 
mezi ulicemi Italská, Lichnická, Španělská, 
Kunětická a  v  bezprostřední blízkosti Rie-
grových sadů. „V  současné chvílí vybíráme 
projektanta, až bude projekt hotový, přijde 
na  řadu výběr zhotovitele. Pokud vše pů-
jde podle plánu, chceme začít stavět v roce 
2021,“ dodává Alexandra Udženija. 
Vítězný projekt bude vybírat komise složená 
ze zástupců radních Prahy 2, magistrátu a In-
stitutu plánování a  rozvoje. O  financování 

projektu bude radnice Prahy 2 jednat s ma-
gistrátem hlavního města a zároveň se bude 
snažit využít i dotace z evropských fondů.

Radnice podepsala 
dohodu o spolupráci  
s Českou zemědělskou 
univerzitou

Z udržování vody v krajině se stává stále palčivější téma, 
proto se první pilotní projekt v rámci dohody s univerzi-
tou věnuje právě tomuto problému. 
Chceme vytvořit systém opatření v parku Havlíčkovy sady, která povedou k adap-
taci na budoucí klimatické změny. Jde o projekt, který by se mohl stát vzorem ne-
jen pro ostatní městské části, ale i další obce na území ČR.
Vybudujeme chytrý zavlažovací systém, který maximálně využívá dešťové vody 
a kohoutkovou vodu jen tehdy, když je opravdu potřeba. Jde nám také o to zachy-
tit vodu co nejblíže místa, kam dopadne. Krajina musí být schopná vláhu nejen za-
držet, ale i akumulovat. Součástí projektu je tak řešení způsobu jímání vody z par-
kových ploch a  vodních prvků parku do  inteligentních nádrží, ve  kterých bude 
sledován stav naplnění nádrží. „Inovativnost spočívá ve vybudování řídicího systé-
mu, který bude napojen na soustavu čidel a bude využívat i meteorologické údaje 
a jejich predikci. Zavlažování tak bude z nádrží probíhat jen v případě, že to bude 
skutečně potřeba. Pracovníci městské části, kteří mají správu parku na  starosti, 
budou moci vzdáleně sledovat aktuální stav mikroklimatu,“ vysvětluje zastupitel 
městské části Praha 2 Jan Recman (ODS) odpovědný za energetiku a dodává: „Je to 
další krok k úspoře spotřeby vody v našich parcích.“ Projekt je součástí dlouhodo-
bého projektu Chytrá krajina, jehož cílem je navrhnout taková opatření a úpravy, 
díky nimž bude krajina schopna obstát i v podmínkách očekávaných klimatických 
změn (např. větších výkyvů teplot, jiného rozdělení srážek atd.).

Další projekt, který je zaměřen na snížení spotřeb energií,  
přinese nejen úspory ekonomické ale současně i snížení 
dopadů výroby energií na životní prostředí.  
Podle letos schválené Energetické koncepce MČ Praha 2 se radnice zavázala k plně-
ní dlouhodobého zvyšování energetické účinnosti dosahované prostřednictvím 
energetického managementu. Cílem tohoto systému hospodaření s energiemi je 
plné využití možností úspor, tedy snížení spotřeb energií. V budovách provozova-
ných městskou částí Praha 2 a jejími příspěvkovými organizacemi v následujícím 
období 5 let minimálně o 10 %, tedy minimálně o 2 % ročně, a dále snížení dopadů 
výroby energií na  životní prostředí. V  současné době probíhá nastavení celého 
energetického managementu včetně odečtu energií v budovách a ukládání dat 
do systému energetického managementu tak, aby byl dostatek informací k jeho 
řízení. Dále se připravuje detailní pasport zdrojů tepla a probíhá pilotní zavedení 
automatizovaných dálkových odečtů energií u pěti budov MČ Praha 2.
Přímo v budově radnice zahajujeme projekt „Řízení spotřeby energií pomocí pre-
diktivního řízení“. Záměrem je zavedení takového řídicího systému vytápění, které 
bude sledovat vnitřní a vnější teplotu a  její predikci, bude programovatelné při 
zohledňování dlouhodobého využívání jednotlivých částí budovy tak, aby byla 
budova vytápěna i s ohledem na předpověď počasí. Součástí bude systém měření 
a vyhodnocování kvality vnitřního prostředí, který bude sledovat vlhkost a kon-
centraci CO2 a také se připravuje energeticky úsporné řešení výroby energií s vyu-
žitím kogenerační jednotky.

ENERGETIKA v podmínkách MČ Praha 2

Elektrokoloběžky se v Praze 2 
vyskytují tam, kde nemají co 
dělat. Jezdí po chodníku, jsou 
odkládány na nevhodných 
místech a během jízdy ohro-
žují chodce i účastníky silnič-
ního provozu.

stupujeme individuálně a  těší nás, když můžeme 
pomáhat,“ vysvětluje Alexandra Udženija, mís-
tostarostka Prahy 2 pro sociální oblast.

Jedním z  posledních projektů, které se správní 
rada nadačního fondu rozhodla podpořit, je vzdě-
lávání studentů Základní umělecké školy Ilji Hurní-
ka, konkrétně se jedná o příspěvky na úhradu škol-
ného za 1. pololetí pro devět studentů hudebních 
oborů. 

Celý výtěžek z  koncertu putuje na  dobročinné 
účely – na školné za 2. pololetí v ZUŠ Ilji Hurníka 
a též prostřednictvím nadace na další potřeby dětí 
a seniorů z Prahy 2.

NADAČNÍ FOND PRAHY 2

dvojka
srdcem

Jak svobodný můžu být jako hrdý občan 
svobodného státu, jako hrdý Čech?  Není 
vůbec jednoduché odpovědět si pravdivě 
na otázku, jak 30 let svobody změnilo můj 
život a co jsem se nově naučil a co jsem 
možná také někde poztrácel. 
Možná v tom nejsem sám, ale vím zcela určitě, že 
moje představy o  tom, co to je svoboda a  jak se 
se svobodou nakládá, byly v roce 1989 velmi naiv-
ní. Viděl jsem tehdy svobodu jako právo, že mohu 
cestovat, jako právo, že mohu vykřikovat svoje ná-
zory nebo prostě jako právo, že se mohu vždycky 
vyjádřit sám za sebe a nemusím brát ohled na po-
litické prostředí a  na  okolí. Věřil jsem v  té době, 
že už mě nikdy nikdo nebude omezovat.  Naivní 
mladické pošetilosti. V té době jsem vůbec netušil, 
že sice mám právo a musím vykřikovat a psát, co 
já považuji za důležité, ale že současně s tím platí 
i moje odpovědnost za to, co a jak kde napíši a řek-
nu.  Že mám naštěstí právo cestovat, kam uznám 
za  vhodné, ale současně mám i  odpovědnost 
za svoji práci, za svoji rodinu, za svoje okolí a nikdo 
jiný tu samou odpovědnost nemá. Stát se před 30 
lety konečně přestal starat o to, co si myslíme a co 
děláme, co čteme a  jakou muziku posloucháme 
a tím také platí, že se ten samý stát nebude starat 

o mě, moji manželku a moje děti, jestli mají práci, 
kde bydlet a s kým se bavit. 

Nevím, jak to vidíte vy, ale já se potkávám s něko-
lika skupinami mých spoluobčanů, přátel a  kole-
gů, z nichž každý užívá 30 let svobody jinak. Je mi 
vlastně až líto těch, kteří v roce 1989 měli okolo 50 

Jsem více 
     svobodný?

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Pochází z  rodiny, kde zrůdnost komunistického 
režimu byla všem jasná od počátku.  Po vystudo-
vání geografie na Přírodovědecké fakultě UK začal 
pracovat ve Výzkumném ústavu výstavby a archi-
tektury, kde patřil v  listopadových dnech 1989 
k  organizátorům revoluce. Po  ukončení činnosti 
ústavu se vrátil na  svoji domovskou alma mater, 
kde působí dodnes. Vede výzkumné centrum, 
v současnosti pracuje jako předseda akademické-
ho senátu a pravidelně publikuje odborné články 
v prestižních časopisech. 

Od  roku 1980 vedl ilegální skautské oddíly, teh-
dy maskované jako turistické oddíly, účastnil se 
práce podzemního skautského hnutí v rámci Ligy 
pěti a po roce 1990 se zapojil do obnovení skau-
tingu v Praze.  

Po roce 1990 se jako konzervativec aktivně zapojil 
do komunální politiky v Praze 2, je členem Občan-
ské demokratické strany a  občas publikuje texty 
a články například na Neviditelném psu. 

GRÉBOVKA chytrý park

Benefiční koncert 
pomohl potřebným
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Pokud správně vyluštíte křížovku, můžete vyhrát 
zajímavé ceny. Tajenku co nejdříve zašlete do re-
dakce na email: os.praha2@ods.cz, nebo ji může-
te zaslat poštou na adresu ODS Praha 2, Máneso-
va 3, Praha 2 a  nezapomeňte připsat své jméno 
a adresu. 1.–5. cena: kniha o Praze 2 s lahví vína 
z vinice Grébovka.

Křížovka o zajímavé ceny 

Vzpomínka

Starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) se 
v neděli 15. září zúčastnila zasazení pamět-
ních kamenů, tzv. stolpersteinů, do chodní-
ku v  Gorazdově 8. Pět kamenů připomíná 
rodinu Jáchyma Estreichera. 
V  tento den a  na  tomto místě před 80 lety 
se rodina židovského původu viděla napo-
sledy pohromadě. Pak následovalo zatčení 
a první transport v říjnu 1939.

V uplynulém měsíci již policejní hlídka využila de-
fibrilátor pro zahájení první pomoci staršímu muži 
poblíž Vinohradské ulice. Podle slov lékaře mu 
včasná laická první pomoc zachránila život.
V současné době pražská policie disponuje již pět-
atřiceti těmito přístroji. Loni se v Praze použily de-
fibrilátory před příjezdem záchranářů ve více než 
30 případech, což je třikrát víc než předloni. A vět-
šinou je obsluhovali právě policisté. Co nejrychlej-
ší možnost použití přístrojů na místech s vysokou 
koncentrací osob je přitom podle záchranářů dal-
ším klíčem k větší naději na záchranu životů.

Defibrilátory už zachraňují životy

Radnice Prahy 2 zprovoznila službu pro sluchově postižené spoluob-
čany a seniory. Neustále zlepšujeme své služby tak, aby radnice posky-
tovala co největší komfort všem občanům při vyřizování jejich potřeb 
a  úředních záležitostí. Samozřejmě se přitom nezapomíná na  ty, kteří 
nemohou využít běžných služeb.

NA DVOJCE 
   BEZPEČNĚJI

V budově úřadu je funkční navigace pro nevido-
mé a nyní jsme nově spustili komunikační sys-
tém pro neslyšící. Služba, která byla uvedena do 
zkušebního provozu, usnadní nedoslýchavým 
a starším lidem komunikaci s úřadem. O vznik 
služby se zasadila Alexandra Udženija (ODS), 
místostarostka druhé městské části pro sociální 
oblast a zdravotnictví. Nový systém může zatím 
propojit nedoslýchavé občany až se čtyřmi pra-
covišti Úřadu městské části Prahy 2.
Na horní lince webu městské části Praha 2 při-
byla ikonka s přeškrtnutým uchem. Při prokliku 
na ikonku se otevře uživateli okno s výzvou 
zadat své telefonní číslo a následně je mu zpětně 
voláno z centra online komunikace pro neslyšící, 
které ho automaticky propojí se službou v call 
centru. Hlas neslyšícího je přenášen klasickým 
způsobem a objevuje se v textové podobě, hlas 
operátora je simultánně přepisován – „rozho-
vor“ je v reálném čase zobrazován na monitoru 
tabletu či počítače.
Pro tablety a chytré telefony je určena aplikace 
eScribeDroid. Umožňuje neslyšícím osobám 
využít službu online přepisu, kterou pro sou-
kromé účely poskytuje společnost Transkript 
online v rámci pilotního provozu zdarma. Díky 
aplikaci se lze přes internet na jedno kliknutí 
spojit s profesionálním přepisovatelem. Mimo 
pracovní dobu přepisovatele (v pracovní dny 
9.00–18.00) lze využít integrovaný automa-
tický rozpoznávač. 
Aplikace je nainstalovaná na tabletech, 
které jsou dostupné na čtyřech úřa-

dech Prahy 2, včetně radnice na náměstí Míru.
Dalším komunikačním kanálem pro neslyšící je 
aplikace DEAFCOM. Umožňuje použít znakovou 
řeč a propojení s centrem. Neslyšící může přes 
tablet a video znakovat, tlumočník převádí pro 
zaměstnance úřadu řeč do češtiny.
Dosavadní zkušenosti se službou jsou pozitivní, 
lidé si ji chválí. 
„Radnice chce všem občanům bez výjimky po-
máhat při vyřizování různých potřeb a záležitostí 
na úřadu. A právě takovéto typy služeb naši 
vizi naplňují,“ uvedla místostarostka Alexandra 
Udženija (ODS).

Lepší komunikace 
   s radnicí

pro neslyšící

Dva defibrilátory věnovala radnice Prahy 2 Policii ČR, konkrétně obvodnímu 
ředitelství Praha II. Defibrilátory jsou určeny pro policejní autohlídky, které 
tak mohou provést okamžitý zásah při záchraně života ještě před příjezdem 
zdravotnické záchranné služby. Kromě samotných defibrilátorů předali 
zástupci Prahy 2 také deset kusů náhradních defibrilačních elektrod pro již 
dříve darované přístroje.

připomínají rodinu 
 Jáchyma Estreichera

PAMĚTNÍ 
    KAMENY
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