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jak ožijí fotografie ve Vašem
mobilním telefonu. Stáhněte aplikaci
AURASMA z iTunes nebo Google play.
Po spuštění klepněte na symbol Aurasma.
Vyberte lupu, vepište: „vase dvojka“ a potvrďte. Zmáčkněte šipku, označte „Follow“
a klepněte na zaměřovač vedle lupy.
Zaměřte na označené fotografie,
dokud neobživnou.
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NAŠE VIZE:

3x propojení

Game over,

Tramvají ke „koni“
Dnešní mladá generace už si ani nemůže pamatovat, jaké to bylo svézt se tramvají z Vinohrad až
na Václavské náměstí. Nezná cinkot červených
vozů oživujících střední pruh náměstí.
O tom by mohla vyprávět třeba paní Zdenka

z Vinohrad: „Každou sobotu jsme
me od nás jezdili takzvaně „do Prahy“, tramvajíjí jsme tam byli
za chvilku a jen se tak procházeli
eli po Václaváku.
Někdy jsme také zašli do cukrárnyy nebo navštívili
muzeum. To se kolem něj ještě neřítily
eřítily tisíce aut.“
aut “

Pohled ze Španělské ulice (koláž)

Výtahem na „Hlavák“
ZE ŠPANĚLSKÉ NA NÁDRAŽÍ ZA 30 SEKUND MÍSTO 16 MINUT
Výtahy v ulicích města - to nemusí být jen futuristická vize z nějakého sci-fi filmu. V mnohých
světových městech takové výtahy existují už
teď. A Praha k nim může patřit také.
ODS na Praze 2 dlouhodobě prosazuje možnost pěšího spojení Hlavního nádraží se Španělskou a Italskou ulicí. Proč? Od doby vybudování
Severojižní magistrály je Hlavní nádraží prakticky odříznuto pro pěší z Prahy 1, 2 i 3. Například
spěchající chodci, směřující k nádraží od Vinohradské třídy, jsou nuceni chodit po úzkém obrubníku Legerovy ulice, přelézat zábradlí, a riskovat tak své zdraví nebo dokonce život.
„Na špatnou dostupnost Hlavního nádraží
pro pěší dlouhodobě upozorňujeme. Nechali
jsme zpracovat studie možného pěšího propojení. Na jejich základě navrhuje radnice Prahy 2 vybudovat výtah a schodiště do křížení
ulic Španělské a Kunětické,“ vysvětluje Alexandra Udženija (ODS).
Zeptali jsme se několika z vás, jak by se vám
líbilo dojet na Hlavní nádraží výtahem. Z naší
malé ankety vyplývá, že občané by takovou

možnost uvítali. Výtah by byl navíc pražským
unikátem a mohl by se tedy stát i vyhledávanou turistickou atrakcí.
Paní Milena L. (75) z Vinohrad nám odpověděla: „Já bych byla nadšená. Chodím o holi a metrem se už bojím jezdit, abych na eskalátoru neupadla. Výtah je pro mě mnohem lepší. A mohla
bych si zas konečně zajet vlakem za kamarádkou
do Dobřichovic.“
Pan David Ř. (30) je už 15 let na invalidním
vozíku a říká: „Praha má k bezbariérovosti pořád
hodně daleko, takže každý další posun vítám.
Za mě palec nahoru!“
Paní Anička H. (35) s malým Honzíkem z Dolních Počernic je také pro: „Jezdíváme s malým každý týden vlakem za babičkou do Polské. Kdyby byl
u nádraží výtah, tak jsme u ní s kočárkem raz dva.“
„Nemáme nic proti tomu, když výtah zaujme také turisty. To, co nám ale především leží
na srdci, je bezpečnost a pohodlí našich občanů,“ řekl Jan Recman (ODS).

na Praze 2 do konce tohoto roku
zmizí všechny herny!
Pan František z Italské zase vzpomíná: „Od nás
jsem byl na Václaváku pěšky co by dup. Dnes už
mi to tak dobře neběhá, a tak se mi tam ani nechce. Musel bych jako krtek zalézat do podchodu
bát, že mě srazí nějaké auto projíždějící
nebo se bát
pod Muzeem.“
Tramvaje jezdily po Václavském náměstí už
od roku 1884. Jejich zrušení v roce 1980 bylo velkou chybou. Zastupitelé za ODS věnují maximální úsilí nápravě situace a znovuzavedení tramvajové linky. Důrazně prosazují obnovení necitlivě
přerušeného spojení mezi Vinohradskou ulicí
a Václavským náměstím. Tato změna by výrazně
zjednodušila dopravu mezi „Václavákem“ a naší
městskou částí.
„Radnice Prahy 2 zavedení této tramvajové
tratě jednoznačně podporuje, neboť by také
přineslo úlevu přetíženému dopravnímu uzlu
na náměstí I. P. Pavlova a celé Ječné ulici,“ řekl
místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek. Byl by
to zároveň krok kupředu v tolik potřebné humanizaci Severojižní magistrály a k oživení prostoru
mezi oběma jejími větvemi.
Dalším zlepšením, které ODS Prahy 2 podporuje, je návrh přemostění nad ústím Vinohradského tunelu. V jeho důsledku by vznikla pohodlná
pěší trasa, díky níž by se chodci vyhnuli nevábným podchodům.

Psal se rok 2007, když ke mně na radnici přišla
velmi příjemná a noblesní paní, která si vlastně
ani nepřišla na nic konkrétního stěžovat, jenom
tak vzpomínala a vyprávěla mi o tom, že prožila
na Vinohradech celý svůj život. Jak za svého
mládí chodila popíjet kávu do kavárny Hlavovka,
na čaje do Valdeku, na tanečky na Zvonařku, kde
na Tyláku prodávali nejlepší maso, kde měla salon
která modistka… Krásné vyprávění dámy, které
bohužel končilo velmi smutným popisem stavu,
v němž se nachází, kvůli hernám na každém rohu,
život v Praze 2 teď. V roce 2007 bylo na území
dvojky 963 výherních hracích přístrojů a 16
videoloterijních terminálů. To vše na rozloze
4 km čtverečních, velmi těžko byste tehdy hledali
ulici, ve které nebyl nějaký tzv. výherní automat.
Podotýkám záměrně „tzv.“, protože o „výhrách“
resp. prohrách mohou vyprávět dlouhé příběhy
lidé, chycení do sítí hazardu, kteří prosázeli během
jednoho roku i 5 miliónů korun a jejich dosavadní
život se jim rozsypal jako domeček z karet.
pokračování na str. 3

www.odspraha2.cz

ODS Praha 2

Zelená vlna Prahy 2
Zelená vlna je termín známý z dopravního zpravodajství. V tomto případě má ale od aut a náklaďáků dost
daleko. Jde totiž o záměr radnice obohatit a propojit zeleň Prahy 2 od parku Folimanka přes zahradu
Ztracenka až po Karlovo náměstí. Jeho realizace by,
mimo jiné, výrazně zlepšila ovzduší v městské části.

Pohled na věž výtahu (studie)

Vizualizace návrhu parku pod hradbami

O tom, že parky a stromořadí fungují jako zelené
plíce města, ví dnes každý student.
Slečna Magda S. (20) z Prahy 2 se nám svěřila: „Při
svém studijním pobytu ve skotském Edinburghu
jsem byla příjemně překvapená, kolik je tam ve městě zeleně. Není to ale zeleň jen pro okrasu. Každý se
tu může posadit na lavičku nebo jen tak na trávu.
U nás se mi moc líbí na Ztracence, tam se dá
i v klidu učit. Ráda taky chodím na přednášky na Albertov pěšky přes Folimanku. Těším se, až bude
průchod rovnou do Horské ulice a nebudu muset
obcházet celé hradby.“
Ing. arch. V. Vondrášek má připraven návrh rekonstrukce, který zpřístupní další významné parkové plochy občanům.
„Nespokojili jsme se jen s úspěšným dokončením rekonstrukce parku Grébovka, chceme, aby se
naši občané mohli těšit ze zeleně a relaxovat v parcích na celém území Prahy 2,“ prohlásila starostka
Jana Černochová (ODS).
ODS Prahy 2 tak jasně dává další zelenou zlepšování životního prostředí na dvojce.
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Jsou věci,
ěci na které
kt
se musí jít s kladivem. Na jiné
stačí vzít do ruky kalkulačku.
lkulačku. A jsou i takové, které
je potřeba
zacházet s nimi
třeba opatrně vzít do dlaní a zachá
s jemností
ností mikrochirurga. No zkuste zatlouct hřebík kalkulačkou nebo operovat sekerou!
Nad každou otázkou je ovšem potřeba se zamyslet a zodpovědně hledat optimální cestu k řešení. Lidé, kteří na sebe vzali břímě odpovědnosti
za správu obecního zájmu, také musí pečlivě zvažovat všechna pro a proti.

„ODS zaručuje, že odprodej bytů
bude i nadále pokračovat“,
říká Jan Vaněk.
Komunální politici ODS na Praze 2 řešili za
dobu svého působení na radnici desítky zásadních úkolů. Jedním z nich byl prodej obecních
bytů. „Sklízeli jsme kritiku ze všech stran. Pro
jedny jsme prodávali příliš pomalu, pro druhé

zase zbrkle. Jednii lamentovali nad vysokou cenou, další se pochopitelně bouřili
řili proti prodeji
obecního majetku ´pod cenou´,“ říká zástupce
pce
starostky Prahy 2 Ing. Jan Vaněk (ODS).
Důležité podle jeho přesvědčení je, že byla
stanovena jednoznačná pravidla, za kolik a komu
se bude co prodávat. „Myslím si, že ODS řešila
privatizaci s maximální péčí. Pak jsme museli vzít
do ruky kalkulačky, abychom stanovili spravedlivou cenu jak pro obec, tak i pro majitele bytů,
kteří zde v mnoha případech prožili celý svůj život, a byt byl vlastně součástí jejich osobní historie. Nakonec jsme ale museli vzít do rukou i to
pomyslné kladivo nebo spíš sekeru a problém
rozseknout tím, že byla dána jasná a dle našeho
přesvědčení i regulérní pravidla,“ zdůraznil Jan
Korseska (ODS).
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Soukromník je lepší hospodář
Souk
Nyní je
j připraveno k odprodeji 1759 bytů a 132
domů. „Nejvýraznějším rozdílem oproti předchodomů
zím letům je způsob stanovení kupní ceny,“ vysvětluje Eliška Zemanová (ODS): „Přijali jsme jedsvět
noznačnou zásadu: byty budou prodávány za ceny
noz
tržní, stanovené na základě znaleckého posudku,
trž
zpracovaného podle příslušné vyhlášky.
zp

„Jsem přesvědčena, že
soukromý vlastník je vždy
lepší majitel a hospodář, než
stát či obec. A proto budu
odprodej domů a bytů i nadále
plně podporovat,“ zdůrazňuje
Alexandra Udženija.
Budou ale umožněny slevy za určité omezení
dispozičního práva. Kupříkladu obyvatel, který se
smluvně zaváže byt neprodat po dobu 10 let, může
dosáhnout slevy ve výši 30 % z odhadní ceny. Toto
opatření by mělo účinně zabránit spekulacím, ale

ROZHOVOR S ALEXANDROU UDŽENIJA

Moje šťastná dvojka
• Již řadu let působíte v zastupitelstvu Prahy 2 a je
za vámi vidět kus práce. K pochopení, co občany dvojky trápí a co nejvíc potřebují, jistě přispívá i to, že zde
sama bydlíte. Žijete v Praze 2 od dětství?
Jako malá jsem vyrůstala v centru Prahy, bydleli jsme v Klimentské a na Těšnově. Na přelomu 70.
a 80. let rodiče rozhodli, že se odstěhujeme do Jugoslávie, abychom se dostali z vlivu komunistů.
Otec pochází z bývalé Jugoslávie, proto nám to se
sestrou nepřišlo nijak zvláštní. Až když jsme byly
starší, tak nám rodiče vysvětlili, že to bylo období,
kdy naší rodině hrozilo pronásledování ze strany komunistického režimu.
• V 90. letech jste se do Prahy zase vrátili. Od té doby
již bydlíte v Praze 2?
Na dvojce bydlím od roku 2002, kdy mi zde rodiče koupili byt. Pamatuji si, že jsme tenkrát vybírali
z mnoha možností, některé adresy byly více vzdálené
od centra, ale moje maminka prohlásila, že se jí Vinohrady líbí nejvíce a že tady bude nejhezčí bydlení.
• V Praze 2 od roku 2002, zdá se, že je dvojka vaše
šťastné číslo. Existují ve vašem životě ještě další náhody
v souvislosti s dvojkou?
Nebýt Prahy 2, tak neznám ani svého manžela.
Seznámila jsem se s ním v roce 1992 v klubu Radost,
který je na Bělehradské ulici. Dnes máme dvě nádherné holčičky a jsme na dvojce všichni spokojeni.
Takže já říkám, dvojka mi přinesla štěstí.
• Jaké ještě jsou podle vás výhody bydlení na Praze 2?
Praha 2 je unikátní tím, že bydlíte v centru města a přesto je to rezidenční čtvrť. Vyběhnu z bytu
a v pěti- až desetiminutové vzdálenosti mám prodejny potravin, BIO prodejny, trhy a vše, co potřebuji
k chodu domácnosti. Stejně daleko to mám na Folimanku nebo do Grébovky, kam moje holčičky chodí
nejraději.
• Předpokládám, že se ale najde i něco, co by bylo potřeba změnit a zlepšit.
Samozřejmě, že jsou tu i negativa. Já vnímám
nejsilněji dvě z nich: nadměrnou dopravní zátěž

a kriminalitu. Bohužel jsme pro bezdomovce,
osoby závislé na drogách a jiné živly hned druzí
„na ráně“ po Praze 1. To se odráží na zvýšeném
vykrádání aut, ničení obecního i soukromého
majetku, výskytu lidí popíjejících alkohol v ulicích atd. Ale i přes to u mne výrazně převažuji
„dvojková“ pozitiva.
• Které úkoly vidíte vy a vaši kolegové z ODS
na Praze 2 do budoucna jako nejnaléhavější?
Dlouho jsme bojovali o to, aby na Praze 2 nebyly herny - a podařilo se. Dosáhli jsme tím i viditelného snížení počtu zastaváren. Teď je na čase
zaměřit se na čistotu a bezpečnost. To znamená
Praha 2 bez graffiti, ulice bez psích exkrementů
a více strážníků v ulicích.
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také zvýhodnit
ty, kteří budou
chtít i nadále užívat byt skutečně pro
svou potřebu.“
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ODS pokračuje
s další vlnou
odprodejů bytů
Odprodeje bytů začaly v roce 1992, kdy se ODS
zasadila o jejich spuštění a stanovení prvních
pravidel. Odprodeje probíhaly ve třech vlnách,
celkem se původním nájemníkům odprodalo
více než 2 300 obecních bytů. Byty byly prodávány postupně: v první vlně od roku 1992 se
odprodalo 1 384 bytů, ve druhé z roku 1997 339 bytů a ve třetí z roku 2004 - 635 bytů. Nyní,
ve čtvrté vlně bude podle nových pravidel nabídnuto stávajícím nájemníkům k odprodeji
postupně dalších 132 domů. Kupní smlouvy již
podepsali nájemníci prvních šesti domů. Na jednání zastupitelstva MČ Praha 2 dne 16. 6. 2014
byly uzavřeny kupní smlouvy k 18 domům a během září se plánuje schválení prodeje dalších
cca 20 domů.

Radnice
bez dluhů

Radnice MČ Praha 2
R
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stattnění obce Královské Vinohrady. Na vybudování
radnice si tehdy vinohradští zastupitelé zapůjčili 120 tisíc zlatých od Městské spořitelny pražské. Stavba byla dokončena v roce 1878 podle
návrhu ing. Franzla a arch. Ullmanna, Bauma
a Muenzbergera. Později byla radnice dvakrát
rozšířena. Její stav se však koncem minulého
století stával postupně nevyhovujícím. Jednotlivé agendy byly vyřizovány ve čtyřech různých
objektech.

Rekonstrukce radnice proběhla
i přes celkovou náročnost úspěšně
a bez zadlužení!
Radnice Prahy 2 vedená ODS upřednostnila
nejprve investice do školství, bytového fondu, parků, chodníků apod. Teprve potom přistoupila k rekonstrukci budovy úřadu (v letech
2004–2005). Zatímco na správu a opravy domů
bylo od r. 1994 vynaloženo 2,6 miliardy korun,
do budov úřadu byly za stejné období investovány pouze 3 miliony korun.
V rámci rekonstrukce radnice byly propojeny
dva historické obecní domy - původní Vinohradská radnice a sousední budova někdejší Městské
spořitelny.
Hala ve stylu art deco s mohutnými lustry působí důstojným dojmem. Nejde ovšem o to, aby
budova ohromovala svým vzhledem, ale aby
byla funkční, vstřícná k lidem a pokud možno
bezbariérová.
„Radnice má v první řadě poskytovat rychlé
a spolehlivé služby a být nápomocna občanům.
Hlavní také je, že dnes jsou všechny agendy v jedné budově,“ připomněla A. Udženija (ODS).

Hospodaření bez dluhů je
snahou většiny lidí.
V obecních rozpočtech se ovšem
mnohdy dluhy hromadí.
ODS však po dobu 20 let vedení
Prahy 2 nikdy nepřipustila
zadlužování městské části.
Obyvatelé Prahy 2 si určitě dovedou představit příjemnější způsob trávení volného času, než
je chození po úřadech a přebíhání mezi jednotlivými budovami. Přestavba radnice jim proto
zcela jistě v mnohém usnadnila život.
Svědčí o tom i vzpomínka paní Radky ze Šafaříkovy ulice: „Potřebovala jsem si vyřídit živnostenský list, abych si na mateřské mohla trochu
přivydělat. Měla jsem obavy, jak s malými dětmi
pochůzky po úřadě zvládnu. Ale nebyl to problém, protože vše je pohromadě v jedné budově
a dá se tu pohodlně pohybovat i s kočárkem.“
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IInformační kancelář Jaromírova

V roce 2007 vzniklo z iniciativy starostky Jany
Černochové pracoviště ÚMČ Praha 2 v ulici Jaromírova 23.
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Byla to právě iniciativa představitelů obecních
V odborné zprávě „Kolik stojí společnost hazard?“
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to uvádějí PhDr. Ladislav Csémy a Prim. MUDr. KaJiž v roce 2007 zorganizovala petiční akci za
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vydání první vyhlášky, omezující provoz výherV duchu principu nulové tolerance vůči haních hracích přístrojů (VHP).
zardu přijali radní dvojky v srpnu 2012 zásadní
stanovisko k žádostem o povolení provozoven
loterií a podobných her – rozhodli, že je povolovat nebudou. Starostka Černochová k tomu podotýká: „My v Praze 2 jsme nejradikálnější a proV roce 2010 na Praze 2 prosadila tzv. „nulovou
sazujeme nulovou toleranci. Pokud chceme být
variantu“ – stav, kdy na svém území zcela zaká- vstřícné místo k bydlení, musí herny z dvojky
Začátkem tohoto tisíciletí došlo v mnoha měszala provozovny VHP. Jednorukých banditů tak pryč!“
tech k nekontrolovanému rozmachu hazardu.
bylo rázem o více než 300 % méně!
Situace tak může konečně dospět do stavu,
Starostka Prahy 2 za ODS Jana Černochová se
Starostku Černochovou však čekala sisyfov- o který radnice usiluje už sedm let – k nulové tolestala hlavním představitelem boje za jeho výská práce. Zákon o provozu heren s „kulifóny“ ranci hazardu na svém území.
razné omezení.
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Jana Černochová:
STOP hazardu!
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Nulová tolerance

Posílejte nám „staré“
fotky z dvojky,
my vyfotíme současný stav
a proměny zveřejníme.

GALERIE PROMĚN

2014

Další ukázky proměn míst v čase naleznete
v GALERII PROMĚN na www.vasedvojka.cz
a také na facebooku
ODS Praha 2.

pokračování ze str. 1
Gambleři – hráči, kteří
za mnou v dalších letech
na radnici chodili a v mém
boji proti hernám mě
paradoxně a nečekaně
podporovali. Proč? Jejich
logika byla jednoduchá: čím
méně příležitostí jít hrát v okolí bydliště máme, tím
snadněji zvládneme abstinenci.
Ale zpátky k mému počátečnímu příběhu: paní,
krásně popisující nóbl život na Vinohradech
za jejího mládí, se mi v kanceláři během vyprávění
rozplakala, protože bydlela na Vinohradské ulici
v domě, kolem kterého bylo pět heren, a zažila si
přepadení, měla dvakrát vykradený byt a pejska
jí večer musela chodit venčit sousedka, protože
se bála na ulici. Položila mi tehdy otázku: „Proč
máme v ulicích tolik heren, že už nemáme ani kam
chodit nakupovat?“ Vysvětlovala jsem, jak je to
s nárokem na udělování povolení, že v obecních
domech žádné herny nejsou a jsou jenom
v domech soukromých majitelů. Mluvila jsem
pravdu, ale připadala jsem si, jako starostka, úplně
nemožně a neschopně.

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR

Začala jsem přemýšlet, jak, v souladu s právem,
hazard z dvojky dostat. Paní jsem v závěru schůzky
řekla: „Máte moji ruku na to, že udělám všechno
pro to, aby v Praze 2 už žádné herny nebyly a vám
se mohly vrátit vaše krásné vzpomínky!“ Tato
příjemná dáma už bohužel nežije, ale historku
mi na jedné společenské akci připomenul její syn,
který mi přišel za maminku poděkovat. A tak to
vlastně celé začalo…

V roce 2014 Ústavní soud zrušil ustanovení
o provozování výherních terminálů, které
povolilo Ministerstvo financí ČR.
Ministerstvo financí v minulosti
udělilo sporná povolení pro videoloterijní
terminály napojené na centrální systém.
Ministerstvo je povolovalo i v obcích, které
se jasně stavěly proti hazardu.
Rozhodnutí Ústavního soudu se týká
desítek tisíc zařízení.

Tehdy jsem netušila, že cesta k dosažení kýženého
stavu „nula heren na dvojce“ bude trvat dlouhých
sedm let, že budu muset bojovat nejprve
za vyhlášku regulující jedny přístroje, ale jako
houby po dešti vyrostou jiné, chytřejší, které už
nelze regulovat vyhláškou, protože jejich povolenky
bude bezhlavě vydávat ministerstvo financí. Že
se následně stanu i poslankyní, abych společně
s ostatními starosty – poslanci konečně prosadila
pořádný zákon, který dá obcím pravomoc
regulovat na svém území veškerý hazard.
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a nově otevřená restaurace
na stejném místě

Počet výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů na Praze 2 (2005–2014)
Od razantního postupu proti
2005
hazardu v roce 2007 počet
VHP každoročně klesal až
na „0“ v roce 2013. Co bylo
v pravomoci městské části,
8 6 8
to bylo úspěšně vyřešeno.
Graf ukazuje protichůdný
krok ministerstva financí
potírající snahu radnice
Prahy 2 regulovat počet herních
terminálů na svém území.
Podle rozhodnutí Ústavního
soudu budou všechny
provozovny s IVT na Praze 2
do konce roku 2014 zrušeny.

2006

2007

2008

2009

VHP – výherní hrací přístroje

2011

2012

Vyhláška
„nulová tolerance“,
Praha 2 zcela
zakázala VHP

9 6 3

Ministerstvo financí
začíná ve velkém
povolovat IVT

2010

6 9 4
6 2 8

Starostka Černochová
iniciuje změnu
loterijního zákona.
Vydání první vyhlášky,
omezující provoz výherních
hracích přístrojů

2013

2011

Londýnská

2014

Nález Ústavního soudu,
který potvrzuje
pravomoc obcí
rozhodovat o regulaci
hazardu
(viz Rozhodnutí ÚS ČR)

5 1 8
3 3 3

0 9 6

0 1 7

0 0 0

IVT – interaktivní videoloterijní terminály
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VINOHRADY, NUSLE

Byl to dlouhý příběh s pocity marnosti, stálo to
opravdu hodně energie, ale nelituji ani na vteřinu
toho, že jsem se do boje s hazardními větrnými
mlýny tehdy pustila. Že to nebylo příjemné,
o tom asi nikdo nepochybuje, výhrůžky, poničené
auto, moje novinové fotky poslané na domácí
adresu s hanlivými vzkazy a vypíchanýma očima,
šeptanda o „odměně“ za moji politickou hlavu…
Z těch vzkazů mrazilo a mrazí, ale jsem prostě
umanutý jedinec, který, když už se jednou rozhodl,
že bude provozovat adrenalinový sport, zvaný
politika, tak se v boji za smysluplné věci nenechá
zastrašit a už vůbec ne koupit. Nedávno mi
jeden dlouholetý kamarád se smíchem řekl: „Jsi
nesnesitelná kombinace Xantipy a Johanky z Arku.“
Možná měl pravdu, nevím, od té doby přemýšlím,
jestli je to v politice přednost, nebo chyba.
Moje názory i výsledky mé dlouholeté práce pro
dvojku znáte. Jsem tvrdohlavá, umíněná a občas
hádavá, ale když vám podám ruku a řeknu „slibuji“,
tak to prostě platí.
Jana Černochová,
starostka MČ Praha 2

2014

2011

Bělehradská

2014
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KOMUNIKACE

Olympiáda radnic
RADNICE POD 20LETÝM VEDENÍM ODS
SBÍRÁ JEDNO OCENĚNÍ ZA DRUHÝM

Že jste ještě o takovém sportovním podniku neslyšeli? Kde a jak často se koná?
Tohle není akce, která se koná jednou za pár let, soutěžní klání probíhá prakticky nepřetržitě
a jeho smyslem není jen dobrý pocit účastníků, ale hlavně spokojenost občanů. Disciplín
je nepřeberné množství a konkurence velká. Přesto radnice Prahy 2 pod vedením ODS
dokázala vybojovat dlouhou řadu významných trofejí.

Tváří v tvář…
Komunální politika je víc než kterákoli jiná správa
veřejných záležitostí věcí osobních setkávání, diskutování a ze strany zastupitelů také hodně naslouchání. Čím menší obec, tím jsou pochopitelně
vztahy osobnější.
„Ačkoli má dvojka téměř 50 tisíc obyvatel, nechceme se vzdávat přímých kontaktů s našimi občany. I proto byly kupříkladu zřízeny bezplatné telefonní linky, které jsou pohodlné především pro
seniory,“ připomněla Alexandra Udženija (ODS).
Každý občan má právo hovořit se svými zastupiteli, ptát se jich a nabízet podněty k řešení.
Zároveň chce být informován o jejich činnosti
a plánech.
„Vaše radnice s vámi chce mluvit. A snad můžeme říci, že se nám daří co nejvíce vám komunikaci s námi ulehčovat a zpříjemňovat. Svědčí o tom
i řada ocenění, které radnice Prahy 2 získala v soutěžích posuzujících kvalitu a dostupnost komunikace s občany,“ zhodnotila Mgr. Jana Černochová.
Tradice je tradice. Roli důležitého komunikačního kanálu mezi radnicí a občany plní Noviny
Prahy 2, které jsou nejčtenější z novin vydávaných
radnicemi městských částí.
Zastupitelé jejich prostřednictvím aktivně informují občany o aktuálních úkolech, důležitých
plánech, rozhodnutích a důvodech, které k nim
vedly. Občané tak mají průběžný přehled o práci
zástupců, které si zvolili.

… ale i on-line
Zanedlouho to bude deset let, co byly spuštěny webové stránky Prahy 2, dalo by se říci, královská disciplína. Vpravo najdete, jaká ocenění
v ní vaše obec vybojovala. „Původně informační
funkci těchto stránek jsme se v zájmu úspory času
a s ohledem na pohodlí občanů snažili vylepšit.
Vznikla tak plně funkční sociální síť, kde je možné
é s úřadem a volenými zastupiteli komunikovat

v podstatě v kteroukoli denní či noční dobu, vyřizovat potřebnou agendu či dokumenty, “ říká
Ing. Jan Vaněk (ODS).
A komunikace neznamená pro naše zastupitele
jen nezávazné povídání, ale opravdovou službu,
což dokládá i další vítězná disciplína. Czech Point
na Praze 2 získal 2x cenu Zlatý Egon v kategorii
„Nejproduktivnější Czech Point“.

Starostka J. Černochová přebírá Cenu za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových zón

Veřejné zakázky
musí být veřejné!
„Otevřeli jsme úřad co nejširší veřejné kontrole, zavedli jsme e-aukce veřejných zakázek a výběrových
řízení na nemovitosti v Praze 2,“ uvádí Ing. Vaněk.
Veškeré informace o nich jsou uvedeny na webových stránkách.
„Hlavní smysl e-aukcí vidíme v tom, že umožňují zvyšovat ekonomickou efektivitu nákupních
rozhodnutí a zároveň jsou zárukou maximální
transparentnosti výběrových řízení,“ zdůraznila
starostka Prahy 2 Mgr. Jana Černochová.
sta

BOHUSLAV SVOBODA:

moderní
i tradiční

• Rozhodl jste se opětovně kandidovat v komunálních volbách. Nebyl jste z vašeho konce na radnici hl. m. Prahy zklamaný? Co podle vás bylo
zpětně tou pravou příčinou konce spolupráce ODS
a TOP 09?
Nebyl jsem zklamaný z toho, že jsem přišel
o funkci. Spíše mě mrzelo, že jsem nebyl schopen dotáhnout do konce konkrétní projekty.
Chtěl jsem poslat do ulic více strážníků, dokončit projekt elektronických aukcí, vyřešit neprůhlednou situaci ohledně dostavby tunelu Blanka či zahájit práce na výstavbě linky metra D,
která by propojila náměstí Míru s Krčí a Libuší
a spojila tak poslední část Prahy s centrem. Příčina konce spolupráce je dnes více než jasná.
Byla to touha po moci. To je v politice přirozené
a není důvod se nad tím podivovat. TOP 09 se
cítila naší prací ohrožená, to je celé.

• Je vám někdy vyčítáno, že jste nepředstavil žádný
zásadní projekt pro rozvoj Prahy. Mohl byste popsat,
zás
co vy sám pokládáte za své hlavní úspěchy?
Šel jsem do politiky a na Magistrát hl. m. Prahy proto, abych vrátil správě města důvěru. Pro
mě bylo důležité, abych zprůhlednil práci úřadu a to se mi povedlo. Ať už se jedná o transparentní rozpočet, zavedení elektronických aukcí,
nebo zveřejňování všech smluv včetně faktur
na internetu. Dnes můžete sledovat životní cyklus
veřejné zakázky od jejího vzniku až po uzavření
smlouvy a realizaci celého projektu.
• Nicméně, pokud se dnes podíváme na opatření,
o kterých mluvíte, tak například rozklikávací rozpočet či zveřejňování smluv opět nefunguje. Nebylo
vaše úsilí zbytečné?
Nemyslím si, že bylo zbytečné. Mnohá opatření, jakými jsou elektronické aukce či rodný list
zakázek, pokračují a to je důležité. Chod úřadu se
kompletně změnil, většinu informací dohledáte
on-line. Fakt, že TOP 09 přestala některá opatření
realizovat, jen dokazuje to, o co při mém odvolání
šlo. Proč by jinak ta správná a hodná TOP 09 zbrzďovala zavádění elektronických aukcí či přestala
zveřejňovat smlouvy?
• Co si myslíte, že je nejzásadnější pro transparentní
chod radnice?

Zlatý erb 2008

Uspořili
pořili jsme
občanům
čanům
Vždy je možné ještě
trochu
u ušetřit! Radnice Prahy
ahy 2 hledá možnosti,, jak snížit náklady
domácností
enerácností za ener
gie. Nově přijatý projekt e-aukce „Praha 2
pro Vás“ přináší první
ovoce. Do elektronické aukce energií se
v roce 2013 přihlásilo
několik set domácností s dosaženou úsporou 31 % u elektrické
energie a 25 % u plynu.
Průměrná úspora na domácnost byla přibližně
6000 Kč. Městská část
připravila zájemcům odborný a bezpečný servis.
„Jde o progresivní formu
nákupu energií, která se
velmi osvědčila i v okolních městských částech.
Jsme rádi, že domácnosti,
které se zapojily, ušetří za
energie v průměru více
než 25 % ročně,“ dodal
pro ilustraci Jaroslav Petrásek (ODS).
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Zastupitelé za ODS prosazují podporu soukromého
podnikání nejen snižováním byrokracie. Díky vstřícnosti vůči podnikatelům sklízela Praha 2 vavříny i v této disciplíně
a stala se v roce 2012 i 2013 Městem pro byznys.
Vyhlašovatelem hodnocení je týdeník Ekonom.
Mezi kritéria patří například rychlost vyřizování
agendy, nízká rozšířenost korupčního prostředí
nebo vysoký počet fungujících firem.
„Každá městská část by si měla svých podnikatelů vážit. Zajišťovat jim co nejlepší podmínky,

Absolutní průhlednost všech procesů. Žádná
utajená jednání, prostě průhledný a moderní úřad.
• Myslíte si, že elektronické aukce jsou smysluplným
nástrojem pro úspory a efektivní nakládání s veřejnými prostředky?
Samozřejmě. Já osobně jsem se inspiroval právě
na radnici Prahy 2, kde tento nástroj používají dlouhodobě a šetří veřejné prostředky, proto jsem se
pustil do zavádění aukcí i na Magistrátu hl. m. Prahy.

přívětivou obec

a2.cz v kategorii Nejlep

ší webová

protože vytvářejí hodnoty, poskytují služby a přispívají ke zvyšování životní úrovně obce,“ zdůraznila Alexandra Udženija.
Radnice v čele se starostkou Černochovou se
může pyšnit celou řadou významných ocenění.
Neusíná však na vavřínech, protože, jak vám potvrdí každý vytrvalý sportovec, vždycky je co zlepšovat a vždycky jsou další mety, kterých je ještě
možno dosáhnout.

• S čím si myslíte, že můžete pomoci obyvatelům
Prahy 2 v případě vašeho zvolení do zastupitelstva
městské části?
Rád bych se samozřejmě věnoval bezpečnosti a odstraňování bariér, které vadí nám
všem. Nechci, aby se jedna ulice opravovala
dvakrát během jednoho roku. Poprvé kvůli
opravě vodovodního potrubí a podruhé kvůli
opravě chodníků. Vše by se mělo logicky dělat
najednou. Zároveň bych se rád vrátil k tématu
bezpečnosti a dalšímu posilování hlídek městské policie v ulicích Prahy 2. Myslím si, že je nutné vrátit lidem pocit bezpečnosti.
• ODS přežila období otřesů a problémů. V čem
bylo třeba se nejvíce poučit a s čím předstupujete
před voliče a žádáte je o důvěru?
Hlavně s pokorou. Lidem je potřeba dokázat,
že jsme schopni se brát za hodnoty a ideje, kterými se neustále zaklínáme, že nebudeme ustupovat, ale naopak že se za ně popereme. A nepochybně také nesmíme zapomínat na slušnost,
odbornost a zdravý rozum.
• Jste bývalý mistr republiky v šermu. Kdy jste naposledy držel v ruce kord nebo fleret?
Naposledy asi před rokem. Šerm už aktivně
neprovozuji dlouho, teď spíše hraji tenis a v létě
se snažím jezdit na kole.
• Myslíte si, že vám tento sport pomohl i v běžném životě?
Absolutně! Jakýkoli sport, který děláte
na vrcholové úrovni, vás neskutečně zocelí a rozšíří váš fyzický fond. Dodnes ze své
sportovní kariéry čerpám. Dá vám to ohromnou vitalitu. Při šermu potřebujete zároveň
koncentraci, vnitřní klid i pohotovost. To jsou
schopnosti, které mi šerm dal.
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