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Hurá, škola končí! V červnu se všechny děti samozřejmě radují. Pro nás ale
starost o jejich vzdělání nekončí ani o prázdninách. Na dvojce stále pracujeme
na tom, aby se zlepšovala kvalita podmínek v našich školách a aby naše
děti v září našly ve školách vždy něco nového. Všem dětem přejeme krásné
prázdniny plné sluníčka!

Pro naše děti ty nejlepší školy
PPSYCHOLOG PRO ŠKOLU
AANGLIČ TINA OD 1. TŘÍDY

„Kvalitní škola nevznikne ani nefunguje jen tak
sama o sobě. Je potřeba neustále pracovat na rozšiřování vysokého standardu, který dětem školy
na dvojce nabízejí. Je to práce pro učitele, vedení
škol, ale i pro naši radnici,“ říká starostka Jana Černochová.

Černochová, aby se Praha 2 stala hlavním organizátorem celopražské pěvecké soutěže.
Další nadějí je dětský sbor Coro Piccolo ze ZŠ
Na Smetance. Soubor vystupuje nejen s vlastním
programem, ale často doprovází české hvězdy
hudební scény, jako jsou Marie Rottrová, Petra
Janů, Roman Vojtek nebo Jitka Zelenková, a někteří z členů se dokonce úspěšně uplatňují jako
herci v muzikálových představeních, např. v Bídnících.

Z vystoupení Souboru Coro Piccolo
www.coropiccolo.cz

OD PRVŇÁČKŮ ANGLICKY
Ačkoli se neustále a všude mluví o nezbytnosti
umět anglicky, není – ani v hlavním městě Praze,
natož ve zbytku republiky – běžným jevem, aby se
angličtinu učily již děti v 1. třídě. Všichni prvňáčci
na Praze 2 tuto možnost mají.
NOVĚ: PSYCHOLOGOVÉ NAPLNO
I po letních prázdninách budou ve školách nadále k dispozici psychologové. Budou ale už pracovat na plný úvazek, nikoli na poloviční, jak tomu
bylo doposud. „Psychologové dětem pomáhají
s jejich problémy, pracují s nimi i na preventivních
programech, ať už z oblasti prevence různých závislostí či šikany, a v neposlední řadě pomáhají
s integrací žáků. Zajištění financí na to, aby byli
dětem „po ruce“, kdykoli je potřebují, je ze strany
škol kvitováno s velkým povděkem,“ uvedla Jana
Černochová.
VE ŠKOLE I ZA ŠKOLOU
Škola – to není pouze učení - mučení, to jsou
hlavně kamarádi! Vždyť co se vám vybaví jako první, když oprašujete vzpomínky na svá školní léta?
Určování větných členů či vět vedlejších? Vzorec pro
výpočet kořenů kvadratické rovnice? Jistě ne! Vzpomenete si na kamarády a na to, co jste dělali o přestávkách, po škole, možná i za školou, ve chvílích
volna…
Všechny základní školy na Praze 2 zajišťují pestrou nabídku mimoškolních aktivit a staly se tak
nejen centry pro dopolední povinnou výuku, ale
celodenními zařízeními, která nabízejí sportovní,
kulturní a poznávací programy.
NAŠE PĚVECKÉ HVĚZDY
Chloubou dvojky je dívčí country/folk kapela
Hopeful ze ZŠ u sv. Štěpána. Mladé hudebnice hrají
na kytary, flétny a bicí nástroje a k tomu vícehlasně

zpívají. Jsou absolutními vítězkami soutěže Dětská
porta, kde vyhrály nejen 1. místo v kategorii skupin
do 15 let, ale i celkovou hlavní cenu za celou Prahu a 1. místo v divácké soutěži. Jejich úspěchy byly
inspirací nápadu, který podporuje starostka Jana

SPOLUPRÁCE DĚTÍ S NASA?
NIC NENÍ NEMOŽNÉ…
Žáci základních škol na Praze 2 jsou zapojeni
do desítek mezinárodních projektů. Za všechny
uvádíme například aktivity ZŠ Sázavská: Škola
se díky svému aktivnímu působení v projektu
EDISON stala spolupořadatelem X. mezinárodní
vědecké olympiády. Od roku 2007 se také účastní celosvětového projektu Globe, v rámci kterého studenti ze 110 zemí světa monitorují kvalitu
životního prostředí ve svém okolí. Mezinárodní
zpracování výsledků garantuje NASA.

ŠKOLY NA DVOJCE V ČÍSLECH
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Celkem žáků

Z toho děti
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Základní školy zřizované MČ Praha 2 navštěvuje
3433 žáků ve 157 třídách, z toho 1720 žáků
je z Prahy 2. Vloni a předloni to bylo 3348
(resp. 3196) žáků ve 155 (resp. 150) třídách.
Ve školách MČ Praha 2 je 317 žáků - dětí cizinců
(ze zemí EU i mimo EU), tj. cca 9 %, a 342
individuálně integrovaných žáků, tj. cca 10 %.

317
1579

Součástí všech deseti základních škol jsou školní
družiny s 1579 žáky I. stupně. V devíti ZŠ jsou
školní kluby pro II. stupeň s 547 žáky.

Vážení občané Prahy 2,
v minulých týdnech došlo u nás na radnici
k drobným změnám v kompetencích a já
jsem velmi šťastná, že právě mně a mým
kolegům z ODS po dlouhé době připadla
gesce školství. Kvalita našich „dvojkových“
základních i mateřských škol je na vysoké
úrovni a poptávka rodičů po umístění
dětí do našich škol a školek je každoročně
obrovská. Bohužel, ani naše školní
budovy nejsou nafukovací a každoročně
musíme i některé děti s těžkým srdcem
odmítat. Tomu, aby neumístěných dětí
bylo co nejméně, se snažíme čelit tím,
že ve stávajících budovách hledáme,
společně s řediteli, každičký volný prostor.
V minulých týdnech jsem navštívila všech
našich 18 škol a školek, abych si udělala
jasnou představu, co ještě můžeme změnit
k lepšímu, a zjistila, co kde chybí, co bylo
bohužel mnohdy slíbeno, leč opomenuto.
Jako jeden ze svých hlavních úkolů
vnímám neustálé zlepšování komunikace:
radnice x ředitelé x rodiče.
Školu netvoří jenom hezky opravená
budova, ale i kvalitní pedagogický sbor.
Ten my na dvojce stoprocentně máme a já
bych velmi ráda všem, kteří se v dnešní
době rozhodli vykonávat povolání
pedagoga, které já osobně beru jako
poslání, a věnují se našim dětem, chtěla
i touto formou moc poděkovat. Uděláme
všechno pro to, aby z našich škol vycházely
spokojené a vzdělané děti, učily je i nadále
kvalitní pedagogové a rodiče věděli, že
o ty, kteří jsou tím nejcennějším, co mají,
je na dvojce dobře postaráno!
Mgr. Jana Černochová,
starostka MČ Praha 2

RAČTE SI ROZKLIKNOUT
25. 4. 2015 byl den, kdy se slib ODS stal
skutečností. Každý, koho zajímá, jak radnice Prahy 2 nakládá s penězi, jak hospodaří s majetkem městské části, se to nyní
může dozvědět. Stačí kliknout. Rozpočet
je umístěn na úřední desce portálu Prahy 2. Kdokoliv zde může kontrolovat nejen čerpání letošního rozpočtu, ale i hospodaření v letech minulých, zpětně až do
roku 2012. Sledovat lze každou kapitolu
rozpočtu zvlášť. Chce-li se tedy někdo
podívat, kolik peněz jde na školství, kolik na sociální služby či kolik na dopravu,
stačí mu na to pár kliknutí.
Veřejnost má díky internetovému
rozpočtu přístup k datům, s nimiž pracují přímo zaměstnanci úřadu. Je možno
„proklikat“ se až na konkrétní paragraf či
položku. Občané mohou sledovat měsíční plnění či meziroční vývoj hospodaření
obce. K dispozici je i grafické znázornění
jednotlivých dat.
Radnice Prahy 2 si zakládá na své
dobré pověsti otevřeného úřadu, o níž
svědčí i mnohá ocenění. V zájmu posílení
otevřenosti proto usilovala o zefektivnění veřejné kontroly příjmů a výdajů.
A jedním z klíčových nástrojů kontroly
ze strany veřejnosti je právě rozklikávací
rozpočet.
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Užijte si léta a prázdnin!

Bezpečnější magistrála

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT

Legerova - Wenzigova - Sokolská

Proměna ulice Bělehradská na bulvár
Bělehradská je v plném proudu.
„Jedná se o stavební akci velkého rozsahu a my se snažíme o to, aby stavba co
nejméně omezovala a znepříjemňovala život obyvatel dvojky. Bedlivě dohlížíme
na plnění veškerých termínů výstavby. Společnost Komwag, která je odpovědná
za úklid ulic Prahy 2, je připravena na zvýšenou prašnost. Kropicí vozy zasáhnou
vždy tam, kde to bude aktuálně potřeba,“ vysvětluje Ing. arch. Václav Vondrášek,
místostarosta (ODS).
Stavět se začalo nejdříve mezi ulicemi Jugoslávská a Bruselská. Náhradní parkovací stání po dobu výstavby je zajištěno v ulicích Rumunská, Legerova, Bruselská, Koubkova, Jana Masaryka, Sekaninova, Jaromírova, Svatoplukova a do 30.
srpna na ulici Bělehradská v okolí křižovatky s Fričovou.
„Přímo na místě ověřujeme, zda stavba, která je v gesci Magistrátu hl. m. Prahy,
pokračuje, jak má, zda jsou všechny technologie a postupy uvedené ve stavební dokumentaci dodržovány. Podle harmonogramu stavby se budeme na konci listopadu moci všichni těšit z moderního bulváru, který výrazně promění kus
dvojky na místo, kde se příjemně bydlí a žije,“ vysvětluje Jan Korseska, radní pro
oblast dopravy (ODS).
Výsledkem rozsáhlé rekonstrukce bude tedy kompletní výměna povrchů vozovek, nová tramvajová trať, bezbariérové zastávky tramvají (i např. zcela nová
zastávka u Billy směrem na Tylovo náměstí) a další přechody pro chodce. Součástí
přestavby je také vybudování parkovacích stání, kterých bude přes 230, a chodníků, jež mají mít tradiční mozaikový vzor z žuly. Počítá se rovněž s novým městským
mobiliářem, úpravou odvodnění a v neposlední řadě i s výsadbou nové zeleně.

Malý krok k humanizaci magistrály, velký skok pro občany Prahy 2. Parafráze
výroku slavného astronauta by mohla charakterizovat význam instalace semaforů na křižovatce ulic Wenzigova - Legerova a Wenzigova - Sokolská spolu s tolik
potřebnými přechody. Věříme, že tento krok výrazně zvýší bezpečnost chodců
i řidičů. Vždyť jen za posledních 5 let se v úseku Wenzigova – Fügnerovo náměstí
stalo 86 dopravních nehod. A nikdo nepochybuje o tom, že možností přejít pěšky přes magistrálu je v současné době
minimum.
Již řadu let soustavně usilujeme
o humanizaci magistrály. V roce 2009
se nám podařilo prosadit její zúžení ze
4 jízdních pruhů na 3, a to i přesto, že
většina odborníků varovala před vzni-kem kolon až ze Spořilova a Výtoně.
Instalace nových světelných signa-lizačních zařízení začne 19. 6. a budee
dokončena ještě před začátkem nové-ho školního roku.
Tím samozřejmě naše úsilí o další
ší
zlepšení života okolo „Legerky“ ne-končí. Radnice vedená ODS bude po-kračovat v prosazování humanizacee
této důležité dopravní tepny.

4. 5. - 30. 8. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu (TSK, PVS)
4. 5. - 25. 10. Rekonstrukce tramvajové trati (DPP)
2. 6. - 31. 10. Rekonstrukce vozovky a parkovacích stání (TSK)
2. 6. - 20. 11. Rekonstrukce chodníků (TSK)
Věříme, že bude stát za to vydržet těch několik měsíců
nepohodlí, které samozřejmě s sebou stavba přináší.

Dvojka sportuje!
Jaké jsou možnosti sportovat uprostřed města? Krásné
a udržované parky Prahy 2 přímo vybízejí k aktivnímu
odpočinku například v podobě běhu či cvičení. V parku
Grébovka při vstupu z Koperníkovy ulice jsou umístěny
cvičební stroje pro aktivity pod širým nebem.
Kromě toho ale máme na dvojce
další sportoviště, jejichž areály nabízejí
poměrně široké možnosti sportovního
vyžití pro všechny věkové kategorie.
Na dvojce jsou tři organizace Sokola,
největší je Sokol Královské Vinohrady.
Dále mohou amatérští sportovci holdovat
sportům ve víceúčelové sportovní hale
Sokola pražského v Žitné ulici nebo
v Sokole Vyšehrad.
V SK Folimanka již dlouhá léta úspěšně
vychovávají z nadějné drobotiny špičkové basketbalistky. Ze zdejšího „chovu“ vzešly naše
úspěšné reprezentantky Jana Veselá, Ilona Burgrová, Kateřina Elhotová i Eva Vítečková.
Díky nim se česká reprezentace umisťuje ve vrcholových soutěžích na předních místech,
včetně 1. místa na Mistrovství Evropy 2005, nebo 2. místa na Mistrovství světa 2010. Místní
sportovní hala ovšem hostí i další sportovní aktivity, například soutěže ve skupinových
moderních tancích.
Zastupitelé za ODS na radnici dlouhodobě podporují sportovní projekty a zasazují se
o příspěvky na údržbu a vybavenost sportovních zařízení. Podporu získávají tělovýchovné
jednoty a další organizace zabývající se sportovní činností dětí a mládeže.
Radnice dvojky nezapomíná ani na sportovce, kteří podávají téměř profesionální
výkony. Proto také vyhlásila v rámci mezinárodního běžeckého svátku Volkswagen
Maraton Praha soutěž o Pohár městské části. Odměny třem vítězným běžcům předala
13. května na Novoměstské radnici starostka
Jana Černochová. „Těší mě, že naše městská
Kateřina Elhotová v expozici šampiónů
na Folimance
část má takové skvělé sportovce a že i díky
prestižnímu maratonskému závodu se v Praze
2 vytváří komunita lidí, kteří si běhání vybrali
jako pohodový způsob relaxace,“ s potěšením
konstatovala Jana Černochová, která se sama
této disciplíně aktivně věnuje.

ADRESY NĚKTERÝCH SPORTOVIŠŤ
NA DVOJCE:

Sportovní hala TJ Sokol Pražský
Žitná ulice 42

GHETTA

v Praze nechceme!

Hlavní město Praha má utržit za
právě končící další fázi transformace
bytového fondu, tzv. privatizaci,
celkem 1,7 mld. korun. Levicová
koalice ANO+ČSSD+Trojkoalice se rozhodla, že celý
tento obnos přesune do fondu Rozvoje sociálního
bydlení na území hl. města Prahy. Prý chtějí stavět
po Praze byty pro sociálně potřebné. Jak bohulibě
to zní…
Finance utržené z privatizace jsou jednorázový,
jedinečný a neopakovatelný příjem pro město,
a proto je naprosto nefér vůči pracujícím občanům,
občanům odvádějícím daně, občanům, kteří
neměli možnost privatizovat a museli se sami
postarat o zajištění svého bydlení, aby prostředky
z privatizace šly pouze a jedině na výstavbu
sociálních bytů.
Prodává-li se majetek celé Prahy, měly by se
získané zdroje rozprostřít tak, aby každý občan
našel v nových investicích naplnění nějaké své
potřeby, a nikoli začít za celou obdrženou sumu
stavět po Praze ghetta.
Je naprosto zřejmé, že levicová pražská koalice
konečně začíná prosazovat své sociální inženýrství
v plné nahotě. A příklady z jiných evropských měst,
kde sociální inženýři takto kouzlili, jsou jasným
důkazem toho, jaké nám v Praze hrozí nebezpečí.
Dvě věci mne utvrdily v tom, že moje razantní
vystoupení na Zastupitelstvu hl.města Prahy proti
tomuto záměru bylo zcela správné:
1. Plamenně se rozhovořil pan Stropnický ml.,
který mi řekl, že jsem slepá a nevidím každý večer
„ty válející se lidi na výfukách kolem budovy
magistrátu“, kterým já chci upřít důstojné
bydlení. Aby čtenář pochopil, pan Stropnický
ml. myslel většinou opilé bezdomovce, kteří než

Nemáte zrovna chuť sportovat? Nevadí, vypravte se na Vyšehrad. Nebudete litovat,
můžeme vás ujistit, že jeho nabídka je opravdu pestrá a lákavá. Nejen že poskytuje jeden
z nejkrásnějších výhledů na Prahu a mnoho příjemných míst k odpočinku, nabízí také
možnost poznávání historie a množství kulturních zážitků.

Venkovní posilovna v Grébovce

Tělocvičná jednota Sokol Praha
Královské Vinohrady
Polská 2400/1

„
„Správná
pravicová sociální politika má jasné priority: postarat se o ohrožené
dděti, o hendikepované občany a o seniory, kteří potřebují pomoc.
Nejsme zde pro nemakačenka a lidi, kteří chtějí zneužívat sociální dávky.“
N
AAlexandra Udženija

Hurá na Vyšehrad

TJ Sokol Vyšehrad
Rašínovo nábřeží 65
SK Folimanka
Na Folimance 2490

PROGRAM NA LÉTO
Kutloch aneb i muži mají své dny
– černá komedie, 1. 7., 2. 7., 3. 7. 2015
Hvězda – one woman show, 29. 6., 30. 6., 7. 7. 2015
Laura a její tygři & Ilona Csáková – kocert, 11. 7. 2015
Vysavač – one man show, 14. 7., 15. 7., 16. 7. 2015
Vše o mužích – tragikomedie, 24. 6., 25. 6., 26. 6. 2015
Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
– komedie, 20. 7., 21. 7., 22. 7. 2015
Szidi Tobias & Band: Jolanka - koncert, 26. 7. 2015
Adam Mišík a kapela & Debbi - koncert, 2. 8. 2015
Ženy přežijí - konverzační komedie, 3. 8., 4. 8., 5. 8. 2015
Zdravý nemocný - Molièrova komedie, 6. 8., 7. 8. 2015
Lenka Filipová - koncert, 9. 8. 2015
Věra Špinarová & Adam Pavlík Band - koncert, 21. 8. 2015
Dan Bárta & Robert Balzar Trio - koncert, 23. 8. 2015
Vše o ženách - komedie, 25. 8., 26. 8., 27. 8. 2015

Zájemci o historii se pod vedením průvodce
mohou zúčastnit komentovaných prohlídek
Vyšehradu nebo Martinských kasemat, nově je
také dostupná kaple Stětí sv. Jana Křtitele.
Kdo má rád výtvarné umění, neměl by vynechat
galerii Vyšehrad, která se zaměřuje na mladé
autory především z řad malířů. Vyšehradský
hřbitov je sám o sobě jedinečnou galerií hřbitovní
plastiky a místem posledního odpočinku bezmála
600 osobností naší kultury a vzdělanosti.
Pestrý kulturní program na celé léto nabízí
Letní scéna Vyšehrad. V kouzelném prostředí
přírodního amfiteátru si návštěvníci mohou
vychutnat vystoupení interpretů jako je Dan Bárta,
Lenka Filipová či skupina Laura a její tygři nebo se
seznámit s novými tvářemi na naší hudební scéně,
např. s Adamem Mišíkem nebo s Debbi.
Málokdo si už dnes umí představit léto bez
divadelního představení. I těch má připraveno
Letní scéna na Vyšehradě dostatek. Od děl
klasických autorů po autory soudobé, někdo
si vybere raději One man show s Bohumilem
Kleplem, někdo dá přednost komedii s Karlem
Rodenem a Janou Krausovou. Tím samozřejmě
výčet nabídky Vyšehradu nekončí, je jen na vás,
abyste si z ní vybrali to, co vás nejvíce potěší.
www.praha-vysehrad.cz

DĚTI O PRÁZDNINÁCH
Jedenadvacet nadšených a obětavých pracovníků Domu dětí a mládeže Praha 2 dokáže zaplnit volný čas
stovek dětí z naší dvojky.
DDM nabízí nepřeberné množství pravidelných i jednorázových akcí, soutěží, přehlídek, výletů
i prázdninových pobytů a zájmových kroužků. Jenom během června se konají nejrůznější sportovní
turnaje, vodácké víkendy, tvořivá odpoledne nebo výlet do ZOO či terária. Během léta si pak děti z dvojky
mohou vyrazit na jeden z 19 táborů, zaměřených třeba technicky, sportovně či umělecky. Malí táborníci
si tak mohou rozvíjet své dovednosti, které v průběhu roku získávali v jednom z více než 250 kroužků,
které DDM organizuje. Nabídka zahrnuje snad všechno, na co si vzpomenete, od A až do Z – od kroužku
tance Alla Danza až po žonglování.
Zatímco na letních táborech zbývá již jen pár volných míst, do kroužků na příští školní rok je možno se
začít hlásit úderem 1. 7. 2015, tak neváhejte!
www.ddm-ph2.cz
CENTRA DDM V PRAZE 2:

by dodržovali řád ubytoven pro bezdomovce
a nekonzumovali alkohol, raději alkohol konzumují,
tím pádem nemohou do ubytovny, a tak se nám
válejí po Praze, třeba kolem magistrátu. A to
nemluvím o tom, že většina bezdomovců, která
se vyskytuje v Praze, jsou mimopražští. Tím pan
Stropnický ml. říká, že za peníze, které mají sloužit
Pražanům, on bude stavět byty, kam ubytuje
mimo jiné i mimopražské bezdomovce. Dále mi
vyčetl soukromou ubytovnu na Praze 2, kde bydlí
nepřizpůsobiví, převážně romští občané. Podle
informací, které mám k dispozici, projevoval
pan Stropnický právě o tuto ubytovnu značný
zájem před komunálními volbami a několik rodin
přestěhoval do obecních bytů na Praze 3.
V jednom případě to dopadlo tak, že romská
rodina byt zdevastovala, neplatila nájem, a když na
to ostatní slušní a platící nájemníci upozorňovali,
pan Stropnický jim napsal, že budou-li si
stěžovat, byty jim neodprodá. Tolik tedy k panu
Stropnickému ml.
2. Tento záměr velice důrazně podporovali
komunisté, a to tak intenzivně, že mi jeden z jejich
členů vyhrožoval. V krátkosti - po vystoupení
pana Hrůzy (KSČM) jsem ho požádala, ať
nemanipuluje s fakty a tímto zastupitelstvem,
že zde komunistická manipulace byla 50 let a že
nám to stačilo. O přestávce mi to pan Hrůza vmetl
do obličeje a se zdviženým prstem mi hrozil, že
jestli budu používat demagogii, tak prý uvidím.
Vystoupení těchto dvou pánů, mi jasně
potvrdilo to, že moje obava ze zeleno-socialistickosociální doktríny je zcela na místě. A proto za mne
a za ODS říkáme jasně: ghetta v Praze nechceme.
Ing. Alexandra Udženija

O „DVOJKOVÉ“
SE UMÍME POSTARAT

OHROŽENÉ DĚTI
– jako jediná městská část v Praze jsme zřídili systém včasné intervence, který umožňuje rychlé
sdílení informací a přispívá ke včasné podpoře ohrožených dětí a jejich rodin. Pro děti ze sociálně
slabých rodin z Prahy 2 pravidelně organizujeme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 2 letní tábory, zároveň
podporujeme řadu dalších aktivit pro děti, jejichž rodiny nemají dostatek finančních prostředků a potýkají se s různými
obtížemi – např. činnost klubu Síť nebo terénní program
zaměřený na ohrožené děti a mládež. Na podzim otvíráme
první nízkoprahový klub pro mládež na dvojce.
HENDIKEPOVANÍ OBČANÉ
– pro naše hendikepované občany máme v nabídce jedenáct bezbariérových bytů, které jsou plně přizpůsobeny
jejich potřebám. Jsme jim nápomocni i službami přímo v jejich domácnostech, a to nejen službami pečovatelskými, ale
i odlehčovacími a asistenčními. A co je také důležité, myslíme na ně i ve veřejném prostoru, kde se snažíme, abychom jim ulehčili pohyb v ulicích Prahy 2 a přístupnost městské hromadné dopravy. Upravujeme přechody a chodníky tak, aby měli na dvojce
ještě méně překážek. Velkou úlevou pro všechny bude i bezbariérový přístup do metra I. P. Pavlova,
který bude hotov na podzim tohoto roku. Jako jedna z mála městských částí máme brožurku celé
Prahy 2, kde je popsána bezbariérovost a přístupnost veřejných objektů na dvojce. Tuto brožurku
lze nalézt na www.praha2.cz/Mapovy-portal.
SENIOŘI
– jsou pro nás naprostou prioritou a děláme vše pro to, aby naši senioři setrvali ve svém domácím
prostředí a nemuseli se přemístit do našeho domova pro seniory nebo do domů s pečovatelskou
službou. A proto jim v jejich domácnostech nabízíme řadu pomocných služeb - v rámci pečovatelské mj. i dopravní službu nebo možnost výpůjčky zdravotnických pomůcek, odlehčovací služby,
domácí ošetřovatelskou péči a v případě potřeby také např. asistenční služby nebo službu tísňové
péče. A našim aktivním seniorům nabízíme pestrou škálu aktivit v rámci klubu Dvojka pro seniory.
Kdo ještě není přihlášen, ať tak učiní, určitě nebude zklamán. Můžete se obrátit na mě, buď osobně
na úřadě MČ Praha 2 nebo na mail alexandra.udzenija@praha2.cz .

Slezská 21
Lublaňská 18
Vratislavova 15

Oslavu Mezinárodního
árodního dne dětí pod názvem
Tajuplný ostrov,
v, zahájila na Folimance klaunice
Leontýnka, následovaly
sledovaly kouzla a čáry kouzelníka
Kravaty a žonglérské
glérské duo Cink Cink Cink.
Program připravený
avený Alexandrou Udženija
spolu s klubem
m Dvojka pro děti a rodiče
pokračoval v Havlíčkových a Riegrových
sadech.
V rámci klubu Dvojka pro děti a rodiče,
jehož vznik iniciovala
ciovala radní za ODS
Alexandra Udženija,
ženija, se děti mohou věnovat ještě
dalších
ešt
ště
ě řa
řadě
dě d
alší
al
ších
ch
činností. Klub nabízí dětem
a rodičům pravidelné
videlné aktivity
a pořádá různéé akce. Jeho cílem
je všem registrovaným
rovaným členům
– rodičům poskytnout
skytnout
maximum informací
ormací
o tom, co pro Vaše
děti a pro Vás M
MČ
Č
Praha 2 připravuje.
vuje.
Přihlašte se do
o klubu
a budete pravidelně
videlně
dostávat aktuální
ální
informace o volnočasových aktivitách pro děti i dospělé, o nabídídkách školních i mimoškolních zařízení, o kulturních akcích apod..
Sledujte naše stránky na www.praha2.cz/dvojka-pro-deti, kde
e Vás
budeme informovat o aktuálních letních aktivitách.

- oddělení sportu, výtvarná dílna
- Stanice přírodovědců a Rytmus,
její součástí je vlastní mini zoo
- Stanice techniků Vyšehrad

Na dvojce pečujeme i o to, aby děti ze sociálně slabších rodin
měly dostatek pestrých aktivit také během letních prázdnin.
Poskytujeme finanční pomoc spolkům a skupinám, které
pořádají letní tábory, soustředění nebo třeba tvůrčí dílny.
Patří k nim např. sdružení PALAESTRA , které se snaží
odstraňovat sociální, psychické, zdravotní a jiné bariéry, v rámci
centra také dobře funguje podpora školní úspěšnosti, sociální
poradenství a prevence. Dále sdružení PROTEBE, Divadlo bratří
Formanů, Blesk, Tme divadlo, které s dětmi nastuduje divadelní
představení, nebo studio Žofka, jež rozvíjí výtvarný, hudební
či pohybový talent našich nejmenších. V neposlední řadě
Praha 2 několik let podporuje provoz dvou letních výchovně
rekreačních táborů pro děti ze sociálně slabých rodin z Prahy 2,
kterým jejich blízcí nemohou zajistit takový program, jaký by si
zasloužily.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Také tyto prázdniny pamatujeme na dvojce na nejmenší děti
a jejich rodiče, kteří jsou oba přes léto zaměstnaní a nemají
komu svěřit své ratolesti.
Snažíme se vyhovět potřebám rodičů a podle toho je s řediteli
některých mateřských škol dohodnuto zajištění prázdninového
provozu.
Během léta máme na dvojce v provozu tyto školky:
1. MŠ Praha 2, Na Děkance
2. MŠ Praha 2, Kladská
3. MŠ Praha 2, Na Smetance

1. 7. – 17. 7. 2015
20. 7. – 7. 8. 2015
10. 8. – 26. 8. 2015

3
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Senioři naší městské části jsou nyní lépe vyzbrojeni
proti praktikám takzvaných šmejdů. Počátkem
května se zúčastnili semináře s názvem „Jak se bránit
šmejdům“, který radnice Prahy 2 zorganizovala ve
spolupráci s Asociací osobního prodeje.

701 křížků na Karláku

Imaginární hřbitov, tak nazval své dílo sochař Petr Císařovský, který je autorem pamětní desky věnované obětem leteckého bombardování Prahy v letech 1944-1945. Desku slavnostně odhalila starostka
Jana Černochová 7. května za účasti desítek přihlížejících včetně pamětníků oné tragické události.
Pamětní deska je vyrobena z rozkovaných střepin bomb, na nichž je položena ocelová deska, kde
je laserem vyryto 701 křížků za 701 obětí náletu 14. února 1945 a Čapkův citát „Není zlých pravd, ale
jsou zlé skutečnosti.“ Pro památník bylo symbolicky zvoleno místo na Karlově náměstí 37 na budově
VFN, protože nemocnice byla
tehdy bombami přímo zasažena. Dalším objektem s vysokým počtem mrtvých byl
bunkr na Karlově náměstí,
v němž místo bezpečí nalezlo
smrt 120 žen a dětí.
Starostka Prahy 2 Jana
Černochová k památce obětí připomněla: „Dlouho nás
trápilo, že tolik desítek let
po tragické události není pietní místo, kde by se na oběti
dalo zavzpomínat. Byl to náš
dluh. Území Prahy 2 bylo zasaženo pouze jedním ze tří
náletů, zato však nejničivějším.“ Nejhůře byla postižena
velká část Nového Města,
Vinohrad a Podskalí. Připomínkou bombardování jsou i betonové špice Emauzského kláštera, které nahradily původní věže zničené bombami. Kromě nich nálet na Vinohradech srovnal se zemí dvacet domů, stovku poškodil těžce
a přes tisíc domů bylo poškozeno lehce. Mezi poškozenými objekty byl i Faustův dům nebo Vinohradská synagoga.
Tématu osudného náletu se věnuje výstava Popel Popeleční středy instalovaná v bunkru Folimanka. Byla sem přenesena z výstavních prostor ÚMČ Praha 2, kde vzbudila mimořádný zájem veřejnosti.

As
Asociace osobního prodeje sdružuje firmy, jež dodržují zásady etického přímého pro
prodeje. Tento seminář byl první z řady vzdělávacích akcí, které chce Dvojka
pro seniory pořádat.
po
„Záleží nám na
n tom, aby se naši nejstarší spoluobčané dokázali bránit nekalým praktikám některých
některýc rádobyobchodníků. Považujeme za svou povinnost udělat vše pro to,
nenechávali napálit šmejdy, kteří útočí nejen na jejich peněženky, ale zejména na jeaby se nenec
jich lidskou důstojnost,“ zdůraznila radní Alexandra Udženija (ODS).
Během odpoledního semináře moderovaného
Běh
oblíbeným hercem Janem Čenským, jenž se do proobl
jektu osobně zapojil, se více než 50 účastníků seznámilo se zásadami etického obchodování, které
garantuje ochranu spotřebitele. Mezi ně patří bezproblémová reklamace, možnost vrátit zboží nebo
svobodné rozhodování o nákupu. Přítomní si z akce
odnesli také leták s „Desaterem bezpečného nakupování“, který jim tyto zásady vždy připomene.
„Nekalé obchodní praktiky a neetické jednání
některých firem výrazně poškozují spotřebitele
a škodí také společnostem, které dodržují zákony
a řídí se pravidly etického podnikání a čestné hospodářské soutěže. Proto si tato asociace klade
za cíl šířit pozitivní informace a provádět osvětu nejen mezi spotřebiteli, ale také pro odbornou
veřejnost,“ řekla seniorům předsedkyně asociace Ildiko Dikošová.

DESATERO BEZPEČNÉHO NAKUPOVÁNÍ
!

PROVĚŘUJTE!
Nebuďte důvěřiví, opatrnosti nikdy nezbývá! Nepouštějte do bytu, do domu,
na zahradu cizí lidi. Zjišťujte pozitivní reference a nekupujte od neprověřených.

!

VYBÍREJTE DŮKLADNĚ!
Kupujte jen to, co opravdu potřebujete.
Nebojte se poradit s blízkými.

!

VĚNUJTE POZORNOST CENĚ!
Není cena za zboží příliš vysoká nebo naopak příliš nízká? Máte porovnání?

!

LÁKAVÁ NABÍDKA?
Příliš lákavá nabídka může být podezřelá. S nákupem nepospíchejte!

!

CO O ZBOŽÍ VÍTE?
Víte, kdo zboží prodává, kdo je výrobce?
Splňuje zboží Vaše potřeby a očekávání?
Ověřili jste si informace na webových
stránkách firmy?

!

NÁKUP MUSÍ BÝT BEZPEČNÝ!
Zjistěte, jaká je záruční lhůta a reklamační

podmínky. Nezapomeňte na možnost
od koupě odstoupit a zboží vrátit. Žádejte přesné kontaktní údaje pro reklamaci.

!

KONTROLUJTE ZBOŽÍ!
Při převzetí zásilku zkontrolujte. Poškozenou zásilku nepřebírejte, nic nepodepisujte, neplaťte. Kontrolujte, zda konečná cena odpovídá domluvené částce.

!

POŽADUJTE DOKLAD!
Při nákupu požadujte vždy účtenku
a pečlivě si ji uschovejte! Účtenka musí
uvádět všechny tyto údaje: název, cena
zboží, jméno prodávajícího a datum prodeje.

!

NÁKUP NENÍ VAŠE POVINNOST!
Nákup zboží je dobrovolný. Nákup zboží
nesmí být podmíněn nákupem jiného.
Vracejte se tam, kde jste byli spokojeni.

!

NEBOJTE SE ODMÍTNOUT!
Nejste-li si jistí, buďte sebevědomí a nebojte se odmítnout. Raději být opatrní,
než přijít o úspory a radost z nákupu.

MÁME RÁDI

Navštivte nás na naší facebookové stránce.
Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují či se zajímají
o dění v Praze 2.

bazary

staré
a přesto nové

Dobročinné bazary, pořádané charitativními organizacemi, jsou jednou z možností, jak získat
prostředky pro pomoc potřebným. Pro ty, kdo sem zavítají, je to nenáročný způsob, jak můžou
pomoci tím, že něco koupí. V každém případě udělají radost: sobě nějakou maličkostí, po níž
dávno toužili, druhým, kteří si z výtěžku budou moci opatřit, co potřebují.
Na projektu se podílí radnice Prahy 2 podporou činnosti občanského sdružení Letní dům.
Společně v dubnu zorganizovali 7. jarní dobročinný bazárek na náměstí Míru. Akce vynesla
127 336 Kč, které budou věnovány dětem z dětských domovů, aby mohly vyrazit někam na výlet
nebo sociálně-terapeutický pobyt.
Radní Alexandra Udženija se na celé odpoledne zapojila do prodeje a pro bazar, který se bude
konat v září, slíbila uspořádat sbírku věcí i mezi zaměstnanci Úřadu městské části Praha 2.
Bylo toho hodně, co se v dubnu na náměstí Míru nabízelo: od oblečení, přes nádobí a knihy až
po různé doplňky a ozdoby do domácnosti. V září už Mírák možná ani nebude stačit…
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