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Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují 

či se zajímají o dění v Praze 2

Žijeme dvojkouvase

V létě Praha 2 rázně vyřešila problém s nebezpeč-

nými nájezdy vozítek segway do areálu Vyšehradu. 

Po podnětech od občanů nečekala na další zákon 

a  rovnou připravila novou dopravní značku, která 

od července zakazuje vjezd segwayů na Vyšehrad. 

Pokud „řidiči” těchto vozítek zákaz poruší, mohou 

dostat pokutu až ve výši několika tisíc korun.

Zákaz řešila radnice se správou Vyšehradu, 

která se před časem také obrátila na vedení měst-

ské části s  žádostí o  omezení přístupu segwayů 

do  areálu. I  městská policie upozorňovala, že 

chodcům hrozí nebezpečí. Vozítka se v  této turi-

sticky atraktivní oblasti pohybovala velmi často 

a poměrně vysokou rychlostí.

Ve světě už vědí, že se segwayi jsou často pro-

blémy. Proto mají třeba v Británii tato vozítka úplně 

zakázaný pohyb po  chodnících. Výjimkou nejsou 

ani vážné nehody. Vozítko se stalo osudným i pří-

mo majiteli fi rmy Segway. Před 5 lety se jel James 

Heselden projet a  převrátil 

se do  strže, kde 

zemřel.

Segway je 
5krát 
rychlejší než 
chodec
Segwaye si nejčas-

těji půjčují turisté, 

kteří sice absolvují 

krátké školení, ale 

jinak nemají s  tím-

to dopravním pro-

středkem vůbec 

žádnou zkušenost. 

Segwaye dokážou 

vyvinout rychlost 

až 20 km/h, což je 

pětkrát více než prů-

měrný chodec, a hlavně nejsou slyšet! 

Turisté navíc do  Prahy jezdí i  za  proslaveným 

českým pivem a  jeho kombinace se segwayem 

je skutečně nebezpečná. Vždyť jak má 

takovému splašenému vozítku 

uniknout starší člověk nebo 

malé dítě, když se ani nej-

rychlejší muž světa Usain 

Bolt nevyhnul kolizi se 

segwayem, k  níž došlo 

na  nedávném mistrovství 

světa.

Problémy řešíme 
ihned
Zatímco v zahraničí už pohyb segwayů 

omezují, v  Česku zákaz vjezdu segwayů 

komplikovala neexistující dopravní značka. 

Vedení Prahy 2 na nic nečekalo a připravilo 

I kdyby venku padaly trakaře, Lucie Pechová z Prahy 2 vyráží 

každý večer po práci ven se svými třemi francouzskými buldo-

čky. Když jim v místech volného pohybu pro psy sundá vodítka, 

buldočci jsou celí šťastní, že se pořádně proběhnou.

Právě pohyb psů řeší radní hlavního města Prahy a připravu-

jí vyhlášku, která má zakázat volný pohyb psů na celém území 

Prahy. Proti takovému postupu se bouří jak občané-pejskaři, 

tak městské části. „U nás na Praze 2 jsme po dlouhých debatách 

mezi pejskaři a nepejskaři došli ke kompromisu, který na dvoj-

ce funguje a  na  který si všichni zvykli. Vůbec nechápu, proč 

by nám to měl někdo z magistrátu měnit.“ říká místostarostka  

Alexandra Udženija.

Trest pro slušné pejskaře
Proti chystané vyhlášce se zvedla velká vlna nevole. Lidem se 

nelíbí kolektivní princip viny. Kvůli tomu, že několik bezohled-

ných majitelů nechá své psy pobíhat volně po ulicích a neuklízí 

po  nich, postihne nařízení i  zodpovědné pejskaře, kterých je 

většina. Také chovatelé a cvičitelé upozorňují, že dostatek vý-

běhů, kde je možný pohyb psů bez vodítka, je nezbytný.

S novou vyhláškou má problém i členka ODS Lucie Pechová. 

„Vyhláškou magistrát vytrestá všechny slušné obyvatele Prahy, 

kteří mají psa. Platí za něj místní poplatky, jejich zvíře nikoho 

neobtěžuje, důsledně po  něm uklízí a  dokonce mají psa po-

jištěného proti způsobené škodě. Policisté by měli pokutovat 

hlavně neukázněné majitele, kteří po zvířatech neuklízí. A také 

kontrolovat, zda je pes řádně přihlášený,“ řekla Pechová.

Psi v Praze 2
O nové magistrátní vyhlášce jednali radní Prahy 2 v srpnu a bu-

dou usilovat o to, aby určená veřejná prostranství, kde psi mo-

hou volně pobíhat na Praze 2, zůstala zachována. Dnes maji-

telé mohou své psy nechat volně běhat na devíti vyhrazených 

NA DVOJCE ÚPLNÝ ZÁKAZ NECHCEME
Magistrát řeší „psí vyhlášku“, ale my
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Zákaz segwayů 
na Vyšehradě

Ze stromů už padá listí a pomalu se blíží Vánoce. Dobrou zprávou je, 
že život na dvojce je zase o kousek lepší. Do metra na I. P. Pavlova se svezete 
novým bezbariérovým výtahem a už nehrozí, že vaše děti srazí na Vyšehradě 
nebezpečný segway. A podzim jsme společně přivítali tradiční akcí roku - 
Vinobraním na Grébovce.  

Posláním Národní kulturní památky 

Vyšehrad je správa historického majetku, 

péče o tuto jedinečnou památkovou 

lokalitu a její prezentace. Rozsáhlé území 

je volně přístupné a zejména pro Pražany 

plní roli oblíbeného místa odpočinku 

s jedinečnými výhledy a právě tak místa 

bohatého kulturního vyžití. Památkový 

areál je také hojně navštěvován domácími 

i zahraničními turisty. Zájem nás 

pochopitelně velmi těší, ale kumulace lidí 

klade značné nároky na údržbu památek, 

komunikací i parkových ploch.

Velmi oceňuji rozhodnost a pružnost, 

s jakou reagovalo vedení Prahy 2 na situaci 

s neukázněnými řidiči vozítek Segway. Jsem 

rád, že nečekalo až na novelu Silničního 

zákona, která by měla vstoupit v platnost 

v příštím roce. Navíc použité zákazové 

značky jsou naprosto srozumitelné pro 

domácí i zahraniční návštěvníky. Tímto 

opatřením se Praha přiblížila moderním 

světovým městům, která jsou v řešení této 

problematiky o pár kroků před námi. Jsme 

přesvědčeni, že to bylo správné rozhodnutí 

s ohledem na počet návštěvníků, kteří 

denně na Vyšehrad zavítají. Místo z hlediska 

historie národa tak významné si jistě 

zaslouží, aby i nadále bylo oázou klidu 

v rušném městě. 

Navíc se dlouhodobě zaměřujeme 

na dětského diváka a rodiny s dětmi. 

Hlavní náplň tvoří edukativní programy 

pro školy, víkendové programy pro děti 

a rodiče i akce pro širokou veřejnost. Vloni 

jsme nově otevřeli stálou expozici v Cihelné 

bráně „Vyšehrad v dějinách pražského 

opevnění“.  Je postavena na audiovizuální 

projekci dobových materiálů a komunikuje 

s interaktivním 3D modelem současné Prahy. 

Ještě bych upozornil např. na revitalizaci 

prostoru před Táborskou branou, což 

je jeden z hlavních vstupů do areálu, 

proběhla také oprava Martinských kasemat 

a odsvěceného kostela Stětí sv. Jana Křtitele 

ve zdi a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Prostě na Vyšehradě se pořád něco děje, 

přijďte se určitě podívat.

 Ing. František Stádník,

 ředitel NKP Vyšehrad

po  konzultacích s  ministerstvem dopravy a  policií 

novou dopravní značku, která je mnohem srozumi-

telnější než ostatní podobné značení třeba na Kam-

pě. Výhodou tohoto řešení je, že značku snadno 

pochopí i  cizinci. Na  Vyšehradě je nová značka 

na čtyřech místech: při vstupu před Cihelnou 

bránou ve  Vratislavově ulici, před Tábor-

skou bránou, před tunýlkem v  Lumíro-

vých sadech a  směrem od  Ústavu pro 

matku a dítě.

„Naše řešení je v tuto chvíli jediné sro-

zumitelné. Díky tomu je možné v přípa-

dě porušení potrestat hříšníky. Nikdo se 

nebude moci vymlouvat, že značku nepo-

chopil,“ vysvětlil místostarosta Prahy  2 pro 

dopravu Jan Korseska (ODS).

Nové, bezpečnější řešení Prahy 2 skutečně fun-

guje. Po  zavedení značek se občané opět cítí na 

Vyšehradě bezpečněji.

Usain Bolt se stal 
obětí nešikovného 
kameramana 
na segwayi

Na nedávném atletickém MS 

v Číně přece jenom někdo 

mistra světa porazil. Nebyl to však 

jeho rival Justin Gatlin, ale čínský 

kameraman, který natáčel 

Jamajčanovo vítězné kolečko 

po triumfu na dvoustovce. 

„Chtěl mě snad zabít? Bylo to, 

jako kdyby si říkal, že už vyhrávám 

moc,“ divil se Bolt, ale naštěstí 

jeho zranění tak vážné nebylo. 
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Zóny volného pohybu psů na Praze 2

Místa, kde je umožněno volné pobíhání psů 
bez časového omezení:
• plocha v parku Riegrovy sady 

• plocha v parku Sady Svatopluka Čecha 

• plocha v parku Folimanka 

• prostor na Moráni 

• na Perucké stráni (u vstupu do Havl. sadů)

• plocha v parčíku na Karlovském předmostí 

• plocha v parčíku Neklanova-Zábojova

• plocha v parku pod Cihelnou bránou, 

 při ul. Vratislavova (ve správě NKP Vyšehrad)

• plocha v parku u Táborské brány, 

 při ul. V pevnosti (ve správě NKP Vyšehrad)

Místa, kde je umožněno volné pobíhání psů 
s časovým omezením:
• plocha v parku Bezručovy sady 

Mapku s vyobrazením přesných lokalit najdete na www.praha2.cz.

Foto: ČTK/Imaginechina
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Aktivní léto s dvojkou:
rodiny cvičily jógu 
a jezdily na bruslích

Léto ve městě bylo zábavné. Klub Dvojka pro 

děti a rodiče přichystal pro všechny mnoho 

zajímavých prázdninových aktivit.

Pod vedením sympatických lektorek se každé 

úterý konaly Jógohrátky, kde si jógu s chutí 

zacvičily maminky i jejich třeba jen dvouleté 

děti. Po cvičení navíc lektorky četly dětem 

pohádky, aby maminky mohly ještě relaxovat.

Velký zájem byl i o pravidelné Bruslení s kočárky. 

Zkušený instruktor školil maminky a tatínky 

například ve správném brzdění nebo zatáčení 

na bruslích. Lekce se konaly na Modřanské 

stezce a účastníci si mohli i bezplatně půjčit 

vybavení včetně povinné helmy.

Prázdninový piknik

Třešničkou na prázdninovém dortu byl piknik 

v Riegrových sadech, který se vydařil díky počasí 

i bohaté nabídce slaných i sladkých pochoutek 

a nealkoholických nápojů. Na pikniku se sešli 

pohodově naladění lidé a panovala tam 

příjemná sousedská atmosféra.

Propásli jste letní akce? Nevadí. Klub pod 

vedením jeho zakladatelky Alexandry Udženija 

nabízí zajímavé a užitečné aktivity po celý rok. 

Ať už jsou to různé sportovní a kulturní akce, 

besedy nebo slevy a výhody od partnerů klubu. 

Nyní v říjnu například proběhla beseda na téma 

očkování dětí s doktorkou Hanou 

Cabrnochovou, pokračovalo ještě bruslení 

v parku, začal nový ročník oblíbené soutěže 

Klíč od Prahy 2. Všechny informace o akcích 

naleznete jako obvykle na adrese 

http://www.praha2.cz/Dvojka-pro-deti.

místech na území Prahy 2. Úplný zákaz 

psů je pouze v parku Ztracenka a kolem 

Bastionu. 

Nastavená pravidla dobře fungují 

a  obyvatelé Prahy 2 jsou na  ně zvyklí. 

Proto se radní rozhodli vyjít místním 

vstříc a  pravidla neměnit. „Chceme za-

chovat současný status quo. Psi nepřed-

stavují neřešitelný problém, pokud mají 

správnou výchovu a zodpovědného ma-

jitele,” zdůvodnila starostka Jana Černo-

chová.

Akce pro pejskaře
Jedinou drobnou úpravou je zákaz vstu-

pu psů na  centrální část náměstí Míru, 

kde jsou květinové záhony. Je to spíš for-

mální změna, protože ani dřív tam pejs-

kaři své mazlíčky nepouštěli.

To, jak se psi ve  městě chovají, závisí 

do  značné míry na  lidech. Proto radni-

ce Prahy 2 pokračuje s  další osvětovou 

kampaní. „Během roku pořádáme porad-

ny pro pejskaře v  parcích městské části. 

Nyní na začátku října proběhl již tradiční 

Psí den na  náměstí Míru, který svým za-

jímavým programem zaujal nejenom mi-

lovníky zvířat,” popsal místostarosta Jan 

Korseska.

ZŠ Kladská, kde v létě proběhla první část rozsáhlé modernizace.Nově zrekonstruované hřiště MŠ Viničná v ulici Na Rybníčku.Výměna oken a parapetů v ZŠ Slovenská.

Starostka Jana Černochová vítá prvňáčky v ZŠ Botičská.

ODS:
  Pejskaři jsou také mezi námi

Naši americkou akitu Adiru 
venčíme s dcerou nejčastěji 
v Riegrových sadech.  Moje dcerka 
nedokáže pochopit, proč jsou 
někteří lidé  nepořádní a líní  
uklízet po svých psech.  Já věřím, 
že takových lidí není mnoho a že 
se situace bude zlepšovat. Je věcí 
nás všech připomínat 
neukázněným pejskařům, co je 
jejich povinností.  Nesmíme být 
lhostejní k tomu, co se děje 
v našem okolí a jak se chovají  
ostatní lidé.
 Ivana Procházková

Psi by měli být ukáznění, vyhláška 
zakazující volný pohyb ale šikanuje 
úplně každého. Souhlasím s tím, 
že každý nemá psa vychovaného. 
Proč ale na ty nevychované 
a nezodpovědné mají doplácet 
i majitelé psů, kteří své mazlíčky 
vychované mají?

Adam Růžička

Jako majitelku početné smečky 
(Vašek, Barunka, Falda) mě nová 
vyhláška rozhodně nenechává 
chladnou. Jsem si jista, že 
problémy, které chce magistrát 
řešit, se takto opravdu nevyřeší. 
Naopak budou vytrestáni 
slušní pejskaři, kteří za své psy 
nejen platí poplatky, jejichž psi 
nikoho neobtěžují a po svých 
psech důsledně uklízejí, a psa 
mají řádně pojištěného proti 
způsobené škodě. Ještěže si to 
radnice na dvojce uvědomuje 
a zachová současný stav.
                                        Lucie Pechová

Jsme si vědomi toho, že se 
vychovaní psi potřebují 
vyběhat, stejně jako toho, 
že si lidé chtějí v parcích 
odpočinout a nebýt obtěžováni 
psy nevychovanými. 

Jan Korseska

„Můj pejsek je hodně živý 
a plný energie, právě proto je pro 
něj volný běh hodně potřeba. 
Neumím si představit, že bych 
s ním chodila pouze na vodítku 
a měl by omezený pohyb,“ řekla 
nám Eva Lakronová.

Pokrač. ze str. 1
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Na dvojce úplný 
zákaz nechceme

KONEČNĚ BEZ BARIÉR do metra na I. P. Pavlova
Sjet eskalátory a  dostat se na  nástupiště metra 

není pro zdravého člověka problém. Pro hendike-

povaného nebo matku s kočárkem je to ale úkol 

skoro nemožný. Je to již přes 8 let, co zastupitelé 

za ODS začali bojovat o to, aby se jedna z nejfrek-

ventovanějších stanic metra stala bezbariérovou.

Stavba prvního výtahu začala loni v  červ-

nu zejména díky dlouhodobému úsilí mís-

tostarostky Alexandry Udženija. Městská část 

na  stavbu výtahu poskytla prostor ve  svém 

domě v Legerově ulici číslo 50. Tím se celá stav-

ba významně zrychlila a zlevnila.

Projektanti vyřešili vstup poměrně unikátně. 

Lidé se z ulice dostanou až na nástupiště metra 

2 navazujícími výtahy. Jejich celková délka je 

20 metrů.

Bezbariérový přístup přivítají ti, pro které 

jsou schody nebezpečnou překážkou. Mimo 

hendikepovaných lidí a  rodičů s  kočárky vyu-

žijí výtah i starší lidé, kteří už mají z eskalátorů 

obavy a bojí se, že by na nich mohli upadnout. 

Slíbili jsme a splnili jsme Školy o prázdninách 
                                       nespaly

Záchrana Grébovky byla pro Prahu  2 
velkou výzvou, náročný úkol byl za-
počat již v  době, kdy byl v  čele rad-
nice starosta Michal Basch. Současná 
starostka Jana Černochová rozsáhlou 
obnovu parku zhodnotila: „Když jsme 
se koncem 90. let minulého století 
rozhodovali, jak přistoupit k záchraně 
Grébovky, tušili jsme, že je před námi 
dlouhá a náročná cesta. Na jejím kon-
ci ale musím říct, že veškeré úsilí i  fi -
nanční prostředky vložené do obnovy 
stály za to. 
Svědčí o tom i řada ocenění z řad od-
borných kruhů – např. za rekonstrukci 
Pavilonu nebo později Grotty. Přede-
vším mě však těší spokojenost běž-
ných návštěvníků parku, kteří mohou 
Neptuna i  celý park obdivovat a  uží-
vat každý den.”

Znovuobjevený 
Neptun
Pětitunový pán moří je dílem sochaře Bohu-

slava Schnircha, jenž se sochařem Vorlíčkem 

a  architekty Schulzem a  Barvitiusem v  70. 

a 80. letech předminulého století spoluvytvá-

řel podobu Grotty v tehdy soukromé zahradě 

Moritze Groebeho. V průběhu 20. století park 

postupně chátral a  Grotta byla až do  roku 

2009 v havarijním stavu. Socha Neptuna byla 

již od 70. let minulého století uložena ve skla-

du národního podniku Sady, lesy, zahradnic-

tví, odkud se dokonce ztratila. Po veřejné vý-

zvě byla socha objevena v soukromé zahradě 

v okolí Prahy. Praha 2 ji od tehdejšího majitele 

získala zpět a u sochaře a restaurátora Vojtě-

cha Adamce objednala zrestaurování sochy 

a  vytvoření její kopie. Právě kopie nyní stojí 

od  poloviny roku 2014 opět před Grottou 

a  originál je uložen v  budově Novoměstské 

radnice.

Cena Patrimonium 
pro futuro
V září 2015 si radnice dvojky připsala na své 

konto další z řady ocenění. Tentokrát se jed-

ná o první místo ceny Národního památko-

vého ústavu Patrimonium pro futuro (Dě-

dictví pro budoucnost) v kategorii „obnova 

památky, restaurování“. Toto významné oce-

nění v celostátní konkurenci získala městská 

část Praha  2 díky obnovení Havlíčkových 

sadů a  „znovuobjevení“ a  zrestaurování so-

chy Neptuna.

Cenu Patrimonium pro futuro za  měst-

skou část Praha 2 převzal 15. září 2015 zá-

stupce starostky Václav Vondrášek (ODS) 

a  dodal: „Chápeme to jako ocenění naše-

ho dlouholetého úsilí o  obnovu památko-

vě chráněného areálu Havlíčkových sadů. 

Návrat Neptuna byl posledním počinem 

ve více než desetiletém procesu náročné re-

konstrukce parku.“

Poslouží i cestujícím s pejsky, pro které mohou být 

jezdící schody také nebezpečné.

Bezbariérová Praha 2
Stavba výtahu na I. P. Pavlova je součástí strategie 

městské části. Ta usiluje o to, aby v budoucnu byla 

městská část maximálně bezbariérová. Proto si 

radnice nechala už v roce 2008 zpracovat studii na 

vytvoření bezbariérových vstupů ve  3  stanicích 

metra. Kromě I. P.  Pavlova se plán týká zastávky 

Karlovo náměstí a Náměstí Míru.

„Jsme si vědomi toho, že pohyb po  území 

městské části může být pro hendikepované ob-

čany nebo třeba jen pro maminku s  kočárkem 

problematický. Proto se staráme o  doplnění 

bezbariérových přístupů na úřady nebo také na-

příklad do stanic metra. Nyní je na řadě Náměstí 

Míru. Dlouhodobě usilujeme také o  to, aby po-

stupně byly bez bariér všechny křižovatky a pře-

chody,“ říká zástupkyně starostky Alexandra 

Udženija (ODS).

V minulých novinách jsme vás informovali o chystané instalaci 

semaforů a nových přechodů přes magistrálu na Wenzigově uli-

ci. Jak se jistě mnozí z vás již přesvědčili, jsou tam! S počátkem 

školního roku byly uvedeny do  provozu nové přechody přes 

Legerovu a  Sokolskou ulici a  s  nimi světelné signalizační zaří-

zení. Tento okamžik můžeme považovat za skutečně historický, 

vzhledem k tomu, že všichni víme, jak problematická tepna ma-

gistrála je. Víme také, jak složité je pro chodce ji překonat.

Vzhledem k tomu, že radnice Prahy 2 v čele s ODS dlouhodobě 

považuje za jeden ze svých nejvýznamnějších úkolů zvýšení bez-

pečnosti a klidu v oblasti kolem magistrály, není žádné překvape-

ní, že se zasadila o vybudování nových přechodů. Ty usnadní cestu 

dětem do školy, starším občanům k lékaři, ale i každému z nás při 

pochůzkách, kdy se magistrále prostě vyhnout nedá. 

„Již nyní se můžeme těšit, že se podaří brzy realizovat i další plá-

ny, protože zklidnění dopravy na  Praze 2 je jedním ze stěžejních 

bodů našeho programu,“ s optimismem zdůraznil místostarosta za 

ODS Václav Vondrášek.

Lidé sedí na zahrádkách kaváren ve stínu stromů, povídají si a po-

zorují kolemjdoucí. Tak vypadají známé pařížské bulváry. V podob-

nou moderní evropskou třídu se proměňuje i Bělehradská ulice.

V úseku mezi I. P. Pavlova a Bruselskou ulicí si už místní oddech-

li. Práce skončily a lidé si pochvalují sníženou hlučnost. Při rekon-

strukci tramvajové trati dělníci koleje uložili na  pružný podklad. 

Proto už projíždějící tramvaje nedělají takový hluk. V ulici je i nový 

tišší asfalt.

Při plánování rekonstrukce samozřejmě radnice Prahy 2 mysle-

la i na chodce. Nové chodníky jsou širší a přímo propojené s tram-

vajovým ostrůvkem. Pohyb je tak bezpečnější a ostrůvek je navíc 

bezbariérový. Bonusem jsou nová parkovací stání a také přibude 

vysazené stromořadí. „To je jen hrubý výčet vylepšení, která re-

konstrukce přináší. Teprve po celkovém dokončení bude možné 

všechny její přínosy náležitě docenit,“ poznamenal místostarosta 

Václav Vondrášek (ODS).

Oprava druhé části Bělehradské ulice skončí v  listopadu. 

A i tam se lidé dočkají odhlučnění. Hlavním přínosem je však vět-

ší bezpečnost, protože tramvajová trať i most přes Botič už byly 

v havarijním stavu.

OBCHODNÍCI VÁS UVÍTAJÍ
S  postupným dokončováním oprav znovu ožívají i  obchody 

a  restaurace na  Bělehradské. Vzhledem k  jejich špatné 

přístupnosti v  době rekonstrukce nebyly tolik navštěvované 

a  obchodně utrpěly. MČ Praha 2 vyšla provozovatelům 

vstříc a  nájemcům ve  svých nemovitostech snížila po  dobu 

nedostupnosti provozoven nájem. Věříme, že i  Vy si znovu 

najdete cestu a  podpoříte své oblíbené lokální obchodníky 

a živnostníky.

Na Bělehradskou 
se vrací život

Ticho a prázdno. Tak si lidé představují školy v  létě. Školní chodby 

jsou však ve skutečnosti pořád plné. Jen o prázdninách školáky vy-

střídali muži v montérkách. Právě v létě na základních a mateřských 

školách vrcholí rozsáhlejší opravy, které by v průběhu roku narušo-

valy výuku.

Radnice Prahy 2 pod vedením ODS tak, jak slíbila, pokračovala 

v  modernizaci škol. Čety pracovníků nastoupily do  ZŠ Kladská, ZŠ 

Jana Masaryka a pobočky MŠ Slovenská v Koperníkově ulici, aby za-

čaly nebo pokračovaly ve výměně elektroinstalace a osvětlení.

Rušno bylo i  v  ZŠ Slovenská. Řemeslníci tam začali s  výměnou 

oken a  parapetů. Naopak v  základní škole v  Botičské ulici začala 

příprava protipožárních opatření před stavbou nafukovací sportov-

ní haly. „Některé větší opravy jsou rozdělené na  dvě etapy letních 

prázdnin. Za jedno léto je řemeslníci opravit nestihnou,” zdůraznila 

nutnost dlouhodobého plánování a soustavného dohledu nad těmi-

to opravami starostka Prahy 2 za ODS Jana Černochová.

Radnice myslí i  na  mateřské školy. V  pobočkách MŠ Čtyřlístek 

v  Londýnské ulici a  MŠ Viničná v  ulici Na  Rybníčku si už děti hrají 

na nově opraveném hřišti. 

Praha 2 sleduje požadavky rodičů a  monitoruje předpokládané 

počty dětí ve školách i mateřinkách. Znovu se navýšila kapacita ško-

lek, nově např. rekonstrukcí půdních prostor v MŠ Španělská. „Sna-

hou je, abychom vždy našli řešení, a mohli uspokojit co největší po-

čet dětí a rodičů,“ uvedla starostka Jana Černochová.

Dvojka opět sbírá ceny 
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Navštivte nás na naší facebookové stránce.
Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují či se zajímají 

o dění v Praze 2.
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Ve středu 30. září bylo otevřeno v Jaromírově ulici 92/63 nové nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež Klub Beztíže2. Jeho posláním bude podporovat mladé lidi ohrožené spole-
čensky nežádoucími jevy při hledání vlastní identity a v jejich aktivním zapojení do spo-
lečnosti. 

Cílem služby je zlepšování kvality života mládeže předcházením nebo snížením sociálních 

rizik. „Je to první nízkoprahový klub pro mládež v Praze 2 a jsem velmi ráda, že takto užitečné 

sociální zařízení budeme mít. Městská část zaznamenala upozornění od obyvatel Prahy 2 na to, 

že se výrazně navýšil počet mladých lidí, kteří popíjejí v parcích nebo se jen tak bezcílně toulají, 

a často dochází i k projevům drobného vandalizmu. Proto jsme se rozhodli otevřít volnočasový 

klub, kde se mohou mladí lidé bezplatně věnovat hudbě, malování, sportovním a jiným aktivi-

tám. Kdo bude mít zájem, může zde 

například dohánět učení nebo pros-

tě jen trávit čas s kamarády,“ uvedla 

místostarostka Alexandra Udženija 

(ODS).

Klub Beztíže2 nabízí mladým lidem 

ve věku 11–18 let prostor pro bezpeč-

né a smysluplné trávení volného času, 

osobní rozvoj a pomoc v obtížných si-

tuacích, uvedla Alexandra Udženija při 

slavnostním otevření, když přestřihla 

symbolickou pásku.

Klub Dvojka pro seniory oslavil se svými členy už 17. ročník 

Mezinárodního dne seniorů. Tento svátek, který vyhlásila v roce 

1998 OSN, připadá každoročně na první den v měsíci říjnu a je 

oslavou všeho, co společnosti přinášejí starší lidé.

1. 10. 2015 bylo pro naše členy klubu připravené představení 

Den seniorů s Kristiánem v divadle U hasičů a také malé občers-

tvení. Zábavný pořad byl plný veselých scének, písniček, taneč-

ních revue a překvapení. Písničky nejen ze své semaforské éry 

zazpíval Jiří Helekal a jako host vystoupil legendární Richard 

Adam s písněmi R. A. Dvorského. Pořad uváděla Lída Razimová 

a celý program báječně doplňoval taneční Spolek elegantních 

dam v nádherných kostýmech.

Seniory přišla pozdravit a popřát jim k jejich svátku samo-

zřejmě i zakladatelka klubu Ing. Alexandra Udženija, která akci 

shrnula slovy: „Hlavní bylo, že jsme se po dlouhé době sešli 

a mohli společně strávit pěkné odpoledne.”

Den seniorů 1. 10. 2015

Nový klub v Jaromírce

TRADIČNÍ AKCE ROKU

PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE 
S BURČÁKEM 
Babí léto a burčák jdou perfektně dohromady. 

Myslí si to i pětadvacet tisíc lidí, kteří v sobo-

tu 26. září přišli na devátý ročník Vinobraní 

na Grébovce. V parku strávili příjemné odpo-

ledne plné zábavy, dobrého jídla a pití.

Vinobraní začalo ve dvě hodiny odpoledne, 

kdy moderátor Jan Musil přivítal na pódiu 

starostku Prahy 2 Janu Černochovou (ODS). 

„Jsem ráda, že poté, co jsme začali organi-

zovat vinobraní sami a zvolili pro ně právě 

Grébovku, si sem lidé našli cestu a každý rok 

se vrací,“ řekla starostka. 

KVALITNÍ VÍNO Z GRÉBOVKY

Připomněla také, že obyvatelé Prahy 2 mohou 

být na své vinice hrdí. Kvalitu tamního vína 

potvrdilo vítězství Rulandského šedého 

z vinice Grébovka za rok 2014, které se stalo 

nejlepším vínem v Čechách.

Zahájení se zúčastnil i jáhen Jiří Laňka 

z kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla 

Velikého, který se pomodlil za půdu, která 

dává úrodu, a za lidi, kteří ji zpracovávají. Pak 

symbolicky pokřtil hrozny vína a vinobraní 

začalo.

Celé odpoledne lidé ochutnávali různé druhy 

burčáků. Celkem ho vypili 25 000 litrů. To je 

o 5 000 litrů víc než loni. 

ZAHRÁL RADIM HLADÍK

Na hlavním pódiu návštěvníci viděli vystou-

pení cimbálové muziky, Dashy, Pajky Pajk 

a hlavní hvězdou večera byl Radim Hladík se 

skupinou Blue Eff ect. U Grotty byl program 

zaměřený na vinařské tradice a vystoupil 

třeba lidový vypravěč Václav Hučík a somme-

liér z vinařství Galant. Organizátoři mysleli 

i na děti, pro které připravili skákací hrad, 

trampolínu, výtvarnou dílnu a další aktivity.

Lidé se také dozvěděli, které snímky zaujaly 

porotu ve fotografi cké soutěži. Cenu za his-

torickou fotografi i získal Jakub Zadák a Lenka 

Říhová. Autorkou nejlepší současné fotografi e 

byla Jana Běhounková a cenu za nejlepší fotku 

z Facebooku si odnesla Zuzana Grego-

rová. Všechny snímky, které lidé 

do soutěže poslali, jsou k vidění 

na výstavě na radnici Prahy 2 

od 5. října.

Vinobraní bylo velmi vyda-

řené a příště se u burčáku 

sejdeme již po desáté. 

„Na světě je málo jistot, ale 

na jedno se můžeme vždy 

spolehnout. Každý rok 

bude v září Vinobraní 

na Grébovce,” dodala 

starostka Černochová.


