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Žijeme dvojkou

Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují
či se zajímají o dění v Praze 2

NOVINY ODS PRAHY 2
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Farmářské trhy mají na území Prahy 2 již svou tradici. Zatímco trhy na náplavce
Rašínova nábřeží vstoupily do své sedmé sezóny, trhy na Tylově náměstí zahajují
svůj pátý rok. K těmto oblíbeným vinohradským tržištím přibude nyní ještě třetí,
na Ostrčilově náměstí v Nuslích.

Trhy na dvojce

trhají rekordy
v oblíbenosti

př ipr av uj em e NO Vé tr hy

NA OSTRČILOVĚ NÁMĚSTÍ

ZAKLÁDÁME další tržiště
Trhy jsou to, co máme na dvojce rádi. Všechny nás láká čerstvá zelenina, sýry nebo domácí
chléb, voňavé buchty a obecně jaksi všechno, kde
si dovedeme představit onu starou fortelnou práci a řemeslné postupy. Voňavá mrkev od farmářů
z Polabí je sladká a šťavnatá, podobně ředkvičky
a saláty vypěstované v Čechách. V tom je také síla
a opravdovost, kterou z těchto trhů cítíme a asi také
očekáváme. Prostě, když věříme českým pěstitelům
a jejich postupům, tak broskve a jahody nebudou
to pravé, na čem si v dubnu rádi smlsneme. Všichni
ale víme, že i na rajčata jsme přes zimu zvyklí, takže
odtud potud s těmi soudy.
Farmářské trhy na dvojce mají svou zavedenou
tradici. Na Tylově náměstí jsou tu již pátý rok a na náplavce Rašínova nábřeží dokonce sedmý. Právě pro
vysokou oblibu těchto trhů chceme nyní připravit
další tržiště, které by místem lépe vyhovovalo také
obyvatelům Jamrtálu. V rámci chystané rekonstrukce tramvajové trati Jaromírova Křesomyslova plánuje radnice dvojky

upravit Ostrčilovo náměstí tak, aby se na něm daly
pořádat právě trhy a další veřejné akce.
Plány radnice se místním lidem líbí. „Jsme velmi rádi, že se obnovení trhů před 7 lety setkalo
s takovým ohlasem. Chceme obyvatelům Prahy 2
co nejvíc usnadnit přístup ke kvalitním potravinám, a proto usilujeme o vznik dalšího tržiště.
Doufáme, že Ostrčilovo náměstí získá stejnou oblibu jako obě ostatní a uděláme vše pro to, aby se
zde od roku 2018 trhy otevřely,“ uvedl zástupce
starostky Jan Korseska (ODS).

potraviny na náplavku Rašínova nábřeží. Je víkend,
nemusejí spěchat, a tak si z výpravy na náplavku
obvykle udělají malý výlet, svátek a společenskou
událost dohromady.
A co je důležité. Všichni se můžou prodejců kdykoliv zeptat, odkud jejich výrobky pocházejí a jak
byly vyrobeny. To je také věc, která sem původně
nakupující přilákala. Skoro každý návštěvník, kterého se zeptáte, vám řekne: „Chci si vybrat, co budu
jíst a z čeho budu vařit. A také místo velkých řetězců raději podpořím české zemědělce.“

Trh pamatuje starou Prahu
Tržiště na „Tyláku” navazuje na mnohem starší
tradici. Tylovo náměstí se ještě koncem 19. století
přímo jmenovalo Tržní a pro potraviny tam chodili obyvatelé z celých Vinohrad. Čerstvé produkty
od farmářů zde nyní lidé seženou každý všední
den mimo pondělí.

Káva z divokého kávovníku
Kromě lokálních potravin gurmáni u stánků seženou i opravdové lahůdky. Může to být třeba horký nebo studený vývar z různých druhů masa, káva
z divokých kávovníků nebo lákavé džemy oceněné
medailemi ze Světového marmeládového mistrovství v Anglii. Prodejci mají v nabídce i nové odrůdy
zeleniny nebo bylin, bezlepkové chleby, koláče, zákusky a pak jsou tu také delikatesy
z „vltavského” rybího občerstvení.

Výlet na trhy k Vltavě
V sobotu lidé chodí už sedmým rokem pro farmářské

Karel IV.

Oslavy narozenin nejvýznamnějšího českého panovníka budou
trvat celý letošní rok a mají mnoho
podob. Účastní se jich nejrůznější instituce včetně
škol v Praze 2.
Žáci deseti základních škol naší městské části
se s nadšením pustili do úkolu ztvárnit samotného
Karla IV., anebo něčeho, co je s ním spjato. Jejich díla
jsou až do půli června vystavena na radnici Prahy 2.
Můžeme zde obdivovat Karlovy korunovační klenoty, obrazy Karlova mostu, modely středověkých
staveb a různé jiné artefakty, které vypadají jako
od renomovaných výtvarníků.
Však také za ně byli malí výtvarníci oceněni
osobně Karlem IV. na jeho oslavě 7. května. Všechna
díla byla pro ten den převezena na Karlovo náměstí
a hosté oslav si je mohli prohlížet při poslechu středověké hudby. Všechny přivítala starostka Prahy 2
Jana Černochová spolu s radními, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Dana Jurásková a děkan
1. lékařské fakulty UK Aleksi Šedo. Starostka Černochová připomněla, že Karel IV. uvažoval i o jiných
místech, kde založit Nové město pražské: „Myslím,
že všichni dáte za pravdu Karlovu rozhodnutí, že vybral to nejúžasnější místo v celé Praze.“ Dále řekla:
„To, že jsme Karla IV. prohlásili za největšího Čecha,
je něco, co mu právem náleží. Myslím, že by ani Praha ani Česká republika nikdy neměla tak překrásná

s dětmi

Milé děti a rodiče!
Všechny děti se nejpozději od konce
jarních prázdnin začínají těšit na ty letní.
Ne vždy tomu tak je v případě rodičů. Těm
nastává zkoumání a přemýšlení, jak ty
dva měsíce vyplnit nějakým smysluplným
programem a spolehlivým dohledem nad
jejich malými neposedy. To máme čtrnáct
dní u babičky, no, déle to s tím naším
pokladem nevydrží. Potom týden na chatu
ke kamarádovi, ne, tam byl loni, takže jsme
teď na řadě my. Co druhý kamarád? Rodinná
dovolená u vody, a co dál? Ještě zbývá měsíc!
Rodiče školáků na dvojce ale již vědí,
jak si poradit. Městská část ve spolupráci
s mimoškolními zařízeními zajišťuje pro
děti každým rokem program i během
letních měsíců. Je přece důležité, aby se
děti i o prázdninách rozvíjely, ale zároveň si
odpočaly. Záleží nám na tom, aby děti měly
během prázdnin hodnotnou náplň volného
času a nepotloukaly se jen tak po ulicích
nebo neseděly u počítačů. Proto i letos mají
děti z dvojky možnost vyrazit na některý
z letních táborů. Mohou si vybrat podle
zaměření. Pro technické nadšence je tu
tábor technický, pro sportovce příměstský
fotbalový kemp. Těm, kteří chtějí zažít nová
dobrodružství a poznat nové kamarády,
se nabízí letní všeobecný tábor. Na tábor
ovšem mohou vyrazit i nejmenší děti, zatím
za doprovodu rodičů, až pojedou za čas
samy, už se nebudou bát neznámého.
Možná, že se právě na letošním táboře
objeví u vašeho potomka nadšení či
talent pro nějakou novou činnost, a vy
po jeho návratu užasnete, že máte doma
nadějného malíře, vodáka či tanečníka
irských tanců.
Všem vám přeji krásné léto a dětem
spoustu báječných zážitků!
Ing. Alexandra Udženija
zástupkyně starostky
pro oblast sociální a zdravotnictví

Korunovační klenoty z papíru, ZŠ Kladská

NA KARLÁKU

místa, neměla tolik vzdělaných lidí, protože kromě toho, že na Karlově náměstí je nemocnice, tak
na území Prahy 2 sídlí několik vysokých škol.“

Zakladatel školy u sv. Štěpána
Praha 2 se však může pyšnit i jednou základní
školou založenou již Karlem IV. Je jí ZŠ u sv. Štěpána, která již v únoru uspořádala soutěž keramických
výtvorů s tématikou svého zakladatele. Kromě
toho škola uspořádala v rámci Slavností Otce vlasti
9. května před rotundou sv. Longina koncert za účasti několika hudebních skupin a žáků i učitelů školy.

ZŠ Jana Masaryka

ZŠ Londýnská

ZŠ Botičská

VÝBĚR Z DALŠÍCH AKCÍ K JUBILEU KARLA iv. :
přednášky – pořádá 1. lékařská fakulta UK a kostel
sv. Karla Velikého
koncerty a představení – konané na Vyšehradě,
do konce července výstava „Šifra Otce vlasti“
výstava – „Zbožnost, umění, vzdělanost“ je k vidění až do listopadu v Emauzském klášteře
komentované prohlídky – památek Prahy 2 spojených se jménem panovníka-jubilanta (Novoměstská radnice, kostel na Karlově)
Kdo bude chtít oslavit Karlovy narozeniny, má
k tomu opravdu mnoho příležitostí, a to je dobře,
protože Karel IV. si důstojnou oslavu zaslouží.
A na podzim jistě nezapomeneme připít mu všichni vínem z Grébovky na tradičním vinobraní.

Starostka Jana Černochová a místostarostka Alexandra Udženija
předávájí ceny ve výtvarné soutěži na OPEN AIR na Karlově náměstí
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OTEC Prahy 2
S touto snad nejvýznamnější osobností
českých dějin je spojena od počátku také
naše městská část. Rádi a s úctou si i my
připomínáme některé jeho zásluhy a dobu,
ve které se odehrával vznik Nového města.
Jeho činy a státnický náhled na věc nám
i dnes mohou být inspirací.

Otec vlasti
Český král Karel IV., císař římský! Tak vysokého postavení dosáhl tento panovník. Dosáhl jej
hlavně diplomacií a rozvahou.
Říkáme mu otec vlasti, ale toto označení je
možná až příliš obecné, možná bychom mu
měli říkat „otec university“, „otec Karlštejna“,
„otec mostu“ nebo také „otec Nového Města
Pražského“. Vždyť všechny tyto velkolepé projekty jsou, kromě jeho dvanácti dětí, také jeho
pomyslnými dětmi.
Pro Prahu 2 je jistě nejvýznamnějším královým potomkem právě Nové Město, které se
začalo rodit roku 1348 údajně díky předpovědi hvězdáře, že Malá Strana lehne popelem
a Staré Město bude stiženo povodní. Karlův
plán výstavby byl důkladný a velkorysý. Stavebníci, kterým byly přiděleny pozemky, museli své domy postavit do 18 měsíců
z nehořlavého materiálu,
který si směli zdarma
opatřit v lomech
a pískovnách v okolí Prahy. Na 12 let
pak byli osvobozeni od daní.
Díky tomu bylo

Svou sbírku si však nenechával jen pro sebe,
ale každoročně ji po Velikonocích nechával
předvádět obyvatelům Prahy a poutníkům.
Spolu s říšskými klenoty byly ostatky ukazovány z věže na Karlově náměstí, kde se shromáždilo někdy až sto tisíc nadšených diváků. Zkrátka, jiná doba, jiný vkus.
Jistě by se našlo ještě mnoho dalších přívlastků, ale pro nás je to především náš Karel IV.,
na kterého můžeme být právem hrdí a kterému
bychom měli být vděční za jeho vřelý vztah
k Čechám a Praze. Vždyť především díky jeho
vizím se z Prahy stalo tak krásné a významné
město. Naší povinností i radostí je převzít odkaz
Karla IV. a pečovat o další rozvoj Prahy.

za pouhé tři roky postaveno na Novém Městě 650 domů a do roku 1367 dokonce 1450
domů. Kolem města musely být vybudovány nové hradby, které měřily skoro 3,5 km
a spotřebovalo se na ně 100 000 m3 kamene.
Nové ulice byly až šestkrát širší než ulice jiných
měst a také díky tomu byla v té době Praha
třetím největším městem hned po Cařihradu
a Římě, Londýn či Paříž hravě strčila do kapsy.
V rámci rozvoje Nového Města založil Karel IV.
dva špitály, radnici, tržnici, šest kostelů a pět
klášterů. Kolem města král přikázal zakládat
vinice, které byly od daní osvobozeny dokonce na 20 let. Bouřlivý rozvoj města samozřejmě
přinášel i negativní jevy jako například rozšíření prostituce, jejímž centrem byla tehdy ulice
Krakovská nebo dům pod klášterem sv. Kateřiny.

Otec zakladatel
Karel IV. byl velmi zbožný, takže k zakládání
kostelů nepotřeboval žádné zvláštní důvody.
Kostel sv. Kateřiny v Praze 2 například založil
jako dík světici, která ho ochránila v jeho první bitvě, jíž se zúčastnil jako šestnáctiletý a byl
raněn.
Kostel na Karlově vzniknul k poctě Karla
Velikého, králova vzoru. Tento kostel vyniká
úžasnou klenbou, k níž se vážou různé pověsti,
klenba však vznikla až 200 let po Karlově smrti.
Podle jedné verze se stavitel upsal ďáblu, aby
mohl kostel dokončit, ale později se ze strachu,
že se klenba zřítí, utopil ve Vltavě. Jiná verze
praví, že stavitel uprchl do ciziny a jeho snoubenka zemřela v klášteře. On se pak vrátil,
aby zemřel na jejím hrobě, a oba byli pohřbeni společně.

Merenda s

Kostel s klášterem Na Slovanech (v Emauzích) byl určen speciálně pro slovanské mnichy
a bohoslužby zde směly být vedeny ve slovanském jazyce. Stavba stála téměř 19 tisíc kop
grošů, což prý bylo jen o tři troníky méně než
náklady na Karlův most. Jen na střechu údajně
padl snad celý les.
Otec sběratel
Karel IV. byl vášnivým sběratelem. Sbíral
ostatky svatých, a to dost vášnivě. Neváhal
si uříznout kus berly sv. Petra či útržek závoje
Panny Marie. Některé relikvie si vynutil, jiné mu
byly darovány dobrovolně, např. tři zuby Karla
Velikého.

Karlem IV.

V sobotu 7. dne měsíce máje konala jest se lidová veselice
ku poctě dne zrození našeho panovníka Karla IV. Mnoho
pánův skvostně oděných i poddaných a služebníkův sešlo se
na Velkém tržišti pražském, kteréžto nyní Karlovým náměstím
se zove. I nastala všem radost a veliké veselí a plesání. Řada
řemeslníkův výrobky své zde nabízela. Malvaz i víno bylo všem
štědře podáváno, čuňata na rožních opékala se a laskominy
všeliké bylo jest možno koštovati. Přítomno bylo též mnoho
kejklířův a komediantův, kteřížto lidu vyražení obstarali. Pak již
vzácný panovník náš na náměstí přibyl a s purkmistryní zavdal
sobě vína z nedaleké vinice na jeho přikázání založené. Poté
ku potěše panovníka šermíři zápasili, trubadúři zapěli, hudebníci
hudli, ba i nejmenší drobotina taškařice jakési prováděla. Na to
veliký průvod směrem ku Karlovu vydal se, kde přeslavná
bohoslužba v kostele sv. Karla Velikého vykonána byla. Večer
pak ještě vyhlášený loutnista, Radim nazývaný, libé tóny ze
svého nástroje loudil. Počas byl jest znamenitý celého dne
a měli všichni z toho veliké potěšení.
7. 5. 2016
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Školy a vzdělání:

Našim školákům se pomalu ale jistě blíží vysvědčení a všichni si jistě přejí, aby bylo co nejlepší. A jaké
vysvědčení by asi dostala Praha 2 za péči o školáky,
školy i učitele?

VYSVĚDČENÍ ŠKOL
Příspěvek na odměny učitelům

1

Dobré učitele je nutné na školách udržet, protože právě
oni mají do značné míry v rukou budoucnost našich dětí. Radnice
dvojky dlouhodobě přispívá školám na platy učitelů. Dbáme
na vytváření vhodných podmínek pro příchod mladých absolventů.

Zaměstnávání speciálních pedagogů a psychologů

Na Praze 2 pracují tito speciální pedagogové ve školách
na plný úvazek za podpory radnice městské části.

Investice do oprav MŠ a ZŠ

1
1

Chceme, aby děti i učitelé pracovali v co nejlepších podmínkách. Minulý rok investovala radnice Prahy 2 jen do oprav
mateřských a základních škol přes 26 milionů korun a další plán
investic je připraven na letošní rok.

DEZILUZE z Inkluze
Ministerstvo školství prosadilo zákon o inkluzi a likviduje
tak zvláštní školství, které má u nás tradici a nesporné výsledky. Nedbalo na varování odborníků a nyní ohrožuje budoucnost
zdravých i postižených dětí. Nový zákon představuje děsivou,
typicky levicovou politiku současné vlády.
Pokřivená idea začleňování dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami do běžných škol bude mít ve skutečnosti za následek
rozvrat celého základního školství. Od září se nám v jedné školní
třídě totiž mohou sejít například dva cizinci, autista, neslyšící a žák
s lehkým mentálním postižením. Možná přeháníme, ale i tak by
ve výsledku mohla vypadat inkluze, kterou prosadila ministryně
školství Valachová. A vůbec jí nevadilo, že s inkluzí v navrhované
formě nesouhlasí velká část odborné veřejnosti, učitelé, ba ani
mnoho rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Od září speciální školy již nebudou moci vyučovat podle programu uzpůsobeného pro děti s mentálním postižením. Důsledkem těchto nesmyslných opatření bude, že ze speciálních škol
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se stanou školy běžné, vynikající a obětaví pedagogové přijdou
o místa a dětem budou asistovat osmnáctiletí nezkušení absolventi dvoutýdenních rychlokursů. Ani kdyby byli ale kdovíjak
schopní, jejich svěřence by to stejně nespasilo. Děti totiž budou
mít týdně místo 7 hodin praktického vyučování např. 3 hodiny angličtiny, přestože jejich schopnosti na to vesměs nebudou stačit.
Mnohem vhodnější by pro ně byla praktická příprava na vyučení.
Inkluze s sebou přináší i navýšení nákladů především na platy učitelů. Socialistka Valachová tvrdí, že má dostatek peněz na
platy učitelů i asistentů pedagoga. Jsou to ale samozřejmě peníze nás, daňových poplatníků, které by mohly být využity na
smysluplné a nikoli destruktivní účely. Ovšem, i kdyby ministr
Babiš vytáhl z kapsy kouzelný měšec a vysypal do školství několik dalších miliard, které reálně nemá, tak nic nezmění to, že systém inkluze nemůže takto fungovat. Děti, jejich rodiče i učitelé
se stanou oběťmi politických cílů levicových stran, které na nich
zcela vědomě páchají zločin.
Menší třídy jsou nereálné
Jedním ze schválených opatření je snižování počtů dětí ve třídě. V menším kolektivu se samozřejmě učitel může lépe věnovat
jednotlivcům. Jenže legislativa už neřeší, že ve školách místo na
dělení tříd prostě není! Jak budeme dělit třídy v ZŠ Londýnská?

NOVĚ, PŘEHLEDNĚ, AKTUÁLNĚ

JEDNIČKY I PRO MIMOŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Máme výsledky! Radnice dvojky soustavně podporuje mimoškolní zařízení. Ředitel Domu dětí a mládeže Praha 2 Ján Rybárik
převzal od ministryně školství Medaili Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 2. stupně za dlouholetou vynikající pedagogickou práci v čele tohoto zařízení. Dům dětí a mládeže Praha 2
v průběhu roku zajišťuje například akce: Den dětí, Zastávka volný
čas, Vinohradský slavíček, Vinohradské minikáry, Odpoledne plné
pohybu a další.

Nízko a Beztíže
Zatímco Dům dětí a mládeže Praha 2 funguje již dlouhá léta,
nízkoprahový klub Beztíže byl z iniciativy zástupkyně starostky
Prahy 2 Alexandry Udženija otevřen teprve 30. září 2015 a již
v dubnu 2016 si vydobyl odborné uznání. V kategorii Skokan roku
se probojoval mezi tři finalisty Časované boty, celorepublikové soutěže České asociace Streetwork o nejlepší nízkoprahovou a terénní
sociální službu. Klub Beztíže je pro děti od 11 do 18 let a nabízí jim
pravidelné i jednorázové workshopy (např. výtvarné, keramické,
taneční, sportovní), doučování, pomoc a podporu ve vlastních
projektech, či při řešení problémů v partě, doma nebo ve škole.
Jak můžeme přistavovat prostory na ZŠ Kladská, ZŠ Na Smetance
a dalších školách? I kdyby na to prostředky byly, tak je to jednoduše nereálné.
A to ani nezmiňujeme fakt,
24. 5. 2016 poslanecká
že peníze na platy učitelů ze
sněmovna schválila zákon
státního rozpočtu malé třídy
o inkluzi ve školství.
nepokryjí. Novela zákona dále
obsahuje také větší spolupráci
s pedagogicko-psychologickými poradnami. Kde ale vzít najednou houfy kvalifikovaných speciálních pedagogů a psychologů?
JAK U NÁS NA DVOJCE
„Na Praze 2 bychom rádi slíbili, že se vás, rodičů a vašich dětí,
tento zákon nijak nedotkne, to ale bohužel nemůžeme. Uděláme
ale vše, co je v našich silách, abychom případné negativní dopady
na vás a vaše děti omezili na minimum. Na změnu zákona jsme
nečekali a učitelé a ředitelé škol na Praze 2 se rozumné inkluzi věnují už celou řadu let. Jejich snahy radnice Prahy 2 dlouhodobě
podporuje, například financováním školních psychologů nebo
speciálních pedagogů v rozsahu celého úvazku. Dále navyšujeme
rozpočty škol o prostředky na odměny učitelů, aby školy nedoplácely v plné výši na platy nových asistentů pedagogů,“ rekapituluje
celou situaci starostka Jana Černochová.

www.odspraha2.cz

Historie i současnost dvojky je spjata s mnoha pro náš národ významnými osobnostmi. Je pro nás pocta a zároveň závazek mít jejich činy na paměti a historii si připomínat.

Osobnosti Prahy 2

pocta čapkům

Vinohradská opět

bulvár

Patří k nim i Karel a Josef Čapkovi, jejichž jména jsou neodmyslitelně spojena
s Královskými Vinohrady. „Bratři Čapkové se velmi zajímali o přírodu. Přitom v Praze dosud

nebyl žádný park, sady nebo jiné místo veřejné zeleně, které by neslo jejich jméno. Jsem přesvědčen, že právě sem patří,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek (ODS).
Vedení městské části Prahy 2 na jejich počest po nich pojmenovalo část
Bezručových sadů. „Přeji vám, aby se
vám tu nejenom dnes příjemně odpočívalo, četlo a venčilo. A nám všem
přeji, abychom chránili a milovali zeleň
tak, jako ji milovali Čapkové,“ připomněl místostarosta Vondrášek u symbolického křtu sadů.
Na rozdíl od Petra Bezruče měli bratři Čapkové k Vinohradům a Praze 2
skutečně blízký vztah. Od poloviny 20.
let minulého století bydleli v dvojdomě
na Vinohradech a oba působili ve Vinohradském divadle. Karel jako dramaturg a režisér nejen svých vlastních
her, Josef jako scénograf. V roce 1935 se Karel oženil
na vinohradské radnici s herečkou Olgou Scheinpflugovou. Oba bratři mají také místa posledního odpočinku na pražském Vyšehradě, byť to Josefovo je jen
symbolické.
Další věci si můžeme snadno domýšlet, třeba, kterými ulicemi vyprovázel Karel Čapek své
hosty z řad pátečníků, mezi které patřil například T. G. Masaryk, Ferdinand Peroutka, Vladislav
Vančura, Karel Poláček a další známé osobnosti. Můžeme hádat, kde hledal Josef předlohy pro
obrazy ze svého období „chlapů”, či v kterém parku či kavárně Prahy 2 seděl Karel, když vymýšlel Kapesní povídky nebo psal vrcholná dramata. A dost možná, že v „jejich” parku jednou
budeme za šera mít pocit, že jsme zahlédli postavy dvou pánů procházejících se s fenkou Iris,
maminkou Dášeňky.
Karel Čapek kdysi řekl: „Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná
lidskému světu a všemu lidskému podnikání.“ V nutnosti neustálého rozvoje a rozšiřování
péče o prostředí kolem nás se Karel Čapek nemýlil, je to běh na dlouhou trať a odpovídá dlouhodobé a soustavné práci vedení Prahy 2.

„Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka
podobná lidskému světu a všemu lidskému podnikání.“ Karel Čapek

Víme o nich a pracujeme na tom!
Bezbariérový pohyb po naší městské části je
důležitý nejen pro hendikepované. Nikdo neví,
kdy bude sám potřebovat výtah, nízkopodlažní
tramvaj či autobus, tramvajovou refýž, na kterou
se pohodlně dostane z chodníku….
„Je to další bod našeho systémového
postupu za příjemné bydlení na dvojce,“
zdůrazňuje zastupitelka pro sociální oblast
Alexandra Udženija. Radnice Prahy 2
vkládá nemalé finanční prostředky do tzv.
chodníkového programu a hlídá, aby se při
rekonstrukcích ulic pamatovalo i na vozíčkáře
a jinak hendikepované občany, samozřejmě
maminky s kočárky nevyjímaje.

Boj o pořádek má na dvojce více úrovní. Je v něm
zahrnuta i netolerance heren, osvěta praktik
šmejdů, podpora škol, bezpečnost chodců
v dopravě, úpravy chodníků a pak ta čistota
a čistota. V městské části s vysokou bytovou

Další odstraňování bariér
Novinkou bude bezbariérový přístup k tramvajové zastávce Muzeum, bezbariérový přechod přes
Legerovu ulici a snadnější přístup k výtahu do stanice metra Muzeum. Chodci ocení i úpravy na náměstí
Jiřího z Poděbrad. Přechody budou nově na všech stranách a ke křižovatce bude přisunuta zastávka
ve směru do centra.
Pokud dohodnutý program rekonstrukce schválí pražský magistrát, stavět se začne v roce 2018. Vinohradská třída je v hledáčku radnice Prahy 2 pod vedením ODS dlouhodobě. Zástupci městské části stále
usilují o obnovení provozu tramvají v centru. „Prosazujeme pokračování tramvajové trati z Vinohradské na Václavské náměstí. Po dlouhé době by Vinohrady konečně přestaly být odříznuté,“ připomněl
zástupce starostky Jan Korseska (ODS).
VINOHRADSKÁ střídala jména jako ponožky
Ulice obvykle dostávají jména podle toho, kam vedou. Vinohradská třída je ale výjimkou. V 70. letech
19. století se ulici říkalo Černokostelecká, Říčanská nebo Kutnohorská. Od roku 1897 byla Jungmannovou a od roku 1920 třídou maršála Foche. Tento francouzský generál vytvořil podmínky kapitulace
Německa po 1. světové válce. V roce 1922 se Královské Vinohrady staly součástí Prahy. Za druhé světové
války se ulice jmenovala po pruském generálu Schwerinovi. Po válce získala název Stalinova. Do dějin
Vinohrad se významně zapsal rok 1960. Režim se tehdy v souvislosti s povstáním v Maďarsku bál, aby se
podobné události neopakovaly. Proto se rozhodl buržoazně laděné Vinohrady rozdělit do 5 městských
částí. Od roku 1962 ulice konečně nese název Vinohradská a je součástí památkové zóny. Na území
Prahy 2 se na ní nachází 8 kulturních památek. Mezi ně patří například budova Českého rozhlasu nebo
Vinohradská tržnice.

Prahou 2 BEZ PŘEKÁŽEK
Již dříve vedení naší městské části prosadilo,
aby byl zaveden nízkopodlažní autobus (citybus)
linky č. 291, která spojuje zdravotnická zařízení
v oblasti Karlova se stanicemi I. P. Pavlova
a Karlovo náměstí. Do té doby museli všichni
– zdraví i nemocní, chodit na Karlov pěšky od
stanic metra I. P. Pavlova a Karlovo náměstí nebo
od zastávek tramvají Štěpánská a Moráň.
„Prosazujeme bezbariérové přístupy
do stanic metra Karlovo náměstí a Náměstí Míru.
Bezbariérový přístup do metra I. P. Pavlova už

Další krok k čistotě
Pořádku a čistotě se na dvojce daří. „Proto
tu bydlíme rádi“, takové hodnocení
od našich obyvatel vždy rádi slyšíme.

Vinohradskou čeká v budoucnu podstatná rekonstrukce. Podobně jako Bělehradská se i ona promění
v moderní městský bulvár. Výsledkem budou bezpečnější ulice s širšími chodníky i tramvajovými
ostrůvky. Místní také ocení snížení hlučnosti díky novému povrchu. Hluk, úzké tramvajové ostrůvky
a nedostatek laviček – právě tyto věci podle průzkumu vadí nejvíce.
Původně mělo jít jen o částečnou rekonstrukci od Španělské ulice dál. Ale zástupcům ODS se podařilo prosadit rozšíření oprav směrem k Legerově ulici včetně lepšího řešení této křižovatky. V tomto
úseku mezi Legerovou a Šumavskou ulicí vznikne například samostatný pruh pro auta. Díky tomu se už
nestane, že tramvaj uvízne v dopravní zácpě.

koncentrací je pro její kvalitu potřeba udělat
opravdu hodně a hlavně pracovat soustavně.
Od promyšlené logistiky až po spolupráci
občanů a toleranci všech na komunikacích při
svozu odpadu (nepříjemné jsou například fronty
projíždějících aut za popelářskými vozy).

Podzemní kontejnery
V neposlední řadě stojí také zajištění dostatku
míst pro ukládání odpadu, které se někdy zdá
skoro nemožné. Proto
bychom se pro dosažení
kvality čistoty, kterou nyní
na dvojce máme, už bez
podzemních kontejnerů
neobešli.
Z toho důvodu radnice
již před několika lety
začala s jejich postupným
budováním. Podzemní
nádoby nejenže mají
třikrát větší kapacitu,
navíc v ulicích nepřekážejí
ani nezapáchají. „A to
oceňujeme nejvíc, mimo
to, že tříděný odpad je
kam dát,“ říká paní Dana
Nově doplněné stanoviště podzemních kontejnerů v Anglické ulici
ze Sázavské ulice.

mohou lidé používat od roku 2015 a v dalších
stanicích se připravují,“ uvedla Alexandra
Udženija k připravovaným vylepšením pro
hendikepované.
Mimo to radnice dlouhodobě
spolupracuje také s občanským
sdružením Asistence a zapojila
se do projektu „Jedeme v tom
s Vámi“. Projekt měl pomoci
stanovit, kde mají vozíčkáři
v Praze 2 největší problémy.

Nová stanoviště
„Na území dvojky zatím funguje 12 stanovišť
podzemních kontejnerů. Na radnici však
rozhodně počítáme s dalšími, bylo navrženo
20 nových míst, jen se třemi počítáme při
rekonstrukci na Vinohradské,“ popisuje činnost
a plány městské části Václav Vondrášek, zástupce
starostky Prahy 2. V letošním roce chystá radnice
Prahy 2 výstavbu dvou stanovišť, a to v ul.
U Havlíčkových sadů a Na Zderaze na Novém
Městě. „Podle šetření skladby odpadu jsme
u stanovišť Anglická a Svatoplukova zakoupili
navíc čtvrté kontejnery na nápojové kartony,“
doplnil Václav Vondrášek. Výstavba podzemních
stanovišť je velmi nákladná a v rozpočtu
citelná, na druhou stranu je pro nás nutná. „Pro
ulehčení rozpočtu připravujeme v letošním
roce projektovou dokumentaci k podání návrhu
na pomoc financování z fondů EU,“ vysvětlil kroky
vedení radnice zastupitel za ODS Jan Recman.

Při jednáních se ukázalo, že největší obtíže
dělá vozíčkářům pohyb po trase Francouzská
– Bělehradská – Jaromírova a Vinohradská –
Václavské náměstí.
„Rychle jsme začali pracovat na tom,
abychom v těchto oblastech hendikepovaným
co nejvíce pomohli. Podařilo se to již na trase
Francouzská – Bělehradská a v příštím roce se
usnadní život vozíčkářům v rámci rekonstrukce
tramvajové trati Jaromírova – Křesomyslova
a dále je připravována rekonstrukce
Vinohradské. Sice nejde vše tak rychle,
jak bychom si přáli, avšak výsledky jsou
povzbudivé!“ dodal Jan Korseska, zástupce
starostky pro oblast financí a dopravy.

Odprodej bytů
jde do finále
Plníme program!
Jak jsme slíbili v našem programu,
pokračujeme v prodeji obecních bytů.
V tomto volebním období dále prodáváme
bytové domy družstvům složeným
z oprávněných nájemců. Také bylo již
prodáno celkem 95 bytů v domech
určených k prodeji po bytových
jednotkách. Prodej bytů z tzv. balíčků 1 až
4 by měl být hotov do konce roku 2016.
Jak upozornil Jan Recman (ODS): „Dobrou
zprávou pro oprávněné nájemce
z tzv. balíčku č. 5 je, že se po dlouhých
peripetiích způsobených podáním stížnosti
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
konečně daří zahájit prodej také těchto
bytů. Veřejná zakázka na prodej bytů
byla zadána a byty by měly být prodány
nájemcům do poloviny roku 2017.“
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Myslíme na naše seniory! V poskytování sociálních služeb se radnici Prahy 2 dlouhodobě daří.
Nejenom že se podařilo vybudovat několik domovů pro seniory, někde také s denním stacionářem, ale skvělé výsledky dosáhla Praha 2 také v kvalitě péče o seniory.

Má to pět hvězdiček, ale hotel to není. Co je to?
V Praze 2 je takových ubytovacích zařízení hned několik. Nejsou to však hotely, ale Domovy pro seniory při Centru sociálních služeb Praha 2. Pět hvězdiček představuje pět aspektů hodnocení: úroveň
ubytování, stravy, péče, naplnění volného času a partnerství. A protože ve všech bodech získal Domov
pro seniory v Máchově ulici velmi vysoké hodnocení, dostal v roce 2014 od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Certifikát značky kvality. O rok později dostal pět hvězdiček i Domov pro seniory v ulici
Jana Masaryka. To znamená, že Praha 2 má dokonce dva takto vysoce hodnocené domovy.
Perfektní servis
Pokud tedy máte v jednom z domovů babičku nebo dědečka, máte jistotu, že je o ně perfektně postaráno. Například v posledně zmíněném domově jsou senioři ubytováni
na dvoulůžkových pokojích. Společný čas tráví v jídelně nebo
v relaxačním koutku a k dispozici mají i terasu s grilem. Dámy
se pak společně scházejí v klubu Charlotte a pánové v klubu
Herbert.
Domovy pravidelně navštěvuje místostarostka Prahy 2
Alexandra Udženija. Při návštěvě Domova v Máchově ulici
si s klienty domova povídala o tom, jak se zde cítí a co by je
potěšilo: „Ověřila jsem si, že seniorům vyhovuje komorní prostředí útulně zařízeného domova a oceňují možnost, že si pokoje mohou vybavit vlastním nábytkem, fotografiemi svých
blízkých a dalšími osobními předměty. Naší snahou je, aby se
zde cítili jako doma. Proto je také jejich blízcí
a známí mohou navštěvovat kdykoliv, bez časového omezení.“

Sociální témata – pomoc, péče
a výchova jsou hlavní oblasti,
které po dlouhé roky střeží
Alexandra Udženija (ODS). Z její
iniciativy vznikly na dvojce kluby
pro rodiče a děti i aktivní seniory.
Zároveň bedlivě dohlíží na péči
o ty, kteří již tak aktivní být nemohou a potřebují pomoc různého
druhu a rozsahu. „Pravidelný kontakt s klienty domovů je důležitou
odezvou na práci, kterou v této
oblasti dělám“, uvedla Alexandra
Udženija po jedné ze svých
pravidelných návštěv domova.

Alexandra Udženija s oceněnou Michaelou Pachmanovou z Denního stacionáře pro seniory v Záhřebské ulici

„Ocenění pečovatelek našeho centra považuji za potvrzení jeho výborné pověsti. Titul Pečovatelka roku je ale především výrazem úcty k lidem, kteří denně pečují o potřebné. Našim pečovatelkám a pečovatelům říkám, že jsou naši andělé. Práce je baví, jsou trpěliví a s úsměvem zvládají
i nelehké situace. Všichni jednou budeme staří a je důležité vědět, že se najdou takoví lidé, kteří
péči o seniory berou jako poslání, které je každodenně naplňuje,“ uvedla k ocenění A. Udženija.
Neusínáme na hvězdičkách
Myslíme na budoucnost a je jasné, že míst pro ubytování starších spoluobčanů bude potřeba
stále více. Radnice dvojky proto Intenzivně pracuje na získání nových prostor a rozšíření kapacit
domovů pro seniory.

Ocenění služeb – Pečovatelka
roku je z Prahy 2!
O penzisty se v domově stará odborný personál, který
jim také připravuje pestrý program. Vzhledem k vysoké úrovni zařízení centra není divu, že ocenění sbírají i jeho zaměstnanci – a to hned
dvě nejvyšší: Pečovatelkou roku 2015 byla Národní cenou sociálních
služeb oceněna právě pracovnice domova v Máchově ulici Zdeňka
Rakovská.
1. místo v kategorii „Ambulantní služby“ udělila odborná
porota Michaele Pachmanové z Denního stacionáře pro
seniory v Záhřebské ulici.
Ředitelka Centra sociálních služeb Praha 2 Mgr. Martina Polanská
spolu se svým zástupcem Ing. Petrem Kolářem

Klubová dvojka
Z mnoha ohlasů vidíme, že nabídka obou
klubů je stále více využívána a oceňována.
Jak řekla paní Pavla z Kateřinské ulice:
„Jógu jsem nikdy necvičila, ale teď je to pro
mne pravidelná vzpruha a bezvadné je, že
malou Janičku mohu vzít také s sebou.“ Váš
zájem nás tak podporuje v dalším rozšiřování nabídky obou klubů.
Pro maminky jsme
od jara připravili novinku – strollering. Mohou
zde spojit dohromady
procházku s kočárkem a intervalový trénink.
Cvičí spolu s dětmi, nemusí je nikam odkládat
a ty jsou vedeny ke sportovnímu duchu. Cvičíme
každé úterý venku v Riegrových sadech.
Další novou aktivitou jsou kreativní dílny.
Maminky opět nemusí shánět hlídání a při své
tvorbě mohou děti přenechat tetám v dětském
koutku. Dílny probíhaly do konce května každý
čtvrtek v kavárně Maluj v Korunní. Bude-li
stále tak velký zájem, budou pokračovat opět
na podzim.
I v červnu pokračuje každou středu ve Výtvarném ateliéru v Balbínově ulici kurz kreslení.
Oblíbené je stále cvičení jógy pro rodiče s dětmi
i pro seniory. Jednotlivé lekce ve Studiu Karma
Yoga v Korunní je proto potřeba si předem rezervovat. Od dubna také opět bruslíme s kočárky na modřanské stezce. Helmu s sebou, brusle
vám půjčíme!

Mezi seniory je stále
větší zájem o kondiční
cvičení – pod vedením lektorky se cvičí
každou středu v Bugifit studiu v Balbínově ulici.
A dále procvičujeme angličtinu! Pro ty, kteří už
absolvovali začátečnický kurz, jsou připraveny
lekce pro pokročilé, a pro další začátečníky je tu
kurz nový. Takže s trochou nadsázky může být
z klubu Dvojka pro seniory již brzy pravý anglický klub. Milovníci divadla můžou navštívit některé z vybraných představení v Divadle U Hasičů
nebo v Divadle na Vinohradech. Přátelé hudby
se jistě již těší na „Slavné serenády” v rámci „Stylových večerů”, na letní koncert v Gröbeho vile
„Kdyby tisíc klarinetů” nebo na Orchestr Ježkovy
stopy, který vystoupí v Bastionu.
Zvídaví senioři se možná vydají na komentovanou prohlídku Gröbeho vily nebo na další
vycházku s Pražskou informační službou. Kdo by
chtěl vyrazit někam dál, má možnost zúčastnit se
třeba výletu mimo Prahu.
Jak upozorňuje zakladatelka a patronka klubů
Alexandra Udženija: „Snažíme se přinášet
členům klubů kvalitní ale zároveň dostupné programy. Senioři například mohou za zvýhodněné
ceny navštěvovat knihovnu na Vinohradech
a zkusit si tam třeba trénink paměti nebo mohou
posilovat své zdraví v solné jeskyni Krystalka.
Počítačové kurzy ve Střední průmyslové škole
elektrotechnické v Ječné jsou dokonce úplně
zdarma.”

Staňte se také členy klubu
dvojka pro rodiče a děti nebo dvojka pro seniory!

V přízemí radnice je informační koutek, kde se můžete každé úterý bezplatně přihlásit do klubu Dvojka
pro děti a rodiče, ve středu do klubu Dvojka pro seniory, a získat klubové výhody a aktuální informace.

Žijeme dvojkou

Alexandra Udženija při návštěvě Domova v Máchově ulici

Pomáháme autistům
Autismus bývá označován za novodobou „epidemii“, která postihuje stále více dětí.
Nyní mohou postižení touto nemocí využít pomoci nového Centra terapie autismu v ulici
Na Zderaze.

„Jsem moc ráda, že se na dvojce podařilo otevřít právě toto zařízení. Praha 2
vždy podporovala smysluplné sociální
projekty a tento je rozhodně potřebný.
Pomáhat dětem, které při včasné diagnóze a správné terapii mohou mnohem lépe zvládnout svůj hendikep, je
naší povinností,“ dodala k projektu místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija
(ODS), která se zasadila o vznik centra.
Praha 2 pronajala prostory neziskové organizaci v takzvaném režimu
obecného zájmu a dobrovolníci i sou- Z činnosti nového Centra terapie autismu
kromí dárci pomohli s jejich zařízením
a vybavením. „Místnosti nejsou nijak velké, ale v tomto případě je to výhoda. Menší prostory jsou
pro práci s autistickými dětmi vhodnější, protože v nich lépe udrží pozornost,“ řekla po návštěvě
centra Alexandra Udženija.
Centrum terapie autismu nabízí pomoc dětem od 15 měsíců do 15 let a také jejich rodičům,
kterým dává cenné rady, jak nejlépe o děti s touto vývojovou poruchou pečovat. Odborně vyškolení pracovníci vedou několik terapeutických programů, pořádají semináře a organizují pobyty
pro rodiny.
Přejeme autistům i jejich blízkým hodně sil pro zvládnutí jejich hendikepu a doufáme, že také
Centrum terapie autismu tomu pomůže.

NOVĚ, PŘEHLEDNĚ, AKTUÁLNĚ

Navštivte nás na nových stránkách www.odspraha2.cz
www.odspraha2.cz
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