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Anthropoid, jejímž cílem bylo odstranění říšského protektora Reinharda Heydricha.
Hrdinský čin sedmi československých parašutistů byl největší odbojovou akcí
za 2. světové války v Evropě. Jsme přesvědčeni, že je potřeba připomínat si skutky
lidí, na které může být celý národ hrdý.

ZE ŽIVOTA KLUBŮ DVOJKY

Klubová činnost pro děti a rodiče

Hrátky pro každý věk
„Záleží nám na tom, aby děti
měly co nejpestřejší a nejbohatší
výběr aktivit, které je baví i rozvíjejí.
V jarních měsících je pro ně přichystána spousta venkovní zábavy. Například oblíbené bruslení s kočárky
začalo již 15. března,“ řekla zakladatelka a patronka klubu Alexandra
Udženija.
Zároveň také pokračují aktivity
všeho druhu pod střechou. Maminky se můžou účastnit kreativních
dílen v kavárně Maluj a vzít s sebou
i své nejmenší ratolesti. Pro děti
do dvou let jsou připraveny Hrátky
s písničkou a již pětileté děti si můžou vyzkoušet tanec s bojovými prvky, brazilskou capoeiru. Další akce, které si s dětmi užívají i rodiče jsou Jógohrátky nebo pilates, kde
nejprve maminky a děti cvičí odděleně a na konci hodiny se baví společnou hrou.

Šedesát a více - život bez hranice

Začíná Senior akademie
„Přála bych si, aby si všichni naši senioři mohli v klidu
užívat pohodového a aktivního života. Náš klub se stará o jejich zábavu ale také
o bezpečí, a nejen proto je
tu další ročník Senior akademie. Věřím, že bude stejně úspěšný jako ten loňský
a že bude mnohým k užitku,“ řekla místostarostka
Alexandra Udženija. Na obrázku je při gratulaci našim
seniorům v Klubu aktivního
stáří.
V letošním roce se přednášky Senior akademie
rozšířily o další aktuální témata. Zájemci tak například získají nové informace o základech právního vědomí, finanční gramotnosti, bezpečnosti
dopravy a samozřejmě zůstávají stále aktuální
témata, jak se ochránit před zloději a podvodníky. Těmito nebezpečími jsou ohroženi všichni, ale
senioři jsou obzvlášť zranitelní. Proto se akademie
setkala s velkým ohlasem a je o ni stále větší zájem. To potvrzuje pan Josef z Nuslí: „Dřív jsme si
s těmi podvodníky, co nám lezli hned do dveří,
vůbec nevěděli rady.“ Přednášky jsou zdarma každou středu na radnici dvojky.
Avšak pozor, nečíhají na nás jen nepoctivci, ale
také jarní únava! My v klubu však na ni máme recept – jógu. Kdo má zájem, může si ji s námi zacvičit každé úterý a čtvrtek (máme pro velký zájem
i termín navíc), nebo si jít zaplavat či vyzkoušet
zdravotní cvičení.
Kdo nemůže sportovat, vyzkouší třeba bezplatné kurzy práce s počítačem nebo si půjde počíst
do Vinohradské knihovny. V kom dřímá umělecký
duch, ten může navštěvovat dopolední kurzy kreslení. Večer pak třeba vyrazí na jeden z hudebních
„Stylových večerů“. Ti aktivnější si již nyní mohou
na polovinu května rezervovat příjemný sportov-
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Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují
či se zajímají o dění v Praze 2

NOVINY ODS PRAHY 2

B Ř E Z E N / 2017

Jaro už se začíná probouzet, o to víc chceme, aby se ulice po zimě zase rozzářily
a pomohly k příjemné jarní náladě. Všem čtenářům přejeme krásné Velikonoce!

Na počest těchto hrdinů
proto uspořádá radnice Prahy 2 mimořádnou akci na Karlově náměstí. Po celý víkend
17. a 18. června tam bude
možné navštívit repliku dobového tábora československé
samostatné brigády působící
ve Velké Británii v roce 1941.
K vidění bude historická vojenská technika a vybavení,
ukázky boje zblízka, parašuPamětní deska na chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
tistického výcviku a činnosti
po seskoku i venkovní výstava.
Nezapomínáme ani na spoustu statečných lidí, kteří výsadkářům poskytovali po mnoho
měsíců pomoc různého druhu. K jejich uctění jsme připravili pamětní desky, které budou postupně představovány veřejnosti. První dvě, manželům Bergauerovým a Sobkovým, slavnostně odhalí starostka Jana Černochová v dubnu v Italské ulici, další přibudou v průběhu roku.
K výročí ještě vzniká publikace, která čtenáře seznámí s památnými místy Prahy 2 a osudy lidí
spojenými s operací Anthropoid.
„Všechny srdečně zveme na tyto akce, které pomohou zaplnit „bílá místa“ historie dvojky,“
dodává k záměru radnice Jana Černochová.

Pořádek a čistota:
plníme naše sliby

Vážení občané Prahy 2,
když jsem před čtyřmi roky předkládala
v Poslanecké sněmovně novelu zákona, která stanovila 16. leden jako další
z významných dnů České republiky, vnímala jsem to jako přirozený projev úcty
k heroickému činu mladého studenta,
který chtěl svojí revoltou v roce 1969
vyburcovat národ z letargie.
Nedávno jsem sledovala anketu mezi
mladými lidmi, z nichž polovina nevěděla, kdo byl Jan Palach. Takhle by
to být ale nemělo. I proto každý, kdo
mne chce navštívit v kanceláři na radnici Prahy 2, musí projít kolem vitríny
s pamětním artefaktem, vytvořeným
medailérem Otakarem Duškem podle
Palachovy posmrtné masky. Jsou na ní
otisknuty Palachovy rty a na zadní straně jeho poslední slova „Každý musí bojovat proti zlu, na které právě stačí…“.

Výstava návrhů

pomníku Milady Horákové

V lednu uspořádala radnice Prahy 2 výstavu návrhů pomníku
dr. Milady Horákové popravené
československým komunistickým režimem. „Myšlenka postavit pomník Milady Horákové
v Praze 2 má zcela jasné opodstatnění. Milada Horáková se
v Praze 2 narodila, bydlela tu
i studovala. V kostele sv. Ludmily měla svatbu a na zdi vyšehradského chrámu je její symbolický hrob. Bude nám
proto ctí mít na našem území také pomník této statečné ženy,“ řekla starostka Prahy 2
Jana Černochová.
V soutěži se sešlo celkem 23 děl, nejvíce hlasů dostal návrh E. Jilemnické. O konečné podobě pomníku, který by měl být hotov do dubna příštího roku, rozhodne Klub dr. Milady Horákové, se kterým se také vedení Prahy 2 dohodlo na jeho umístění v zahradě Ztracenka nad
Albertovem.
Radnice Prahy 2 je toho názoru, že je třeba se k odkazu Milady Horákové stále vracet. Zástupce starostky Ing. arch. Vondrášek k tomu doplnil: „Byť se to mladým v dnešní době může
jevit jako něco, co je dávnou historií a nemůže se opakovat, stačí se podívat na dění nejen
ve světě, ale i kolem nás. Demokracie je křehká a lze o ni velmi snadno přijít.”

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 2
ně relaxační pobyt v hotelu Clarion ve Špindlerově Mlýně!
Nasloucháme Vašim přáním a pro klub jsme
připravili další klubovou novinku: Kadeřnictví!
Účes vám upraví v Žitné ulici, kde pod dozorem
pedagogů pracují učni střední odborné školy,
kteří se nyní díky členům klubu nezastaví. Klub
Dvojka pro seniory totiž pro své členy v tomto kadeřnictví vyjednal příznivé ceny. Všichni jsou zde
s péčí velmi spokojeni a pookřejí i díky společnosti
šikovných mladých lidí.
„V lednu a únoru jsem navštívila řadu našich
seniorů, povídali jsme si v Klubu aktivního stáří
a také slavili významná jubilea. Mám tahle setkání
s moudrým stářím moc ráda a těší mě, když můžeme pro naše oslavence připravit něco milého,“
řekla místostarostka Alexandra Udženija.
V domě seniorů v Záhřebské blahopřáli gratulanti paní Jarmile k devadesátinám a paní Věře
k 93. narozeninám. U další jubilantky, devadesátileté paní Miroslavy, pomohli během návštěvy s výměnou žárovky. A paní Anežce (95 let) slíbila radní
Udženija pomoci s chybějícím madlem ve výtahu.
Neuvěřitelných 103. let se dožila paní Anička ze
spolku Vltavan. Ještě jednou všem našim oslavencům blahopřejeme!
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CHYTRÁ DVOJKA = ČISTÁ DVOJKA
Po zimě už potřebovaly naše ulice důkladný
jarní úklid, kdy vyjede veškerá dostupná mechanizace společnosti Komwag a.s., aby odstranila odpadky, prach, zbytky posypů i psích
exkrementů a zapojí se i pracovníci ručního
úklidu.
Další zlepšování čistoty a úklidu v ulicích je
jedním ze závazků ODS. A tato péče je na dvojce „na každém kroku“ vidět. Ať už se jedná
o činnost pracovníků úklidové firmy v ulicích
a parcích, nebo o pečlivou údržbu chodníků
a cest. A k tomu samozřejmě patří i otázky třídění a odvozu odpadu.

LETOS SE VYVÁŽÍ DENNĚ

jako důkaz o kvalitě služeb
Centrum sociálních služeb Praha 2 (CSS)
je zařízením na takové úrovni, že sbírá ta
nejvyšší ocenění. Nyní ale získalo ohodnocení obzvlášť cenné. CSS Praha 2 úspěšně
prošlo akreditačním procesem Spojené
akreditační komise, o. p. s. a stalo se prvním poskytovatelem pobytových sociálních služeb v Praze a jedním z mála v České republice, které má tuto akreditaci!
Hodnocení se týkalo velmi podrobně
všech postupů a principů práce s klienty
Centra. Hodnotil se například systém řízení
kvality zdravotní péče, ošetřovatelský proces, důstojné zacházení a úroveň zabezpečení soukromí, stravovací provoz, nutriční péče, nakládání s léky, spolehlivost zdravotnické techniky, zajištění paliativní péče, hygieny, rehabilitace a další.
„Na naše Centrum sociálních služeb jsme právem pyšní, nyní o to více, že akreditaci získalo
jako třetí v České republice a jako první v Praze”, uvedla radní Alexandra Udženija a zároveň ocenila nanejvýš obětavou práci všech pracovníků Centra.

www.odspraha2.cz

ODS Praha 2
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Tato atypická medaile, vytvořená
v symbolickém počtu 69 kusů, byla
v roce 2015 pokřtěna na radnici naší
městské části. S Prahou 2 ale Jana Palacha spojuje daleko víc. Bylo to právě
v Ústavu soudního lékařství na Albertově, kde sochař Olbram Zoubek sňal
Palachovi posmrtnou masku.

Podařilo se dosáhnout dalšího významného zlepšení, které se týká odpadkových košů. Počínaje
lednem jsou všechny koše na území Prahy 2 vyprazdňovány každý den, zatímco dosud je hlavní
město vyváželo pouze třikrát týdně. A místostarostka Alexandra Udženija (ODS) dál doplňuje:
„Od začátku roku také častěji vyvážíme koše na psí
exkrementy!“
To však nejsou jediné změny, týkající se košů. Stávající, mnohdy již opotřebované koše budou postupně měněny a již na jaře se obyvatelé dvojky
začnou setkávat se žlutočervenými koši na drobný
komunální odpad. V ulicích jich budou takřka čtyři
stovky.

CHYTRÉ KOŠE POMOHOU VŠEM
Obmění se také více jak 200 košů na psí exkrementy se zásobníky na sáčky. Toto, pejskaři velmi využívané zařízení bude nyní chytřejší. V rámci projektu CHYTRÁ A ČISTÁ PRAHA 2 budou tyto koše
doplněny kontrolními čipy.
Každý takto vybavený koš bude do Komwagu
odesílat signál, když dojde k vypotřebování sáčků
v zásobníku. Protože vzápětí budou sáčky doplňovány, budou koše nyní připravené neustále. A to
pomůže nejenom pejskařům, ale určitě i nám všem
pro zlepšení čistoty chodníků.

ZLEPŠUJEME PODLE VAŠICH PŘÁNÍ
K pěknému prostředí v naší městské části přispívá
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lidé z dvojky s oblibou využívají.
NOVĚ UKLIDÍME I MOBILEM
Nová mobilní aplikace bude doplněním této zaNově připravujeme možnost ještě rychleji a lépe
vedené služby, protože vše půjde přímo „z ulice“
upozornit na nepořádky, poruchy a jiné nešvary
označit, vyfotit a odeslat jednoduše z telefonu.
v ulicích.
A podobně jako u ohlášení přes webovou stránku
V nejbližších měsících představíme novou mobilní
se informace okamžitě okamžitě dostane na dispeaplikaci pro chytré telefony, která doplní stávající
čink společnosti Komwag, kde problém co nejdříve
webovou aplikaci Čistá dvojka. Projekt Čistá dvojzaregistrují a vyřeší.

Dnes si už jen pamětníci dokáží představit, jaký to byl v té době statečný čin,
a já jsem velmi ráda, že mezi čestnými
občany Prahy 2 je právě Olbram Zoubek. Ona památná poslední slova Jan
Palach vyřkl na území Prahy 2, na klinice popálenin v budově bývalého prvorepublikového Borůvkova sanatoria
v Legerově ulici. Právě tady zemřel tři
dny poté, co se na protest proti okupaci Československa a nastupující letargii národa polil hořlavinou. Shodou
okolností zemřel na stejném místě, kde
skonal v roce 1950 kněz Josef Toufar,
umučený v souvislosti s číhošťským zázrakem.
Odkaz Jana Palacha si 16. ledna připomínám každoročně. V předchozích letech u jeho busty na budově Filozofické
fakulty UK na Palachově náměstí nebo
při pietních aktech v horní části Václavského náměstí, kde uskutečnil čin, jenž
zasáhl celý svět. Jeho pohřeb několik
dní poté se stal jednou z posledních velkých akcí, při níž Češi a Slováci deklarovali masovou účastí jednoznačně svůj
nesouhlas s politickou nesvobodou.
I letos jsem věnovala Janu Palachovi
tichou vzpomínku a pevně věřím, že
v rámci chystané rekonstrukce budovy
bývalého sanatoria se dočkáme pietní
místnosti se vzpomínkou na Jana Palacha a Josefa Toufara, jak mi před časem
noví majitelé slíbili.
Když jsme před čtyřmi lety prosadili
v Poslanecké sněmovně Den památky
Jana Palacha, vyslechla jsem různé interpretace jeho činu. Jsem ale přesvědčena, že pokud na Palachovo poselství
nezapomeneme, nebyl jeho čin marný.
Mgr. Jana Černochová,
starostka MČ Praha 2
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Zaostřeno na nové projekty:
Dětských hřišť není nikdy dost. To se také ukázalo
v případě základní školy Na Smetance, jedné z nejžádanějších inkluzivních škol. S tím, jak postupně rostl
počet žáků a nestačilo již ani rozšíření družiny, bylo
potřeba hledat další prostory pro jejich pohybové
aktivity.
Proto vedení Prahy 2 podpořilo projekt na využití sousedního
pozemku města k vybudování
udování nového hřiště pro potřeby
by žáků školy, který iniciovala ředitelka
ditelka ZŠ
Na Smetance Hana Vítová.
ová.

TRAMVAJÍ Z VINOHRAD
NA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
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astoupit do
ttramvaje.
ramva Dnes tu vede šestiproudá magistrála a kdo chce tramvají dál do centra, musí projít
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To by sse mělo změnit. Podle návrhu by tramvaje jezdily přímo od Vinohradské do
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Multifunkční hřiště vzniknee
během roku a bude využíváno
o
i ostatními základními a mateř-skými školami Prahy 2, kteréé

NOVÉ HŘIŠTĚ

KONEČNĚ PŘEKONÁME MAGISTRÁLU!
ODS Praha 2 usiluje o toto znovupropojení Vinohrad s centrem města již dlouhá léta. Nyní se věci
konečně dávají do pohybu. Jako nejlepší způsob
tramvajového spojení Vinohrad s centrem se jeví
trasa z Vinohradské přes Legerovu, která by významně odlehčila přetíženému úseku I. P. Pavlova.
„Na tomto projektu je však nutná spolupráce
s Prahou 1 a sladění zájmů obou městských částí,
což velmi zpomaluje postup příprav,” uvedl jako
jeden z hlavních důvodů složitosti vyjednávání
místostarosta Jan Korseska.

„Dojíždím denně vlakem do zaměstnání v Italské.
Nové propojení mi ráno i odpoledne ušetří cenné
minuty,“ těší se pan Miroslav a dodává: „Můj otec,
který k nám jezdí na víkendy, to bude mít o holi
také pohodlnější.“

NOVÁ RAMPA K HLAVNÍMU NÁDRAŽÍ
„Jako aktuálně nejdostupnější variantu pro pěší
jsme teď navíc prosadili vybudování chodníku od
Vinohradské k Fantově budově. Bude to rampa
nad nádražím podél Legerovy ulice,” objasňuje
Jan Korseska (ODS), který dlouhodobě považuje
propojení Vinohrad s nádražím za prospěšnou věc
pro obyvatele dvojky.

ZKRATKY PRO CENNÉ MINUTKY
Projekt dále počítá s prodloužením severního
podchodu pod nádražím až k Italské ulici a s jeho
přímým napojením do Seifertovy ulice nebo výtahem do Italské. Ze směru od Vinohradské je pak
řešením výtah poblíž Mánesovy ulice, který by navazoval na podchod pod nádražím.

Krkolomnou cestu nahradí nová rampa.

JE VOLNÝ

Odsouzení

pomáhají s úklidem
Od začátku února můžeme
v ulicích dvojky narazit
na pracující vězně.
Radnice Prahy 2 ve spolupráci se
společností Komwag a.s. pomáhá
sociálnímu začlenění trestaných.
Z aktivity starostky Jany Černochové

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU!

NA DĚTI MYSLÍME
PŘEDEVŠÍM

nemají dostatečné vlastní sportovní zázemí (např. ZŠ Londýnská, MŠ
Čtyřlístek, MŠ Trojlístek). „Je samozřejmé, že potřeby žáků a škol jsou
pro nás klíčové. Péče o tolik integrovaných dětí je složitá a vyžaduje
nesmírné množství energie, práce a úsilí – a také prostoru,“ vysvětlila
starostka Prahy 2 Jana Černochová.

PŘIJĎTE NA

Rekonstrukce pro bezpečnější radovánky

Dětská hřiště na dvojce jsou, dalo by se říci, téměř vzorová. Je to však investice, o kterou je
třeba dále pečovat. Jako dobří hospodáři tak na jejich údržbu nejen plánujeme potřebné
prostředky, ale také dbáme o její pečlivé provedení.
„Minulý rok jsme provedli rozsáhlejší opravy dvou hřišť
a další jsou v plánu tento rok. Dobře si uvědomujeme, že i malé
děti tráví stále více času u počítačů či tabletů a že je potřeba,
aby měly dostatek pohybu a zábavy venku. Děti jsou z hřišť
nadšené a hrají si ostošest. Proto naše městská část neustále
zlepšuje prostředí, kde se mohou děti bavit i sportovat,“ říká
radní Alexandra Udženija.
Větší opravy byly provedeny na hřišti U slunce
ve Vratislavově ulici. Mimo nového plotu a kolotoče se původní
atrakce - skluzavka, dvojhoupačka, pružinové houpadlo
- vyměnily za nové z akátového dřeva, z něhož jsou nyní
i lavičky. Přibyly také čtyři cvičební stroje, byla provedena

Několik let byl uzavřen průchod skrz novoměstské hradby na Folimance.
Byl uzavřen kvůli havárii zdi, stejně jako točité schodiště vedoucí nahoru
na terasy. Nyní jsou již opravy hradeb dokončeny a nejkratší cesta
k Bastionu a Ztracence je volná.

výměna mobiliáře a zrenovována sadová úprava cest. Na jaře
rekonstrukci ukončíme vysazením nových keřů a dřevin.
Dětské hřiště U vodárny je velmi oblíbené především díky
velké nafukovací trampolíně, která už ale po letech neustálého
provozu potřebovala výměnu plachty a nové položení
dopadové plochy. Obnova bude dokončena na jaře a dál už nic
nebude bránit dalšímu veselému skákání.
„Rádi bychom, aby na dvojce bylo více takových míst pro
odpočinek a sport, avšak prostor naší městské části není
neomezený. Snažíme se tedy maximálně pečovat o hřiště,
která máme, a neustále vylepšovat jejich funkčnost,“ uvedla
Alexandra Udženija.

velikonoční trhy
Tak jako každý rok i letos přichystala radnice Prahy 2
pro své občany i návštěvníky dvojky

VELIKONOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ MÍRU.
„Tuto pěknou tradici udržujeme již dlouhá léta a lidé si rádi
přicházejí vychutnat jarní i sváteční atmosféru, poslechnout
hudbu, nakoupit a popovídat si, protože nálada je tu tak
přátelská,“ ráda vzpomněla na loňské trhy Jana Černochová.
Přesně 1. dubna
se na jarně vyzdobeném prostranství otevřou stánky
s velikonočním zbožím od pomlázek přes kraslice až po řehtačky.
Nejvíce ale jistě budou lákat nejrůznější lahůdky jako jidáše,
beránci, mazance či staročeské koláče pečené přímo na místě
v tradiční hliněné peci. Jako vždy bude zpestřením zajímavý
program s hudebním doprovodem.
A to vše až do 17. dubna.

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH
A MATEŘSKÝCH ŠKOL 2017

Ač je školství v posledních letech jako jízda na divoké řece se spoustou legislativních
překážek, jezů a vodopádů, považuje Praha 2 tento resort za jednu ze svých klíčových
priorit. Na všechny legislativní změny se pečlivě připravuje v úzké spolupráci s řediteli
škol a snaží se jim tu divokou jízdu jako zřizovatel co nejvíce usnadnit.

RODIČE,

CHCETE, ABYCHOM PŘIVÍTALI
I VAŠE MIMINKO?

Ilustrační foto

vznikl projekt, jehož cílem je právě
zapojit vězně, kteří jsou k tomu způsobilí,
do pracovního prostředí a zajistit jim
zaměstnání po propuštění. Praha 2 jako
první z centrálních městských částí
poskytla odsouzeným šanci pracovat
„na svobodě“. „V tomto smyslu je dohoda
Vězeňské služby, Komwagu a naší
městské části revoluční novinkou, která
vězňům umožní zapojit se do běžného
prostředí s vědomím, že dělají potřebnou
práci. Pracovní prostředí významným
způsobem snižuje pravděpodobnost
jejich opakovaných návratů do věznic
a tím si vlastně pomáháme vzájemně!“
zdůraznila starostka Černochová.
Odsouzení pomáhají s úklidem ulic,
vždy však v týmu společně s pracovníky
Komwagu.
„Myslíme si, že odpovědná společnost
by se měla snažit hledat nové efektivní
přístupy k práci s odsouzenými. Věříme,
že takto tomu můžeme pomoci,“ dodala
Jana Černochová.

Vítání občánků probíhá na Novoměstské raddnici a koná se zhruba v půl roce věku dítěte.
e.
V loňském roce jsme přivítali 158 dětí. Občánnci dostanou od Prahy 2 symbolický přívěsek
ek
zlatého klíčku, hračku a pamětní list.

PŘEHLED VÍTÁNÍ 2016
Únor
Duben
Květen
Červen
Otevřením průchodu a rozsáhlou revitalizací
místa se zpřístupnila další zajímavá cesta napříč
parkem.
Průchod hradbami mezi Folimankou a Ztracenkou byl dosud uzavřený kvůli havarijnímu stavu
zdi a složitému jednání s památkáři o způsobu opravy. Díky otevření této cesty bude nyní
krásně zrekonstruovaný Bastion XXXI přístupný
z obou stran, z Albertova i z Folimanky. Oblast

bude bezpečnější i díky novému osvětlení. „S kamarádkou chodíváme na koncerty do Bastionu.
Teď to máme od nás kratší a ještě si můžeme
vychutnávat hezký výhled z Bastionu,“ raduje se
paní Vlaďka z Albertova.
Pod schody byla koncem loňského roku dokončena obnova Sluneční stráně na Folimance.
Jednalo se o zarostlé části parku od Nuselského
mostu až ke schodišti.

„Otevřeli jsme další partie Folimanky a na místě kdysi zanedbaného koutu se nyní rozšiřuje
promenáda nad Nuselským údolím. Takzvaná
Sluneční terasa se naplno rozzáří brzy na jaře,
kdy bude možné dokončit zahradnické práce,“
řekl ke zdařilé rekonstrukci Václav Vondrášek,
zástupce starostky, a dodal: „Zpřístupněním cesty podél hradeb nyní získá celý areál zpět svůj
historický genius loci a navíc jsou z těchto míst
neobvyklé výhledy na Prahu.“

23 dětí
29 dětí
16 dětí
16 dětí

Září (7. 9.) 24 dětí
Září (14. 9.) 23 dětí
Listopad 27 dětí

„Vítání se koná zhruba jednou za dva měsíce
ce
a mezi rodiči je o tuto milou akci stále větší záájem,“ říká o své oblíbené činnosti místostarostka
ka
Alexandra Udženija.
Na vítání se samozřejmě mohou přijít podívat
at
i členové rodiny a kamarádi. Důležité je, že rodiče
če
musí své děti hlásit na vítání sami, protože radd
nice nesmí využívat osobní údaje. Přihlásit děti
můžete na email: alexandra.udzenija@praha2.cz,
ale nejpozději do jednoho roku věku dítěte.

Tento rok se právě v návaznosti na změnu zákona
poprvé posouvají zápisy do základních a posléze
i do mateřských škol. Pro základní školy proběhnou zápisy během dubna a pro mateřské školy
o měsíc později, tedy v květnu.

Během prosince a ledna se za obrovského zájmu
rodičů konalo první kolo dní otevřených dveří
na školách Prahy 2. Samozřejmě si všichni rodiče
chtějí pro své dítě vybrat tu nejvhodnější školu a ne pouze tu, kterou mají nejblíž. Starostka

Jana Černochová dále upřesňuje: „Vždy jsme pečlivě dbali na to, aby každá naše škola byla svým
zaměřením jedinečná a aby nabízela dětem
i rodičům nejen vysokou vzdělávací úroveň, ale
i pestrý sportovní, kulturní, či hudební program
a individuální přístup. Rozhodně nestojíme o to,
aby v každé škole bylo všechno naprosto identické a výuka probíhala monotónně a bez lidskosti,
jak by si to představovali sociální inženýři vládní
koalice. Vždyť každý jsme jiný, máme jiné zájmy,
jiné priority, jiný přístup k vědění a jiné dovednosti. Děti tráví ve školách obrovskou část svého
mládí a domníváme se, že by měly mít možnost
rozvíjet právě tím směrem, který je pro ně optimální. I proto je v základním školství důležitá variabilita a pestrost.“

KATALOG A VIDEA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
Čas je dnes velice cennou komoditou, kteČ
ré má každý méně, než by si přál. A právě
z toho důvodu jsme sestavili přehledný katalog základních škol Prahy 2, který by měl
tal
rodičům budoucích prvňáčků zjednodušit výrod
běr té jejich nejlepší základní školy.
katalogu jsou přehledné informace, co jedV ka
notlivé školy nabízejí, jejich základní charaktenotliv
ristiky a formy výuky. Katalogy jsou pro rodiče
volně k dispozici na úřadu městské části, v mateřských a základních školách. Z papíru ovšem nelze
poznat atmosféru, která na školách panuje, a prokatalog ještě doplněn o videoprezentace, kteto je kat
ré jsou k vidění na webu radnice i jednotlivých škol.

Videa umístěná na webových stránkách MČ Prahy 2 pomohou

rodičům vybrat nejvhodnější školu pro jejich budoucího prvňáčka.
škole ovšem vtiskuje její ředitel. U nás
Ducha každé
ka
na Praze 2 máme tým velice kvalitních, zkušených
a zapálených ředitelů, kteří pro „svoje“ školy žijí, a to doslova. Pokud by někdo zaťukal na dveře škol na dvojce i v půlce července, zřejmě by na něj ze
dveří
d
ří vykoukl
k kl její
j jí ředitel
ř dit l nebo
b ředitelka.
ř dit lk „Jako starostka a radní pro školství si jejich svědomité a mnohdy náročné práce velice vážím. Pevně věřím,
že i právě díky kvalitě ředitelů a pedagogického sboru si pro svého budoucího prvňáčka jednu z našich základních škol vyberete,“ dodává na závěr
starostka Prahy 2 Jana Černochová.
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Anthropoid, jejímž cílem bylo odstranění říšského protektora Reinharda Heydricha.
Hrdinský čin sedmi československých parašutistů byl největší odbojovou akcí
za 2. světové války v Evropě. Jsme přesvědčeni, že je potřeba připomínat si skutky
lidí, na které může být celý národ hrdý.

ZE ŽIVOTA KLUBŮ DVOJKY

Klubová činnost pro děti a rodiče

Hrátky pro každý věk
„Záleží nám na tom, aby děti
měly co nejpestřejší a nejbohatší
výběr aktivit, které je baví i rozvíjejí.
V jarních měsících je pro ně přichystána spousta venkovní zábavy. Například oblíbené bruslení s kočárky
začalo již 15. března,“ řekla zakladatelka a patronka klubu Alexandra
Udženija.
Zároveň také pokračují aktivity
všeho druhu pod střechou. Maminky se můžou účastnit kreativních
dílen v kavárně Maluj a vzít s sebou
i své nejmenší ratolesti. Pro děti
do dvou let jsou připraveny Hrátky
s písničkou a již pětileté děti si můžou vyzkoušet tanec s bojovými prvky, brazilskou capoeiru. Další akce, které si s dětmi užívají i rodiče jsou Jógohrátky nebo pilates, kde
nejprve maminky a děti cvičí odděleně a na konci hodiny se baví společnou hrou.

Šedesát a více - život bez hranice

Začíná Senior akademie
„Přála bych si, aby si všichni naši senioři mohli v klidu
užívat pohodového a aktivního života. Náš klub se stará o jejich zábavu ale také
o bezpečí, a nejen proto je
tu další ročník Senior akademie. Věřím, že bude stejně úspěšný jako ten loňský
a že bude mnohým k užitku,“ řekla místostarostka
Alexandra Udženija. Na obrázku je při gratulaci našim
seniorům v Klubu aktivního
stáří.
V letošním roce se přednášky Senior akademie
rozšířily o další aktuální témata. Zájemci tak například získají nové informace o základech právního vědomí, finanční gramotnosti, bezpečnosti
dopravy a samozřejmě zůstávají stále aktuální
témata, jak se ochránit před zloději a podvodníky. Těmito nebezpečími jsou ohroženi všichni, ale
senioři jsou obzvlášť zranitelní. Proto se akademie
setkala s velkým ohlasem a je o ni stále větší zájem. To potvrzuje pan Josef z Nuslí: „Dřív jsme si
s těmi podvodníky, co nám lezli hned do dveří,
vůbec nevěděli rady.“ Přednášky jsou zdarma každou středu na radnici dvojky.
Avšak pozor, nečíhají na nás jen nepoctivci, ale
také jarní únava! My v klubu však na ni máme recept – jógu. Kdo má zájem, může si ji s námi zacvičit každé úterý a čtvrtek (máme pro velký zájem
i termín navíc), nebo si jít zaplavat či vyzkoušet
zdravotní cvičení.
Kdo nemůže sportovat, vyzkouší třeba bezplatné kurzy práce s počítačem nebo si půjde počíst
do Vinohradské knihovny. V kom dřímá umělecký
duch, ten může navštěvovat dopolední kurzy kreslení. Večer pak třeba vyrazí na jeden z hudebních
„Stylových večerů“. Ti aktivnější si již nyní mohou
na polovinu května rezervovat příjemný sportov-
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Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují
či se zajímají o dění v Praze 2

NOVINY ODS PRAHY 2
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Jaro už se začíná probouzet, o to víc chceme, aby se ulice po zimě zase rozzářily
a pomohly k příjemné jarní náladě. Všem čtenářům přejeme krásné Velikonoce!

Na počest těchto hrdinů
proto uspořádá radnice Prahy 2 mimořádnou akci na Karlově náměstí. Po celý víkend
17. a 18. června tam bude
možné navštívit repliku dobového tábora československé
samostatné brigády působící
ve Velké Británii v roce 1941.
K vidění bude historická vojenská technika a vybavení,
ukázky boje zblízka, parašuPamětní deska na chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
tistického výcviku a činnosti
po seskoku i venkovní výstava.
Nezapomínáme ani na spoustu statečných lidí, kteří výsadkářům poskytovali po mnoho
měsíců pomoc různého druhu. K jejich uctění jsme připravili pamětní desky, které budou postupně představovány veřejnosti. První dvě, manželům Bergauerovým a Sobkovým, slavnostně odhalí starostka Jana Černochová v dubnu v Italské ulici, další přibudou v průběhu roku.
K výročí ještě vzniká publikace, která čtenáře seznámí s památnými místy Prahy 2 a osudy lidí
spojenými s operací Anthropoid.
„Všechny srdečně zveme na tyto akce, které pomohou zaplnit „bílá místa“ historie dvojky,“
dodává k záměru radnice Jana Černochová.

Pořádek a čistota:
plníme naše sliby

Vážení občané Prahy 2,
když jsem před čtyřmi roky předkládala
v Poslanecké sněmovně novelu zákona, která stanovila 16. leden jako další
z významných dnů České republiky, vnímala jsem to jako přirozený projev úcty
k heroickému činu mladého studenta,
který chtěl svojí revoltou v roce 1969
vyburcovat národ z letargie.
Nedávno jsem sledovala anketu mezi
mladými lidmi, z nichž polovina nevěděla, kdo byl Jan Palach. Takhle by
to být ale nemělo. I proto každý, kdo
mne chce navštívit v kanceláři na radnici Prahy 2, musí projít kolem vitríny
s pamětním artefaktem, vytvořeným
medailérem Otakarem Duškem podle
Palachovy posmrtné masky. Jsou na ní
otisknuty Palachovy rty a na zadní straně jeho poslední slova „Každý musí bojovat proti zlu, na které právě stačí…“.

Výstava návrhů

pomníku Milady Horákové

V lednu uspořádala radnice Prahy 2 výstavu návrhů pomníku
dr. Milady Horákové popravené
československým komunistickým režimem. „Myšlenka postavit pomník Milady Horákové
v Praze 2 má zcela jasné opodstatnění. Milada Horáková se
v Praze 2 narodila, bydlela tu
i studovala. V kostele sv. Ludmily měla svatbu a na zdi vyšehradského chrámu je její symbolický hrob. Bude nám
proto ctí mít na našem území také pomník této statečné ženy,“ řekla starostka Prahy 2
Jana Černochová.
V soutěži se sešlo celkem 23 děl, nejvíce hlasů dostal návrh E. Jilemnické. O konečné podobě pomníku, který by měl být hotov do dubna příštího roku, rozhodne Klub dr. Milady Horákové, se kterým se také vedení Prahy 2 dohodlo na jeho umístění v zahradě Ztracenka nad
Albertovem.
Radnice Prahy 2 je toho názoru, že je třeba se k odkazu Milady Horákové stále vracet. Zástupce starostky Ing. arch. Vondrášek k tomu doplnil: „Byť se to mladým v dnešní době může
jevit jako něco, co je dávnou historií a nemůže se opakovat, stačí se podívat na dění nejen
ve světě, ale i kolem nás. Demokracie je křehká a lze o ni velmi snadno přijít.”

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 2
ně relaxační pobyt v hotelu Clarion ve Špindlerově Mlýně!
Nasloucháme Vašim přáním a pro klub jsme
připravili další klubovou novinku: Kadeřnictví!
Účes vám upraví v Žitné ulici, kde pod dozorem
pedagogů pracují učni střední odborné školy,
kteří se nyní díky členům klubu nezastaví. Klub
Dvojka pro seniory totiž pro své členy v tomto kadeřnictví vyjednal příznivé ceny. Všichni jsou zde
s péčí velmi spokojeni a pookřejí i díky společnosti
šikovných mladých lidí.
„V lednu a únoru jsem navštívila řadu našich
seniorů, povídali jsme si v Klubu aktivního stáří
a také slavili významná jubilea. Mám tahle setkání
s moudrým stářím moc ráda a těší mě, když můžeme pro naše oslavence připravit něco milého,“
řekla místostarostka Alexandra Udženija.
V domě seniorů v Záhřebské blahopřáli gratulanti paní Jarmile k devadesátinám a paní Věře
k 93. narozeninám. U další jubilantky, devadesátileté paní Miroslavy, pomohli během návštěvy s výměnou žárovky. A paní Anežce (95 let) slíbila radní
Udženija pomoci s chybějícím madlem ve výtahu.
Neuvěřitelných 103. let se dožila paní Anička ze
spolku Vltavan. Ještě jednou všem našim oslavencům blahopřejeme!

Žijeme dvojkou

CHYTRÁ DVOJKA = ČISTÁ DVOJKA
Po zimě už potřebovaly naše ulice důkladný
jarní úklid, kdy vyjede veškerá dostupná mechanizace společnosti Komwag a.s., aby odstranila odpadky, prach, zbytky posypů i psích
exkrementů a zapojí se i pracovníci ručního
úklidu.
Další zlepšování čistoty a úklidu v ulicích je
jedním ze závazků ODS. A tato péče je na dvojce „na každém kroku“ vidět. Ať už se jedná
o činnost pracovníků úklidové firmy v ulicích
a parcích, nebo o pečlivou údržbu chodníků
a cest. A k tomu samozřejmě patří i otázky třídění a odvozu odpadu.

LETOS SE VYVÁŽÍ DENNĚ

jako důkaz o kvalitě služeb
Centrum sociálních služeb Praha 2 (CSS)
je zařízením na takové úrovni, že sbírá ta
nejvyšší ocenění. Nyní ale získalo ohodnocení obzvlášť cenné. CSS Praha 2 úspěšně
prošlo akreditačním procesem Spojené
akreditační komise, o. p. s. a stalo se prvním poskytovatelem pobytových sociálních služeb v Praze a jedním z mála v České republice, které má tuto akreditaci!
Hodnocení se týkalo velmi podrobně
všech postupů a principů práce s klienty
Centra. Hodnotil se například systém řízení
kvality zdravotní péče, ošetřovatelský proces, důstojné zacházení a úroveň zabezpečení soukromí, stravovací provoz, nutriční péče, nakládání s léky, spolehlivost zdravotnické techniky, zajištění paliativní péče, hygieny, rehabilitace a další.
„Na naše Centrum sociálních služeb jsme právem pyšní, nyní o to více, že akreditaci získalo
jako třetí v České republice a jako první v Praze”, uvedla radní Alexandra Udženija a zároveň ocenila nanejvýš obětavou práci všech pracovníků Centra.

www.odspraha2.cz

ODS Praha 2
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Tato atypická medaile, vytvořená
v symbolickém počtu 69 kusů, byla
v roce 2015 pokřtěna na radnici naší
městské části. S Prahou 2 ale Jana Palacha spojuje daleko víc. Bylo to právě
v Ústavu soudního lékařství na Albertově, kde sochař Olbram Zoubek sňal
Palachovi posmrtnou masku.

Podařilo se dosáhnout dalšího významného zlepšení, které se týká odpadkových košů. Počínaje
lednem jsou všechny koše na území Prahy 2 vyprazdňovány každý den, zatímco dosud je hlavní
město vyváželo pouze třikrát týdně. A místostarostka Alexandra Udženija (ODS) dál doplňuje:
„Od začátku roku také častěji vyvážíme koše na psí
exkrementy!“
To však nejsou jediné změny, týkající se košů. Stávající, mnohdy již opotřebované koše budou postupně měněny a již na jaře se obyvatelé dvojky
začnou setkávat se žlutočervenými koši na drobný
komunální odpad. V ulicích jich budou takřka čtyři
stovky.

CHYTRÉ KOŠE POMOHOU VŠEM
Obmění se také více jak 200 košů na psí exkrementy se zásobníky na sáčky. Toto, pejskaři velmi využívané zařízení bude nyní chytřejší. V rámci projektu CHYTRÁ A ČISTÁ PRAHA 2 budou tyto koše
doplněny kontrolními čipy.
Každý takto vybavený koš bude do Komwagu
odesílat signál, když dojde k vypotřebování sáčků
v zásobníku. Protože vzápětí budou sáčky doplňovány, budou koše nyní připravené neustále. A to
pomůže nejenom pejskařům, ale určitě i nám všem
pro zlepšení čistoty chodníků.

ZLEPŠUJEME PODLE VAŠICH PŘÁNÍ
K pěknému prostředí v naší městské části přispívá
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NOVĚ UKLIDÍME I MOBILEM
Nová mobilní aplikace bude doplněním této zaNově připravujeme možnost ještě rychleji a lépe
vedené služby, protože vše půjde přímo „z ulice“
upozornit na nepořádky, poruchy a jiné nešvary
označit, vyfotit a odeslat jednoduše z telefonu.
v ulicích.
A podobně jako u ohlášení přes webovou stránku
V nejbližších měsících představíme novou mobilní
se informace okamžitě okamžitě dostane na dispeaplikaci pro chytré telefony, která doplní stávající
čink společnosti Komwag, kde problém co nejdříve
webovou aplikaci Čistá dvojka. Projekt Čistá dvojzaregistrují a vyřeší.

Dnes si už jen pamětníci dokáží představit, jaký to byl v té době statečný čin,
a já jsem velmi ráda, že mezi čestnými
občany Prahy 2 je právě Olbram Zoubek. Ona památná poslední slova Jan
Palach vyřkl na území Prahy 2, na klinice popálenin v budově bývalého prvorepublikového Borůvkova sanatoria
v Legerově ulici. Právě tady zemřel tři
dny poté, co se na protest proti okupaci Československa a nastupující letargii národa polil hořlavinou. Shodou
okolností zemřel na stejném místě, kde
skonal v roce 1950 kněz Josef Toufar,
umučený v souvislosti s číhošťským zázrakem.
Odkaz Jana Palacha si 16. ledna připomínám každoročně. V předchozích letech u jeho busty na budově Filozofické
fakulty UK na Palachově náměstí nebo
při pietních aktech v horní části Václavského náměstí, kde uskutečnil čin, jenž
zasáhl celý svět. Jeho pohřeb několik
dní poté se stal jednou z posledních velkých akcí, při níž Češi a Slováci deklarovali masovou účastí jednoznačně svůj
nesouhlas s politickou nesvobodou.
I letos jsem věnovala Janu Palachovi
tichou vzpomínku a pevně věřím, že
v rámci chystané rekonstrukce budovy
bývalého sanatoria se dočkáme pietní
místnosti se vzpomínkou na Jana Palacha a Josefa Toufara, jak mi před časem
noví majitelé slíbili.
Když jsme před čtyřmi lety prosadili
v Poslanecké sněmovně Den památky
Jana Palacha, vyslechla jsem různé interpretace jeho činu. Jsem ale přesvědčena, že pokud na Palachovo poselství
nezapomeneme, nebyl jeho čin marný.
Mgr. Jana Černochová,
starostka MČ Praha 2

