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Žijeme dvojkou

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

P R O S I N E C / 2017

NOVINY ODS PRAHY 2

V tomto čísle najdete nejenom vánoční povídání a pravidelné ohlédnutí
za dvojkovým životem, ale i představení vize dalšího rozvoje, digitální dvojky.
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potřeba, abychom projevili občanskou statečnost i my.

Praha 2 na veterány nezapomíná
11. 11. 1918 – pro naše předky významné datum a důvod k radosti. Ten den byla podepsána
mírová smlouva, která ukončila 1. světovou válku. V celém západním světě je tento den pravidelně připomínán a oslavován jako Den válečných veteránů. I v České republice patří mezi
významné dny, přesto však velkou pozornost nebudí.

Proč? Je to přece už tak dávno, co ta Velká válka byla! A ta 2. světová už je nám také vzdálená. Ale právě
těm, kteří bojovali a nasazovali životy, vděčíme za to, že už si léta žádnou válku ani nedokážeme představit. Jistě si však uvědomujeme, že všude ve světě probíhají válečné konflikty. A v některých z nich
dobrovolně zasahují naši současní vojáci.
Především jim byla letos věnována oslava Dne
veteránů na náměstí Míru. Vždyť již i některé
jejich mise dnešní mládež nepamatuje – na tu
v bývalé Jugoslávii odjížděli čeští vojáci před
25 lety. A starostka Prahy 2 Jana Černochová je
přesvědčena, že „Čeští vojáci působící v zahraničních krizových oblastech šíří dobré jméno
naší země často výrazně účinněji, než to dělají
někteří politici. Za to jim patří velký dík.“
Dne veteránů se kromě představitelů Prahy 2
zúčastnili školáci, kteří zde soutěžili, a vojáci,
kteří předvedli vojenskou techniku i ukázky bojových akcí. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu i vojenské dokumenty. Měli možnost zapálit
svíčky za padlé a společně se za ně pomodlit.
Odcházeli pak s vlčím mákem v klopě, symbolem inspirovaným básní „Na flanderských polích“, napsanou J. McCraem pod dojmem smrti
přítele na frontě.

Do bunkru se psem
Již čtvrtý rok mají zvídaví návštěvníci
možnost zavítat do dříve zapovězených
a utajovaných míst. Díky iniciativě radnice si můžeme každý měsíc prohlédnout
jeden z deseti největších krytů civilní
obrany v Praze.

Kryt budovaný v 50. a počátkem 60. let měl
sloužit k ochraně obyvatel v případě jaderného
či jiného útoku. Má rozlohu přes 1300 m2 a pojme až 1260 osob na dobu 72 hodin. Je vybaven
mimo jiné pancéřovanými dveřmi, studnou,
toaletou a elektrickým agregátem. Je osvětlený i vytápěný a přetlakově zásobený kyslíkem.
Návštěvníci se tedy nemusí bát vstoupit, a kdo
Modrobílý robot z Hvězdných válek; jedna z větracích
by se přece jen obával, může s sebou vzít svého
šachet byla nečekaně vyzdobena neznámým tvůrcem.
psa jako strážce. Dobře vychovaní psi sem totiž
mají také povolen vstup zdarma. O prohlídku bunkru je vždy mimořádný zájem, zvláště v době instalace nových výstav, které se zde pravidelně konají. Kryt jako zajímavá historická kulisa budí ale i pozornost filmařů, například tvůrců historického seriálu s Tomem Cruisem.
„Velice nás těší, že kryt Folimanka přitahuje mladé i staré, historiky i kolemjdoucí, a doufáme, že odtud
odcházejí poučeni a s pocitem vděku, že nemusí kryt navštěvovat kvůli ohrožení válkou,“ uvedla k novodobé funkci bunkru Jana Černochová.

Zavítejte s dětmi k jesličkám
BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ
každý den od 11. 12. od 10 hod.
Dřevěný polychromovaný betlém
v postnazarénském stylu z konce 19. stol.
KOSTEL SV. IGNÁCE NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ
denně od 24. 12. od 10 hod.
Rozsáhlý vyřezávaný betlém vytvořený
kutnohorským řezbářem Františkem Charvátem
v pol. 20. stol.
KOSTEL P. MARIE, SV.JERONÝMA, EMAUZY
od 25. 12. od 9.30 hod.
Betlém ve stylu beuronské umělecké školy
z přelomu 19. a 20. stol. s postavami v životní
velikosti.
Při bombardování kostela zůstal nepoškozen
a po návratu ze Strahovského kláštera od r. 2003
je znovu vystavován.
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Letošní rok byl v Praze 2 ve znamení Anthropoidu. Na akci
jsme vzpomínali na různých
místech a rozličnými způsoby.
Myšlenka byla stále táž, vzdát
hold hrdinům, vojákům i civilistům, kteří bojovali za svobodu našeho
národa a neváhali nasadit a obětovat své životy.
Hlavní oslava 75. výročí operace Anthropoid proběhla 17. a 18. června na Karlově náměstí, kde
byla mimo jiné provedena rekonstrukce útoku českých parašutistů na vůz s říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. Rovněž jsme mohli vidět repliku tábora československé brigády
ve Velké Británii, ukázky vojenské techniky i výcviku parašutistů. „Na rozdíl od některých skeptiků si dovolím tvrdit, že máme své hrdiny, na které můžeme být jako národ hrdí. Operace Anthropoid je jen jedním z pádných důkazů“, prohlásila starostka Jana Černochová.
Celá náročná operace by se nemohla uskutečnit bez nezištné pomoci občanů Prahy 2. Právě jejich neokázalé hrdinství se vedení Prahy 2 rozhodlo v uplynulém roce také připomenout. Na několika místech naší městské části byly instalovány pamětní desky.
Tuto významnou událost připomínaly i další akce na dvojce. V budově Vinohradské radnice byla
k vidění výstava o historii a faktech. Pro nejmladší generaci byla vyhlášena výtvarná soutěž
a na streetartovém happeningu pod Nuselským mostem tvůrci graffiti předvedli vizuální ztvárnění témat Anthropoid a druhá světová válka.

ZE ŽIVOTA KLUBŮ DVOJKY

Klubová činnost pro děti a rodiče

Vždy jsem milovala Vánoce. Jako malá
holka jsem zbožňovala tu atmosféru,
vůni cukroví, nadělování dárků, koledy,
které jsme si doma zpívali, a všude
blikající světýlka. Vzpomínám, jak jsme
se sestrou a babičkou pekly cukroví.
Víc jsme překážely, než pomáhaly,
byly jsme upatlané od hlavy až k patě,
ale byly jsme šťastné. A hlavně jsme
přemýšlely, jestli nám Ježíšek přinese
vše, o co jsme si napsaly.
Už jsem „velká“ holka, ale i tak mě
nadšení z Vánoc neopustilo, a štěstí
dnes vidím v tom, že to samé prožívají
mé děti. Advent je pro mne dobou
zamyšlení, uklidnění, setkání se s přáteli
a možností, jak být s lidmi, které mám
ráda. Pro moji rodinu a okolí se snažím
vytvářet stejně klidnou atmosféru,
jako to pro mne dělali moji rodiče
a prarodiče.

Čas adventu
Advent je obdobím příprav, pro někoho spíše příprav duchovních, pro jiného hlavně
materiálních. Někdo si neumí představit
Vánoce bez hory jídla a kupy dárků. Mnozí cítí potřebu důkladně uklidit a udělat
pořádek, jiní raději uklízejí ve svém nitru
a dávají do pořádku své vztahy k bližním.
Ale většina z nás v tomto čase pamatuje
i na dobré skutky.

Prosinec je jeden z nejoblíbenějších měsíců našich
dětí a všem je jasné proč. Aby dětem čekání na Vánoce lépe utíkalo, nabízí Klub dvojka pro děti pravidelné
i speciální akce.

Nejsnazší možnost pomoci potřebným se nám
nabízí hned na vánočním trhu na náměstí Míru.
Můžeme zde, jako každý rok, najít výrobky, jejichž koupí podpoříme ty, k nimž osud nebyl příliš
laskavý. Na obou vánočních trzích Prahy 2 však
samozřejmě můžeme uspokojit i svou potřebu
obdarovat ty nejbližší. Stačí, když se zastavíme
Z komentované prohlídky výstavy Josefa Lady
v Galerii Tančící dům.

Šedesát a více - život bez hranice

u Levandulového šviháka,
ucítíme vůni Bylinné mýdlárví
ny, nakoukneme do Knihařství
měa písařství a navštívíme Umělecké kožeťuky, a o dárky je postaráno. Tak to dělá i paní Marie,,
nku s per-kterou jsme potkali u stánku
níčky. „Nenakupuji drahé dárky, ale na trhu
u Ludmily vždycky najdu něco pro vnoučátka
i kamarádky. Mám to tu
moc ráda, koneckonců
jsem tady byla pokřtěná.
Proto si nenechám ujít
zpívání před Ludmilou
ani adventní koncert!“
prozradila nám třiasedm-desátiletá vinohradskáá
rodačka.

Přála bych si, abychom se všichni
přes veškerý shon a stres zastavili
a uvědomili si, že vánoční svátky nejsou
o deseti kilech napečeného cukroví,
umytých oknech, ale o čase, kdy
můžeme pomoci. Že není většího daru,
než že člověk může pro jiného něco
udělat.
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Na Zderaze - již od
ássvátků. Nedílnou součásaké
tí návštěvy trhů bývá také
oumilé setkání s přáteli a souybět ani naši radní, kte- každý den do sedmé hodiny večerní
sedy. A u něj nesmějí chybět
večerní. K obdoří jsou vlastně obojí – naši sousedé i přátelé. Už bí adventu ale patří i koncerty. Letos se konají
3. prosince jsme se všichni sešli na tradičním Ad- 7., 14. a 21. prosince v kostele sv. Jana na Skalce,
ventním zastavení u Ludmily s horkou polévkou v Emauzích a u sv. Ludmily, o níž také vycháa svařeným vínem. Děti potěšilo divadelní před- zí další brožura z edice kostely Prahy 2. Možná
stavení a také si mohly samy vyrobit vánoční oz- však máte spíše chuť potěšit své oči, pak si můdoby. Jejich nejpodařenější výtvory budou ocežete vybrat z nabídky výstav a navštívit třeba tu
něny na dalším setkání 17. prosince, kdy se koná
s názvem Josef Čapek – vinohradský scénograf
oblíbené Zpívání koled se zastupiteli. „Předvánebo se podívat na kresby čínským štětcem Pavla
noční setkávání jsou jedny z nejhezčích okamžiků v roce. Vánoční strom a vyzdobené náměstí Turnovského ve Viničním altánu či zajít na retroMíru naplněné spoustou dospělých a dětí, dává spektivu Josefa Lady do Tančícího domu. Kdo si
pocit, jak je zachovávání určitých tradic a jistot pospíší, stihne jistě návštěvu bunkru Folimanka
stále důležité.“ svěřila se nám starostka Jana Čer- a po ní ještě komentovanou prohlídku Gröbeho
vily, obojí 16. prosince. Doufejme, že vám při tom
nochová.
Sváteční atmosféru a plno lákavých stánků na- nabitém programu, zbude čas i na pečení cukroví
jdete také na Tylově náměstí, kam můžete zajít a rozeslání vánočních pozdravů!

OBCHODY PŘEHLEDN

Slovo Vánoce teď slyšíme a vidíme všude. Oslavte je s námi a podpořte sváteční náladu kulturním
zážitkem. Můžete zajít třeba na koncert nebo do divadla.
Klub Dvojka pro seniory myslí na své členy i v období adventu a nabízí jim kromě obvyklého plavání
a jógy i zajímavé kulturní akce a výlety. Koncert na Novoměstské radnici s názvem „Vstříc Vánocům“ jistě
vytvoří tu správnou vánoční atmosféru. Vánoční výlet s překvapením se bude konat dokonce dvakrát.
Milovníci divadla určitě rádi zavítají na předvánoční představení „Škola žen“ do Vinohradského divadla.
A komentovaná procházka „Obecní dům“ nás zavede do samého centra předvánočního ruchu a zároveň
i do historie. Neopomeňte i komentovanou prohlídku výstavy Josefa Lady v Tančícím domě. Poetika
jeho obrazů má k vánocům a tradicím velmi blízko. Vystavené jsou po dlouhé době obrazy jako Ponocný,
Rvačka v hospodě i Mikuláš, čert a anděl nebo Tři koledníci na sv. Štěpána.
Po Vánocích bude zahájen kurz kreslení a také budou pokračovat přednášky o velkých osobnostech
dějin. Na práci s moderními technologiemi se bude zaměřovat Vzdělání dvojky, jeden z projektů chytré
dvojky určený přímo pro seniory (viz článek na straně 3 – Chytrá dvojka).
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Vánoční trhy na náměstí Míru mají své kouzlo.

Především pak právě před Vánoci
bychom si měli vzpomenout na ty,
kteří se svými blízkými být nemohou
nebo dokonce nemají možnost mít
vlastní střechu nad hlavou. My se u nás
na „Dvojce“ neustále snažíme, aby
sociální služby, a především pro seniory
a děti, byly na vysoké úrovni. Důkazem
je i fakt, že v letošním roce naše domy
pro sociální péči získaly několik cen. Je
to především zásluha našeho skvělého
personálu a já jsem za jejich práci,
kterou odvádějí,- nesmírně vděčná.

Kam v Praze 2
na půlnoční?

ZAHŘEJE U SRDCE

Konec roku aktivně

www.odspraha2.cz

Vážení občané Prahy 2,

OBDOBÍ, KTERÉ JE VÝZVOU A INSPIRACÍ

Čekání na vánoce

Ještě do poloviny měsíce je možno si zacvičit pilates pro
děti a rodiče ve studiu Bugifit nebo jógohrátky ve studiu
Karma Yoga. Maminky si mohou vyrobit nějaké vánoční
dárky v kavárně Maluj a děti se zatím zabaví v dětském
koutku. V Pavilonu Grébovka čeká na děti Vánoční posezení s pohádkou a malým překvapením.
Členové našeho klubu ale samozřejmě mohou po celý měsíc využívat také výhodných slev u našich partnerů. Malé
parádnice si třeba rády pořídí nový účes v kadeřnictví v Žitné 13, maminky nakoupí sladkosti v cukrárně Sweet Life
a celá rodina může vyrazit do Tančícího domu na výstavu
Josefa Lady.
Nezapomeňte se také zapojit do projektu „Děti vítány“,
o kterém píšeme více uvnitř novin na straně 3.

Příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně štěstí
a zdraví
do nového roku

Ě

Přeji Vám, abyste vánoční svátky
prožili v míru a spokojenosti v kruhu
svých blízkých a přátel. Vánoční
svátky mají být především o lásce,
pokoře a rozjímání. Zapomeňme
alespoň na chvíli na každodenní
starosti a užijme si klidu, tradičních
zvyků a krásných českých pohádek.
Všem dětem přeji bohatého Ježíška
a splnění přání. Není nic krásnějšího
než rozzářené dětské oči pod vánočním
stromečkem. Mějme se rádi, mějme
vzájemné pochopení. A to nejenom
o Vánocích, ale i v celém novém roce.
Do nového roku nám všem přeji pevné
zdraví, lásku, spokojenost a štěstí.
Každý den si připomeňme, že pomoc,
láska a vlídné slovo druhým je ten
největší dar, který můžeme druhému
věnovat.

Alexandra Udženija,
místostarostka MČ Praha 2
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Chodníky
v lepším stavu

DIGITÁLNÍ DVOJKA

Seriál s názvem „Chodníky uprostřed města“ pokračoval úspěšně
několika dalšími díly, které se odehrávaly v ulicích Moravská,
Vyšehradská, Varšavská, Americká, Budečská, Salmovská, Melounova,
U Kanálky nebo Ke Karlovu.
Chceme, aby chodníky byly v dobrém stavu.
Žádné díry, chybějící kostky, prostě čisto
a uklizeno. To všechny více nabádá k udržování pořádku a i jejich pravidelný úklid je
potom snazší.
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu mnoha chodníků byl obnoven dlouhodobý chodníkový program.
Vedení Prahy 2 na tento program každoročně vyčleňuje z rozpočtu přibližně 10 milionů korun. Stav
chodníků je hodnocen známkami 1- 5. Ty s pětkou
mají přednostní nárok na opravu, kterou provádí
Technická správa komunikací. Plán oprav je ovšem
ještě třeba koordinovat se správci a vlastníky podzemních sítí tak, aby nedošlo k situaci, že se opravený chodník zanedlouho znovu rozkope třeba kvůli
výměně potrubí. Díky každoroční podpoře radnice Prahy 2 může dostat nový povrch zhruba 2500
metrů čtverečních vinohradských, novoměstských
nebo nuselských chodníků, které rozsvítí nová a čistá dlažba.
„Jsme připraveni poskytnout další prostředky
na obnovu chodníků tak, aby naši občané mohli
chodit po ulicích hodných evropského velkoměsta,“ ujistil nás místostarosta za ODS Jan Korseska.

Chodníky v ulici Moravská před a po rekonstrukci

Chodníky v ulici Vyšehradská před a po rekonstrukci

Zapomnětliví, roztržití nebo také opatrní lidé si
mohou označit své mobily, deštníky, brýle či dokonce rybářské pruty speciálními přívěšky nebo
nálepkami neboli vrátilkami. Na nich je napsán osmimístný tzv. návratový kód.
Poctivý nálezce tento kód nahlásí do databáze
eztraty.cz, která zašle majiteli e-mail s informací,
kde se jeho majetek nachází. Nikdo se zároveň nemusí obávat, že by z identifikačního kódu při běžném nošení předmětu někdo mohl zjistit soukromé údaje o jeho majiteli. Kód je zcela anonymní,
avšak v případě nálezu spolehlivý.

Všechny aktuální informace získají na internetu nebo díky městské aplikaci.
Prostřednictvím elektronické identity komunikují lidé s úřady a platí poplatky nebo si
obstarávají služby online. Mají nižší spotřebu energií díky chytré distribuci tepla, vody
i elektřiny. Městská část neustále zlepšuje služby a nachází možnosti úspor díky datům
shromažďovaným ze všech oblastí správy. Ovzduší není znečištěné a ulice jsou čisté.
Občané se svými nápady podílejí na rozvoji místa, kde bydlí.

Přestože zřizování kontejnerů je úkolem magistrátu, ve skutečnosti tuto problematiku musí řešit
sama Praha 2 a je to její radnice, kdo má zásluhu
na vzniku dalších a dalších podzemních kontejnerů na území městské části.
Dvojka má dosud 14 podzemních stanovišť na tříděný odpad. V příštím roce jich přibude dalších
šest v ulicích Botičská, Čermákova, Chopinova,
Kladská, Lublaňská a Polská. Financování se městské části podařilo zajistit z Evropských dotací.

Toto není úryvek ze sci-fi románu, ale vize mezinárodního konceptu Smart City, který startuje
na Praze 2. Jeho cílem je, jednoduše řečeno, aby
se nám na dvojce lépe žilo. V praxi to znamená,
že koncept spojuje nejnovější poznatky z veřejné
správy, akademické obce, technologického byznysu a inovátorských projektů po celém světě
tak, aby digitální technologie pomáhaly zlepšovat kvalitu městských služeb a zároveň snižovat
náklady. Důležité je také, aby se sami občané více
podíleli na rozvoji své obce.
Mezi hlavní oblasti, v nichž bude k inovacím docházet, patří doprava, fungování veřejných budov a jejich spotřeba energie, hospodaření s odpady, turistika a prostředí ve městě.
Městská část Praha 2 má v současné době rozpracovánu řadu projektů, např. v oblastech hospodaření s energiemi, chytrých parků, nakládání
s odpady, nebo v sociální oblasti.

KONTEJNERY
SE OSVĚDČILY

Některá povolání jsou spíše poslání. Práce pečovatelky je nepochybně jedním z nich. V dnešní době, kdy všichni máme hodně práce a už
dávno nebydlí několik generací v jedné domácnosti, je velmi složité
postarat se o své nemocné a blízké.
Pečovatelky se tedy vlastně stávají členy rodiny, kteří na sebe tuto povinnost
převezmou. Náročnost jejich práce si někdy neumíme ani představit, ani ji
náležitě ocenit. Proto je skvělé, že existuje Národní cena sociálních služeb.
Ještě lepší je, že jedno z letošních ocenění putovalo opět na Prahu 2! Jana
Vlčková získala titul Pečovatelka roku 2017 za oblast pobytových sociálních
Vyznamenaná Jana Vlčková (vlevo) a ředitelka CSS Praha 2 Mgr. Martina
služeb.
Polanská s místostarostkou Alexandrou Udženija.
A nebyla z Prahy 2 první. Předloni získala Michaela Pachmanová z denního
stacionáře titul Pečovatelka roku. A v témže roce byla oceněna i Zdeňka Rakovská. Domov seniorů v Máchově ulici navíc letos opět obhájil ocenění Značka kvality. Je to zkrátka zařízení, na které může být dvojka pyšná.
„Mám velkou radost z toho, že jsme obhájili Značku kvality a že máme pro naše centrum za poslední roky již třetí titul Pečovatelka roku. To svědčí o tom,
že v našem dvojkovém centru pracují šikovní a obětaví lidé, kteří mají chuť pomáhat ostatním, a městská část se jim k tomu snaží vytvářet ty nejlepší
podmínky,“ vyjádřila své uznání Alexandra Udženija, místostarostka pro sociální oblast.

Také byste potřebovali, aby vám vaše brýle
nebo deštník uměly zatelefonovat, když je
někde zapomenete nebo ztratíte? Už to nebude nutné. Postará se o to pilotní projekt
eztraty.cz, do něhož se nedávno Praha 2
zapojila.

S věčnou nerudovskou otázkou „Kam
s ním?“ se potýkají všechna velkoměsta.
Radní Prahy 2 přistupují k řešení problémů s odpady již léta velmi zodpovědně, ať
už se jedná o svoz směsného odpadu nebo
o jeho třídění.

PODZEMNÍ

Máme skvělé
pečovatelky!

SLUŽBA
PRO ROZTRŽITÉ

Občané cestují pohodlnou veřejnou
dopravou, elektromobily, sdílenými koly
či auty. Nemusí za úředními záležitostmi
na radnici, vše lze vyřídit elektronicky.

STŮL PRO JEDNOHO

Všechna stanoviště budou vybavena kontejnery
na papír, plasty, čiré i barevné sklo a na nápojové
kartony. Překážkou umístění kontejnerů na dalších místech jsou podzemní inženýrské sítě. Další
tři stanoviště by mohla vzniknout v rámci celkové
rekonstrukce Vinohradské ulice.
Jako novinku se vedení Prahy 2 chystá spustit testovací provoz kontejnerů s čidly, která na dálku
ohlásí jejich aktuální stav. Díky tomu budou nádoby vyváženy podle potřeby a nikoli jen podle
pevného rozvrhu. To otevírá zcela nové možnosti
pro optimalizaci systému svozu odpadu.
„Je třeba ještě dodat, že městská část veškeré
služby spojené s likvidací odpadů činí nad rámec
svých povinností a ve prospěch občanů,“ připomněl místostarosta za ODS Ing. arch. Vondrášek.

PRAHA 2 OPĚT
PRŮKOPNÍKEM
V sociální oblasti hledá radnice Prahy 2 další nové směry jak podpořit ty sociálně slabé spoluobčany, kteří pomoc potřebují. Jednou z cest je podpora projektu Stůl pro jednoho, který pomáhá
řešit stravování lidí z ulice.

„Stravování lidí bez domova je palčivá otázka, zvlášť, když se omezil počet
denně vydávaných jídel v centru Naděje U Bulhara. V tomto projektu vidíme
jednu z dalších možností, jak stravování řešit,” vysvětluje záměr radnice místostarostka Alexandra Udženija (ODS).
Stůl pro jednoho je pilotní projekt, který vzniká za podpory radnice dvojky
a organizace Naděje. Princip je jednoduchý – restaurační podniky, zapojené
do Stolu pro jednoho, poskytují zdarma jídlo bezdomovcům. Ti jsou předem
vybráni, vybaveni speciálním průkazem a musí splňovat hygienické podmínky a být střízliví. Potom mají možnost dostat zdarma teplé jídlo, které si navíc snědí mezi ostatními hosty a díky tomu se mohou cítit zase jako součást společnosti a nikoli jako vyvrženci. Vždyť ne všichni se jimi stali vlastní vinou. Obě zúčastněné strany jsou spokojené, poskytovatelé mají dobrý pocit z laskavého
skutku a někteří obdarovaní na důkaz díků rádi pomohou třeba s úklidem před provozovnou.
„Jsme rádi, že Praha 2 je zase o krok napřed, a doufáme, že i ostatní městské části se do projektu zapojí. Budeme hledat další ochotné dárce, kterým není
lhostejný osud jejich spoluobčanů. Každý, kdo chce přispět, najde podrobnosti na www.stulprojednoho.cz nebo se může informovat na naší radnici,”
doplnila radní Alexandra Udženija.

technologií do více než sto různých agend zpracovávaných radními Prahy 2 od bytového hospodářství až po živnostenský rejstřík.

Chytrá lavička na náměstí Míru

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Již brzy bude zahájen projekt „Chytře na odpad
v Praze 2”. Ten pomůže řešit problém s přeplněním otvorů do podzemních kontejnerů, bude
sledovat stav kontejnerů a také zda není potřeba
doplnit sáčky v koších na psí exkrementy.

DOBRÁ KOMUNIKACE JE ZÁKLAD
Významný pokrok plánuje radnice také v komunikaci úřadu a informovanosti občanů.
Vedení Prahy 2 se soustředí především na zlepšení komunikace úřadu s občany a zkvalitnění
veřejného prostoru. Projekt vychází ze základních potřeb občanů, kteří se na Praze 2 pohybují.
Všichni očekávají kvalitní infrastrukturu, spolehlivou dopravu, parkování a solidní veřejné služby, které jsou finančně dostupné a jejichž úroveň
mohou ovlivnit. Velmi důležitou potřebou je
pocit bezpečí a v neposlední řadě kvalitní služby
úřadu městské části.
K tomu napomůže právě zavádění digitálních

V PŘÍŠTÍM ROCE ČEKÁ PRAHU 2
REALIZACE TĚCHTO PROJEKTŮ:

Chytrý koš na Rašínově nábřeží

Praha 2 má již celkem čtrnáct míst s podzemními
kontejnery. Problém ale bývá s jejich naplněním,
kdy hrdlo někdy ucpe příliš objemný odpad, odpadky se vrší a vyváží se poloprázdný kontejner.
„Smyslem tohoto řešení je, aby se odpad nevyvážel jen podle plánu, ale podle aktuální situace,“
popisuje část projektu místostarosta Prahy 2 pro
oblast životního prostředí Václav Vondrášek.
Na náplavce na Rašínově nábřeží jsou zkušebně
instalované chytré koše. Každý koš má instalo-

vaný solární panel a lis, který stlačuje odpad. Do
košů se vejde až 8x více odpadu. Další snížení
nákladů na svoz přináší komunikce nádoby s dispečinkem.
Další novinka se týká instalace prvních chytrých
lamp veřejného osvětlení. Objeví se na Karlově náměstí, náměstí Míru, v Riegrových sadech
a parku Folimanka. „Chytré lampy budou mít
řadu užitečných funkcí. Budou například opatřeny senzory hluku a prachu, SOS tlačítkem k přivolání okamžité pomoci a budou poskytovat Wi-Fi
signál pro připojení k internetu. Jiné budou sloužit jako nabíječka pro elektromobily a elektrokola,“ upřesňuje místostarosta Prahy 2 pro oblast
dopravy Jan Korseska.

VEŘEJNÁ SPRÁVA
Úřad městské části zavedl interaktivní úřední
desku, která umožňuje obyvatelům Prahy 2 lepší
přístup k informacím o všech důležitých událostech v městské části. Je to moderní forma komunikace a její nespornou výhodou je, že bez omezení zobrazuje dokumenty 24 hodin denně.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT
Dalším z projektů v rámci konceptu Smart City
je rozvoj energetické politiky městské části. Vedení radnice Prahy 2 si dalo za cíl zlepšit řízení

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
„Jsme první městská část, která zavede koncept Smart City do sociální oblasti.
Projekty „Chytrá dvojka“ usnadní obyvatelům Prahy 2 orientaci v běžných životních
situacích, ale také pomohou potřebným s řešením v krizových okamžicích. Zaměřujeme se především na seniory a rodiny s malými dětmi,“ vysvětluje iniciátorka projektu
Alexandra Udženija. Projekty budou postupně realizovány v průběhu příštího roku.

DĚTI VÍTÁNY
Pokud začneme od našich nejmenších, právě
pro ně a jejich rodiče i prarodiče je připravena
síť přátelských míst v naší městské části, kde jsou
návštěvy s Vaší malou ratolestí vítány. Oslovili
jsme místní podnikatele, provozovny, zmapovali
veřejná místa a následně vytvořili přehlednou
mapu míst, kde lze využít například dětského
koutku, ohřívačky na dětské jídlo, dětské stoličky
a mnoho dalších služeb. Zmapované body tohoto projektu naleznete na webovém portálu Prahy 2 a jednotlivé provozovny budou označeny
logem Děti vítány.
Kromě informovanosti je cílem také rozvoj
dobrých sousedských vztahů, takže samotní
rodiče nebo prarodiče mohou být dalšími aktivními tvůrci této mapy. Stačí se připojit z ja-

v Praze 2. Obsahem budou také pozvánky a upozornění na společenské a kulturní akce, informace klubu Dvojka pro seniory, nebo aktuality
z Centra sociálních služeb Praha 2.

kéhokoliv počítače či chytrého mobilního zařízení na webovou stránku městské části Praha 2
a Vaše oblíbené místo doporučit ostatním.

SMS DVOJKY
Novým informačním kanálem určeným pro naše
seniory bude služba SMS dvojky. Projekt radnici
poskytuje možnost rychle předávat široké spektrum sdělení jednoduchou formou SMS zpráv
bezpečně až domů. Systém zprostředkuje seniorům údaje o připravovaných akcích městské části, změnách v poskytování sociálních služeb ale
také aktuální informace při krizových situacích.
Spustit službu půjde jednoduše na webové
stránce městské části. Zde se jen označí typ
zpráv, o které bude mít senior zájem. Na výběr
budou tři tematické kategorie informací: Aktivní senior, Aktuality ze sociálních služeb a Život

VZDĚLÁNÍ DVOJKY
Dalším prvkem v sociální oblasti je projekt vzdělávání seniorů. Praha 2 chce být chytré a moderní město, ve kterém se lidé mají cítit komfortně
a mohou velmi jednoduše využívat různé technologie, jež dnešní doba přináší. Ale v souvislosti
se stále větší potřebou zvládat moderní technologie se snaží radnice vyjít vstříc také seniorům,
kteří mají chuť a potřebu se vzdělávat. Například
počítačové kurzy, které zajišťuje klub Dvojka pro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nabíjecí zóny pro elektromobily
interaktivní infopanely na ÚMČ
informační obrazovky
interaktivní formuláře pro elektronické podání
zjednodušený model životních událostí a z nich
vyplývajících životních situací na internetu
zpřehlednění mapového portálu a jeho
napojení na životní události - lepší orientace
ve službách poskytovaných v Praze 2
lepší využití mobilních a webových aplikací
další zlepšení komunikace mezi úřadem
a občanem
rozmístění dalších senzorů na lampy, koše
a lavičky
využití SMS zpráv v sociální oblasti

energetiky městské části a nacházet možnosti
energetických a finančních úspor. Praha 2 má
ve správě 34 budov, kterých se bude týkat počáteční fáze projektu. Později se bude rozšiřovat až
na více než 200 objektů. Vzhledem k náročnosti
projektu bude nad jeho realizací bdít energetický manažer městské části. Jeho úkolem bude připravit energetický plán městské části, zkoumat
její energetické potřeby a technický stav energetické infrastruktury. Podstatnou součástí hospodaření s energiemi je bezpochyby dosahování
jejich úspor nebo získávání energie z odpadu.
„Chytrá dvojka představuje celou řadu technologických řešení a vylepšení, která nám mají
usnadnit život a zjednodušit komunikaci občanů
s úřady,“ upřesnil Jan Recman (ODS).
seniory (pro své členy dokonce bezplatně), už
probíhají, ale lze se do nich zapojit i během celého roku. Konají se v prostorách Střední průmyslové školy elektrotechnické v Ječné ulici č. 30,
kde se mohou senioři seznámit se základy práce
na počítači, tabletu či jiném moderním zařízení.

NADAČNÍ FOND DVOJKA SRDCEM
Nadační fond „Dvojka Srdcem“ si vytýčil jako
hlavní cíl pomáhat sociálně potřebným občanům na Praze 2. Smyslem je propojit místní dárce s lidmi, kteří momentálně potřebují pomoc.
Městská část Praha 2 bude v roli zakladatele
fondu, garanta a koordinátora pomoci. Hlavní
osu projektu tvoří komunikace na webu, kde
se budou postupně objevovat jak příběhy lidí
v krizových situacích, tak jména dárců, kteří se
rozhodnou pomoci. Vyhledávání lidí, kteří potřebují pomoc, bude dalším úkolem Nadačního
fondu, ale při návrzích počítáme i s aktivní účastí
občanů. Nadační fond Prahy 2 svým zajišťováním podpory, zejména osobám v tíživé situaci,
seniorům, handicapovaným, přinese další prohlubování sounáležitosti a upevňování zdravého
patriotismu na dvojce.
„Samozřejmě budeme rádi za každou pomoc
komukoliv, kdo cítí stejně jako my, že Praha 2 je
obcí, kde si lidé umí a chtějí pomáhat a nejsou
si lhostejní. Našim úkolem je nyní propojit lidi,
kteří pomoci chtějí, s těmi, kdo pomoc nutně potřebují. Věřím, že se najde hodně lidí, kteří sdílejí
naši myšlenku lidské solidarity,” doplňuje místostarostka Alexandra Udženija.
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Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují
či se zajímají o dění v Praze 2
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NOVINY ODS PRAHY 2

V tomto čísle najdete nejenom vánoční povídání a pravidelné ohlédnutí
za dvojkovým životem, ale i představení vize dalšího rozvoje, digitální dvojky.

V d í Prahy
Vedení
P h 2 sii d
dalo
l za cíl
íl připomínat
ři
í t osobnosti,
b
ti na kt
které
é
může být náš národ právem hrdý. I když naštěstí žijeme v míru,
mohou nám tito lidé být inspirací. Nikdy totiž nevíme, kdy bude
potřeba, abychom projevili občanskou statečnost i my.

Praha 2 na veterány nezapomíná
11. 11. 1918 – pro naše předky významné datum a důvod k radosti. Ten den byla podepsána
mírová smlouva, která ukončila 1. světovou válku. V celém západním světě je tento den pravidelně připomínán a oslavován jako Den válečných veteránů. I v České republice patří mezi
významné dny, přesto však velkou pozornost nebudí.

Proč? Je to přece už tak dávno, co ta Velká válka byla! A ta 2. světová už je nám také vzdálená. Ale právě
těm, kteří bojovali a nasazovali životy, vděčíme za to, že už si léta žádnou válku ani nedokážeme představit. Jistě si však uvědomujeme, že všude ve světě probíhají válečné konflikty. A v některých z nich
dobrovolně zasahují naši současní vojáci.
Především jim byla letos věnována oslava Dne
veteránů na náměstí Míru. Vždyť již i některé
jejich mise dnešní mládež nepamatuje – na tu
v bývalé Jugoslávii odjížděli čeští vojáci před
25 lety. A starostka Prahy 2 Jana Černochová je
přesvědčena, že „Čeští vojáci působící v zahraničních krizových oblastech šíří dobré jméno
naší země často výrazně účinněji, než to dělají
někteří politici. Za to jim patří velký dík.“
Dne veteránů se kromě představitelů Prahy 2
zúčastnili školáci, kteří zde soutěžili, a vojáci,
kteří předvedli vojenskou techniku i ukázky bojových akcí. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu i vojenské dokumenty. Měli možnost zapálit
svíčky za padlé a společně se za ně pomodlit.
Odcházeli pak s vlčím mákem v klopě, symbolem inspirovaným básní „Na flanderských polích“, napsanou J. McCraem pod dojmem smrti
přítele na frontě.

Do bunkru se psem
Již čtvrtý rok mají zvídaví návštěvníci
možnost zavítat do dříve zapovězených
a utajovaných míst. Díky iniciativě radnice si můžeme každý měsíc prohlédnout
jeden z deseti největších krytů civilní
obrany v Praze.

Kryt budovaný v 50. a počátkem 60. let měl
sloužit k ochraně obyvatel v případě jaderného
či jiného útoku. Má rozlohu přes 1300 m2 a pojme až 1260 osob na dobu 72 hodin. Je vybaven
mimo jiné pancéřovanými dveřmi, studnou,
toaletou a elektrickým agregátem. Je osvětlený i vytápěný a přetlakově zásobený kyslíkem.
Návštěvníci se tedy nemusí bát vstoupit, a kdo
Modrobílý robot z Hvězdných válek; jedna z větracích
by se přece jen obával, může s sebou vzít svého
šachet byla nečekaně vyzdobena neznámým tvůrcem.
psa jako strážce. Dobře vychovaní psi sem totiž
mají také povolen vstup zdarma. O prohlídku bunkru je vždy mimořádný zájem, zvláště v době instalace nových výstav, které se zde pravidelně konají. Kryt jako zajímavá historická kulisa budí ale i pozornost filmařů, například tvůrců historického seriálu s Tomem Cruisem.
„Velice nás těší, že kryt Folimanka přitahuje mladé i staré, historiky i kolemjdoucí, a doufáme, že odtud
odcházejí poučeni a s pocitem vděku, že nemusí kryt navštěvovat kvůli ohrožení válkou,“ uvedla k novodobé funkci bunkru Jana Černochová.

Zavítejte s dětmi k jesličkám
BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ
každý den od 11. 12. od 10 hod.
Dřevěný polychromovaný betlém
v postnazarénském stylu z konce 19. stol.
KOSTEL SV. IGNÁCE NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ
denně od 24. 12. od 10 hod.
Rozsáhlý vyřezávaný betlém vytvořený
kutnohorským řezbářem Františkem Charvátem
v pol. 20. stol.
KOSTEL P. MARIE, SV.JERONÝMA, EMAUZY
od 25. 12. od 9.30 hod.
Betlém ve stylu beuronské umělecké školy
z přelomu 19. a 20. stol. s postavami v životní
velikosti.
Při bombardování kostela zůstal nepoškozen
a po návratu ze Strahovského kláštera od r. 2003
je znovu vystavován.

Žijeme dvojkou

Letošní rok byl v Praze 2 ve znamení Anthropoidu. Na akci
jsme vzpomínali na různých
místech a rozličnými způsoby.
Myšlenka byla stále táž, vzdát
hold hrdinům, vojákům i civilistům, kteří bojovali za svobodu našeho
národa a neváhali nasadit a obětovat své životy.
Hlavní oslava 75. výročí operace Anthropoid proběhla 17. a 18. června na Karlově náměstí, kde
byla mimo jiné provedena rekonstrukce útoku českých parašutistů na vůz s říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. Rovněž jsme mohli vidět repliku tábora československé brigády
ve Velké Británii, ukázky vojenské techniky i výcviku parašutistů. „Na rozdíl od některých skeptiků si dovolím tvrdit, že máme své hrdiny, na které můžeme být jako národ hrdí. Operace Anthropoid je jen jedním z pádných důkazů“, prohlásila starostka Jana Černochová.
Celá náročná operace by se nemohla uskutečnit bez nezištné pomoci občanů Prahy 2. Právě jejich neokázalé hrdinství se vedení Prahy 2 rozhodlo v uplynulém roce také připomenout. Na několika místech naší městské části byly instalovány pamětní desky.
Tuto významnou událost připomínaly i další akce na dvojce. V budově Vinohradské radnice byla
k vidění výstava o historii a faktech. Pro nejmladší generaci byla vyhlášena výtvarná soutěž
a na streetartovém happeningu pod Nuselským mostem tvůrci graffiti předvedli vizuální ztvárnění témat Anthropoid a druhá světová válka.

ZE ŽIVOTA KLUBŮ DVOJKY

Klubová činnost pro děti a rodiče

Vždy jsem milovala Vánoce. Jako malá
holka jsem zbožňovala tu atmosféru,
vůni cukroví, nadělování dárků, koledy,
které jsme si doma zpívali, a všude
blikající světýlka. Vzpomínám, jak jsme
se sestrou a babičkou pekly cukroví.
Víc jsme překážely, než pomáhaly,
byly jsme upatlané od hlavy až k patě,
ale byly jsme šťastné. A hlavně jsme
přemýšlely, jestli nám Ježíšek přinese
vše, o co jsme si napsaly.
Už jsem „velká“ holka, ale i tak mě
nadšení z Vánoc neopustilo, a štěstí
dnes vidím v tom, že to samé prožívají
mé děti. Advent je pro mne dobou
zamyšlení, uklidnění, setkání se s přáteli
a možností, jak být s lidmi, které mám
ráda. Pro moji rodinu a okolí se snažím
vytvářet stejně klidnou atmosféru,
jako to pro mne dělali moji rodiče
a prarodiče.

Čas adventu
Advent je obdobím příprav, pro někoho spíše příprav duchovních, pro jiného hlavně
materiálních. Někdo si neumí představit
Vánoce bez hory jídla a kupy dárků. Mnozí cítí potřebu důkladně uklidit a udělat
pořádek, jiní raději uklízejí ve svém nitru
a dávají do pořádku své vztahy k bližním.
Ale většina z nás v tomto čase pamatuje
i na dobré skutky.

Prosinec je jeden z nejoblíbenějších měsíců našich
dětí a všem je jasné proč. Aby dětem čekání na Vánoce lépe utíkalo, nabízí Klub dvojka pro děti pravidelné
i speciální akce.

Nejsnazší možnost pomoci potřebným se nám
nabízí hned na vánočním trhu na náměstí Míru.
Můžeme zde, jako každý rok, najít výrobky, jejichž koupí podpoříme ty, k nimž osud nebyl příliš
laskavý. Na obou vánočních trzích Prahy 2 však
samozřejmě můžeme uspokojit i svou potřebu
obdarovat ty nejbližší. Stačí, když se zastavíme
Z komentované prohlídky výstavy Josefa Lady
v Galerii Tančící dům.

Šedesát a více - život bez hranice

u Levandulového šviháka,
ucítíme vůni Bylinné mýdlárví
ny, nakoukneme do Knihařství
měa písařství a navštívíme Umělecké kožeťuky, a o dárky je postaráno. Tak to dělá i paní Marie,,
nku s per-kterou jsme potkali u stánku
níčky. „Nenakupuji drahé dárky, ale na trhu
u Ludmily vždycky najdu něco pro vnoučátka
i kamarádky. Mám to tu
moc ráda, koneckonců
jsem tady byla pokřtěná.
Proto si nenechám ujít
zpívání před Ludmilou
ani adventní koncert!“
prozradila nám třiasedm-desátiletá vinohradskáá
rodačka.

Přála bych si, abychom se všichni
přes veškerý shon a stres zastavili
a uvědomili si, že vánoční svátky nejsou
o deseti kilech napečeného cukroví,
umytých oknech, ale o čase, kdy
můžeme pomoci. Že není většího daru,
než že člověk může pro jiného něco
udělat.
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Na Zderaze - již od
ássvátků. Nedílnou součásaké
tí návštěvy trhů bývá také
oumilé setkání s přáteli a souybět ani naši radní, kte- každý den do sedmé hodiny večerní
sedy. A u něj nesmějí chybět
večerní. K obdoří jsou vlastně obojí – naši sousedé i přátelé. Už bí adventu ale patří i koncerty. Letos se konají
3. prosince jsme se všichni sešli na tradičním Ad- 7., 14. a 21. prosince v kostele sv. Jana na Skalce,
ventním zastavení u Ludmily s horkou polévkou v Emauzích a u sv. Ludmily, o níž také vycháa svařeným vínem. Děti potěšilo divadelní před- zí další brožura z edice kostely Prahy 2. Možná
stavení a také si mohly samy vyrobit vánoční oz- však máte spíše chuť potěšit své oči, pak si můdoby. Jejich nejpodařenější výtvory budou ocežete vybrat z nabídky výstav a navštívit třeba tu
něny na dalším setkání 17. prosince, kdy se koná
s názvem Josef Čapek – vinohradský scénograf
oblíbené Zpívání koled se zastupiteli. „Předvánebo se podívat na kresby čínským štětcem Pavla
noční setkávání jsou jedny z nejhezčích okamžiků v roce. Vánoční strom a vyzdobené náměstí Turnovského ve Viničním altánu či zajít na retroMíru naplněné spoustou dospělých a dětí, dává spektivu Josefa Lady do Tančícího domu. Kdo si
pocit, jak je zachovávání určitých tradic a jistot pospíší, stihne jistě návštěvu bunkru Folimanka
stále důležité.“ svěřila se nám starostka Jana Čer- a po ní ještě komentovanou prohlídku Gröbeho
vily, obojí 16. prosince. Doufejme, že vám při tom
nochová.
Sváteční atmosféru a plno lákavých stánků na- nabitém programu, zbude čas i na pečení cukroví
jdete také na Tylově náměstí, kam můžete zajít a rozeslání vánočních pozdravů!

OBCHODY PŘEHLEDN

Slovo Vánoce teď slyšíme a vidíme všude. Oslavte je s námi a podpořte sváteční náladu kulturním
zážitkem. Můžete zajít třeba na koncert nebo do divadla.
Klub Dvojka pro seniory myslí na své členy i v období adventu a nabízí jim kromě obvyklého plavání
a jógy i zajímavé kulturní akce a výlety. Koncert na Novoměstské radnici s názvem „Vstříc Vánocům“ jistě
vytvoří tu správnou vánoční atmosféru. Vánoční výlet s překvapením se bude konat dokonce dvakrát.
Milovníci divadla určitě rádi zavítají na předvánoční představení „Škola žen“ do Vinohradského divadla.
A komentovaná procházka „Obecní dům“ nás zavede do samého centra předvánočního ruchu a zároveň
i do historie. Neopomeňte i komentovanou prohlídku výstavy Josefa Lady v Tančícím domě. Poetika
jeho obrazů má k vánocům a tradicím velmi blízko. Vystavené jsou po dlouhé době obrazy jako Ponocný,
Rvačka v hospodě i Mikuláš, čert a anděl nebo Tři koledníci na sv. Štěpána.
Po Vánocích bude zahájen kurz kreslení a také budou pokračovat přednášky o velkých osobnostech
dějin. Na práci s moderními technologiemi se bude zaměřovat Vzdělání dvojky, jeden z projektů chytré
dvojky určený přímo pro seniory (viz článek na straně 3 – Chytrá dvojka).
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Vánoční trhy na náměstí Míru mají své kouzlo.

Především pak právě před Vánoci
bychom si měli vzpomenout na ty,
kteří se svými blízkými být nemohou
nebo dokonce nemají možnost mít
vlastní střechu nad hlavou. My se u nás
na „Dvojce“ neustále snažíme, aby
sociální služby, a především pro seniory
a děti, byly na vysoké úrovni. Důkazem
je i fakt, že v letošním roce naše domy
pro sociální péči získaly několik cen. Je
to především zásluha našeho skvělého
personálu a já jsem za jejich práci,
kterou odvádějí,- nesmírně vděčná.

Kam v Praze 2
na půlnoční?

ZAHŘEJE U SRDCE

Konec roku aktivně

www.odspraha2.cz

Vážení občané Prahy 2,

OBDOBÍ, KTERÉ JE VÝZVOU A INSPIRACÍ

Čekání na vánoce

Ještě do poloviny měsíce je možno si zacvičit pilates pro
děti a rodiče ve studiu Bugifit nebo jógohrátky ve studiu
Karma Yoga. Maminky si mohou vyrobit nějaké vánoční
dárky v kavárně Maluj a děti se zatím zabaví v dětském
koutku. V Pavilonu Grébovka čeká na děti Vánoční posezení s pohádkou a malým překvapením.
Členové našeho klubu ale samozřejmě mohou po celý měsíc využívat také výhodných slev u našich partnerů. Malé
parádnice si třeba rády pořídí nový účes v kadeřnictví v Žitné 13, maminky nakoupí sladkosti v cukrárně Sweet Life
a celá rodina může vyrazit do Tančícího domu na výstavu
Josefa Lady.
Nezapomeňte se také zapojit do projektu „Děti vítány“,
o kterém píšeme více uvnitř novin na straně 3.

Příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně štěstí
a zdraví
do nového roku

Ě

Přeji Vám, abyste vánoční svátky
prožili v míru a spokojenosti v kruhu
svých blízkých a přátel. Vánoční
svátky mají být především o lásce,
pokoře a rozjímání. Zapomeňme
alespoň na chvíli na každodenní
starosti a užijme si klidu, tradičních
zvyků a krásných českých pohádek.
Všem dětem přeji bohatého Ježíška
a splnění přání. Není nic krásnějšího
než rozzářené dětské oči pod vánočním
stromečkem. Mějme se rádi, mějme
vzájemné pochopení. A to nejenom
o Vánocích, ale i v celém novém roce.
Do nového roku nám všem přeji pevné
zdraví, lásku, spokojenost a štěstí.
Každý den si připomeňme, že pomoc,
láska a vlídné slovo druhým je ten
největší dar, který můžeme druhému
věnovat.

Alexandra Udženija,
místostarostka MČ Praha 2

