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Výročí

Zveme Vás do PARLAMENTU!

VZPOMÍNKA
na MICHALA BASCHE
Praha 2 má šťastnou ruku na výběr svých starostů.
V letech 1998 – 2006 působil na vinohradské radnici
nezapomenutelný Michal Basch (ODS).
V únoru jsme si připomněli již desáté výročí dne, kdy
pan Basch opustil tento svět. Není snad člověka, který by na něj nevzpomínal v dobrém. Z jeho klidného
a džentlmenského vystupování by si mnozí politici měli
vzít příklad. Všechny problémy a konflikty dokázal řešit
s noblesou a bez zbytečného rozčilování. Pro rozvoj Prahy 2 přitom udělal velmi mnoho, ať už jde o rekonstrukci
parku Grébovka nebo přestavbu budovy úřadu. Podpořil investice, které pozitivně ovlivnily naši městskou část
a vytvořil i podmínky pro úspěšnou práci svých následovníků.
Michal Basch, profesním zaměřením matematik-statistik,
byl po celá desetiletí aktivní též jako sportovec, skaut, táborník, organizátor a inspirátor, středoškolský pedagog, patriot a znalec Prahy. Byl členem spolku Vltavan a předsedou Společnosti Jana Masaryka, autorem
vysokoškolských skript i překladatelem do angličtiny.
Občané a radní Prahy 2 na něj ale budou vzpomínat především jako na osvíceného, vstřícného a vzdělaného komunálního politika, jehož odkaz je třeba naplňovat a dále rozvíjet.

vase

Vaše Jana Černochová

PRO DOMLUVENÍ TERMÍNU NÁVŠTĚVY
NAPIŠTE, PROSÍM, NA MAIL: lenka.mottlova@ods.cz

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

NOVINY ODS PRAHY 2

S průvodci nejpovolanějšími, našimi poslanci, máte nyní jedinečnou příležitost
nahlédnout do zákulisí Poslanecké sněmovny. Po sjednání návštěvy Vás ochotně
provedou historickými paláci dolní komory až do hlavního jednacího sálu.
Podle tabule se zasedacím pořádkem můžete hádat, kterému poslanci patří jaký
polštářek, sloužící k pohodlnějšímu sezení během mnohahodinových jednání.
Dozvíte se řadu zajímavých informací o fungování sněmovny, poslanců, ale také
třeba o nabídce parlamentní kuchyně. A kdoví, možná Vás tato návštěva inspiruje
ke stáži ve sněmovně nebo dokonce k aktivní účasti na politickém dění v naší
zemi. Přijďte, těšíme se na Vás!
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Škola je základ života, to ví každý dospělý. A v zemi, která dala světu Komenského,
by vzdělávání mělo být na vysoké úrovni.
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Vážení občané Prahy 2,

PŘED 45 LETY BYL DOKONČEN NUSELSKÝ MOST

Stavby století republiky
Letos si připomínáme a slavíme 100. výročí vzniku samostatné
republiky. Jedním z dárků od Prahy 2 je výstava, která byla
6. února otevřena na náměstí Míru.
Městská část ve spolupráci s nakladatelstvím Foibos instalovala v budově radnice informační
panely s texty a fotografiemi významných staveb na území Prahy 2, které vznikly během uplynulého století.
K nim patří např. budova Českého
rozhlasu, Vinohradská sokolovna
a také Tančící dům.
Doprovodným programem výstavy byly tři přednášky pořádané Kotěrovým centrem architektury.
Odborníci na slovo vzatí pohovořili na téma „Praha 2 na Seznamu
světového dědictví UNESCO,“
„Carlo Lurago a František Maxmilián Kaňka, tvůrci barokních
staveb Prahy 2“ a „Stavby století
republiky v Praze 2“.

Nuselský most slaví letos 45. narozeniny. Mohl už však
oslavit třeba i sté. První plány na překlenutí nuselského
údolí totiž vznikaly již na počátku minulého století.
Nuselský most by tehdy nebyl z předpjatého betonu, ale
mohl být třeba celý železný nebo železobetonový se třemi
oblouky, jak navrhoval konstruktér Stanislav Bechyně, stavitel paláce Lucerna. Pražané si však na zahájení stavby museli ještě několik desítek let počkat.
A počkat si museli i několik měsíců na otevření již hotového
mostu, naplánované pár dní před 25. výročím komunistického převratu v Československu. Nový most, jakožto další
z důkazů úspěchů reálného socialismu, byl samozřejmě
pojmenován Gottwaldův a stejně tak i pozdější stanice metra (nyní Vyšehrad). Metro ovšem původně mostem jezdit
nemělo, počítalo se s podpovrchovou tramvají. Navíc místo
vozů české výroby bylo rozhodnuto, že se musí nakoupit vozy sovětské. Ty však vytvářely mnohem větší tlak na mostní konstrukci, a proto bylo nutno do půlkilometrového mostu dodatečně
vmontovat speciální ocelový rošt. V roce 1970 absolvoval most zatěžkávací zkoušku 66 tanky. Jak
to působilo na obyvatele Prahy, kteří „návštěvu“ tanků zažili před dvěma roky, si můžeme snadno
představit. Tehdejší „lidová slovesnost“ charakterizovala most slovy „Tak jako Gottwald, tak i tento
most zkrátí lidem, kteří přijdou v úvahu, cestu na Pankrác“, podobně, jako se používala nová vyjmenovaná slova: „Drzý jazyk, brzy Ruzyň“, nebo, jak později zpíval Karel Kryl „…skončíš zdárně
v kachlíkárně“, v narážce na základnu STB v Bartolomějské ulici.
Po sametové revoluci byl most přejmenován na Nuselský a v roce 1997 byly opraveny trhliny v ocelovém roštu. Bylo rovněž zvýšeno zábradlí, původně pouze metr vysoké, aby odradilo od skoku
nešťastníky, kteří zde chtěli skoncovat se životem. Ty, kterým se to bohužel podařilo, připomíná
pomník v podobě vzhůru svítící lampy od Krištofa Kintery. V letech 2013 až 2017 proběhla celková oprava, která zahrnovala výměnu mostního svršku a sanaci betonových částí stavby a nosné
konstrukce. Bylo také odstraněno staré betonové zábradlí, instalováno nové osvětlení a rozšířeny
chodníky. Cílem opravy bylo zajistit na další desítky let bezproblémové fungování této stavby století, oceněné v roce 2000.

ZE ŽIVOTA KLUBŮ DVOJKY

Březen, do bruslí vlezem,
duben, do parku půjdem
Ukliďte lyže, ukliďte boby, vyndejte
brusle, koloběžky! Začíná opět středeční
bruslení s kočárky na modřanské stezce,
a proto neváhejte a vezměte brusle, kočárek (protože bruslit s kočárky by chtěl
každý). Vlastní brusle ani mít nemusíte,
můžete si je vypůjčit u pořadatele, ale
helma je nutností.
Máte občas pocit, že ve všem tak nějak
divně plavete? Přijďte si vylepšit techniku
s trenérem plavání. Odstraníte špatné plavecké návyky, odreagujete se a jistě i všechno ostatní půjde hned líp. V bazénu Sokola
na Vinohradech už na vás každé úterý čekají.
Maminky, ale i tatínkové s kočárky mohou
vyzkoušet strollering. Cvičení s kočárky
se teď, při hezkém počasí, přesouvá ven
do Riegrových sadů.
S kočárkem sice nemůžete cvičit jógu, zato na ni můžete vyrazit v pátek do studia Karma Joga s trochu
větším dítkem. Pozor, zájem je veliký.
Výhodou kurzů keramiky je, že se jim můžeme věnovat i v dešti. Pokud jsme ovšem zrovna v kavárně
Maluj na Korunní. Tady je pro rodiče připraven jedenáctidílný kurz modelování z hlíny, točení na hrnčířském kruhu, malování na keramiku a tak dále. Až si tyto dovednosti osvojíte, můžete je pak naučit
i své děti a třeba jim pořídit dětský kruh na výrobu keramiky.
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Jarní dvojka pro seniory
Konečně jarní měsíce! Člověku je hned veseleji, ani nemusí sluníčko ještě moc svítit, a má
hned větší chuť něco podniknout, někam vyrazit. A takový člověk má v Praze 2 spoustu
možností.
Znáte pétanque? Jistě, je to stará francouzská hra
se speciálními koulemi. Nehraje se ale u stolu, nýbrž na vzduchu, nejlépe někde v parku. Že by vám
to nešlo? Váš klub nabízí profesionálního trenéra,
se kterým hravě zvládnete správnou techniku, dozvíte se mnoho zajímavého o tomto sportu a ještě
se potkáte s dalšími aktivními lidmi.
Pokud dáváte přednost plavání, nezapomeňte si
vyzvednout lístky. I nadále můžete navštěvovat
jógu za zvýhodněné ceny v Korunní nebo Šmilovského ulici. Ti největší přeborníci možná stihnou
všechny nabízené disciplíny včetně zdravotního
cvičení ve studiu Bugifit.
Nesmíme však zapomínat ani na cvičení pro náš
mozek. Mnozí z vás již možná navštěvují další ročník Senior akademie, který zahrnuje 11 přednášek na praktická témata a tři exkurze. Kdo by se
rád vrátil do školy, má možnost navštěvovat SPŠ

Vedení Prahy 2 na kvalitu školních zařízení
i na vzdělávání všech věkových kategorií občanů klade velký důraz. Uvědomujeme si, jak
velký vklad dává člověku do života dobrá škola
a dobrý učitel. Aby i učitelé mohli dál dobře vykonávat své náročné povolání, pamatuje se též
na jejich další vzdělávání. A protože se učíme
celý život, organizuje Praha 2 vzdělávací kurzy
také pro seniory.

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA – UČITEL
ZÁKLAD ŠKOLY
Určitě si vzpomeneme na učitele či učitelku, které jsme měli rádi nebo kteří nás pozitivně ovlivnili
a k něčemu nasměrovali. Dobrých pedagogů není
nikdy dost, a proto je potřeba jejich práci vyzdvihovat a oceňovat. Vedení Prahy 2 proto pravidelně
oceňuje zasloužilé pedagogy.
Také letos v lednu poděkovala starostka Jana Černochová v Novoměstské radnici osmi učitelkám
základních a mateřských škol, které vychovaly
několik generací dětí. Jsou to Dagmar Křivková
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VÝBORNÉ ŠKOLY – VÝBO

R N Í Ž ÁC I

ANEB LÁSKA KE ŠKOLE
PROCHÁZÍ ŽALUDKEM

elektrotechnickou, kde probíhají kurzy práce s počítačem. Nenechte si ujít Ančerlovo kvarteto 25.
dubna v Gröbeho vile. A hudební Stylové večery
na Novoměstské radnici jsou již známé, ale přesto
pokaždé jinak zajímavé.
Program klubu je tedy jako obvykle nabitý, je tu
však ještě lákavá nabídka pobytu s plnou penzí
v komfortním hotelu v Brdech. Nabízí možnost
krásných výletů do přírody i zajímavý doprovodný
program.

www.odspraha2.cz

ODS Praha 2
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Starostka Jana Černochová na vernisáži děl žáků
základních škol Prahy 2 na téma Vyšehrad

(ZŠ Kladská), Danuše Častová (ZŠ Sázavská), Eva
Tkačíková (MŠ Slovenská), Jana Mrázková a Ludmila Vágnerová (MŠ Na Smetance), Jana Froňková
a Jiřina Janatová (MŠ Španělská). Největší část života, celkem 63 let, prožila za katedrou školy Na Smetance paní učitelka Věra Brožová. Letos oslaví

Dnešní děti si stěží dokáží představit, že by neměly
k dispozici počítače, školní jídelnu nebo tělocvičnu.
Nyní se samozřejmě úroveň škol posuzuje i podle
takového vybavení a Praha 2 na to každoročně vynakládá nemalé prostředky. V únoru byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná tělocvična v ZŠ
Slovenská. V budoucnu se plánuje ještě rekonstrukce půdních prostor školy.
Vloni byla zahájena výstavba nové školní jídelny
v ZŠ Kladská. Po půl roce již mohli žáci zasednout
ke stolům v moderním vzdušném objektu, který
bude sloužit i pro různé školní akce. Prostory původní jídelny byly zrekonstruovány na učebnu, kancelář
a sklad učebnic.
Místostarosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS) nám
k tomu řekl: „Jsme rádi, že jsme dokázali získat prostředky na tuto potřebnou stavbu. Tím ale nekončíme, dále počítáme s opravou oken celé školy a s vytvořením nových učeben v půdních prostorech.“

I UČITELÉ SE UČÍ
Kdo chce vykonávat své povolání co nejlépe, musí
se učit a zdokonalovat po celý život. To platí i pro
učitele. Radnice Prahy 2 proto přišla s projektem
„Dvojka na cestách, podpora mobility pedagogických pracovníků v Praze 2“. V jeho rámci se mohou
pedagogové základních a mateřských škol zúčastnit vzdělávacího programu EU Erasmus+ a pokud
se městské části podaří získat další finanční podporu, uskuteční se i další zahraniční stáže. Učitelé
se zúčastní kurzů na zlepšení úrovně angličtiny,
němčiny a španělštiny, nových přístupů výuky
matematiky, kreativních metod vzdělávání žáků se
speciálními potřebami, prevence šikany a mnoha
dalších.
„Projekt se uskuteční v období od 1. září 2018
do 31. srpna 2020, naši učitelé tedy budou mít dostatek času na absolvování zvolených stáží. Těšíme
se, že jim i žákům přinesou mnoho užitečného,“
vyjádřila naději starostka Jana Černochová.

říká se, že komunální politika stírá
ideologické rozdíly. Zjednodušeně
řečeno, chodník musíte opravit, ať
jste pravice či levice. Do určité míry je
tento názor pravdivý. Ale neplatí to
tak absolutně, jak se mnozí domnívají.
Vezměme si takovou sociální oblast.
Jako společnost jsme se dohodli,
že každý má možnost mít nějakou
záchrannou brzdu. Že chceme lidem
okolo sebe pomáhat, když se dostanou
do těžké životní situace a pomoc
potřebují. Pomoc potřebným v nouzi
je mimochodem výsostný znak naší
civilizace a já jsem na něj náležitě
hrdá. Celou oblast můžete pojmout
několika způsoby. Socialisté věří, že
od pomoci je tu stát. A tak vybírají
čím dál větší daně, aby pak peníze,
které vám vezmou, mohli přerozdělit.
Nese to s sebou spoustu byrokracie,
úřednických míst, hodnotících komisí
a všeho možného. A to všechno stojí
pochopitelně peníze. O to méně se
k těm potřebným dostane. Já naproti
tomu věřím v dobrovolnou solidaritu.
Věřím v to, že stát či městská část má
být prostředníkem. Jakousi servisní
organizací. Navíc mám to štěstí, že
žiji na Praze 2. I když jsme v centru
hlavního města, lidé tu žijí tak nějak
pospolu. Vždycky mi tenhle dvojkový
patriotismus velmi imponoval, ten
fakt, že nám osud sousedů není
lhostejný. A právě tyhle dvě myšlenky,
dobrovolné solidarity a našeho
patriotismu, mě přivedly na nápad
založit nadační fond v sociální oblasti.
Tak se zrodila Dvojka srdcem. Idea, že
radnice, jako servisní organizace, bude
propojovat místní podnikatele a vůbec
všechny, kteří chtějí svým sousedům
pomoci, s těmi, kteří jejich pomoc
naléhavě potřebují, a my jim z radnice
dle zákonů pomoci nemůžeme. Hlavně
těm nejzranitelnějším, jako jsou
děti a senioři. A světe div se, ono to
funguje. Dokonce velmi dobře! Dvojka
srdcem má první dárce, kteří poskytli
konkrétní pomoc konkrétním lidem.
Ať už to je polohovací postel, která
ulehčí těžký život jedné staré paní,
nebo vybavení mladému nadějnému
sportovci, klukovi, co rád jezdí na kole,
ale v důsledku těžké sociální situace
rodiny si ho nemohl dovolit, skrze
nadační fond Dvojka srdcem lidé
ulehčují život svým sousedům. A to
je podle mě věc, která má opravdu
smysl. Jsem na naše dvojkové patrioty
nesmírně pyšná a jsem pyšná na to,
že mohu žít v městské části, kde si
lidé navzájem pomáhají. Chtěla
bych Vás, milí čtenáři, tímto pozvat
k zapojení do našeho fondu Dvojka
srdcem. Protože vím, že i Vy máte srdce
na správném místě. Praha 2 je skvělým
místem k životu a to díky Vám!
Ing. Alexandra Udženija,
místostarostka MČ Praha 2
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Radnice Prahy 2 vynakládá každoročně nemalé prostředky na
zajištění provozu celé městské části. Že jsou to finance dobře
vynaložené, o tom se mohou přesvědčit občané i návštěvníci
dvojky na každém kroku. Ať už jde o kvalitní školy, přátelský úřad,
uklizené ulice, pěkné parky, dobře fungující Centrum sociálních
služeb nebo aktivní kluby.

ROZHOVOR S JANEM KORSESKOU

NAD ROZPOČTEM DVOJKY
Vedení Prahy 2 se stará o naši dvojku i nad rámec svých povinností. Příkladem jsou
třeba opravy chodníků, na které vyčleňuje finance pravidelně, letos to bude dokonce
dvojnásobek oproti loňským 10 milionům.
Stejně tak to platí i o uliční zeleni, na kterou radnice přispívá
v zájmu lepšího životního prostředí. A nelze zapomenout ani na
čistotu ulic a odvoz odpadků. I zde se Praha 2 angažuje více, než
je její povinností. Nejenže rozmísťuje na svém území odpadkové koše, ale také zajišťuje jejich každodenní vyvážení, zatímco
hl. m. Praha je nechávalo vyprazdňovat pouze třikrát týdně.
Příkladů je ještě více. Podstatné však je, že přes nemalé výdaje
dokáže vedení Prahy 2 dobře hospodařit.
rahy 2
Koncem února schválilo zastupitelstvo Prahy
rozpočet a finanční plán na rok 2018. Zeptalili jsme
se zástupce starostky pro oblast financí a dopravy Jana Korsesky (ODS):
e svěJak je složitá oblast financí, kterou máte
řenou?
Finance jsou taková oblast, na kterou si občan
stské
nemůže sáhnout, ale bez níž se nic na městské
důčásti neudělá. Usnesení o rozpočtu je nejdůležitější dokument, který zastupitelstvo
schvaluje. Trochu mě mrzí, že se z debatyy
te
o podobě rozpočtu vytratila věcnost a plete
ích
se do toho příliš politiky. Většina opozičních
kolegů ráda prohlašuje návrh rozpočtu za divný, ale přitom žádnou konkrétní změnu a doobou,
plnění nenavrhnou. Ale to je asi dané dobou,
le mne
ve které žijeme. Takže je to docela fuška, ale
to baví a dělám to rád.
Podařilo se vám opět sestavit rozpočet s vyrovnaným hospodařením?
Ano, naše hospodaření bude stejně jako v předchoudou 721,67 milionů
zích letech vyrovnané i přesto, že výdaje budou
korun a předpokládané příjmy 404,342 milionů korun. Rozpočet
bude dorovnán z úspor hospodaření z minulých let a z výnosů
z prodeje bytů.
Čím jsou tvořeny příjmy rozpočtu?
Jsou to jednak transfery od státu a od hl. m. Prahy ve výši
186,862 milionů korun a převod finančních prostředků ze zdaňované činnosti, který činí 160 milionů korun. Přibližně 57 milionů Kč potom tvoří daňové a nedaňové příjmy.
Výdaje se dělí na běžné a kapitálové. Na co jdou ty běžné,
na běžný provoz městské části?
Je to tak, více než 106 milionů korun je určeno na provoz a opravy základních a mateřských škol zřizovaných Prahou 2. Dalších
58 milionů korun dělají příspěvky Novoměstské radnici, Knihovně na Vinohradech a Centru sociálních služeb. Na péči o veřejný
prostor a zeleň v ulicích i parcích počítáme 73 milionů. Na zajiš-

tění chodu celého úřadu městské části je vyčleněno téměř 158
milionů.
Kam letos směřují kapitálové výdaje? Co nového postavíte
nebo opravíte?
Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 251,793 milionů korun.
Nejvíce půjde do bytového hospodářství, a to 75 milionů. Chystáme např. zateplování fasád, výměny oken, rekonstrukce koteý
ý instalací. Do školství investuje Praha 2
len,, výtahů
a technických
celkem 50 milionů, do sociální oblas
oblasti téměř 45 milionů.
Péče o vzhled městské části a veřejnou zeleň letos
b
bude
stát 50 milionů
a oblast dopravy 23
m
milionů korun.
M
Můžete uvést nějaké
př
příklady konkrétních
inv
investic?
Úrov
Úroveň škol Prahy 2 je
pých
pýchou naší městské
části, proto je třeba neustále vylepšovat jejich
vybav
vybavení. Kromě rekonstrukc
strukcí v mateřských i základníc
kladních školách je na řadě
půdní vestavba ve škole
Na Sme
Smetance a využití prostoru u školy. Plánujeme zde postavit hřiště
a nafukovací halu. Také stav našich parků
park trvale udržujeme
na vysoké úrovni a naši občané to oceňují
oceňují. Letos se chystá revitalizace části Riegrových sadů nad Italskou ulicí, nad pomníkem Františka Ladislava Riegra. Park Folimanka se dočká úpravy
cest, opěrných zídek a nového hřiště pro dospělé s posilovacími
prvky. U Novoměstské radnice je zapotřebí v některých místech
opravit vlhké a porušené zdivo.

Nastal čas jarního úklidu a zatímco doma si musíme
uklidit každý sám, o úklid ulic a parků se postará, jako
každý rok a po celý rok, radnice Prahy 2. Na tyto účely
je určena značná částka a s výsledky jsou spokojeni
obyvatelé i návštěvníci Prahy 2.
Symbolem péče Prahy 2 o čistotu města je projekt Čistá dvojka,
který vstoupil již do desátého roku své existence. Jeho smyslem je
dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty
životního prostředí a kvality života, informovat a vzdělávat občany
Prahy 2 a povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí. V letošním
roce budou v rámci projektu občanům k dispozici opět čtyři létající
sběrné dvory. Kromě toho bude těm, kteří to potřebují, zajištěna pomoc
s odnášením objemného odpadu do přistavených kontejnerů. V létě
pak doplní Praha 2 nedostatečný počet kontejnerů poskytovaných
hlavním městem.
„Občané dvojky dlouhodobě oceňují podzemní kontejnery. Nyní pro
jejich dokonalé využití je plánujeme opatřit čidly, monitorujícími naplněnost kontejneru či případné ucpání jeho otvoru. Věříme, že i toto
přispěje k účelnějším svozům a vozy nebudou jezdit nadarmo,“ říká
Václav Vondrášek (ODS).

ČISTÁ DVOJKA
Na počátku roku bylo do ulic Prahy 2 umístěno také dalších 10 nádob na sběr kovových obalů (celkem je jich v naší městské části již 22)
a v rámci Čisté dvojky bude dále pokračovat sběr potravinářských olejů a tuků.
Obyvatelé Prahy 2 jsou již zvyklí na možnost upozorňovat prostřednictvím interaktivní mapy na nepořádek nebo jiné nedostatky na ulicích. Nyní mohou využívat i mobilní aplikaci Třídění odpadu v Praze 2.
„Na dvojce se snažíme být v těchto aktivitách stále o krok napřed.
Proto nyní nabízíme občanům novou aplikaci, která jim poskytne informace o možnostech třídění odpadu,“ vysvětluje Alexandra Udženija. V aplikaci je uveden seznam stanovišť nádob na tříděný odpad,
četnost jejich vývozu i možnost nahlášení plného nebo poškozeného
kontejneru. Jsou tam i termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů, mobilních sběrných dvorů a mobilních kontejnerů na textil. Součástí aplikace je i mapa stanovišť kontejnerů a košů na psí exkrementy.
Když je řeč o čistotě města, nesmíme zapomenout ani na pravidelné
jarní čištění komunikací, které začalo hned po Velikonocích 3. dubna.
Na webových stránkách Prahy 2 si mohou řidiči vždy najít rozvrh čištění v jednotlivých ulicích, aby svými auty nebránili průjezdu čisticích
strojů a aby Praha 2 byla i na jaře jako ze škatulky.

Samozřejmě! Je v zájmu vedení Prahy 2, aby občané viděli, jak
jimi volení zástupci spravují veřejné finanční prostředky. Přestože to zákon neukládá, umožňuje radnice občanům sledovat
své hospodaření pomocí rozklikávacího rozpočtu. Na stránkách
městské části www.praha2.cz jsou k dispozici jednotlivé kapitoly rozpočtu a podrobný přehled investičních akcí v jednotlivých
letech. Každý občan se tak může snadno přesvědčit, že radnice
hospodaří se svěřeným majetkem poctivě a s rozvahou.

Radnice Prahy 2 také letos pokračuje v ulicích
řejné
s vysazováním nových stromů. Stav veřejné
kazeleně je totiž jedním z významných ukazatelů kvality života ve městě.
Přínos stromů je všem zřejmý. Jednak jsou schop-ny zachytit podstatnou část prachu, který může
za výrazné zhoršování kvality vzduchu, který
denně dýcháme. Jednak fungují jako přírodní
klimatizace, protože dokáží odpařit obrovské
množství vody za den. Tím ochlazují ovzduší a zabraňují tvorbě přízemního ozonu, který
vzniká z výfukových plynů při vyšších teplotách
h
na rozpáleném povrchu ulic. Vyšší koncentrace toohoto ozonu nejen stěžují dýchání, ale mají také karcircinogenní účinky. V neposlední řadě má zeleň ve městě
ěstě
také estetický význam.
„Je to nejen důležité pro lepší ovzduší a hezké na pohled,
když se špatné stromy nahradí novými, ale my také
aké plní-

me sli
sliby, které jsme na radnici dali,“ zdůrazňuje
místostarostka Alexandra Udženija (ODS).
míst
Ve více než třiceti ulicích má být v průběhu
letošního roku vysazeno 76 stromů. Jedle
ná se o místa, kde byly původní stromy
vykáceny kvůli špatnému stavu nebo
pracím na inženýrských sítích. Konkrétně se na nové přírůstky bude moci
těšit Albertov a Čermákova ulice. Další stromy se objeví například na Vinohradech v ulicích Anny Letenské,
Budečská a Slovenská a v Sekaninově
ulici v Nuslích.
„„Chceme investovat do výsadby nových
stromů, abychom pokračovali v obnově
st
stromořadí v naší městské části. Nyní jsme
str
vybrali místa, kde vysadíme více než sedmvyb
desát nových stromů,“ říká místostarosta pro
oblast životního prostředí Václav Vondrášek.
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DVOJKA CHCE BÝT VE VŠEM
JEDNIČKA
Vedení naší městské části chce být vždy o krok napřed. Proto také
z iniciativy místostarostky Alexandry Udženija zavedlo koncept
Smart City i do sociální oblasti. Znamená to, že informační technologie mají pomáhat občanům v jejich každodenním životě i řešit jejich
případné problémy.
Jeho patronkou se stala herečka Simona Postlerová. „Nadační fond je mojí srdeční záležitostí. Založili jsme jej proto, že věříme v sounáležitost a solidaritu občanů Prahy 2,“ řekla nám místostarostka
Alexandra Udženija.

„Čtyři unikátní projekty už fungují. První
z nich, Vzdělání dvojky, navazuje na program
klubu Dvojka pro seniory. V jeho rámci se mohou senioři z Prahy 2, kteří nemusí být ani členy klubu, naučit ovládat moderní technologie
tak, aby pro ně nebyly postrachem, ale přítelem a pomocníkem,“ doplňuje k poslání konceptu Alexandra Udženija.

Cílem nadačního fondu je pomoci lidem, kteří těžce onemocněli nebo je postihlo jiné neštěstí a takzvaně propadli záchrannou sociální sítí. Smyslem
je podpora nejzranitelnějších skupin obyvatel,
jimiž jsou děti a senioři. Dvojka srdcem chce tyto
lidi propojit s těmi, kteří jsou ochotni a schopni
pomoci, a to v místě jejich bydliště a podnikání.
Věříme, že se takových lidí najde hodně, protože
na dvojce jsme pověstní svým patriotismem. Fond
je přímo založen na principu, že lidé se zajímají
o to, kdo a jak žije v sousedství.

Již proběhly kurzy práce s počítačem a tabletem,
další kurz je zaměřen na orientaci v chytrém telefonu.
I další projekt má sloužit především našim starším
spoluobčanům. Jmenuje se SMS Dvojky a jeho
úkolem je informovat zájemce, kteří se zaregistrují, o novinkách z různých oblastí, např. ze společnosti, kultury, sociální oblasti nebo z klubů. Senioři se nebudou muset složitě pídit po informacích,
protože ony si je samy najdou. Pro přihlášení do
programu stačí vyplnit jednoduchý přihlašovací
formulář na webu Prahy 2.
Cílem projektu, zavádějícího aplikaci Děti vítány,
je sdílení informací o místech a zařízeních, která
jsou přátelským prostředím pro děti. Každý rodič určitě raději navštíví podnik, kde si jeho dítko
může lépe pohrát nebo kde mu může ohřát dětské jídlo. V Praze 2 je takových míst již několik desítek, informace o nich a jejich vybavení lze nalézt
na internetových stránkách MČ Prahy 2.

CO KONKRÉTNÍHO SE UŽ FONDU DÍKY
PRVNÍM DÁRCŮM PODAŘILO:
Alexandra Udženija na tiskové konferenci fondu

NADAČNÍ FOND DVOJKA SRDCEM –
„DVOJKOVÍ PATRIOTI POMÁHAJÍ
SVÝM SOUSEDŮM“
Dalším z projektů patřících do sociální oblasti je
Nadační fond Dvojka srdcem, který byl také založen z podnětu místostarostky Alexandry Udženija.

Paní Květuše, 91 let, celoživotní obyvatelka Prahy 2, upoutaná na invalidní vozík, ale přesto vitální. Díky fondu získala nové polohovací lůžko, které
jí výrazně usnadní přesuny z lůžka na vozík a zpět.
Paní Kateřina, 77 let, dlouholetá obyvatelka Prahy 2, se značnými bolestmi po nedávné operaci.
Díky fondu získala zdravotní ortopedickou matraci, která jí od pooperačních bolestí velmi uleví.
Chlapec, 15 let, sportovně nadaný žák školy

Karlovo náměstí bylo
odedávna jedním
z nejvýznamnějších veřejných
prostranství. Jeho současná
podoba ale neodpovídá
změnám, které v průběhu
času nastaly, a vyžaduje
celkovou rekonstrukci.

MČ Praha 2 dlouhodobě pracuje na provedení co nejvhodnějšího
způsobu revitalizace. Již v roce 2008 vypsala veřejnou architektonickou soutěž o návrhy úprav náměstí.

Následovaly další kroky, závlahy ohrožené zeleně, obnova a úpravy tramvajové trati, zastávek a přilehlých chodníků. Také byl proveden
archeologický průzkum, který zde našel pozůstatky zbořené Kaple Božího těla.
V roce 2015 vypracoval svou studii Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ta počítala s dětským

NADAČNÍ FOND PRAHY 2
Informace o tom, jak darovat nebo naopak požádat o příspěvek, jsou uvedeny
na webových stránkách nadačního fondu
www.dvojkasrdcem.cz. Zde také naleznete příběhy lidí, kteří potřebují pomoci.
Můžete si vybrat, komu konkrétně přispějete; lze se rozhodnout také pro neadresný dar, který pak bude fondem rozdělen
mezi potřebné.
DAROVAT LZE NA ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY,
ČÍSLO ÚČTU 5298268319/0800

www.dvojkasrdcem.cz
v Praze 2, žije sám jen s nemocným otcem. Díky
fondu získal vybavení, s nímž se může věnovat
sportovnímu lezení a jízdě na kole.
To vše se podařilo díky dárcům, jako jsou společnosti GORDIC, s.r.o. a TRV, s.r.o. Společnost Gordic
vyvíjí systémy pro efektivnější řízení organizací
a chce pomáhat i obyvatelům Prahy 2, kde má
pobočku. Dalším dárcem je společnost TRV, která na Vinohradech provozuje posilovnu SpartanGym. Její představitel nám řekl, že se rozhodli pravidelně a kontinuálně Nadační fond podporovat.

Od loňského října byla Praha 2 nucena změnit i přes četné výhrady systém
parkování na svém území. Původní sytém parkovacích karet fungoval bez
větších problémů již deset let.
Mimo jiné umožňoval
vizuální kontrolu
parkujících aut.
Pražský magistrát
však nebyl schopen najít takové
řešení, kdy by
řidiči
používali
parkovací
karty, ale nemuseli
si pro ně chodit
na úřad.

PARKOVACÍ ZÓNY

Oživení našeho
největšího náměstí
Všechny oceněné návrhy ale narazily na odpor
památkářů. Radnice proto provedla alespoň dílčí změny, hlavně v zájmu zlepšení bezpečnostní
situace (např. podpora rozšíření kamerového
systému, nižší zeleň místo keřů bránících ve výhledu).

dvojka
srdcem

Dvojka srdcem tak dává příležitost všem, kteří mohou a chtějí darovat prostředky lidem v tísni žijícím
v jejich okolí.

Má občan možnost se blíže s rozpočtem seznámit?

ZELENÁ KLIMATIZACE – SÁZÍME, JAK JSME SLÍBILI!

Zeleň v ulicích je důležitým předpokladem zdravého města.
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Žijeme dvojkou

hřištěm mimo hlavní pěší zóny, kavárnou v parku,
s doplněním přechodů pro chodce i jinými cestami pro pěší. Vedení Prahy 2 ale mělo ke studii
připomínky, např. k podobě a umístění dětského
hřiště, dále požadovalo vybudování podzemních
garáží, které by sloužily pro návštěvníky Všeobecné fakultní nemocnice. S návrhy se mohla
seznámit i veřejnost, byly vystaveny na panelech
přímo v parku.
„Radnice Prahy 2 zastává názor, který souzní
i s ohlasy občanů, že původní podoba parku,
navržená architektem Thomayerem v 19. stol., je
překonaná a je třeba ji přizpůsobit dnešní době.

Radnice Prahy 2 zmírňuje
nepříznivé dopady
změny systému parkování

Náměstí má sloužit občanům, kteří se po něm
denně pohybují,“ uvedl Ing. arch. Vondrášek,
místostarosta Prahy 2 za ODS.
Do nově vyhlášeného soutěžního řízení se přihlásilo 14 tuzemských i zahraničních studií, z nichž
každá navrhuje novou podobu parku z jiného
pohledu. Do výběru nejvhodnějšího návrhu budou opět zapojeny všechny zainteresované strany (MČ Praha 2, Odbor památkové péče Magistrátu, Národní památkový ústav).
Podle únorových připomínek k jednotlivým návrhům se na dalším setkání již budou podrobně
diskutovat návrhy předložených studií se všemi
účastníky. Budou vybrány tři finální týmy, které
své návrhy dopracují. Vítězné řešení bude známo v září 2018 a v následujícím roce by již mohly
začít práce na nové moderní tváři historického
náměstí.

Hlavní chybou je, že vedení města Prahy spustilo nový projekt bez důkladné přípravy a znalosti podmínek a potřeb jednotlivých částí
Prahy. To se stalo například v případě fialových
zón, které jsou samozřejmě prospěšné pro řidiče, kteří z různých důvodů potřebují krátkodobě zaparkovat.
Provozní doba fialových zón je však pro některé části Prahy 2 nevhodná. Dochází potom
k tomu, že mnozí řidiči zde parkují ve večerních a nočních hodinách na úkor rezidentů.
Vedení Prahy 2 proto prosadilo změnu této
parkovací doby v oblasti sousedící s Prahou 10
a chystá změnu i pro další lokality, povzbuzeno kladnými ohlasy obyvatel ulic, kde se situace již uklidnila. „Na novém systému je ještě
mnoho k vylepšení a radnice Prahy 2 bude
klást důraz především na to, aby parkování
pro rezidenty bylo ještě finančně výhodnější,
obzvlášť proto, že své obci odvádějí daně,“ komentoval situaci místostarosta Jan Korseska.
.
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Výročí

Zveme Vás do PARLAMENTU!

VZPOMÍNKA
na MICHALA BASCHE
Praha 2 má šťastnou ruku na výběr svých starostů.
V letech 1998 – 2006 působil na vinohradské radnici
nezapomenutelný Michal Basch (ODS).
V únoru jsme si připomněli již desáté výročí dne, kdy
pan Basch opustil tento svět. Není snad člověka, který by na něj nevzpomínal v dobrém. Z jeho klidného
a džentlmenského vystupování by si mnozí politici měli
vzít příklad. Všechny problémy a konflikty dokázal řešit
s noblesou a bez zbytečného rozčilování. Pro rozvoj Prahy 2 přitom udělal velmi mnoho, ať už jde o rekonstrukci
parku Grébovka nebo přestavbu budovy úřadu. Podpořil investice, které pozitivně ovlivnily naši městskou část
a vytvořil i podmínky pro úspěšnou práci svých následovníků.
Michal Basch, profesním zaměřením matematik-statistik,
byl po celá desetiletí aktivní též jako sportovec, skaut, táborník, organizátor a inspirátor, středoškolský pedagog, patriot a znalec Prahy. Byl členem spolku Vltavan a předsedou Společnosti Jana Masaryka, autorem
vysokoškolských skript i překladatelem do angličtiny.
Občané a radní Prahy 2 na něj ale budou vzpomínat především jako na osvíceného, vstřícného a vzdělaného komunálního politika, jehož odkaz je třeba naplňovat a dále rozvíjet.

vase

Vaše Jana Černochová

PRO DOMLUVENÍ TERMÍNU NÁVŠTĚVY
NAPIŠTE, PROSÍM, NA MAIL: lenka.mottlova@ods.cz

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

NOVINY ODS PRAHY 2

S průvodci nejpovolanějšími, našimi poslanci, máte nyní jedinečnou příležitost
nahlédnout do zákulisí Poslanecké sněmovny. Po sjednání návštěvy Vás ochotně
provedou historickými paláci dolní komory až do hlavního jednacího sálu.
Podle tabule se zasedacím pořádkem můžete hádat, kterému poslanci patří jaký
polštářek, sloužící k pohodlnějšímu sezení během mnohahodinových jednání.
Dozvíte se řadu zajímavých informací o fungování sněmovny, poslanců, ale také
třeba o nabídce parlamentní kuchyně. A kdoví, možná Vás tato návštěva inspiruje
ke stáži ve sněmovně nebo dokonce k aktivní účasti na politickém dění v naší
zemi. Přijďte, těšíme se na Vás!
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D U B E N / 2018

Škola je základ života, to ví každý dospělý. A v zemi, která dala světu Komenského,
by vzdělávání mělo být na vysoké úrovni.

e
m
á
m
e
c
j
o
v
d
a
N
nejlepší školy

Vážení občané Prahy 2,

PŘED 45 LETY BYL DOKONČEN NUSELSKÝ MOST

Stavby století republiky
Letos si připomínáme a slavíme 100. výročí vzniku samostatné
republiky. Jedním z dárků od Prahy 2 je výstava, která byla
6. února otevřena na náměstí Míru.
Městská část ve spolupráci s nakladatelstvím Foibos instalovala v budově radnice informační
panely s texty a fotografiemi významných staveb na území Prahy 2, které vznikly během uplynulého století.
K nim patří např. budova Českého
rozhlasu, Vinohradská sokolovna
a také Tančící dům.
Doprovodným programem výstavy byly tři přednášky pořádané Kotěrovým centrem architektury.
Odborníci na slovo vzatí pohovořili na téma „Praha 2 na Seznamu
světového dědictví UNESCO,“
„Carlo Lurago a František Maxmilián Kaňka, tvůrci barokních
staveb Prahy 2“ a „Stavby století
republiky v Praze 2“.

Nuselský most slaví letos 45. narozeniny. Mohl už však
oslavit třeba i sté. První plány na překlenutí nuselského
údolí totiž vznikaly již na počátku minulého století.
Nuselský most by tehdy nebyl z předpjatého betonu, ale
mohl být třeba celý železný nebo železobetonový se třemi
oblouky, jak navrhoval konstruktér Stanislav Bechyně, stavitel paláce Lucerna. Pražané si však na zahájení stavby museli ještě několik desítek let počkat.
A počkat si museli i několik měsíců na otevření již hotového
mostu, naplánované pár dní před 25. výročím komunistického převratu v Československu. Nový most, jakožto další
z důkazů úspěchů reálného socialismu, byl samozřejmě
pojmenován Gottwaldův a stejně tak i pozdější stanice metra (nyní Vyšehrad). Metro ovšem původně mostem jezdit
nemělo, počítalo se s podpovrchovou tramvají. Navíc místo
vozů české výroby bylo rozhodnuto, že se musí nakoupit vozy sovětské. Ty však vytvářely mnohem větší tlak na mostní konstrukci, a proto bylo nutno do půlkilometrového mostu dodatečně
vmontovat speciální ocelový rošt. V roce 1970 absolvoval most zatěžkávací zkoušku 66 tanky. Jak
to působilo na obyvatele Prahy, kteří „návštěvu“ tanků zažili před dvěma roky, si můžeme snadno
představit. Tehdejší „lidová slovesnost“ charakterizovala most slovy „Tak jako Gottwald, tak i tento
most zkrátí lidem, kteří přijdou v úvahu, cestu na Pankrác“, podobně, jako se používala nová vyjmenovaná slova: „Drzý jazyk, brzy Ruzyň“, nebo, jak později zpíval Karel Kryl „…skončíš zdárně
v kachlíkárně“, v narážce na základnu STB v Bartolomějské ulici.
Po sametové revoluci byl most přejmenován na Nuselský a v roce 1997 byly opraveny trhliny v ocelovém roštu. Bylo rovněž zvýšeno zábradlí, původně pouze metr vysoké, aby odradilo od skoku
nešťastníky, kteří zde chtěli skoncovat se životem. Ty, kterým se to bohužel podařilo, připomíná
pomník v podobě vzhůru svítící lampy od Krištofa Kintery. V letech 2013 až 2017 proběhla celková oprava, která zahrnovala výměnu mostního svršku a sanaci betonových částí stavby a nosné
konstrukce. Bylo také odstraněno staré betonové zábradlí, instalováno nové osvětlení a rozšířeny
chodníky. Cílem opravy bylo zajistit na další desítky let bezproblémové fungování této stavby století, oceněné v roce 2000.

ZE ŽIVOTA KLUBŮ DVOJKY

Březen, do bruslí vlezem,
duben, do parku půjdem
Ukliďte lyže, ukliďte boby, vyndejte
brusle, koloběžky! Začíná opět středeční
bruslení s kočárky na modřanské stezce,
a proto neváhejte a vezměte brusle, kočárek (protože bruslit s kočárky by chtěl
každý). Vlastní brusle ani mít nemusíte,
můžete si je vypůjčit u pořadatele, ale
helma je nutností.
Máte občas pocit, že ve všem tak nějak
divně plavete? Přijďte si vylepšit techniku
s trenérem plavání. Odstraníte špatné plavecké návyky, odreagujete se a jistě i všechno ostatní půjde hned líp. V bazénu Sokola
na Vinohradech už na vás každé úterý čekají.
Maminky, ale i tatínkové s kočárky mohou
vyzkoušet strollering. Cvičení s kočárky
se teď, při hezkém počasí, přesouvá ven
do Riegrových sadů.
S kočárkem sice nemůžete cvičit jógu, zato na ni můžete vyrazit v pátek do studia Karma Joga s trochu
větším dítkem. Pozor, zájem je veliký.
Výhodou kurzů keramiky je, že se jim můžeme věnovat i v dešti. Pokud jsme ovšem zrovna v kavárně
Maluj na Korunní. Tady je pro rodiče připraven jedenáctidílný kurz modelování z hlíny, točení na hrnčířském kruhu, malování na keramiku a tak dále. Až si tyto dovednosti osvojíte, můžete je pak naučit
i své děti a třeba jim pořídit dětský kruh na výrobu keramiky.

Žijeme dvojkou

Jarní dvojka pro seniory
Konečně jarní měsíce! Člověku je hned veseleji, ani nemusí sluníčko ještě moc svítit, a má
hned větší chuť něco podniknout, někam vyrazit. A takový člověk má v Praze 2 spoustu
možností.
Znáte pétanque? Jistě, je to stará francouzská hra
se speciálními koulemi. Nehraje se ale u stolu, nýbrž na vzduchu, nejlépe někde v parku. Že by vám
to nešlo? Váš klub nabízí profesionálního trenéra,
se kterým hravě zvládnete správnou techniku, dozvíte se mnoho zajímavého o tomto sportu a ještě
se potkáte s dalšími aktivními lidmi.
Pokud dáváte přednost plavání, nezapomeňte si
vyzvednout lístky. I nadále můžete navštěvovat
jógu za zvýhodněné ceny v Korunní nebo Šmilovského ulici. Ti největší přeborníci možná stihnou
všechny nabízené disciplíny včetně zdravotního
cvičení ve studiu Bugifit.
Nesmíme však zapomínat ani na cvičení pro náš
mozek. Mnozí z vás již možná navštěvují další ročník Senior akademie, který zahrnuje 11 přednášek na praktická témata a tři exkurze. Kdo by se
rád vrátil do školy, má možnost navštěvovat SPŠ

Vedení Prahy 2 na kvalitu školních zařízení
i na vzdělávání všech věkových kategorií občanů klade velký důraz. Uvědomujeme si, jak
velký vklad dává člověku do života dobrá škola
a dobrý učitel. Aby i učitelé mohli dál dobře vykonávat své náročné povolání, pamatuje se též
na jejich další vzdělávání. A protože se učíme
celý život, organizuje Praha 2 vzdělávací kurzy
také pro seniory.

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA – UČITEL
ZÁKLAD ŠKOLY
Určitě si vzpomeneme na učitele či učitelku, které jsme měli rádi nebo kteří nás pozitivně ovlivnili
a k něčemu nasměrovali. Dobrých pedagogů není
nikdy dost, a proto je potřeba jejich práci vyzdvihovat a oceňovat. Vedení Prahy 2 proto pravidelně
oceňuje zasloužilé pedagogy.
Také letos v lednu poděkovala starostka Jana Černochová v Novoměstské radnici osmi učitelkám
základních a mateřských škol, které vychovaly
několik generací dětí. Jsou to Dagmar Křivková
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VÝBORNÉ ŠKOLY – VÝBO

R N Í Ž ÁC I

ANEB LÁSKA KE ŠKOLE
PROCHÁZÍ ŽALUDKEM

elektrotechnickou, kde probíhají kurzy práce s počítačem. Nenechte si ujít Ančerlovo kvarteto 25.
dubna v Gröbeho vile. A hudební Stylové večery
na Novoměstské radnici jsou již známé, ale přesto
pokaždé jinak zajímavé.
Program klubu je tedy jako obvykle nabitý, je tu
však ještě lákavá nabídka pobytu s plnou penzí
v komfortním hotelu v Brdech. Nabízí možnost
krásných výletů do přírody i zajímavý doprovodný
program.

www.odspraha2.cz

ODS Praha 2
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Starostka Jana Černochová na vernisáži děl žáků
základních škol Prahy 2 na téma Vyšehrad

(ZŠ Kladská), Danuše Častová (ZŠ Sázavská), Eva
Tkačíková (MŠ Slovenská), Jana Mrázková a Ludmila Vágnerová (MŠ Na Smetance), Jana Froňková
a Jiřina Janatová (MŠ Španělská). Největší část života, celkem 63 let, prožila za katedrou školy Na Smetance paní učitelka Věra Brožová. Letos oslaví

Dnešní děti si stěží dokáží představit, že by neměly
k dispozici počítače, školní jídelnu nebo tělocvičnu.
Nyní se samozřejmě úroveň škol posuzuje i podle
takového vybavení a Praha 2 na to každoročně vynakládá nemalé prostředky. V únoru byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná tělocvična v ZŠ
Slovenská. V budoucnu se plánuje ještě rekonstrukce půdních prostor školy.
Vloni byla zahájena výstavba nové školní jídelny
v ZŠ Kladská. Po půl roce již mohli žáci zasednout
ke stolům v moderním vzdušném objektu, který
bude sloužit i pro různé školní akce. Prostory původní jídelny byly zrekonstruovány na učebnu, kancelář
a sklad učebnic.
Místostarosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS) nám
k tomu řekl: „Jsme rádi, že jsme dokázali získat prostředky na tuto potřebnou stavbu. Tím ale nekončíme, dále počítáme s opravou oken celé školy a s vytvořením nových učeben v půdních prostorech.“

I UČITELÉ SE UČÍ
Kdo chce vykonávat své povolání co nejlépe, musí
se učit a zdokonalovat po celý život. To platí i pro
učitele. Radnice Prahy 2 proto přišla s projektem
„Dvojka na cestách, podpora mobility pedagogických pracovníků v Praze 2“. V jeho rámci se mohou
pedagogové základních a mateřských škol zúčastnit vzdělávacího programu EU Erasmus+ a pokud
se městské části podaří získat další finanční podporu, uskuteční se i další zahraniční stáže. Učitelé
se zúčastní kurzů na zlepšení úrovně angličtiny,
němčiny a španělštiny, nových přístupů výuky
matematiky, kreativních metod vzdělávání žáků se
speciálními potřebami, prevence šikany a mnoha
dalších.
„Projekt se uskuteční v období od 1. září 2018
do 31. srpna 2020, naši učitelé tedy budou mít dostatek času na absolvování zvolených stáží. Těšíme
se, že jim i žákům přinesou mnoho užitečného,“
vyjádřila naději starostka Jana Černochová.

říká se, že komunální politika stírá
ideologické rozdíly. Zjednodušeně
řečeno, chodník musíte opravit, ať
jste pravice či levice. Do určité míry je
tento názor pravdivý. Ale neplatí to
tak absolutně, jak se mnozí domnívají.
Vezměme si takovou sociální oblast.
Jako společnost jsme se dohodli,
že každý má možnost mít nějakou
záchrannou brzdu. Že chceme lidem
okolo sebe pomáhat, když se dostanou
do těžké životní situace a pomoc
potřebují. Pomoc potřebným v nouzi
je mimochodem výsostný znak naší
civilizace a já jsem na něj náležitě
hrdá. Celou oblast můžete pojmout
několika způsoby. Socialisté věří, že
od pomoci je tu stát. A tak vybírají
čím dál větší daně, aby pak peníze,
které vám vezmou, mohli přerozdělit.
Nese to s sebou spoustu byrokracie,
úřednických míst, hodnotících komisí
a všeho možného. A to všechno stojí
pochopitelně peníze. O to méně se
k těm potřebným dostane. Já naproti
tomu věřím v dobrovolnou solidaritu.
Věřím v to, že stát či městská část má
být prostředníkem. Jakousi servisní
organizací. Navíc mám to štěstí, že
žiji na Praze 2. I když jsme v centru
hlavního města, lidé tu žijí tak nějak
pospolu. Vždycky mi tenhle dvojkový
patriotismus velmi imponoval, ten
fakt, že nám osud sousedů není
lhostejný. A právě tyhle dvě myšlenky,
dobrovolné solidarity a našeho
patriotismu, mě přivedly na nápad
založit nadační fond v sociální oblasti.
Tak se zrodila Dvojka srdcem. Idea, že
radnice, jako servisní organizace, bude
propojovat místní podnikatele a vůbec
všechny, kteří chtějí svým sousedům
pomoci, s těmi, kteří jejich pomoc
naléhavě potřebují, a my jim z radnice
dle zákonů pomoci nemůžeme. Hlavně
těm nejzranitelnějším, jako jsou
děti a senioři. A světe div se, ono to
funguje. Dokonce velmi dobře! Dvojka
srdcem má první dárce, kteří poskytli
konkrétní pomoc konkrétním lidem.
Ať už to je polohovací postel, která
ulehčí těžký život jedné staré paní,
nebo vybavení mladému nadějnému
sportovci, klukovi, co rád jezdí na kole,
ale v důsledku těžké sociální situace
rodiny si ho nemohl dovolit, skrze
nadační fond Dvojka srdcem lidé
ulehčují život svým sousedům. A to
je podle mě věc, která má opravdu
smysl. Jsem na naše dvojkové patrioty
nesmírně pyšná a jsem pyšná na to,
že mohu žít v městské části, kde si
lidé navzájem pomáhají. Chtěla
bych Vás, milí čtenáři, tímto pozvat
k zapojení do našeho fondu Dvojka
srdcem. Protože vím, že i Vy máte srdce
na správném místě. Praha 2 je skvělým
místem k životu a to díky Vám!
Ing. Alexandra Udženija,
místostarostka MČ Praha 2

