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VYZKOUŠEJTE,

VÝHRADNĚ PRO SENIORY
KDO NECHCE BÝT SÁM,
AŤ SE PŘIDÁ K NÁM!
V roce 2010 založila Alexandra Udženija klub
Dvojka pro seniory.
„Městská část Praha 2 se velice hezky stará
o potřeby našich seniorů prostřednictvím
Centra sociálních služeb Prahy 2. Já jsem
ale přemýšlela, co ještě může městská část
nabídnout aktivním seniorům v rámci jejich
volného času. A tak vznikl klub Dvojka pro
seniory. Dnes má klub přes 1600 členů, což
považuji za ohromný úspěch,“ připomněla
Alexandra Udženija.

D
Dvojka
pro seniory
p
www.alexandraudzenija.cz
Aleksandra Udženija

Klub pravidelně pořádá vzdělávací, kulturní
i sportovní akce a výlety v Praze i po České
republice. Starší spoluobčané mohou
například cvičit v bazénu, věnovat se nordic
walkingu pod vedením zkušených lektorů

nebo třeba navštěvovat kurzy práce
s počítačem. Mohou také pravidelně vyjíždět
do přírody a poznávat české památky
a pozoruhodnosti.
O klub je mezi seniory velký zájem a počet
aktivních členů neustále roste. Členství
v klubu je pro seniory zdarma. Klub sjednává
slevy u partnerských restaurací a obchodů,
smluvních partnerů klubu dále přibývá.
Informace o činnosti klubu je možno nalézt
pravidelně v Novinách Prahy 2 a také na
stránkách www.praha2.cz.

Zapojení do zájmových aktivit nejen pomáhá
překonat osamělost, ale také rozvíjet fyzickou
a mentální kondici starších občanů. Klub
připravuje pro seniory celou řadu zajímavých
aktivit, pestrá nabídka zahrnuje výtvarné

dílny, různé druhy cvičení těla i ducha, vaření,
přednášky o cestování a podobně. Klub je
v provozu ve všední dny od 10 do 17 hodin
a je zcela zdarma.
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jak ožijí fotografie ve Vašem
mobilním telefonu.
Stáhněte si do telefonu aplikaci
AURASMA a zaměřte
na označené fotografie,
dokud neobživnou.

možno stáhnout v

možno stáhnout v

SENIOR AKADEMIE

Dvacet let je v životě člověka významné období, stejně je tomu i v životě města. Již dvě desítky let vede radnici

Dalším úspěšným projektem Prahy 2
a Městské policie je Senior akademie. Jedná
se o cyklus bezplatných přednášek na téma
ochrany života, zdraví a majetku občanů.
Letos se uskutečnilo 11 přednášek
na principu univerzity třetího věku. Smyslem
přednášek je uchránit seniory, aby se nestávali
oběťmi trestné činnosti, dokázali si poradit
v krizové situaci a byli schopni případně
přivolat pomoc. V dalších letech radnice
počítá s pokračováním a rozšířením projektu
akademie.

v Praze 2 ODS. Za tu dobu jsme řešili řadu nelehkých úkolů a situací, v nichž jsme se snažili co nejlépe uspět.
Dovolte, abychom Vám nabídli malou retrospektivu toho, co se za tu dobu podařilo a také poskytli výhled
Postoj zastupitelstva městské
části Prahy 2 k problematice
humanizace magistrály
vyjádřil stručně a přesně
Ing. arch. Václav Vondrášek
(ODS), zástupce starostky pro
oblast dopravy: „Ve městě se
musí dát žít, ne jenom jezdit.“

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ
Mnoha zajímavým činnostem se senioři
Prahy 2 mohou věnovat také v prostorách
Klubu aktivního stáří v Záhřebské ulici č. 15.

Senior akademie - z přednášky
S

Dobrá věc se podařila
V minulém volebním období zahájila Alexandra
Udženija (ODS) projekt přeměny domů v Máchově
ulici na důstojné bydlení pro seniory v obtížné bytové
situaci.
Letos v březnu se dokončila potřebná rekonstrukce
dvou domů s pečovatelskou službou a novým
obyvatelům byly předány čerstvě opravené
malometrážní byty o velikosti 1+kk a 2+1.

DOMY
S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
„Rekonstrukce dvaceti bytů, včetně čtyř
bezbariérových, stála téměř 30 milionů Kč.
V přízemních prostorách sídlí Centrum sociálních
služeb Praha 2, ve dvoře se nachází odpočinková zóna
sloužící seniorům,“ uvedla Eliška Zemanová (ODS).
Obyvatelé domů využívají výhody soukromí vlastního
bytu, ale současně mají možnost kontaktu se sousedy.
Denně je navíc navštěvuje odborná pečovatelská
služba. Díky tomu mohou senioři žít prakticky
nezměněným způsobem života a zároveň mít
k dispozici potřebnou pomoc.
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„Ve městě se musí dát žít,
ne jenom jezdit!“
Vážení obyvatelé Prahy 2,
dovolte mi, abych si i já trochu zavzpomínala
a shrnula uplynulých 20 let, kdy radnici Prahy 2
vede ODS. Starostkou městské části jsem se stala
v roce 2006 a s krátkou přestávkou jsem jí dodnes.
Tenkrát jsem měla nelehký úkol, a to navázat
na nejdéle sloužícího a oblíbeného starostu
pana Michala Basche, se kterým jsem měla tu
čest spolupracovat a být 8 let v jeho týmu jako
místostarostka. Michal Basch uměl svojí klidnou
silou a noblesou zvládnout všechny situace a tím
si získal nejen podporu svých koaličních partnerů,
spolupracovníků ale i většiny obyvatel Prahy 2.
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DĚTSKÝ KOUTEK

Vize: Humanizace magistrály
a kouřících aut, na dvojku jich lze pustit jen tolik,
kolik projede bez dlouhých kolon.“

Radnice dlouhodobě prosazuje vizi humanizace magistrály, jejího okolí a navazujících komunikačních křižovatek. Téma je pro provoz Prahy
natolik zásadní, že není snadné najít jednoduché
a rychlé řešení. Vedení městské části tento fakt
vnímá, zároveň však cítí, že je nutné být hybnou
silou, strůjcem vizí, diskusí a navrhovatelem řešení.

Školky:
více nových míst
V uplynulých letech se podařilo dokončit postupnou
rekonstrukci všech školních budov na Praze 2. Radnice
i nadále pravidelně investuje do rozvoje a údržby všech
školských zařízení.

Vedení Prahy 2 již dlouhá léta
upozorňuje na neúnosnost
a neudržitelnost dopravního
přetížení Legerovy ulice a také
na její podíl na rozdělení
MČ Praha 2. Dvojka je
nadměrným provozem jednou
z nejvíce postižených městských
částí v Praze.
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do budoucna, jak bychom rádi společně pokračovali.

OMALOVÁNKY
pro šikovné ručičky
s nápovědou

Jednou z posledních akcí byla rekonstrukce a rozšíření
Mateřské školy Na Děkance. „Ve školce byla navýšena
kapacita o dvě třídy a vzniklo zde 48 nových míst, počet míst
se tím zvýšil na 196,“ informovala Alexandra Udženija (ODS).
Školka sídlí v jednom bloku se Základní školou Botičská,
která uvolnila prostory ve prospěch školky. V křídle budovy,
kde je mateřská škola, byla provedena výměna elektrorozvodů
a osvětlení, rekonstrukce sociálních zařízení a rozšíření
dětského hřiště. Také byl vybudován nový kuchyňský blok
včetně jídelen. Mateřská škola je zaměřena na sportovně
ekologický program a celkovou výchovu ke zdravému
životnímu stylu.
„Co mě ale velice těší je, že tato školka má speciální třídy
pro děti s potřebou menšího kolektivu a integrované děti.
Dále má speciální třídy pro děti s logopedickými
a kombinovanými vadami. O tom, jak je jejich logopedická
specializace vynikající, jsem se přesvědčila na vlastní kůži,
protože tam na logopedii docházela moje mladší dcera,“
uvedla Alexandra Udženija.

Noviny ODS PRAHY 2. Informace o řešení občanských témat na Praze 2. Vydává OS ODS Praha 2, Mánesova 3, 120 00 Praha 2, pod reg. č. MK ČR E 21657. Redakční rada: Alexandra Udženija, Eliška Zemanová, Jan Recman, Lenka Mottlová.
Adresa redakce: Vaše dvojka, Mánesova 3, Praha 2. Tel.: 222 250 240, e-mail: redakce@vasedvojka. Fotografie pocházejí z archivu redakce a archivu MČ Praha 2. Vydáno: květen 2014.

Místostarosta Vondrášek (ODS) nás informoval,
že radnice nechala zpracovat studii humanizace Severojižní magistrály v Praze 2 a prosadila
alespoň její dílčí zúžení: „Naše měření ovzduší
a hluku totiž přesvědčila sousední městské části
o nutné změně. Společně s dalšími městskými
částmi jsme se zasadili o další stupeň humanizace Severojižní magistrály k termínu otevření
tunelu Blanka. S městskými částmi Prahy 4 a 7 se
shodujeme na podpoře převážně povrchového
vedení Severojižní magistrály.
V uličním prostoru v rámci humanizace navrhujeme v co největší možné míře odstranit podélné a příčné bariéry pro bezmotorovou dopravu
a oživení parteru dotčeného území. Pro snížení
hlukové zátěže dále prosazujeme používání nízkohlučného povrchu na komunikace a nezbytné
zvýšení podílu zeleně. Razantně jsme se postavili proti uzavření některých ulic, které by převedlo
další dopravu do Prahy 2.
Nepřipustili jsme výstavbu tzv. krátkého tunelu
před Muzeem, který by sice pomohl cizincům
na Václavském náměstí, ale Prahu 2 by ještě více
poškodil. A zatím jsme zabránili vyřazení Dvoreckého mostu pro provoz automobilů z územního
plánu. Tento záměr měl vést automobilovou dopravu mezi Prahou 4 a Prahou 5 přes území dvojky. Praha 2 nesmí sloužit jako čekárna stojících

VIZE: ULIČNÍ STROMOŘADÍ
Vedle důkladné rekonstrukce parků se vize
zelené dvojky začíná rozvíjet také v ulicích.
Přestože zeleň v ulicích by měla být v péči Magistrátu, bere Praha 2 iniciativu do svých rukou. Ze svého rozpočtu vyčlenila 2 miliony Kč
na obnovu uličního stromořadí. Díky tomu
bude v ulicích vysazeno do konce června
80 nových stromků. Do každé lokality byl vybrán vhodný druh.
Na Albertově a ve Studničkově ulici bude
dosazena líska, Na Švihance višeň, v Londýnské a Slovenské lípa. Akáty budou v Sokolské
a v Uruguayské. V Kladské, Lublaňské a ve
Wenzigově ulici porostou javory, Na Kozačce
se objeví habr, v Šumavské jilm a v ulici Anny
Letenské to bude ambroň.
„V uplynulých dvou volebních obdobích zasadila městská část v uličních stromořadích více
než 650 nových stromů,“ uvedla Alexandra
Udženija (ODS).

Výsledkem úsilí radnice o propojení Vinohradské a Václavského náměstí bylo v minulém roce
schválení vzniku tzv. „Muzejní oázy“ Magistrátem hlavního města Prahy. Tento projekt by
měl upravit křižovatky Legerova - Vinohradská,
Václavské náměstí - Vinohradská a Wilsonova
- u Státní opery a garáží Slovan. To umožní vytvoření komfortního, přímého, bezbariérového
a širokého městského chodníku mezi Václavským náměstím a Vinohradskou ulicí, včetně
signalizovaných přechodů pro chodce přes obě
ramena magistrály a přímého pěšího propojení
mezi sochou sv. Václava a fontánou před starou
budovou Národního muzea.
Dále by mělo vzniknout přímé a bezpečné obousměrné propojení pro jízdní kola mezi Václavským náměstím a Vinohradskou ulicí. Vedle okolí
Národního muzea prosazujeme zásadně zklidnit
také náměstí I. P. Pavlova a ústí Jugoslávské. Tato
úprava má umožnit bezbariérové napojení stanice metra a zastávek tramvaje I. P. Pavlova na
okolní uliční síť.
I když humanizace Severojižní magistrály vyžaduje komplexní kroky, mnohé změny k lepšímu
by bylo možno realizovat už nyní. Všechna auta,
která nyní jezdí z jihu po magistrále přes centrum na druhý břeh Vltavy a opačně, by mohla
využívat oba okruhy v této části města již dokončené. Existuje tedy jiná alternativa než cesta přes
památkově chráněnou oblast města. Je však
třeba, aby hlavní město v tomto ohledu zavedlo
efektivní opatření. Věříme, že na základě našeho
důsledného přístupu se některá opatření začnou
skutečně realizovat.

ODS může zodpovědně srovnávat a bilancovat –
zažila celé dvě dekády ve vedení a má zkušenost
jak ze spolupráce s koaličními partnery,
tak z volebního období, kdy sama převzala
odpovědnost za úspěchy i za nezdary,
se kterými se musela a uměla vypořádat.
Za těch dvacet let se málokdy stalo, že jsme si
řekli, že něco nejde. Uměli jsme vždy naše cíle
pojmenovat a věděli jsme, co chceme pro Prahu
2 udělat. Vždy jsme velice pečlivě vážili, zda se
pouštět do projektů, které potrvají několik let
a to jak s ohledem na financování, tak s ohledem
na „obtěžování“ obyvatel při jejich realizaci.
Jeden přiklad za všechny jsou Havlíčkovy sady.
Výsledek se ale dostavil. Máme jeden
z nejkrásnějších parků na území Prahy a každý
obyvatel Prahy 2 na to může být patřičně hrdý.
Tak jako i v jiných zaměstnáních práce
komunálního politika vyžaduje úsilí, trpělivost,
leckdy sebezapření, pokoru, ale také podporu.
Jsme rádi, že se nám té tolik důležité podpory
od Vás celých dvacet let dostávalo. V těchto
novinách Vám chceme představit naše vize
do budoucna a věci, které se nám společně
povedly, bez kterých by Praha 2 nebyla taková,
jaká je.
Vaše Jana Černochová

www.odspraha2.cz

ODS Praha 2
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V září 2010 byla po rozsáhlé opravě nově otevřena zahrada
Ztracenka. První práce na rekonstrukci začaly již v roce 2006
z iniciativy místostarosty Ing. Libora Krátkého, na kterého
navázal Ing. arch. Václav Vondrášek (oba ODS). Původně téměř
neprostupný terén byl kultivován, byly vysázeny nové stromy
a zahrada doslova rozkvetla do krásy. Jak uvedl Václav
Vondrášek: „Část nákladů na revitalizaci Ztracenky byla pokryta
dotací z fondů Evropské unie.“
Úpravy se týkaly drobné architektury – vytvoření mlatových
chodníků, zpevnění ploch, instalace venkovního osvětlení
a množství laviček, které poskytují zajímavé výhledy na jižní
část Prahy, zejména na Albertov a Vyšehrad. Celý prostor
ozvláštňují zídky a terasovité vyhlídky. Kdo chce vyzkoušet
netradiční cestu, může se tam vydat z Velkých albertovských
schodů přes Matematicko-fyzikální fakultu.
V budoucnu bude též možno využít připravovaný průchod skrz
hradby z parku Folimanka do Horské ulice. Zahrada je nyní jedním
z nejklidnějších míst Prahy 2 a slouží nejen rodičům s dětmi
ale i studentům a všem návštěvníkům Albertova.

Zahrada Ztracenka
Z
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Moderní architektura byla organicky včleněna do historického prostoru tak,
že neruší panorama. Zároveň bylo vyřešeno pěší propojení s okolním
územím, např. s blízkou zahradou Ztracenka. Jak k revitalizaci
poznamenal zástupce starostky Ing. Jan Vaněk (ODS): „Hradby
se ve své době stavěly kvůli nepropustnosti, měly zajistit,
aby nikdo nepronikl dovnitř. My je dnes nechceme
dobývat a bourat, ale učinit je prostupnými…“

Ve snaze o zlepšení vzhledu ulic
zařadila radnice dvojky do svého
rozpočtu program na odstraňování
graffiti. Projekt Dvojka proti graffiti
byl úspěšně zahájen 1. ledna 2010
a je určen pro všechny majitele domů
na území městské části.
Jak uvedla zastupitelka Alexandra
Udženija (ODS): „Do projektu se zatím
zapojilo již více než 150 vlastníků
soukromých domů a cca 300 obecních
domů včetně základních a mateřských
škol.“
Koncem roku 2013 byl do programu
zahrnut také objekt Sokola Královské
Vinohrady, kde bylo provedeno
rozsáhlé odstranění graffiti z pláště
budovy. Radnice Prahy 2 počítá
i nadále s podporou programu
Dvojka proti graffiti, protože
výsledky dokazují, že boj
proti vandalismu není
marný.
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VINOBRANÍ
„Kdo nemá rád víno, ženy
a zpěv, ten zůstává bláznem celý život.“ Motto ze
vstupní partie Pavilonu
by zároveň mohlo charakterizovat jednu z oblíbených akcí pořádaných
radnicí v Havlíčkových

Bastion - prostor k setkávání
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GRÉBOVKA
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b
zrekonstruován
park
zrekonst
Havlíčkovyy sady. Nákladpřinesla novou
ná obnova p
městské
hodnotu pro obyvatele
oby
části a také několik ocenění. Nejnovějším z nich je Cena ministryně pro
místní rozvoj za vynikající výsledky v Programu
regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón ČR v roce 2013.
Starostka Jana Černochová převzala ocenění ve
Španělském sále Pražského hradu 17. dubna letošního roku.

DVOJKA
PROTI GRAFFITI

Revitalizace Bastionu se stala absolutním vítězem
Grand Prix architektů v roce 2012. Bastion byl
také zařazen mezi třicet nejzajímavějších staveb
České republiky v ročence Česká architektura
2010/2011.
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Přátelské
hradby

Na revitalizaci Ztracenky navázala rekonstrukce Bastionu Novoměstských hradeb.
Na zanedbaném území Bastionu XXXI vznikla zcela nová stavba respektující genia loci
a umožňující využití i pro různé společenské akce. Prostor ožívá i díky pravidelným komorním
koncertům studentů a absolventů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění,
které se zde konají již druhým rokem. Travnatá plocha Bastionu nabízí také prostor výstavám
umění. V minulosti zde byly například umístěny sochy Olbrama Zoubka.
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Viniční altán
V

O Grébovce
sadech. Tradiční Vinobraní na Grébovce vždy zahajuje starostka paní Jana Černochová přípitkem
a křtem věnce vinné révy. Odpoledne pokračuje ve společnosti divadelníků, artistů i hudebníků, ochutnávají se různé dobroty a je možné se
i něco dozvědět o historii. Tajenka křížovky na
poslední straně vám prozradí, co lze také ochutnat z obnoveného vinohradu.
PAVILON
Při obnově Pavilonu se dbalo na zachování původních stavebních konstrukcí a prvků, převážnou část
tvořily restaurátorské práce. Arch. Javůrek navrhl
k historickému křídlu novou moderní dostavbu,
kde se nyní nachází kavárna. V lehké prosklené
stavbě se zrcadlí původní, historické křídlo. Rekonstrukce byla oceněna 1. cenou v soutěži O nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2009 a Pavilon byl také oceněn

na Mezinárodním festivalu architektury
v Barceloně v roce 2011.
GROTTA
Také umělá jeskyně Grotta, kterou nechal vybudovat koncem 19. století Moritz Gröbe, absolvovala náročnou rekonstrukci. „Grotta zvítězila v krajském kole
soutěže o Cenu Programu regenerace
městských památkových rezervací a měst-ských památkových zón za rok 2011. V soutěži Park a zahrada 2012 získala Cenu děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně,“ poznamenal k úspěšné rekonstrukci Jan
Korseska (ODS).
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ALTÁN
Ani rekonstrukce Viničního altánu nebyla po vyhoření jednoduchá – bylo nutno vyrobit repliku
celé původní dřevěné konstrukce i s dekorativními prvky, obnovit břidlicovou střechu, zděné části i schody na vyhlídku. K altánu byl nově přistavěn viniční sklípek. I díky tomu je zde celoročně
v provozu vinárna a kavárna, kde je možno pořádat svatby i různé společenské akce.
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Portál Grotty
P

8

Přechod Slezská - Kladská
P

Co ukrývá podzemí?
Objevovat podzemní poklady a tajemství může být zajímavé
a vzrušující. Ovšem některé věci je zase lepší pod zem skrýt. To je
také případ kontejnerů na tříděný odpad.
Podzemní kontejnery jsou v mnoha ohledech vhodnější než povrchové, investice je to však násobně vyšší. Je možné lépe okolo nich udržovat čistotu a mají až třikrát větší kapacitu, což umožňuje zvětšit interval jejich vyprazdňování. Jen v minulém roce bylo prostřednictvím
velkoobjemových kontejnerů a Létajících sběrných dvorů odvezeno
473 tun objemného odpadu.
„Ve vyjednávání a výstavbě nových stanovišť podzemních kontejnerů
rozhodně chceme i do budoucna pokračovat,“ říká radní Eliška Zemanová (ODS).

3

Úplně první stanoviště v Praze 2 vyrostlo na rohu Karlova náměstí
a Žitné, pak následovaly podzemní kontejnery na křižovatce ulic Francouzská – Budečská, na náměstí Míru a Ostrčilově náměstí, v Římské
(za Divadlem na Vinohradech), na křižovatce Sarajevské a Rejskovy
ulice a ve Španělské.
Nejnovější stanoviště podzemních kontejnerů na dvojce bylo otevřeno v listopadu 2013 na Tylově náměstí. Podle Elišky Zemanové
však jejich vznik není samozřejmě bez překážek. Jednou z nich je
nákladnost a další nedostatek vhodných míst, neboť v podzemí ulic
se nachází složitý labyrint inženýrských sítí a kabelů. Tato skutečnost
významným způsobem komplikuje a prodlužuje přípravu a výstavbu
nových stanovišť.

Adrenalin v ulicích? Díky, ne!
Ne každý člověk vyhledává adrenalinové zážitky. Chodci při pohybu po městě už vůbec
ne, ale vzhledem k hustotě provozu je přecházení ulic často docela dobrodružné. V zájmu
bezpečnosti chodců se radnice Prahy 2 v uplynulém období zásadním způsobem zaměřila
na zvyšování bezpečnosti na přechodech,
především pak v blízkosti škol.

Podzemní kontejnery na Ostrčilově náměstí
P

Byl zvýšen dohled v jejich okolí, zároveň však
bylo nutno přistoupit ke koncepčnímu plánu přestavby a modernizace přechodů, připravenému
pod vedením místostarosty pro oblast dopravy

Ing. arch. Václava Vondráška (ODS). Na kritických
přechodech došlo k zásadním změnám: instalaci
zábradlí, lepšímu dopravnímu značení, osazení
city bloků před přechody. Neméně důležité byly
další stavební zásahy, jako je rozšíření navazujícího
chodníku, stavba osvětlení či zvýšení přechodu.
Účelem těchto opatření bylo
celkové zklidnění ulic,
snížení rychlosti vozidel
a znemožnění zastavování
v blízkosti
přechodů.

Významné změny byly provedeny zejména v ulicích Francouzská, Slezská, Korunní, Šumavská, Rumunská, Londýnská a Jugoslávská. Na křižovatce
Korunní - Sázavská byla instalována velmi potřebná světelná signalizace a byl rozšířen chodník.
Nejnověji se podařilo usnadnit život chodcům na
náměstí Míru, kde byly vytvořeny ostrůvky uprostřed přechodů. Jak uvedl Jan Recman (ODS),
v 10. ročníku soutěže Cesty městy bylo oceněno
řešení křižovatky Moravská – Sázavská. Došlo zde
k rozsáhlé úpravě přechodů, vybudování varovných a signálních pásů pro osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace. Stavebně byly
upraveny hrany parkovacích zálivů tak, aby řidiči nenajížděli na chodník, a byl rozšířen chodník
před školou.
Z iniciativy radnice se hlídky Městské policie důrazněji zaměřily na řidiče parkující těsně před
přechodem a snižující tím viditelnost přecházejících chodců. V péči o přechody je Praha 2 dávána občanskou iniciativou Pražské matky za vzor
ostatním obvodům. Přesto nebo právě proto zůstane zvyšování bezpečnosti chodců v popředí
zájmu radnice dvojky i v budoucnu.

Navyšujeme počty
ELEKTROPOLICIE
Ne, to není název z budoucnosti ani název počítačové hry. To jen strážníci na dvojce jsou
nyní nově vybaveni elektrokoly, aby byli v parcích a na ulicích nejen rychlejší, ale také
aby je bylo více vidět.

Kam s ním? Už vím!

4

„Bylo rozhodnuto, že elektrokola jsou pro terén Prahy 2 vhodnější než koně a levnější i tišší
než také zvažované skútry, jejichž hluk by byl v parcích rušivý,“ připomněl Václav Vondrášek.
Radnice dále vede pravidelná jednání se zástupci Policie ČR a Městské policie v zájmu zvyšování
bezpečnosti v Praze 2 a zajišťování rychlejší reakce policie.

Obligátní nerudovskou otázku občané Prahy 2 už dávno nemusí pracně řešit. V rámci projektu
Čistá dvojka probíhá na podporu úklidu a také k zamezení „černých skládek“ již několik let akce
Létající sběrné dvory. Mobilní kontejnery jsou podle harmonogramu přistavovány na určená
stanoviště na dvojce a obyvatelé Prahy 2 do nich mohou odkládat různý objemnější odpad včetně
elektrospotřebičů. „Máme zkušenost, že lidé tuto mimořádnou příležitost vítají, v roce 2013 se takto
sebralo 77 tun odpadu a službu využilo 474 občanů. Nezapomněli jsme ani na nemocné občany
nebo lidi s handicapem, pro něž zajistíme odnos objemného odpadu z domů do přistavených
kontejnerů,“ uvedla starostka Jana Černochová (ODS). V letošním roce jsou Létající sběrné dvory
k dispozici celkem již na dvanácti místech Prahy 2. Občané mohou také od roku 2010 využívat na
odkládání objemného odpadu sběrný dvůr v Perucké ulici 10.
Jan Neruda by se zaradoval, kdyby věděl, že i jeho starý slamník může snadno a rychle „odletět.“

LLétající sběrný dvůr

2007

Ztracenka

2014
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„Zejména usilujeme o zvýšení počtu policistů fyzicky přítomných v terénu, neboť tato
skutečnost významně přispívá ke snížení kriminality a posílení bezpečí. Díky soustavnému úsilí
se nám daří každý rok rozšiřovat řady městských strážníků. V současné době na bezpečnost
a pořádek na dvojce dohlíží 123 strážníků. Doufáme však, že ani toto číslo není konečné,“
zdůraznila starostka Jana Černochová.
Dohled v parcích ale rozhodně není jedinou pracovní náplní „okrskářů“. Kromě toho,
že kontrolují dodržování předpisů a parkování, také vykonávají dozor na přechodech u školních
zařízení, monitorují dětská hřiště, dohlížejí na pořádek a vybavení parků atd.

GALERIE PROMĚN

2014

Další ukázky o proměnách míst v čase naleznete v GALERII PROMĚN
na www.vasedvojka.cz a také na facebooku
ODS Praha 2.

2006

Grébovka

2014

2007

Pavilon

2014
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VÝHRADNĚ PRO SENIORY
KDO NECHCE BÝT SÁM,
AŤ SE PŘIDÁ K NÁM!
V roce 2010 založila Alexandra Udženija klub
Dvojka pro seniory.
„Městská část Praha 2 se velice hezky stará
o potřeby našich seniorů prostřednictvím
Centra sociálních služeb Prahy 2. Já jsem
ale přemýšlela, co ještě může městská část
nabídnout aktivním seniorům v rámci jejich
volného času. A tak vznikl klub Dvojka pro
seniory. Dnes má klub přes 1600 členů, což
považuji za ohromný úspěch,“ připomněla
Alexandra Udženija.

D
Dvojka
pro seniory
p
www.alexandraudzenija.cz
Aleksandra Udženija

Klub pravidelně pořádá vzdělávací, kulturní
i sportovní akce a výlety v Praze i po České
republice. Starší spoluobčané mohou
například cvičit v bazénu, věnovat se nordic
walkingu pod vedením zkušených lektorů

nebo třeba navštěvovat kurzy práce
s počítačem. Mohou také pravidelně vyjíždět
do přírody a poznávat české památky
a pozoruhodnosti.
O klub je mezi seniory velký zájem a počet
aktivních členů neustále roste. Členství
v klubu je pro seniory zdarma. Klub sjednává
slevy u partnerských restaurací a obchodů,
smluvních partnerů klubu dále přibývá.
Informace o činnosti klubu je možno nalézt
pravidelně v Novinách Prahy 2 a také na
stránkách www.praha2.cz.

Zapojení do zájmových aktivit nejen pomáhá
překonat osamělost, ale také rozvíjet fyzickou
a mentální kondici starších občanů. Klub
připravuje pro seniory celou řadu zajímavých
aktivit, pestrá nabídka zahrnuje výtvarné

dílny, různé druhy cvičení těla i ducha, vaření,
přednášky o cestování a podobně. Klub je
v provozu ve všední dny od 10 do 17 hodin
a je zcela zdarma.

SENIOR AKADEMIE
Dalším úspěšným projektem Prahy 2
a Městské policie je Senior akademie. Jedná
se o cyklus bezplatných přednášek na téma
ochrany života, zdraví a majetku občanů.
Letos se uskutečnilo 11 přednášek
na principu univerzity třetího věku. Smyslem
přednášek je uchránit seniory, aby se nestávali
oběťmi trestné činnosti, dokázali si poradit
v krizové situaci a byli schopni případně
přivolat pomoc. V dalších letech radnice
počítá s pokračováním a rozšířením projektu
akademie.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ
Mnoha zajímavým činnostem se senioři
Prahy 2 mohou věnovat také v prostorách
Klubu aktivního stáří v Záhřebské ulici č. 15.

Senior akademie - z přednášky
S

Dobrá věc se podařila
V minulém volebním období zahájila Alexandra
Udženija (ODS) projekt přeměny domů v Máchově
ulici na důstojné bydlení pro seniory v obtížné bytové
situaci.
Letos v březnu se dokončila potřebná rekonstrukce
dvou domů s pečovatelskou službou a novým
obyvatelům byly předány čerstvě opravené
malometrážní byty o velikosti 1+kk a 2+1.

DOMY
S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
„Rekonstrukce dvaceti bytů, včetně čtyř
bezbariérových, stála téměř 30 milionů Kč.
V přízemních prostorách sídlí Centrum sociálních
služeb Praha 2, ve dvoře se nachází odpočinková zóna
sloužící seniorům,“ uvedla Eliška Zemanová (ODS).
Obyvatelé domů využívají výhody soukromí vlastního
bytu, ale současně mají možnost kontaktu se sousedy.
Denně je navíc navštěvuje odborná pečovatelská
služba. Díky tomu mohou senioři žít prakticky
nezměněným způsobem života a zároveň mít
k dispozici potřebnou pomoc.
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DĚTSKÝ KOUTEK

Školky:
více nových míst
V uplynulých letech se podařilo dokončit postupnou
rekonstrukci všech školních budov na Praze 2. Radnice
i nadále pravidelně investuje do rozvoje a údržby všech
školských zařízení.

OMALOVÁNKY
pro šikovné ručičky
s nápovědou

Jednou z posledních akcí byla rekonstrukce a rozšíření
Mateřské školy Na Děkance. „Ve školce byla navýšena
kapacita o dvě třídy a vzniklo zde 48 nových míst, počet míst
se tím zvýšil na 196,“ informovala Alexandra Udženija (ODS).
Školka sídlí v jednom bloku se Základní školou Botičská,
která uvolnila prostory ve prospěch školky. V křídle budovy,
kde je mateřská škola, byla provedena výměna elektrorozvodů
a osvětlení, rekonstrukce sociálních zařízení a rozšíření
dětského hřiště. Také byl vybudován nový kuchyňský blok
včetně jídelen. Mateřská škola je zaměřena na sportovně
ekologický program a celkovou výchovu ke zdravému
životnímu stylu.
„Co mě ale velice těší je, že tato školka má speciální třídy
pro děti s potřebou menšího kolektivu a integrované děti.
Dále má speciální třídy pro děti s logopedickými
a kombinovanými vadami. O tom, jak je jejich logopedická
specializace vynikající, jsem se přesvědčila na vlastní kůži,
protože tam na logopedii docházela moje mladší dcera,“
uvedla Alexandra Udženija.
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