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Žijeme dvojkou
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NOVINY ODS PRAHY 2

ZDE SE MŮŽETE
SETKAT S NAŠIMI
MI
KANDIDÁTY
Od 24. září 2018
každý všední den
10–12 hod. ‐ v ulicích Prahy 2
15–19 hod. - na stáncích
(Tylovo náměstí,
náměstí Míru)

Jana Černochová

Jan Korseska

Alexandra Udženija
Pro dvojku usilovně pracujeme a dvojkou žijeme. Máme skutečné
výsledky již řadu let a je to tu vidět. Žijeme tu s Vámi, dvojku známe
a děláme zodpovědná rozhodnutí pro náš společný domov.
Víme, že experimentování nikam nevede,
je potřeba svědomitě pracovat.
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Do dalšího období zaručujeme opět odpovědnou
práci a konkrétní výsledky. Dvojka je skvělé místo
pro život a Vy rozhodnete, jestli to tak bude i dále.
Podpořte nás 5.–6. října, nenechte svůj hlas doma.

Co máme pro dvojku dál připraveno
Pro dopravu
a parkování máme
připravené velké změny
• Prosadíme změnu systému zón
placeného stání, prospěšnou pro
rezidenty.
• Postavíme parkovací dům v ulici Pod
Nuselskými schody.
• V rozpočtu dále počítáme s 10 mil. Kč
ročně na rekonstrukce chodníků.
• Vytvoříme klidové zóny na křižovatce
Americká−Záhřebská a v ulici Na Hrobci.

Budeme pokračovat
v úpravách parků a jejich
vybavení
• Budeme pokračovat v revitalizaci parků
Folimanka a Riegrovy sady.
• Postavíme dětská brouzdaliště
a sprchy pro letní osvěžení.
• Budeme pokračovat ve
výsadbě stromů a zeleně.
• Vybudujeme další podzemní
kontejnery na tříděný odpad.
• Budeme nadále zkvalitňovat úklid
a údržbu ulic a parků.

Budeme prosazovat změnu
priorit městské policie

Zřídíme další zařízení
pro naše seniory

Řádné a vyrovnané
hospodaření jako nyní

• Zasadíme se o to, aby
magistrát umožnil radnicím
řídit městskou policii přímo.

• Zřídíme domov pro lidi
trpící Alzheimerovou
chorobou.

• ODS bude vždy trvat na tom, aby Praha 2
měla vyrovnané hospodaření.

• Budeme prosazovat změnu
priorit městské policie - řešení
bezpečnosti v ulicích spíše než
drobných dopravních přestupků.

• Budeme zkvalitňovat terénní
a pečovatelské služby pro seniory
a hendikepované.

• Společně s policií budeme důsledně
kontrolovat rušení nočního klidu.
• Zvýšíme počty terénních pracovníků
tak, abychom dostali problematiku
bezdomovectví pod kontrolu.

Podpoříme
učitele i školy
• Budeme nadále podporovat
další vzdělávání učitelů
a žáků.
• Budeme pokračovat v preventivních
programech v oblasti rizikového chování.
• Každá škola bude mít i nadále svého
psychologa.
• Ve školách zavedeme „dílny pro
21. století“ zaměřené na řemesla
i moderní technologie.

• Budeme pokračovat se službou tísňové
péče pro osamělé seniory.

• Budeme pokračovat s otevřenými
aukcemi na nájem a prodej volných
obecních bytů.
• Budeme zavádět elektronický management správy majetku městské části.

• Nezvýšíme nájemné v domovech
s pečovatelskou službou ani seniorům
v sociálních bytech.

• Dokončíme prodej
obecních domů a bytů
nájemníkům dle
platných pravidel.

Zavedeme další zlepšení
služeb radnice

Chceme, aby se
nám tu všem dobře žilo

• Budeme pokračovat v digitalizaci
radnice a zavádění konceptu
e-Government.

• Budeme usilovat o převedení
správy náplavky na Prahu 2.

• Zavedeme technologie,
díky kterým občané vyřídí
většinu agend elektronicky.
• Rozšíříme automatizovanou
nápovědu (chatbot) na webových
stránkách.
• Zavedeme on-line platbu za služby,
včetně přehledu o stavu.

• Podpoříme nové farmářské trhy
na Ostrčilově náměstí v Nuslích.
• Budeme usilovat o vybudování
moderního sportovního areálu
v prostorách TJ Sokol
Vinohrady.
• Budeme nadále jednat
o odkupu chátrajícího nádraží
Vyšehrad.
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Zvedli jsme
kvalitu škol a školek
na nejvyšší úroveň.
Nulovou tolerancí
hazardu jsme zrušili
všech 104 heren
na Praze 2.

Postavíme nový parkovací dům
Pod Nuselskými schody

Mgr. JANA
ČERNOCHOVÁ

Zrekonstruovali jsme
chodníky, ulice, školy,
školky, hřiště, parky a to vše
s vyrovnaným hospodařením
bez dluhů. Dvojka je zdravá,
ﬁnančně zajištěná a nejlepší
pro život. Takovou musíme
udržet i pro budoucnost.
JAN KORSESKA

Opravili jsme
parky, každý rok
vysadíme přes 200 nových
stromů… Nehodlám usínat
na vavřínech. Ještě
před sebou
vidím hodně
další práce!
Ing. arch.
VÁCLAV
VONDRÁŠEK

Objíždět
desetkrát blok,
než zaparkuju,
to fakt nechci!
Parkovací domy
jsou řešení.

K našim dalším závazkům patří také zlepšování situace s parkováním, především rezidentů.
Přestože o něm rozhoduje magistrát, dělá vedení Prahy 2 maximum pro to, aby napravilo chyby
v celopražské koncepci. Kromě dílčích úprav parkovacích zón na území dvojky to nyní bude i výstavba parkovacího domu v ulici Pod Nuselskými
schody. Dům vznikne na nevyužitém pozemku
vedle železnice a poskytne téměř dvě stovky parkovacích míst, což usnadní život rezidentům i návštěvníkům dvojky.
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Řídíme rekonstrukci Vinohradské
Již několik let se připravuje rekonstrukce Vinohradské ulice. Bude se měnit nejenom tramvajová trať,
ale vybudují se i bezbariérové tramvajové zastávky
včetně jejich úprav, plánuje se dosadba stromů,
podzemní kontejnery na tříděný odpad, obnova
některých inženýrských sítí, vymezení míst pro zásobování obchodů a podobně.

U celé rekonstrukce se pro větší bezpečnost chodců počítá s rozšířením chodníků a mysů u zastávek. Plánuje se zvýšení počtu parkovacích míst
ve Španělské ulici podél sadů a parkovací kapacity
Šumavské ulice. Podzemní kontejnery na tříděný
odpad budou umístěny u křižovatek Vinohradské
s ulicemi Anny Letenské, Budečská, U Kanálky.

Vedení Prahy 2 se během plánování podařilo prosadit řadu zásadních požadavků. Původně mělo jít
jen o rekonstrukci úseku od Španělské ulice k ul.
Želivského. Díky iniciativě ODS bude akce rozšířena i o část Vinohradské směrem k Legerově ulici
včetně řešení této křižovatky. Bezbariérová zastávka tramvaje bude spojena úrovňovým přechodem
s výtahem z metra u Muzea.

Vzhledem k dopravním problémům při rekonstrukci Husitské ulice, se ale magistrát rozhodl
raději přestavbu Vinohradské odložit až na příští
rok. Radnice Prahy 2 však bude v každém případě
bdít nad tím, aby všechny práce
narušily život občanů dvojky v co
nejnižší míře.

Na základě jednání s Českými drahami jsme prosadili také stavbu přímého pěšího bezbariérového
spojení mezi Hlavním nádražím a Vinohradskou
konzolovým chodníkem podél magistrály a prodloužením severního podchodu do Italské. Stavba
bude zahájena v roce 2019. Zároveň byla prosazena oprava zdi nad kolejištěm podél Vinohradské
a Španělské ulice.

Bc. JAROSLAV
MARTIN

Budeme usilovat
o převedení
správy náplavky
na Prahu 2.

STAVÍME MOSTY

– spojujeme

Ing. JAROSLAV
PETRÁSEK

Záměrem ODS je realizovat svůj plán na propojení ulic U Zvonařky a Wenzigovy, tedy Vinohrad a Nového města pomocí lávky přes
Bělehradskou. Široká ocelová lávka usnadní cestu cyklistům i chodcům s kočárky či na vozíku a všem osobám s omezenou pohyblivostí, které teď musí překonávat značný počet schodů na obou stranách. Lávka se stane částí spojovací linie vedené Wenzigovou ulicí,
jejímž počátkem je semafor, který nechalo vedení Prahy 2 instalovat
a který usnadnil překonávání frekventované Legerovy ulice. „Naším
úkolem je hledat řešení a bariéry postupně odstraňovat, což dlouhodobě děláme“, zdůrazňuje zástupce starostky Ing. arch. Václav
Vondrášek (ODS). Trasa je součástí Generelu cyklistické dopravy,
který nechala zpracovat radnice pro vymezení doporučené sítě
cyklotras na tomto území. Trasy jsou navrženy tak, aby navazovaly
na celoměstský systém a co možná nejefektivněji jej doplňovaly.

Otevíráme další

Trhy jsou oblíbený prostor pro příjemné krácení volného času,
setkávání s přáteli a samozřejmě také pro obstarání oblíbených potravin. Radnice Prahy 2 nyní v nejbližší době otevře
prostor pro nové trhy na Ostrčilově náměstí a oblast Nuslí tak
získá nové oživení.

Nemám rád, když
se věci nedotáhnou.
Systémové chyby
v parkovací politice
magistrátu je
třeba napravit.

RNDr. RADIM PERLÍN, Ph.D.

farmářské trhy

Lávka Bělehradská
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dům
seniory

Zřídíme další
pro

ZDE SE MŮŽETE SETKAT
S NAŠIMI KANDIDÁTY
Od 24. září 2018 každý všední den
10–12 hod. - v ulicích Prahy 2
15–19 hod. - na stáncích (Tylovo nám., nám. Míru)

Alzheimerova choroba je celospolečenský problém.
Počet postižených touto závažnou nemocí v posledních letech významně roste a Praha patří k regionům, kde je nejvíce nemocných. V Praze 2 chceme
proto zřídit nový domov pro pacienty trpící
Alzheimerovou chorobou. Vždyť v domovech
pro seniory na každé obsazené místo čekají
další tři lidé a v domovech se zvláštním
režimem jsou dokonce dva ze tří žadatelů
odmítnuti. Toto chceme změnit! Jak nám
řekla Alexandra Udženija: „Zasadíme se
o zřízení domova se zvláštním režimem,
abychom mohli uspokojit co nejvíce
potřebných. Postarat se o naše seniory
je nejenom lidská, ale i morální povinnost.“

Lidé trpící
Alzheimerem potřebují
speciﬁckou péči
i prostředí, aby mohli
svoji nemoc lépe
zvládnout.
Postarat se o seniory,
kteří potřebují pomoc,
považuji za svou lidskou
i politickou povinnost.
Ing. ALEXANDRA UDŽENIJA

Zavedli
jsme principy chytrých
měst a digitalizujeme
agendu radnice.
Zavedeme technologie,
díky kterým občané
vyřídí většinu věcí
elektronicky.
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JEŠTĚ LÉPE

Po úspěšné rekonstrukci Pavilonu v Grébovce,
která mimochodem získala několik významných
ocenění, chceme vytvořit podobné relaxační místo v dalším dvojkovém parku – v Sadech bratří
Čapků. Kdo si chce zajít někam jen tak na kus řeči,
může se těšit na obnovenou kavárnu přímo uprostřed parku. Kafárna Na kus řeči v Sadech bratří
Čapků se totiž brzy dočká nového hávu. Městská

Otevřeme

Mgr. JAN RECMAN

Podpoříme nové
farmářské trhy na
Ostrčilově náměstí.
Postavíme dětská
brouzdaliště
a sprchy pro letní
osvěžení.
LENKA
MOTTLOVÁ

novou kavárnu
v Čapkových sadech

Klid a bezpečí
mých blízkých
je pro mě zásadní,
policie pro to
musí dělat
maximum.

část Praha 2 si na základě poptávky občanů již nechala zpracovat studii na rozšíření této oblíbené
kavárny včetně úpravy jejího okolí.

Mgr. ONDŘEJ MACHŮ

Jako malá
jsem byla pořád v pohybu
u
a ten dnešním
šním dětem
hybí. Budeme
mnohdy chybí.
usilovat o vybudování
o sportovního
moderního
oučinnosti
areálu v součinnosti
dským
s vinohradským
Sokolem.

KLIDOVÁ ZÓNA v Záhřebské
Kruhový objezd v křížení ulic Americká-Záhřebská nyní slouží jako poměrně frekventovaná křižovatka. „V této lokalitě naší městské
části chybí prostor, který by byl místem potkávání se. Proto jsme se rozhodli, i na doporučení odborníků z ČVUT, zadat vyhotovení projektové dokumentace pro změnu dopravní
křižovatky do podoby náměstí s klidovou zónou. Nevylučuji ani žádost směrem k magistrátu o oficiální název budoucího náměstíčka,
který si formou ankety určí občané“, uvedl
místostarosta Jan Korseska (ODS).

ELIŠKA
ZEMANOVÁ
VÁ

Postavíme dětská

brouzdaliště a sprchy

Staráme se nejenom o vzdělávání dětí ale i o jejich volný čas. Zřídili jsme nové jesle, zrekonstruovali školky i školy, postavili jsme nebo opravili dětská i sportovní hřiště. Nových nápadů
máme pořád spoustu. Protože umíme dobře hospodařit, najdeme pro naše projekty i potřebné
finance. Díky tomu se děti v parcích dočkají nových brouzdališť i sprch, které je osvěží v horkých
letních měsících.

Chci žít v chytrém
městě. Moderním
technologiím
dávám like!

MIKULÁŠ HALÁS
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Opozice novým jeslím nevěřila
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Zdálo se nemožné postavit nové jesle během tak krátké doby,
a přesto se to podařilo. V září byly slavnostně otevřeny jesle
sle
pro 40 dětí v lokalitě Na Rybníčku. Jejich vznik iniciovala
radní Alexandra Udženija a díky její aktivitě a vytrvalosti se
e
podařilo i tento projekt úspěšně dokončit. Kromě toho
vzniklo v sousedství jeslí v prostoru za kostelem sv. Štěpána
na
nové veřejné dětské hřiště s moderními hracími prvky.

Strašili Vás, že
stromy v Belgické
vykácíme,

Praha 2
idát ODS
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Sportoviště Na Smetance:

Nové hřiště pro děti
i přes nesouhlas
přesto aktivistů
jen kvetou
Někteří si mysleli, že u školy Na Smetance bude jen
opuštěný pozemek a nepořádek. Místo toho již
byly dokončeny všechny přípravy ke stavbě nového hřiště pro školáky i pro veřejnost. Jeho vzniku
tak již nic nebrání. Budujeme hřiště, kde si denně
bude hrát 300 dětí. Přestože je to lukrativní pozemek v centru, radnice Prahy 2 se rozhodla využít
ho pro naše nejmenší.

Nová klubovna pro seniory

Splněno, máme ji!

Byly zbytečné obavy, že při rekonstrukci
Belgické ulice dojde k masívnímu vykácení vzrostlých stromů. Radnice Prahy 2
při této stavbě ale trvala na tom, aby
kompletní obnova ulice proběhla bez
likvidace uličního stromořadí, což se
skutečně podařilo. A stromy, které byly
odstraněny z důvodu špatného stavu,
byly ihned nahrazeny novými.
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Pesimisté se obávali, že najít místo pro klubové prostory bude trvat dlouho, a přesto klub Dvojka pro seniory
získal nyní od radnice nové zázemí v Balbínově 6. V nových prostorách mají senioři k dispozici čtyři místnosti.
Je tu počítačová učebna se čtyřmi počítači, knihovnička, malý přednáškový sál a relaxační prostor s kuchyňkou. Budou se zde pořádat pravidelné besedy a činoherní představení, do budoucna se počítá i s tvořivými
dílnami a různými kurzy.

V Praze 2 máme dva druhy místních knihoven. Jednak jsou tu čtyři pobočky Městské knihovny
a také provozujeme svou vlastní dvojkovou Knihovnu na Vinohradské. Panovaly obavy, že pobočka v Záhřebské se bude muset uzavřít. Radnice ale podpořila její další existenci. Zahájila a vyřešila jednání mezi správci celoměstského rozpočtu a vedením Městské knihovny, aby hlavní
město našlo prostředky na zajištění požadavků majitelů domu a knihovna v Záhřebské mohla
k nemalé radosti okolních obyvatel a také škol, pokračovat na staré adrese.

Výherci křížovky z minulého čísla Správné znění tajenky: BUDU HRÁT ZA VÁS
Vstupenky pro dva na představení s Vladimírem Kratinou do Činoherního klubu získávají:
Iva Zethnerová, Jiří Hora, Petra Vitásková, Marcela Faktorová, Alena Pávková. Všem výhercům gratulujeme.

Kandidáti ODS do zastupitelstva MČ Praha 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Jana Černochová
Ing. Alexandra Udženija
Jan Korseska
Mgr. Jan Recman
Ing. arch. Václav Vondrášek
Lenka Mottlová
Bc. Jaroslav Martin

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Mgr. Ondřej Machů
Ing. Jaroslav Petrásek
Eliška Zemanová
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Mikuláš Halás
Lucie Pechová
RNDr. Adam Růžička, Ph.D.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

MUDr. Libor Zámečník
Ing. Zdeněk Starý
Libor Černý
Ivana Procházková
Martin Rybín
Ing. František Stádník
Ivo Karas

22.
23.
24.
25
26.
27.
28.

Michal Vávra
Livia Kubátová
Daniel Duben
Bc. Dagmar Chrištofová
Ing. Michal Bočan
Ing. Eva Lakronová
Ing. Jan Vaněk

29. Martin Elis Kuchař
30. Milan Richter
31. Alan Hopp
32. JUDr. Jana Němcová
33. Ing. Lukáš Hes
34. Martin Rejman
35. Mgr. Jakub Drábek

www.odspraha2.cz

ODS Praha 2

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: ODS Praha 2 - Vaše dvojka, Mánesova 3, Praha 2. Tel.: 222 250 240, e-mail: os.praha2@ods.cz. Fotografie pocházejí z archivu redakce a archivu MČ Praha 2. Vydáno: září 2018.

