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Praha 2 je NEJ – pro Vás i pro nás. Vždy byla místem, kde se stávaly důležité události a kde žili zajímaví lidé.
Chceme Vám některé z těchto zajímavostí připomenout, protože svým způsobem ovlivňují i náš život
v současnosti. Dovolte, abychom se při této příležitosti tak trochu netradičním způsobem představili i my.
My z ODS, která se již dvacet let snaží, aby dvojka byla i nadále NEJ…
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NEJOBÁVANĚJŠÍ
ÚŘAD
Nejobávanější úřad v historii Prahy –
Novoměstská radnice

NEJVĚTŠÍ
NÁMĚSTÍ
Největším náměstím v České
republice, je Karlovo náměstí
neboli „Karlák“, alias Tržiště velké,
rynk Novoměstský nebo rynk
Hořejšího města.
Jeho známější název Dobytčí trh se ustálil
ve druhé polovině 15. století díky tradici trhů
s hovězím dobytkem, o nichž se zmiňuje již Kosmova kronika. Svůj současný název obdrželo
Karlovo náměstí k poctě svého zakladatele u příležitosti pětistého výročí založení Nového Města.
Ve středu Karlova náměstí stávala po staletí
gotická kaple Božího těla, kterou nechal zbudovat Karel IV. jako místo, kde budou jednou

ročně vystaveny říšské korunovační klenoty
a ostatky svatých, přivážené sem pro tuto příležitost z Karlštejna. Kronikáři zaznamenali, že
v roce 1369 sem přišlo kolem 100 tisíc poutníků
a v roce 1398 bylo poutníků tolik, že se ve městě prý nedostávalo chleba. K definitivnímu zániku došlo roku 1791, přičemž vzácné náhrobní kameny ze zbourané kaple byly použity na
vydláždění chodníků i k opravě vltavského jezu
pod Letnou.
Nevšední stavbou byl Novoměstský ungelt,
který stával od dob Karla IV. přímo před radnicí.
Byl to vlastně velkoobchod se slanečky a mořskými i sladkovodními rybami. Poté, co císař
Josef II. zakázal dovoz ryb, byla „slanečková

bouda“, jak ungeltu Pražané říkali, prodána vojákům a nakonec v roce 1863 zbourána.
Od roku 1843 město intenzivně pracovalo
na tom, aby se ze zabláceného náměstí stal zelený park. Úkolu se s úspěchem zhostil ředitel
pražských sadů František Thomayer (bratr známého českého lékaře). Nákladem přes 100 tisíc
zlatých upravil sady na ploše téměř 42 tisíc m2
do podoby, v jaké vydržely takřka dodnes. Park
čítající na 350 stromů, mezi nimiž je zastoupeno 48 druhů, tvoří nyní součást městské
památkové rezervace. Díky Thomayerovi najdeme v srdci náměstí i jeden z nejznámějších
pražských památných stromů, a to 170 let starý
platan javorolistý (na obrázku).

O život zde přicházeli jak páni, tak i kmáni, často však lidé úplně nevinní.
Historie Novoměstské radnice sahá až k roku
1348. Nádvoří dlouhá léta sloužilo jako popraviště (i za nacistické okupace). Bylo zde vězení –
na oprátku tu čekal vůdce selské rebelie Jan Sladký
Kozina, ale i slavný loupežník Babinský.
Do historických análů se však Novoměstská
radnice zapsala díky svým oknům. A ani ne tak
oknům samotným, jako kvůli těm, které z nich vyhodili. V roce 1419 to byl purkmistr, dva konšelé
a několik měšťanů – to zde řádili přívrženci Jana
Želivského, kteří se dožadovali propuštění vězňů,
zavřených z důvodu přijímání pod obojí. Defenestrací vlastně začala husitská revoluce. Při druhé defenestraci v roce 1483 to odnesli purkmistr
a 7 konšelů za to, že zatýkali a zavírali jak pražské
měšťany, tak i kněží, aby z nich mučením dostali
informace o údajném spiknutí proti králi Vladislavu Jagellonskému.

Srdečně Vás zveme na koncert
NEJMODERNĚJŠÍ
IKONA
Nejmodernější ikona Prahy –
Tančící dům

8. října 2014

VSTUP VOLNÝ

Riegrovy sady, P od 18:00
raha 2

Ať už se vám osobně Ginger a Fred líbí, či nikoli, jisté je, že zájem zahraničních turistů dnes tato
budova budí stejně jako Karlův most nebo Pražský
hrad. Tančící dům byl postaven na místě proluky,
která tu vznikla po bombardování z konce II. světové války. Jeho autoři - architekt chorvatského původu Vlado Milunič, Frank O. Gehry a britská architektka českého původu Eva Jiřičná – získali v roce
1997 prestižní ocenění časopisu Time v kategorii
Design roku.

www.odspraha2.cz
www.vasedvojka.cz
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NEJ ZAJÍMAVOSTI Z DVOJKY
NEJVĚTŠÍ
SYNAGOGA

Nejproslulejší český hudební skladatel
Antonín Dvořák (1841–1904) má své muzeum
v Michnově letohrádku, zvaném též Amerika.

Největší synagoga v Praze a jedna z největších na světě stávala v dnešní Sázavské ulici.
Vinohradská synagoga se dvěma tisíci míst k sezení byla slavnostně zasvěcena v září roku 1896. Tento „israelitský templ“, postavený v novorenesančním stylu, byl skutečnou ozdobou tehdejších Vinohrad.
Nad průčelím, jemuž vévodilo růžicové okno s Davidovou hvězdou a zářící desky Desatera, se tyčily dvě vysoké
věže, zakončené lucernami. Po stranách synagogy byly postaveny dvě patrové budovy, které sloužily jako rabínský
dům, kanceláře obce a škola. V interiéru synagogy byl použit mramorový obklad. Templ měl svůj vlastní smíšený
sbor a velké varhany a stal se skutečným symbolem sebevědomého a moderního neortodoxního židovstva.
Po nacistické okupaci se synagoga na čas proměnila v dětský útulek a odpolední židovskou školu. Od roku 1941
se z ní stalo skladiště nábytku, zabaveného deportovaným židovským obyvatelům. Při spojeneckém bombardování Prahy v únoru 1945 dopadla na templ jedna ze zápalných bomb. Ovšem na jejím poškození měli značnou vinu
i Němci, kteří bránili hašení následně vzniklého požáru. Po požáru zůstaly stát obvodové zdi, postranní křídla, věže
věž
a průčelí synagogy.
poRekonstrukce synagogy nebyla po válce rozhodně nerealizovatelná. Představitelé židovské obce chtěli na po
alespoň
zemku templu ale
espoň
ň vybudovat domy pro ty, kteří přežili holocaust, ale jednání
jed
dná
n ní
n s úřady
úřady po roce 1948 velmi brzy
brz
1951
synagoga
skončila. V roce
ce 195
951 by
byla
la syn
y agoga stržena komunisty i přes protesty představitelů
předsttav
avittelů
ů židovské obce. Hlavní město
měst
místě
vznikla
tak přišlo o jeden
en zzee svých
svých
h aarchitektonických
rchitektonických i kulturních klenotů, na jehož m
ístě
ě vzn
znik
ikla
la zzákladní
ákladní škola Sázavská.
Sázavská

Spousta lidí je dodnes přesvědčena, že tato barokní
vila, ukrytá v dolní části ulice Ke Karlovu, Dvořákovi patřila a že zde bydlel. Svádí je to k různým fantaziím o luxusu a přepychu, v němž skladatel žil. Pravdou však je, že Dvořák si vystačil
s dvoupokojovým bytem v neorenesančním domě v Žitné ulici 14.
Jeho neodmyslitelnou součástí byl klavír a psací stůl, nad nímž
visela Beethovenova podobizna. Právě zde vznikala
Dvořákova vrcholná díla. V Žitné 14 prožil Dvořák
společně s manželkou Annou Čermákovou šťastných dvacet sedm let, během nichž se jim narodilo
celkem šest dětí.
Ve stejném domě i stejném poschodí bydlel další hudební skladatel, ale také pedagog a houslista
Josef Suk (1874–1935), který se v roce 1898 oženil
s Dvořákovou dcerou Otylkou. Jedním z Dvořákových pravnuků byl díky tomuto manželství i slavný
český houslový virtuos Josef Suk (1929–2011).
Michnův letohrádek měl do doby, než se z něj
stalo muzeum A. Dvořáka, také zajímavou minulost: v roce 1826 zde otevřeli restauraci s názvem
„Amerika“. O sedmnáct let později parcelu koupila
obec a využívala ji pro dobytčí trhy. Od roku 1890
tu pak sídlilo dívčí gymnázium Minerva, jehož
vznik inspirovala Eliška Krásnohorská.

NEJHŘÍŠNĚJŠÍ
HOSPODA
Nejhříšnější hospoda – Jedová
chýše – stávala na rohu ulic
Apolinářská a Viničná až
do začátku II. světové války, kdy
ji nechal její poslední majitel
profesor Heveroch zbourat.
I dnes se ale proslulé doupě pražské galérky dá vystopovat: stačí na Větrově najít
sochu svatého Vojtěcha. Semeniště neřesti stávalo právě tam, kam směřuje světcův
pohled.
Jedová chýše je současníkům známá
především díky seriálu Hříšní lidé města

NEJVĚTŠÍ
VINOHRADSK Á
ATRAKCE

NEJPROSLULE JŠÍ
SKLADATEL

pražského. Byla oblíbena nejen u kriminálních živlů, ale i u studentů medicíny. Právě
odtud pochází její název „Jedová“ – studenti byli spojování s mícháním různých lektvarů a jedů.
Traduje se, že ji tajně navštěvoval král Václav IV. společně se svým katem a psem. Lžíce
zde prý kvůli nenechavým hostům byly přivázané na řetízky a místo talířů byly do stolů
vydlabány otvory, do kterých se jídlo „servírovalo“.
Další z řady historek praví, že sem chodili
i nosiči mrtvol, se kterými žádné děvče nechtělo tancovat. Proto jednou vytáhli z rakve mrtvolu ženy a pustili se do tance s ní.

Největší atrakcí nejen
pro vinohradské
děti byla ZOO v Grébov
ce.

Lvi, klokani, krokodýli,
aligátoři, želvy, papoušc
i
a opice těšili Pražany ve
viváriu na území dnešn
í Gré bovky. V roce 1927 byl n
největší ze skleníků, v nic
hž se
pěstovaly květy pro výz
dobu Gröbeho vily, pro
měněn v ZOO.
Dva klokany viváriu věn
vě ovali fotbalisté Bohe
mians.
Ti je dostali darem od
aus
a tralsk ých fotbalistů
, když
byli na nejmenším kon
ttinentu zeměkoule na
turné.
Na pam
pamáátk
tku
u si pak dali kl
klokana do klubového zna
ku.
Dětsk ým návštěvníků
kům však přinášely
největší zábavu opice. Přesto
že byl na jejich kleci um
ístěn
nápis „Nebezpečné! Ko
usa
u vé!“, vždy něco k sně
dku
vyžebraly.
Kouzelné místo odpočin
ku, zábavy i vzdělávání,
kam měly školy vstup zda
z rma, děti do 10 let pla
tily 50 haléřů a jejich rrod
iče 1,50 Kč, bylo zničen
o
v únoru 1945 při b
bombardování Prahy. Mn
ohá zvířata ve st
strachu utekla z klecí a
rozprchla se po pa
p rku. Později byla pře
dán
a
do ZOO v Tróji,
ji čímž se slavná kapito
la vinohradského viv
v ária definitivně uzavře
la.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
A
ČESK Á SPISOVATELK
Osud nejvýznamnější české spisovatelky
Boženy Němcové (1820–1862) byl spojen s Prahou 2.
Začala zde psát své nejznámější dílo - Babičku.
Její život nebyl šťastný a nejinak tomu bylo i v domě v Ječné
ulici 28. Umřel jí tady teprve patnáctiletý syn Hynek, živit se musela
praním, uklízením, často žila na dluh. Byla pod stálým dohledem tajné
policie, trpěla tudíž bolestí, plynoucí z odloučení od přátel.
Babičku dokončila až v bytě ve Vyšehradské ulici 45. Kolotoč stěhování
do stále horších a horších prostor neustával. V době, kdy bydlela ve tmavém a vlhkém
bytě ve Štěpánské ulici, se u ní objevila rakovina. Jak si zaznamenal Jan Neruda, bydlela
Němcová na sklonku svého krátkého života v bytě vybaveném chudým a opotřebovaným
nábytkem.
Jednou z jejích blízkých přítelkyň byla neméně významná česká autorka Karolina Světlá
(1830–1899), která bydlela na rohu Karlova náměstí a Ječné ulice. Na podporu Boženy
Němcové uspořádala Světlá dobročinnou sbírku. Odmítala totiž přihlížet tomu, jak se její
přítelkyně ponižuje psaním prosebných listů, v nichž žádá známé a přátele o drobnou
finanční výpomoc.
V úterý 21. ledna 1862 o šesté hodině ranní Němcová umřela v domě U tří lip (dnešní
ulice na Příkopě, č.p. 584). Bylo jí 42 let. Její pohřeb na Vyšehradě se konal v pátek 24. ledna.

PRAHA 2

Přesněji v zadní části krupařství, nevelkého krámku s moukou a potravinami, který provozovali jeho rodiče. Za „trudnou komnatu“ označil svůj pokoj
sám Mácha. Několik let v něm pracoval na stěžejním díle
české poezie, ale i na textech prozaických.
Díky Karlu Sabinovi se zachoval detailní popis
Máchova pokoje: „Byl to vskutku příbytek pro básníka
sníka
Máchova rázu jako naschvál stvořený. Síň podlouhlá,
hlá,
úzká, tichá a vždy soumračná a chladná. Slunce zář
ář
nezameškala se na stěnách jejích…V čele zdi visell
obraz Karlova Týna. Postel, stolek, dvě stolice,
skříňka na knihy a kytara, to byl všechen nábytek.“
.“
V listopadu 1836 bylo za Karla Hynka Máchu
slouženo rekviem v kostele svatého Ignáce
na Karlově náměstí, jehož se
účastnila i řada známých osobností,
AUTOR
mezi jinými i Josef Jungmann. Dům,
v němž spatřil světlo světa slavný
NEJROMANTIČTĚJŠÍ
Máj, stával na Karlově náměstí až
BÁSNĚ
do roku 1937.

Oficiální ocenění „Nejlepší starostka 2010–2014
mezi městskými částmi a obvody“ získala
v září od Svazu měst a obcí ČR, ale pro dvojku
pracuje a její zájmy hájí už téměř dvě desítky let.
Do komunální politiky Prahy 2 vstoupila v roce
1998. Cíleně se zaměřuje na oblast bezpečnosti
a prevence kriminality, zasadila se o změnu loterijního zákona. Je dlouholetou odpůrkyní hazardu
a neustoupí z nulové tolerance heren na dvojce.
Váží si patriotismu obyvatel Prahy 2. Jejím
hlavním koníčkem je potápění a také běh,
nejlépe
parcích dvojky. Kromě toho ji zajímá
j p v pa
historie a mytolo
mytologie Prahy, vojenská historie
a technika, vytrvalostní běh, motorky
a rockov
rocková
kov hudba.

Starostka
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Ne všechny změny jsou k lepšímu

Nejhlubší stanice metra Náměstí Míru má nejdelší
eskalátory v celé Evropské unii - 87 metrů.

Autor nejromantičtější české básně Karel Hynek Mácha
(1810–1836) napsal svou slavnou lyrickoepickou skladbu
Máj v „trudné komnatě“ na Karlově náměstí 34.

Jana Černochová

Mgr. Jana Černochová

NEJHLUBŠÍ
STANICE

Každý z eskalátorů má 533 stupňů. Stanice se nachází v hloubce
53 metrů pod povrchem. Provoz byl ve stanici zahájen 12. srpna
1978 a stavba vyšla na 303 milionů Kčs.
Doba výstavby – nejtvrdší léta normalizace – s sebou samozřejmě nesla i povinnost dělníků trhat socialistické rekordy. V roce 1976
zde razičský kolektiv Miroslava Náhlíka vyrazil 25,5 metru technologického tunelu za měsíc.

VAŠE DVOJKA

NEJ z ODSky

Ve filmu Vrtěti psem se Dustin Hoffman usmívá nad
sloganem „Neměňte koně uprostřed proudu.“ Tento
slogan použil poprvé prezident Abraham Lincoln
v roce 1864. Uspěl, mimo jiné i proto, že změna
prezidenta během občanské války by mohla mít
negativní dopady na stát jako takový.
Proto Vás, voliče, chci požádat o totéž. Jistě, život
je o změně a politika také. Někdy ovšem změna
nemusí být k lepšímu.
Znáte mě dobře, znáte i Občanskou
demokratickou stranu dvojky. Víte, kolik práce
jsme pro naši čtvrť za více než dvacet let odvedli, co
jsme udělali pro naše seniory, rodiče s dětmi, Vaši
bezpečnost, dopravu, životní prostředí i bydlení.
Nevyřčeným mottem našeho programu může být
jedno slovo – kontinuita. Naše sliby nejsou prázdné
a každý, kdo chce, se o tom může přesvědčit.
Díky ODS mají naši senioři zajištěnu takovou
péči, jakou nám v jiných městských částech závidí.
Podobně se staráme i o naše nejmenší tak, aby pro
jejich rodiče byla dvojka tím správným místem pro
život. Zahájili jsme prodej obecních bytů do rukou

oprávněných vlastníků, zamezili jsme spekulacím
a podmínky jsou maximálně férové, snažíme se
zlepšit život lidem bydlícím v okolí magistrály,
rekonstruujeme parky a dětská hřiště a mnoho
dalšího.
Jedním z nových témat, které chci otevřít,
pokud dostanu Vaši důvěru, je vyšší samostatnost
městských částí na magistrátu, respektive
úprava stávajících pravidel. Není přeci férové,
že magistrátem zřízená organizace nestíhá
opravovat chodníky či na to nemá peníze, byť
se jedná o majetek hlavního města Prahy. Proto
musí městské části, kterým jde o blaho občanů,
na opravy přispívat ze svého. Magistrátu se také
dlouhodobě nedaří naplňovat počty městských
strážníků, což se opět negativně projevuje
v oblasti veřejného pořádku a občané si stěžují,
že „uniformy“ v ulicích nejsou vidět. A za skutečně
velmi alarmující se dá považovat vměšování
magistrátních úředníků do toho, jak má vypadat
parkování v jednotlivých pražských částech.
O všech těchto věcech je nutné hovořit a hledat

řešení, na které nebudou doplácet městské části,
ásti,
potažmo jejich obyvatelé.
Možná se někteří z Vás ptáte, zda můžete nadále
át
věřit Občanské demokratické straně, zda jí dát
ěděla
svůj hlas. Já jsem si na tuto otázku již odpověděla
ano, protože my v ODS na dvojce se nemámee za co
nává,
stydět. ODS si prošla krizí, se kterou se vyrovnává,
gů,
a já jí zůstávám, na rozdíl od některých kolegů,
jejichž tváře můžete vidět kandidovat za jinéé
sme
strany či hnutí, prostě stále věrná. Odvedli jsme
sme
hodně práce, jsme maximálně otevření, nejsme
užíme
zkorumpovaní a s nejlepším svědomím sloužíme
Vám, hrdým občanům naší krásné městské
části. A budeme rádi, pokud v tom budeme moci
pokračovat. Nejsme populisté, neslibujeme Vám
modré z nebe, víme, co je zapotřebí a víme, jak
toho dosáhnout.
ou. Vždy
Pro nás, patrioty, je prostě dvojka jedničkou.
byla a vždy bude nejlepší částí Prahy a mým i Vaším
domovem.
h á
Jana Černochová

Alexandra Udženija

Jan Vaněk

Už jako malá holčička tvrdila, že bude
prezidentkou, pořád chtěla něco
řešit, nic si nenechala líbit a často
vzdorovala. Nyní, většinou s úsměvem,
řeší každodenní radosti i starosti všech
občanů dvojky od dětí po seniory.
Prahu 2 chce nadále zvelebovat, aby
zůstala tou nejlepší městskou částí
pro bydlení a podnikání. Prostě,
aby i v budoucnu pořád platilo, že
dvojka je dobrá adresa.

S fotbalem začínal v Klokánku v dnešním Sokole na Vinohradech. Od 18 let hrál Hanspaulskou ligu, jeho tým vyhrál
3. nejvyšší soutěž. Později s kamarády z Riegrových sadů založil
futsalové družstvo, s kterým dosáhli až na vítězství v Pražské
Golden Tour. I nyní, kdy dělí
d svůj čas mezi práci a rodinu, se snaží
sna udržovat v kondici
hraním
h aním futsalu. Ke sportu vede i svého
hr
synka, který
kte s ním často vyráží
(zatím
sedačce) na kole přes Fo( at
(z
atím v seda
limanku
lilima
maank
m
n u podél
pod Vltavy na Zbraslav.
Chce
usilovat
o obnovu a moCh
hce u
sl
si
dernizaci
de
d
ern
niizzaacci vvenkovních sportovišť
sloužících veřejnosti.

NEJUSMĚVAVĚJŠÍ
PŘEDSEDKYNĚ ODS

Jan Recman

S NEJLÉPE
U
ZDOKUMENTOVANO
PROMĚNOU

Jinak jako svou hlavní zálibu uvádí cestování, aktivně podporuje
organizaci Lékaři bez hranic. Na dvojce miluje atmosféru, která
zde panuje: „V kulisách historických budov s nádhernou architekturou je stále čilý ruch místních obyvatel, v hospůdkách, na zahrádkách a v malých krámcích, kde se všichni znají.“ Jeho nejoblíbenějším jídlem je řízek a bramborový salát.

Jaroslav Petrásek
Do ODS vstoupil hned, jak byla
strana v roce 1991 založena. Celý
život se profesně věnuje strojům,
o to víc má rád lidi a přírodu.
Na Praze 2 se mu nejvíce líbí
náměstí Míru a Tylovo náměstí.
svíčkovou
Miluje svíčkov
ovou
o a Jirotkova
Jirot
otko
k va
Saturnina, kde
de je
je jeho nejnej
ej-oblíbenější postavou
post
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stav
avou
ou
posedlý
dědeček po
ose
s dlý
elektrickými
elektrický
kými
mi stroji.
stroji.
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
FOTBALISTA

Eliška Zemanová
S
Skutečnost,
že čte vše, co se jí dostane pod ruku, nesouvisí pouze
s tím, že „šprtá“ na zkoušky z práva. Četba je její vášní stejně jako
SSokol, kde je už deset let cvičitelkou dětí. Nejvíce se jí líbí, že byla
zzrevitalizována i místa, kam se člověk dřív bál vkročit – například
zzahrada Ztracenka.

VĚJŠÍ
NEJVÁŠNIV
A)
KA
(ČTENÁŘK

NEJVĚTŠÍ
OPTIMISTA
Jan
Ja
n Ko
Kors
Korseska
rses
eska
ka

NEJDÉLE
V ŘADÁCH ODS

Více o našich kandidátech se dozvíte na www.vasedvojka.cz

Žádná legrace mu není cizí, o čemž svědčí jeho motta: „Když každý
moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce.“
„Ranní ptáče dál doskáče, ale dříve chcípne.“ „Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše problémy, ale naštve tolik lidí, že je dobré si ji udržet.“ Chtěl by dosáhnout větší bezpečnosti na Praze 2.

www.odspraha2.cz

ODS Praha 2

4

VA Š E D V O J K A · N O V I N Y O D S P R A H Y 2

w w w. v a s e d v o j k a . c z

NEJ Z ODS
Bohuslav Svoboda
Bývalý mistr republiky v šermu říká, že tento sport
mu dal schopnost umět se koncentrovat, nalézt
vnitřní klid, ale zároveň i schopnost reagovat
pohotově, čehož nesčetněkrát v politice využil.
Prahu 2 považuje za nejkrásnější čtvrť metropole
a nejlepší místo k životu. Miluje špagety Aglio
olio, jízdu na kole, lyžování a vysokohorskou
turistiku. 9. října oslaví 1. narozeniny nejmladší
z jeho pěti dětí – syn Alex.

TURISTA
S NEJMLADŠÍ
ZÁTĚŽÍ

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Praha si zaslouží
poctivého primátora

Dvojka vzkvétá

Vážení spoluobčané a sousedé,
komunální volby jsou za dveřmi a budete opět
rozhodovat o tom, kdo Vás bude na radnici městské
části a magistrátu reprezentovat. Komunální volby
jsou především o lidech a ODS na Praze 2 disponuje
těmi nejlepšími kandidáty. Kromě Jany Černochové,
která byla v září na Pražském hradě oceněna jako
starostka roku, nabízíme mix lidí úspěšných v soukromé i veřejné sféře, lidi mladé i zkušené a především lidi čestné a skutečné patrioty, kterým osobně
záleží na co nejlepším rozvoji dvojky.
Stejně kvalitní tým se mi podařilo postavit
i na pražský magistrát. Vím, že ODS na Praze 2 měla
vždy dobré renomé. Bohužel to samé neplatilo pro
pražský magistrát. ODS na úrovni pražského magistrátu měla problémy s reputací a lidé jí přestali věřit.
Já jsem vstoupil do politiky v roce 2010 právě proto,

že mi ODS nebyla lhostejná a chtěl jsem se poprat
o její budoucnost. Což se mně a mému týmu podařilo. Dnes už je ODS opět důvěryhodnou a volitelnou
stranou bez problematických jedinců, kteří se teď
snaží uspět v jiných stranách.
Předstupujeme před voliče s pokorou, ale zároveň
s jasnou vizí budoucnosti Prahy. Lidem je potřeba
dokázat, že jsme schopni se zasazovat o hodnoty
a ideje, které dlouhodobě zastáváme. Musíme
jim říci, na jakých principech chceme stavět. Těmi
základními jsou slušnost, odbornost a zdravý rozum.
Ten bohužel v politice často chybí a je třeba ho tam
vrátit jakožto klíčový prvek pro veškeré rozhodování.
V komunální politice jsem se utvrdil v názoru, že
hlavní snahou politiků nemůže být vše řídit a zajišťovat náplň lidského života. Nemůžeme vymýšlet
regule na každou lidskou činnost. Politik má spra-

vovat to, co je společné, co by si nedokázal nebo ani
neměl zajišťovat občan sám. Všimněte si, že velká
část politiků má zvláštní touhu ovlivňovat úplně vše,
vyjadřovat se úplně ke všemu. Politici by podle mého
hlubokého přesvědčení měli lidem vytvořit podmínky k co nejkvalitnějšímu životu a dokazovat skrze
maximální transparentnost, že s veřejnými prostředky zachází hospodárně a dle zákona. Dál bych
se už lidem do života nechtěl plést. Nechci určovat
Pražanům, v jaké části Prahy mají bydlet, kde mají
pracovat a kde se mohou bavit. Mým cílem je dát
jim dostatečnou volbu těchto aktivit po celé Praze 2,
a stejný přístup bych samozřejmě uplatňoval i pro
naše hlavní město.
Volte proto, prosím, v komunálních volbách kandidátku ODS vedenou starostkou Janou Černochovou. Zaslouží si Vaši podporu, protože i díky její práci
je dvojka tak skvělým místem k životu a pouze ona
a náš tým jsou zárukou, že to tak bude i nadále.
S úctou Váš
Bohuslav Svoboda

Martin Rybín

Michal Bočan

Mimo své sportovní záliby je především milovníkem motorek. Tu svou si pořídil ve zralém věku čtyřiceti let a postupně
zvyšoval kubaturu až na dnešních 1800 cm2. Neprohání se jen
po zemích českých, ale stihl zcestovat téměř celou Evropu.
Jeho zatím nejdelší cesta vedla do Maroka. Manželka ho v jeho
koníčku podporuje, sama ale dává přednost jiným dopravním
prostředkům.
Je pyšný především na opravené domy
a parky, také
na zrekonstruovanou radnici. Chtěl by
zdokonalit
parkovací systém
na dvojce.

Pokud někdo pracuje v Britské mezinárodní škole, ani nemůže nebýt anglofil. Oceňuje britskou úctu k tradici,
je mu blízký britský konzervatismus,
někteří politici z řad toryů jsou jeho
vzorem. Je fanouškem britské
hudby a nadšeným čtenářem
ostrovní literatury. Suchý
britský humor je mu zcela
vlastní, obzvláště má v oblibě
skupinu Monty Python. Je zastáncem dvojjazyčné výuky
a výchovy dětí. Bude se zasazovat o zavedení angličtiny již
od 1. třídy ve všech školách
na dvojce.

NEJZAPÁLENĚJŠÍ
CESTOVATEL

NEJVĚTŠÍ
KONZERVA(TIVEC)
VOLEBNÍ PRŮVODCE ODS

Přijďte volit ODS Praha 2

č.

Jak na to?

Každý volič disponuje tolika hlasy, kolik zastupitelů volí
za daný volební obvod. Zastupitelstvo na Praze 2 má
35 členů, volič tedy disponuje 35 hlasy.
Pokud své hlasy rozdělí mezi více stran, obírá tak o hlasy
tu stranu, kterou preferuje nejvíce.
V případě, že chcete vyjádřit svoji preferenci lídrovi nebo
některému z kandidátů, nejlépe a nejúčinněji to uděláte
tak, že označíte celou stranu. Tím neobíráte stranu o zbylé
hlasy a Váš preferovaný kandidát má největší šanci stát
se Vaším zastupitelem. V komunálních volbách nefunguje
systém preferenčních hlasů tak, jak jste zvyklí třeba
z voleb do Poslanecké sněmovny ČR.
Více o našich kandidátech se dozvíte na www.vasedvojka.cz

NEJMLADŠÍ
KANDIDÁT
Lukáš Hes
Benjamínek kandidátky není žádné ořezávátko. Je aktivním členem zálohy Armády ČR, boxuje, hraje hokej, fotbal, florbal. Jak
sám říká, nejraději tráví čas ve zpoceném tričku, nejlépe s přáteli.
Líbí se mu patriotismus obyvatel Prahy 2.

Lucie Pechová
Její psí rodinka vznikla neplánovaně, ale o to větší jí dělá radost.
Prvního buldočka Vaška dostala darem. Později se ujala fenky
Barušky, která byla v žalostném stavu. Od té doby aktivně přispívá OS Buldočí naděje a snaží se šířit osvětu v oblasti velkochovu
psů bez průkazu původu (tzv. množíren), kde jsou množeny populární rasy psů v nevyhovujících podmínkách a navíc s množstvím geneticky vrozených vad. Jako poslední si osvojila fenku
anglického buldoka a od té doby říká: „Teď již máme skutečně
stop stav ”. Je ráda, že na dvojce je dostatek možností, kam
může se svými pejsky
zajít ven.

NEJAKTIVNĚJŠÍ
BULDOČK ÁŘK A
www.odspraha2.cz
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