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Zkvalitňování podnikatelského prostředí 

je významným bodem programu Prahy 2. 

Radnice má zájem na  rozvoji služeb pro 

obyvatele dvojky a  tedy i  o  pomoc těm, 

kteří se rozhodnou na „vlastní triko“ zalo-

žit podnik, provozovnu či jen malou kavár-

ničku a začít nabízet své služby veřejnosti. 

Aby mohla fi rma dobře fungovat, musí mít pře-

devším dobré vedení. To platí i pro radnice a pro 

tu dvojkovou stoprocentně. 

Dlouhodobě úspěšná a  oblíbená starostka Pra-

hy  2 Jana Černochová, která již léta stojí v jejím 

čele, nám řekla: „Praha 2 je vyhledávaná adresa, 

Žijeme dvojkou

Přejeme všem hezkou dovolenou, ať už ve městě nebo u vody. Máme pro Vás 
několik tipů, jak prožít příjemné letní chvíle i u nás na dvojce.  

www.odspraha2.cz             ODS Praha 2     

vase

proto zde sídlí velké množství ob-

chodních fi rem, naší hlavní snahou ale 

zůstává podpora drobného podnikání, 

které přináší nejvíce užitku 

našim obyvatelům a  každo-

denně nám všem zpříjem-

ňuje život. Ať už jde o řeme-

slníka v  ulici, blízký obchod, 

restauraci či cukrárnu.” 

A na dvojce to každý den vidí-

me. Snahou radnice je v rámci 

nastavených pravidel podni-

katelům a  živnostníkům ma-

ximálně zlepšit podmínky pro 

jejich činnost a služby. 

„Pracujeme na  vytvoření vzá-

jemně výhodného vztahu měs-

ta a  podnikajících. Na  dvojce 

vznikají nové provozovny, letní 

zahrádky a  zaplňují se nevyu-

žívané prostory,“ uvedla Ale-

xandra Udženija, zástupkyně 

starostky.  

PŘÍVĚTIVÁ PRAHA 2

Proto se také již tradičně Praha 2 objevuje 

na předních příčkách anket hodnotících podpo-

ru podnikání. 

V anketách jsou posuzována nejrůznější kritéria, 

jako je například počet registrovaných podnika-

telů a  fi rem, nezaměstnanost, výdajový defi cit, 

úroveň webových stránek, elektronická komuni-

kace anebo třeba rozsah úředních hodin radnice. 

„Přehled o  tom, kolik vedení Prahy 2 investuje 

do které oblasti, může každý občan lehce získat 

díky rozklikávacímu rozpočtu, který je snadno 

dostupný na  webových stránkách našeho úřa-

du,” upozorňuje Jan Korseska, zástupce starost-

CÍL – OBOUSTRANNÁ DŮVĚRA

ky pro oblast fi nancí a  dopravy. Komunikace 

a přístup úřadu k občanům má bezesporu značný 

význam i pro podnikatele. To, že je radnice Prahy 

2 vstřícná, naznačuje ohodnocení „Přívětivá rad-

nice”. 

„Prakticky nepřetržitě vylepšujeme práci našeho 

úřadu zaváděním moderních IT nástrojů. Máme 

elektronický objednávkový systém, zveřejňu-

jeme dokumenty na  webových stránkách a  tím 

zdaleka nekončíme. V rámci projektu Smart City 

zavedeme interaktivní úřední desku, díky níž 

budou občané Prahy 2 průběžně informováni 

o důležitém dění v jejich městské části a o chodu 

úřadu,” vysvětluje radní Alexandra Udženija.

elké množství obelké množství ob-
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Vážení občané Prahy 2,

 letní čas je pro většinu z nás časem 
odpočinku, zasloužené dovolené 
a dobrodružných zážitků. Ráda 
bych Vám do tohoto období popřála 
zejména mnoho krásných chvil 
strávených s Vašimi blízkými, řadu 
nevšedních okamžiků a především 
kýžený relax a načerpání sil 
pro nové cíle.

Ačkoliv bych chtěla, aby toto přání 
platilo bezvýjimečně, dobře vím, že pro 
ekonomicky aktivnější část společnosti 
– podnikatele a živnostníky – nastává 
naopak období vrcholné sezony, 
kdy musí napnout veškeré úsilí k tomu, 
aby obstáli, maximálně zúročili své 
investice a vynalézavost a naplnili svou 
společenskou úlohu. Bohužel, současná 
vláda však těmto lidem namísto 
podpory a motivace spíše hází klacky 
pod nohy a jde proti jejich úspěchu 
a v důsledku i proti zájmu společnosti. 
Elektronická evidence tržeb, kontrolní 
hlášení DPH, nově zákaz kouření 
v restauracích a vůbec nejnověji 
třeba i posílení kompetencí obchodní 
inspekce, která může nasazovat 
provokatéra s krycími doklady, to je jen 
pár příkladů nepřiměřených zásahů 
vládní koalice do podnikatelského 
prostředí, svobody soukromníků, jejich 
práv a aktivit, které se stále více než 
na vlastní podnikání musí zaměřovat 
na bezbřehé papírování, „obsluhu“ 
státních kontrol a běhání po úřadech.

Přestože zvrátit tento současný 
trend z úrovně samosprávy úplně 
nelze, snažíme se u nás na „dvojce“ 
dlouhodobě vycházet podnikatelům 
vstříc a alespoň částečně jim jejich 
úlohu usnadňovat. Nejde o to, 
že bychom chtěli preferovat určitou 
skupinu obyvatel, ale jde zkrátka o to, 
že lidé, kteří se umí postarat sami 
o sebe, nebojí se zrealizovat 
své nápady, pracují x hodin denně bez 
nároku na dovolenou, nemocenskou 
atp., vytváří nová pracovní místa 
a odvádí daně, si podporu zaslouží. 
Nabízíme proto leccos, od možnosti 
online objednání na úřad až po vyřízení 
mnoha administrativních úkonů 
elektronicky (někde legislativa trvá 
na papírové formě). Podnikatele 
ale podporujeme třeba i elektronickou 
aplikací webGis, což je interaktivní 
mapa obchodů a služeb, která 
přináší údaje téměř o dvou tisících 
provozovnách v Praze 2 a slouží jak 
podnikatelům, tak ostatním občanům. 
Zcela zaslouženě tedy Praha 2 v letech 
2012-2014 opakovaně získala první 
místo v prestižní soutěži Město pro 
byznys a je také nositelem titulu 
„Přívětivá radnice“.

Jsem přesvědčena, že stát a veřejné 
instituce mají lidem zajišťovat bezpečí 
a sloužit jim, nikoliv naopak. U těch 
aktivnějších, kteří něco vytvářejí, to pak 
platí dvojnásob. Byla bych proto ráda,
kdyby se nám podařilo stejný model 
jako na Praze 2 nastavit po říjnových 
volbách i na celostátní úrovni, a věřím, 
že nám v tom pomůžete. Ještě jednou 
Vám přeji krásné léto a příjemné čtení.

Mgr. Jana Černochová,
starostka MČ Praha 2

INTERAKTIVNÍ MAPA SLUŽEB

Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují 

či se zajímají o dění v Praze 2

Žijeme dvojkou

A  jsou tu opět prázdniny. Zatím 

jen nesměle ťukají na dveře, že „už 

je čas, pane učiteli“, ale za pár dní 

již tady budou. Naše děti už nebu-

dou muset brzo vstávat a  to ani 

pro rodiče nemusí být špatné.

Rodiče dětí z  Prahy 2 již vědí, že 

na  Klub dvojka pro děti a  rodiče je 

spoleh i  o  prázdninách. Nemusí mít 

tedy strach, že na vymýšlení zajíma-

vého programu budou sami a  mo-

hou využít nabídky letních příměst-

ských táborů, které pořádá např. 

Dům dětí a mládeže Praha 2, klub Ja-

hoda nebo výtvarné ateliéry. Mimin-

ka v kočárcích rodiče určitě ještě na 

žádný tábor nepošlou, ale celé léto 

s  nimi mohou maminky i  tatínkové 

pokračovat v bruslení či cvičení s kočárky. I jógohrátky pro trochu větší dětičky pokračují během prázd-

nin, a to na vzduchu v Riegrových sadech. Ale pozor, pokud si chcete užít kreativní dílny v kavárně Maluj, 

máte na to čas jen do konce června. 

„Věřím, že si všechny děti z Prahy 2 za svá pěkná vysvědčení zaslouží ty nejlepší prázdniny a že jim k tomu 

přispějeme i my,“ říká matka dvou holčiček a zakladatelka klubu Alexandra Udženija.

Klubová činnost pro děti a rodiče

75. VÝROČÍ OPERACE ANTHROPOID

Šedesát a více - život bez hranice
  Léto láká k aktivitě

Členové klubu se mohou koncem června vydat do  zámků Krásný dvůr a  Valeč nebo si vyjet do  Plz-

ně na koncert Hudba v synagogách. Kdo nechce cestovat daleko, zvolí třeba komentovanou vycházku 

na téma Vyšehrad a jeho kasematy. Ani milovníci hudby nemusí jet až do Plzně. Stačí, když zajdou na další 

Stylový večer do Novoměstské radnice na „Návštěvy hudebních hvězd“. 

Zacvičit si jógu nebo zdravotní cvičení je možno před prázdninovou přestávkou v obvyklých dnech až 

do konce června. Ten, kdo chce povzbudit své tělo i jinde než v tělocvičně, jistě rád navštíví přednášku 

o tradiční čínské medicíně v Centru celostní medicíny a vyslechne si užitečné rady.

„Pro všechny své členy objednal klub Dvojka pro seniory na léto co nejvíc sluníčka jako spolehlivého zdro-

je vitamínu D a dobré nálady,“ říká s nadsázkou místostarostka a zakladatelka klubu Alexandra Udženija.

Je jasné, že léto láká hlavně k pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu a vůbec ke všemu, co v zimě 

a na podzim dělat nemůžeme nebo nechceme.

Letní měsíce jsou jako stvořené pro výlety a vycházky. A klub Dvojka pro seniory je má samozřej-

mě připraveny.  

V ulici Jana Masaryka, kde byla dříve herna, je teď 
nově otevřená prodejna Datart. Společnost dlouho 
spolupracuje s nedalekou školou SŠO Belgická. 

Připomínání známých i bezejmenných hrdinů spojených s misí Anthropoid vyvrcholilo 

17. a 18. června na Karlově náměstí víkendovou akcí s podtitulem Muži odplaty. Opera-

ce Anthropoid byla v minulosti mnohdy znevažována i kritizována, v posledních letech 

však konečně, i díky práci historiků získává zasloužené uznání jako největší odbojový 

čin 2. světové války v Evropě. 

Statečnost a odhodlání všech, kdo se na operaci podíleli, pomohla s největší pravděpodobností 

odvrátit plánovanou likvidaci českého národa jako celku.

Na počest hlavních aktérů vznikla na Karlově náměstí replika dobového tábora československé 

brigády ve Velké Británii, kde se českoslovenští parašutisté na akci připravovali. K vidění byly 

historické zbraně, dobová technika, komentované ukázky výcviku našich parašutistů i dělostřel-

ců. Nechyběla ani rekonstrukce útoku na jedoucí automobil s Reinhardem Heydrichem, který 

provedli Kubiš s Gabčíkem, členové výsadku Anthropoid, včetně ukázek uvažovaných variant 

atentátu. Průběh a pozadí celé operace přiblížila venkovní výstava na Karlově náměstí. Akce se 

zúčastnili zástupci pořadatelů, tj. Úřadu MČ Praha 2, Československé obce legionářské a Roty 

Nazdar. V sobotu byly odhaleny pamětní desky rodinám, které parašutistům při jejich náročné 

misi obětavě pomáhaly. Na závěr každého dne bylo možné v kině Mat zhlédnout historické fi l-

my, jejichž téma se slavné operace dotýká, např. oceňovaný fi lm Atentát z roku 1964.

VÝCVIKOVÝ TÁBOR
          NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

Vedení Prahy 2 v čele s ODS se letošní rok zaměřilo na při-
pomínání statečných lidí, kteří se dokázali vzepřít bez-
práví a totalitě a nezalekli se nebezpečí, které hrozilo jim 
i jejich blízkým. Tito odvážní „obyčejní lidé” za svou obě-
tavost a odvahu za 2. světové války zaplatili životem.  
Na jejich počest stojí již několik let na nádvoří památníku při pravoslavném chrámu sv. Cyrila 

a  Metoděje v  Resslově ulici deska připomínající 294 popravených v  souvislosti s  heydrichiá-

dou. Operace Anthropoid měla za cíl likvidaci třetího muže v nacistické hierarchii, Reinharda 

Heydricha.

Radnice dvojky letos postupně odhaluje pamět-

ní desky občanům Prahy 2, kteří poskytovali úkryt 

nebo i jinak pomáhali hlavním aktérům operace An-

thropoid. 

Uznání a vděčnost si totiž nezaslouží jen vojáci, ale 

i civilní osoby, bez jejichž pomoci by se možná celá 

akce vůbec neuskutečnila. Posmrtnou poctu Praha 

2 již vyjádřila manželům Bergauerovým a  Sobko-

vým, v  červnu patří vzpomínka rodině Loudových 

a Jesenských a v říjnu manželům Bradáčovým. 

„Jsme rádi, že městská část Praha 2 může přispět 

k tomu, aby tito skromní hrdinové nezůstali beze-

jmenní,“ shrnula iniciativu radnice starostka Jana 

Černochová.
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      neznámých hrdinů
Uctění památky

15. května se slaví Den rodiny a každá rodina si jistě pořádnou oslavu aspoň jednou do roka za-

slouží. A ta letošní se opravdu vydařila. Uspořádala ji nadace Women for Women spolu s radnicí 

Prahy 2. Do Grébovky přišla spousta rodičů s dětmi. 

Zazněly písničky populárních interpre-

tů, maminky se nechaly nalíčit a děti si 

užily moře zábavy od netradičních her 

po  výrobu rukodělných výtvorů. Malé 

i  větší děti se krásně vyřádily a  rodiče 

byli nadšení. 

„Těší nás tak vysoký zájem. Akci jsme 

podpořili také proto, že péče o rodinu 

a  výchova dětí je základ naší společ-

nosti a to je věc, kterou ODS prosazu-

je,“ zdůraznila jednu z hodnot, ze kte-

rých vychází program ODS, starostka 

Jana Černochová. A  zakladatelka klu-

bu Dvojka pro rodiče a děti Alexandra 

Udženija potvrdila, že se Praha 2 věnu-

je podpoře rodin s dětmi dlouhodobě, 

a poznamenala: „Také přímo na  této 

akci se mohli rodiče stát členy klubu 

a hned využívat jeho výhod.“

  Hurá prázdniny

Oslava: Den rodiny

j
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OBCHODY PŘEHLEDNĚ
HLEDÁTE NĚJAKÝ OBCHOD NEBO SLUŽBU V PRAZE 2?

Na interaktivní mapě obchodu a služeb Prahy 2 naleznete přehled 

obchodů a dalších provozoven, například z oblastí: potraviny, zába-

va, cestování, restaurace, móda, péče o tělo nebo domov a zahrada. 

U každé fi rmy jsou uvedeny kontaktní údaje včetně provozní doby 

a webových stránek. Mapa tak zároveň nabízí podnikatelům mož-

nost jejich propagace a snadné aktualizace údajů.

http://webgis.praha2.cz/portal

ZE ŽIVOTA KLUBŮ DVOJKY    Podnikání na dvojce
                   s naší podporou



Naše městská část má to štěstí, že se na  jejím území nacházejí 

kvalitní zdravotnická zařízení, jako je Všeobecná fakultní 

nemocnice, která patří mezi největší fakultní nemocnice v České 

republice. Nemocnice byla založena už v  roce 1790 v bývalém 

Ústavu šlechtičen. 

K  areálu se připojila také jezuitská kolej při kostele sv. Ignáce 

z  Loyoly a další budovy, jako Faustův dům, a  od roku 1875  

novogotická stavba porodnice „U  Apolináře“. VFN disponuje 

špičkovými pracovišti, která poskytují péči na  světové úrovni 

a  jsou vybavena moderními lékařskými přístroji i  zkušenými 

odborníky. Výhodou je, že na  Praze 2 se lékaři prakticky rodí, 

protože zde sídlí 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která 

s nemocnicí úzce spolupracuje. Na území naší městské části je ale 

vychováván i velmi potřebný střední zdravotnický personál, např. 

v Církevní střední škole Jana Pavla II. v Ječné ulici. 

Zdravotní péče však zdaleka nezahrnuje jen nemocnice a ordinace 

lékařů. V Praze 2 do ní počítáme i babybox na radnici, který nabídl 

druhou šanci nejednomu nechtěnému miminku. 

„Dobře víme, že pro zdraví je nejdůležitější prevence a správný 

životní styl. Všem věkovým skupinám proto nabízíme dostatek 

pohybových i vzdělávacích aktivit, které pomáhají zlepšovat zdraví. 

Významně se na tom podílejí také naše dvojkové volnočasové 

kluby,“ poznamenala ještě Alexandra Udženija.

Důležitost zdraví si člověk  uvědomuje, až když onemocní a potřebuje lékařskou péči. Podporu 
a rozvoj zdravotní péče pro všechny považuje vedení Prahy 2 za jeden ze svých klíčových úkolů.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
    JE ZÁVAZEK
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střediska: nízkoprahové denní centrum U Bulha-

ra a noclehárnu v ulici Na Slupi.

Pracovníci organizace Naděje monitorují chová-

ní bezdomovců, problémové lokality a  nabízejí 

pomoc, například s návštěvou u lékaře či sociální 

a psychologické poradenství, případně také ma-

teriální pomoc.

„Dvojka je pro bezdomovce spíše tranzitní loka-

Ano, řeč je o  bezdomovcích, kterých se sice 

na našem území nezdržuje tolik jako jinde v Pra-

ze, ale přesto nelze před tímto problémem zaví-

rat oči. Proto vedení Prahy 2 rozhodlo i nadále 

pokračovat v  rozšířeném terénním programu 

pro pomoc bezdomovcům. Na této pomoci spo-

lupracuje radnice s organizací Naděje, která pro-

vozuje na  území dvojky pro bezdomovce dvě 

litou. Terénní pracovníci se s konkrétními přípa-

dy obracejí na humanitní odbor radnice dvojky, 

a tak máme o jejich počtech a pohybu poměrně 

dobrý přehled a víme, že se v naší městské čás-

ti většinou vyskytují jen nahodile,“ vysvětluje 

místostarostka Alexandra Udženija a  doplňuje: 

„Uvítali bychom, kdyby hlavní město intenzivněji 

pracovalo na otevření dalších center pro bezdo-

movce, aby většina péče o  ně neležela na  bed-

rech Prahy 2.“

Před nedávnem bylo totiž nutno omezit počet 

vydávaných jídel v  centru U  Bulhara, neboť se 

sem denně sjížděly stovky bezdomovců a místní 

občané si stěžovali na nepořádek, zápach, zvýše-

nou kriminalitu a užívání drog v okolí.

Zakládání nových center samozřejmě není je-

diným úkolem společnosti. Zároveň je potřeba 

pomáhat bezdomovcům změnit jejich životní 

situaci přechodem do  bytů s  intenzivní sociální 

podporou, dále prevencí nebo řešením jejich za-

dlužení. Důraz kladený na sociální pomoc v naší měst-

ské části dokládá další aktivita radnice dvojky.

Úřad městské části Praha 2 poskytuje občanům, 

kteří řeší složité životní situace, zdarma rady a po-

moc. Občané se mohou kterýkoli pracovní den 

obrátit buď přímo na  humanitní odbor radnice, 

nebo vyhledat na  jejích webových stránkách 

téma, které je zajímá. Zde mohou najít odpově-

di na nejčastější dotazy z oblasti péče o  rodinu, 

sociální péče, zdravotnictví, jak si počínat při 

porozvodových komplikacích s  výživným nebo 

s  úpravou styku s  dětmi. Někoho může zajímat, 

jak podat žádost o  adopci, někoho třeba trápí 

týrání dětí v  jeho okolí. Starším, nemocným ob-

čanům nebo jejich blízkým zase pomohou odpo-

vědi na otázky týkající se možností péče o ně. 

„Radnice dvojky je tedy připravena snad na kaž-

dou situaci a je tu pro nás pro všechny,“ upozor-

ňuje na tuto službu Alexandra Udženija. 

Úřad také pořádá semináře na různá sociální té-

mata či nabízí informační publikace, např. pro 

budoucí důchodce. Upozorňuje rovněž na  pro-

spěšné projekty, které mají za  cíl pomoci lidem 

v nesnázích (např. projekt VašeVýživné.cz).

Posláním radnice Prahy 2 je mimo jiné také pomáhat všem občanům 
městské části, a to i těm, kteří žádný byt na dvojce nemají. 

RADY PACIENTŮM

Na  náplavce přistála nová loď a  na  ní Karel 

Gott. Mistr tu není přítomen osobně, zato je 

tu vidět celý jeho život. 

Nesmělé začátky, úspěšný rozjezd v  60. le-

tech i  současnost dokumentují nepřeberné 

artefakty, kostýmy, desky a  četná ocenění 

jako zrcátka Tý Tý a samozřejmě „hejno slaví-

ků“. Řadu exponátů zapůjčilo Národní muze-

um ze soukromé sbírky čítající asi deset tisíc 

položek. Návštěvníci se mohou dozvědět 

i  méně známá fakta, k nimž patří například 

pokus o emigraci v roce 1971. K zakoupení je 

zde také reedice alba z r. 1965.

POMÁHÁME ŘEŠIT 
ŽIVOTNÍ SITUACE

NEMOCNICE U APOLINÁŘE

Gynekologicko-porodnická klinika je zdravot-

nické zařízení, které bylo v minulosti z mnoha 

hledisek unikátním místem. 

Tuto výjimečnost si udrželo 

i  do  dnešních dnů. Od  ote-

vření původně Zemské po-

rodnice v roce 1875 byla v její 

budově poskytována nejen 

léčebná péče, ale získávaly 

zde vzdělání a  později i  pra-

covní uplatnění největší osob-

nosti českého porodnictví. 

Léto v Praze už dávno neznamená nudnou 
okurkovou sezónu. Mnohdy se toho naopak 
děje tolik, že člověk neví, kam dřív. 
Jde jen o to si správně vybrat.

U KTERÝCH LÉKAŘŮ SE MOHU ZAREGISTROVAT?

Pacient se zaregistruje u praktického lékaře a stomatologa, žena 

navíc u gynekologa a děti zaregistrujeme u dětského lékaře. 

Pokud Vás lékař převezme do své péče, vydá Vám písemné 

potvrzení o registraci. V případě, že Vás zaregistrovat nemůže, 

je ze zákona povinen Vám toto odmítnutí písemně sdělit. 

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT PŘED REGISTRACÍ?

Především to, zda má zvolený lékař uzavřenou smlouvu se stejnou 

pojišťovnou jako pacient. V takovém případě je zdravotní péče 

v zákonem stanoveném rozsahu poskytována zdarma. 

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MOHU ZMĚNIT ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNU?

Na změnu zdravotní pojišťovny má pojištěnec právo jednou 

za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Změnu 

pojišťovny přihlášením se za pojištěnce je nutno projednat 

v předstihu. 

CO KDYŽ MI OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ NABÍDNE 
NADSTANDARDNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI?

Při nabídce nadstandardní péče je Vás lékař povinen informovat, 

jaké jsou možnosti standardního postupu, hrazeného pojišťovnou, 

v čem jsou rozdíly. Rozhodnete-li se pro nadstandardní způsob 

léčby, pak ji musíte uhradit a lékař Vám vystaví doklad o zaplacení.

RIEGROVY SADY

HAVLÍČKOVY SADY

BEZ DOMOVA
          ALE S NADĚJÍ

O zřízení nových jeslí usiluje vedení Prahy 2 již delší dobu, protože současná kapa-

cita jedněch obecních a sedmi soukromých jeslí je naprosto nedostatečná. Proto 

radnice Prahy 2 po složitých jednáních vytipovala místo pro nové jesle. 

Pracující rodiče malých dětí se 

tedy přece jen v dohledné době 

dočkají otevření nového zařízení 

pro nejmenší děti v  Ječné uli-

ci. Nejprve ovšem bude nutno 

zrekonstruovat vnitřní prostory, 

přistavět nový objekt a  upravit 

venkovní plochy.

„Všemožně se snažíme vyjít vstříc 

mladým rodinám, aby se rodiče nemuseli rozhodovat mezi karié-

rou a rodičovskou dovolenou. Nové jesle budou mít kvalifi kovaný 

personál a vlastní hřiště, což přispěje k vysokému standardu na-

bízených služeb,“ vysvětluje místostarostka Alexandra Udženija, 

v jejíž gesci je sociální oblast.

 Projekt bude částečně fi nancovat městská část s pod-

porou evropských fondů.

JAK JE TO 
  S JESLEMI

O zřízení nových jeslí usiluje vede

cita jedněch obecních a sedmi so

radnice Prahy 2 po složitých jedn

mladým ro

rou a rodič

personál a

bízených

v její

Prohlídka Grébovky
Havlíčkovy sady jsou bezpochyby chlou-

bou všech obyvatel Prahy 2. Mnozí zde 

vyrůstali a  hráli si v  tajemných zákou-

tích parku a  později smutně přihlíželi 

jeho postupnému chátrání. 

Od 90. let zase dychtivě vyhlíželi, jak se jejich 

park po náročné rekonstrukci vyloupne do krá-

sy. Většina místních má proto pocit, že znají 

Grébovku jak své boty. Pro ty nejzvídavější při-

pravila městská část Praha 2 kromě prohlídek 

interiéru Gröbeho vily ještě komentované pro-

cházky parkem.

Průvodkyně Jiřina Nováková vypráví o  his-

torii parku a  všech objektů v  něm zasvěceně 

a  s  nelíčeným nadšením. Samotný park je dí-

lem hlavního architekta Schwarzenberků a dvou drážďanských architektů a Moritz Gröbe v něm nechal 

vybudovat anglický i francouzský park, umělou jeskyni i jezírko, pojmenované po jeho dceři Klotyldě. 

Návštěvníci se dozvědí o minulosti jednotlivých staveb, jako je Horní a Dolní Landhauska nebo Viniční 

altán, jehož vinice vznikla na svahu vybudovaném navezením materiálu ze stavby tunelu. Zajímavý je 

rovněž bývalý herní pavilon, postavený původně jako kuželkárna.

Jeden z účastníků vycházky, pětasedmdesátiletý pan Prokop, nám řekl: „Došel jsem k závěru, že Vino-

hrady měly štěstí na  dobré radní i  před sto lety. Díky tomu, že Vinohrady po  smrti majitele park od-

koupily, zachoval se nám v původním rozsahu a nebyl zastavěn. A díky tomu, že mu současná radnice 

Prahy 2 již léta věnuje takovou péči, můžeme se z něj těšit i dnes.“

LÉTO   Jak strávit 
      zajímavě

Sportovci mohou vyrazit do parků běhat či bruslit, zájemci o pamětihodnosti zajdou na 

další vlastivědnou vycházku s průvodcem, senioři se rádi vydají na další z výletů mimo 

Prahu. Pokud se děti nevypraví na některý z příměstských táborů, mají k dispozici četná 

hřiště v parcích dvojky. Kulturních zážitků je k mání nepřeberně od Metropolitního léta 

hereckých osobností na Letní scéně Vyšehradu, přes koncerty různých žánrů pod širým 

nebem až po letní kina.

„Praha je tak krásné historické místo, že už jen procházka Starým i Novým Městem je 

zážitek. Přesto Praha 2 nabízí i pestrý letní program. Dbáme na to, aby kulturní dění bylo 

pro lidi zážitkem a neobtěžovalo,“ říká ke schvalování akcí starostka Jana Černochová.

KAREL 
GOTT 

ZAKOTVIL
NA NÁPLAVCE

NOVINKA

Na území Prahy 2 je pro Vás k dispozici 27 lékáren s běžnou 

otevírací dobou. Největší koncentraci lékáren najdete u Vše-

obecné fakultní nemocnice a v blízkosti stanice I. P. Pavlova. 

Pokud hledáte lékárnu ve  svém okolí, mohou Vám k  tomu 

pomoci webové stránky www.nejblizsi-lekarna.cz.

Potřebujete něco z  lékárenského sortimentu okamžitě? Pak 

můžete využít bez ohledu na hodinu nebo den v týdnu lé-

kárnu s nepřetržitým provozem. Na Praze 2 se nachází v ulici 

Belgická 37.

LÉKÁRNY 
NA PRAZE 2

U SV. LUDMILY 
Belgická 37

tel.: 222 513 396

lekbelgicka@volny.cz

24 h  

NONSTOP

Po - Ne

POHOTOVOSTNÍ 

LÉKÁRNA

GOTT MY LIFE |  Po–Ne  10.00–20.00 | do 30. 9.

MODERNĚJŠÍ BABYBOX 
Radnice Prahy 2 se rozhodla pro instalaci nového, 

modernějšího babyboxu, který zajistí především 

větší bezpečnost a komfort pro miminko. Jeho 

vnitřní prostor bude monitorován kamerou a ba-

bybox bude vybaven váhovým senzorem.

Jen minulý rok dal babybox šanci na nový život 

třem novorozencům. Za celou dobu svého provo-

zu zachránil již pět životů.

Náplavka je jedním z míst, kde můžete zažít opravdu všechno! 

Od výstavy, sportovních aktivit, přes farmářské trhy a divadlo až 

k hudebním koncertům. O bohatý program se také letos posta-

rá několik osobností z řad českých i zahraničních umělců. Těšit 

se můžete na swingový večer, letní fl amencovou party nebo 

koncert skupiny Prago Union. Zkrátka nepřijdou ani děti, které 

jistě nadchnou dětská divadelní představení. Z kulturních akcí 

vybíráme:

23. 6.   Tropical Boats – koncert na Lodi Tajemství

29. 6.  Swing na lodi Tajemství 

30. 6.  Cargo Moon Carnewall – letní karneval na lodi Cargo

30. 6.  Inferno – loď Cargo, techno

  2. 7.  Goon: Krvavá pomsta – divadlo

20. 7.  Summer tropical beats 2017 

27. 7.  Živé kvety (SK) – koncert

  3. 8.   Xavier Baumaxa – koncert

  8. 8.  Prago Union – koncert na lodi Cargo

Riegrovy sady lákají návštěvníky ke  sportovnímu vyžití. Nabízí 

přírodní posilovny, tenisové kurty, plochu pro pétanque. Kdo 

neholduje sportu, může posedět v bistrech a restauracích. V pro-

vozu od  července do  září je také letní kino. Promítá se od  2. 7. 

do 18. 9. vždy v neděli a pondělí. Vstup je pro všechny zdarma. 

Z nabídky fi lmů vybíráme:

   3. 7. Dokonalý svět / USA

23. 7.  Mafi áni / USA

30. 7.  Mrtvá nevěsta Tima Burtona / USA

13. 8.  Pařba v Bangkoku / USA

14. 8.  Poslední skaut / USA

20. 8.  RocknRolla / GB

11. 9.  Temný rytíř / USA

18. 9.    Zodiac  / USA

Při procházce Havlíčkovými sady můžete navštívit několik za-

jímavých míst, jako je Gröbeho vila, Pavilon Grébovka, Viniční 

altán anebo pomník Grotta. V Pavilonu Grébovka probíhá každý 

den letní grilování. 

Pokud Vás zajímá kultura, můžeme Vám doporučit výstavu ob-

razů ve Viničním altánu. Andrzej Cieślar zde bude vystavovat 

své obrazy do 30. 6.

Divadlo Studio DVA připravilo 14. ročník Metropolitního léta 

hereckých osobností, které se koná na Letní scéně Vyšehradu 

od 23. června do 31. srpna. Při této příležitosti bude mimo 

jiné předvedena premiéra komedie Patrika Hartla Líbánky na 

Jadranu. Z dalších divadelních představení jmenujme alespoň 

Poprask na laguně, Celebrity nebo Vše o ženách. Nabídka před-

stavení je velmi štědrá:

Líbánky na Jadranu – 24. 6., 25. 6., 26. 6.

Poprask na laguně – 28 .6., 29. 6., 11. 7.

Vše o mužích – 1. 7., 2. 7., 3. 7.

4 sestry – 4.7., 5. 7., 28. 8.

Hvězda – 13. 7., 14. 7., 3. 8.

Otevřené manželství – 17. 7., 18. 7., 19. 7.

Kutloch aneb I muži mají své dny – 21. 7., 22. 7., 20. 8.

Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – 26. 7., 27.  7., 17.  8.

Vše o ženách – 25. 8., 26. 8.

Večerní program bude hudební a namátkou se můžete těšit na:

Aneta Langerová – Na Radosti 2017 – 6. a 7. 8. 

Václav Neckář & Bacily 2017 – 12. 8. 

Dan Bárta & Robert Balzar Trio – 27. 8. 

Festival Sculpture Line – během festivalu jsou do veřejného 

prostoru umístěna sochařská díla tak, aby dala místu novou tvář. 

Festival se koná od 7. června do 30. září ve Starém purkrabství. 

V Galerii Vyšehrad probíhá do 23. července výstava uměleckých 

děl Roberta Šalandy.

LETNÍ ČAS NA VYŠEHRADĚ NÁPLAVKA
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Zkvalitňování podnikatelského prostředí 

je významným bodem programu Prahy 2. 

Radnice má zájem na  rozvoji služeb pro 

obyvatele dvojky a  tedy i  o  pomoc těm, 

kteří se rozhodnou na „vlastní triko“ zalo-

žit podnik, provozovnu či jen malou kavár-

ničku a začít nabízet své služby veřejnosti. 

Aby mohla fi rma dobře fungovat, musí mít pře-

devším dobré vedení. To platí i pro radnice a pro 

tu dvojkovou stoprocentně. 

Dlouhodobě úspěšná a  oblíbená starostka Pra-

hy  2 Jana Černochová, která již léta stojí v jejím 

čele, nám řekla: „Praha 2 je vyhledávaná adresa, 

Žijeme dvojkou

Přejeme všem hezkou dovolenou, ať už ve městě nebo u vody. Máme pro Vás 
několik tipů, jak prožít příjemné letní chvíle i u nás na dvojce.  

www.odspraha2.cz             ODS Praha 2     

vase

proto zde sídlí velké množství ob-

chodních fi rem, naší hlavní snahou ale 

zůstává podpora drobného podnikání, 

které přináší nejvíce užitku 

našim obyvatelům a  každo-

denně nám všem zpříjem-

ňuje život. Ať už jde o řeme-

slníka v  ulici, blízký obchod, 

restauraci či cukrárnu.” 

A na dvojce to každý den vidí-

me. Snahou radnice je v rámci 

nastavených pravidel podni-

katelům a  živnostníkům ma-

ximálně zlepšit podmínky pro 

jejich činnost a služby. 

„Pracujeme na  vytvoření vzá-

jemně výhodného vztahu měs-

ta a  podnikajících. Na  dvojce 

vznikají nové provozovny, letní 

zahrádky a  zaplňují se nevyu-

žívané prostory,“ uvedla Ale-

xandra Udženija, zástupkyně 

starostky.  

PŘÍVĚTIVÁ PRAHA 2

Proto se také již tradičně Praha 2 objevuje 

na předních příčkách anket hodnotících podpo-

ru podnikání. 

V anketách jsou posuzována nejrůznější kritéria, 

jako je například počet registrovaných podnika-

telů a  fi rem, nezaměstnanost, výdajový defi cit, 

úroveň webových stránek, elektronická komuni-

kace anebo třeba rozsah úředních hodin radnice. 

„Přehled o  tom, kolik vedení Prahy 2 investuje 

do které oblasti, může každý občan lehce získat 

díky rozklikávacímu rozpočtu, který je snadno 

dostupný na  webových stránkách našeho úřa-

du,” upozorňuje Jan Korseska, zástupce starost-

CÍL – OBOUSTRANNÁ DŮVĚRA

ky pro oblast fi nancí a  dopravy. Komunikace 

a přístup úřadu k občanům má bezesporu značný 

význam i pro podnikatele. To, že je radnice Prahy 

2 vstřícná, naznačuje ohodnocení „Přívětivá rad-

nice”. 

„Prakticky nepřetržitě vylepšujeme práci našeho 

úřadu zaváděním moderních IT nástrojů. Máme 

elektronický objednávkový systém, zveřejňu-

jeme dokumenty na  webových stránkách a  tím 

zdaleka nekončíme. V rámci projektu Smart City 

zavedeme interaktivní úřední desku, díky níž 

budou občané Prahy 2 průběžně informováni 

o důležitém dění v jejich městské části a o chodu 

úřadu,” vysvětluje radní Alexandra Udženija.

elké množství obelké množství ob-

aší hlavní snahou ale

drobného podnikání,

více užitku 

m a  každo-

říj
 

Vážení občané Prahy 2,

 letní čas je pro většinu z nás časem 
odpočinku, zasloužené dovolené 
a dobrodružných zážitků. Ráda 
bych Vám do tohoto období popřála 
zejména mnoho krásných chvil 
strávených s Vašimi blízkými, řadu 
nevšedních okamžiků a především 
kýžený relax a načerpání sil 
pro nové cíle.

Ačkoliv bych chtěla, aby toto přání 
platilo bezvýjimečně, dobře vím, že pro 
ekonomicky aktivnější část společnosti 
– podnikatele a živnostníky – nastává 
naopak období vrcholné sezony, 
kdy musí napnout veškeré úsilí k tomu, 
aby obstáli, maximálně zúročili své 
investice a vynalézavost a naplnili svou 
společenskou úlohu. Bohužel, současná 
vláda však těmto lidem namísto 
podpory a motivace spíše hází klacky 
pod nohy a jde proti jejich úspěchu 
a v důsledku i proti zájmu společnosti. 
Elektronická evidence tržeb, kontrolní 
hlášení DPH, nově zákaz kouření 
v restauracích a vůbec nejnověji 
třeba i posílení kompetencí obchodní 
inspekce, která může nasazovat 
provokatéra s krycími doklady, to je jen 
pár příkladů nepřiměřených zásahů 
vládní koalice do podnikatelského 
prostředí, svobody soukromníků, jejich 
práv a aktivit, které se stále více než 
na vlastní podnikání musí zaměřovat 
na bezbřehé papírování, „obsluhu“ 
státních kontrol a běhání po úřadech.

Přestože zvrátit tento současný 
trend z úrovně samosprávy úplně 
nelze, snažíme se u nás na „dvojce“ 
dlouhodobě vycházet podnikatelům 
vstříc a alespoň částečně jim jejich 
úlohu usnadňovat. Nejde o to, 
že bychom chtěli preferovat určitou 
skupinu obyvatel, ale jde zkrátka o to, 
že lidé, kteří se umí postarat sami 
o sebe, nebojí se zrealizovat 
své nápady, pracují x hodin denně bez 
nároku na dovolenou, nemocenskou 
atp., vytváří nová pracovní místa 
a odvádí daně, si podporu zaslouží. 
Nabízíme proto leccos, od možnosti 
online objednání na úřad až po vyřízení 
mnoha administrativních úkonů 
elektronicky (někde legislativa trvá 
na papírové formě). Podnikatele 
ale podporujeme třeba i elektronickou 
aplikací webGis, což je interaktivní 
mapa obchodů a služeb, která 
přináší údaje téměř o dvou tisících 
provozovnách v Praze 2 a slouží jak 
podnikatelům, tak ostatním občanům. 
Zcela zaslouženě tedy Praha 2 v letech 
2012-2014 opakovaně získala první 
místo v prestižní soutěži Město pro 
byznys a je také nositelem titulu 
„Přívětivá radnice“.

Jsem přesvědčena, že stát a veřejné 
instituce mají lidem zajišťovat bezpečí 
a sloužit jim, nikoliv naopak. U těch 
aktivnějších, kteří něco vytvářejí, to pak 
platí dvojnásob. Byla bych proto ráda,
kdyby se nám podařilo stejný model 
jako na Praze 2 nastavit po říjnových 
volbách i na celostátní úrovni, a věřím, 
že nám v tom pomůžete. Ještě jednou 
Vám přeji krásné léto a příjemné čtení.

Mgr. Jana Černochová,
starostka MČ Praha 2

INTERAKTIVNÍ MAPA SLUŽEB

Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují 

či se zajímají o dění v Praze 2

Žijeme dvojkou

A  jsou tu opět prázdniny. Zatím 

jen nesměle ťukají na dveře, že „už 

je čas, pane učiteli“, ale za pár dní 

již tady budou. Naše děti už nebu-

dou muset brzo vstávat a  to ani 

pro rodiče nemusí být špatné.

Rodiče dětí z  Prahy 2 již vědí, že 

na  Klub dvojka pro děti a  rodiče je 

spoleh i  o  prázdninách. Nemusí mít 

tedy strach, že na vymýšlení zajíma-

vého programu budou sami a  mo-

hou využít nabídky letních příměst-

ských táborů, které pořádá např. 

Dům dětí a mládeže Praha 2, klub Ja-

hoda nebo výtvarné ateliéry. Mimin-

ka v kočárcích rodiče určitě ještě na 

žádný tábor nepošlou, ale celé léto 

s  nimi mohou maminky i  tatínkové 

pokračovat v bruslení či cvičení s kočárky. I jógohrátky pro trochu větší dětičky pokračují během prázd-

nin, a to na vzduchu v Riegrových sadech. Ale pozor, pokud si chcete užít kreativní dílny v kavárně Maluj, 

máte na to čas jen do konce června. 

„Věřím, že si všechny děti z Prahy 2 za svá pěkná vysvědčení zaslouží ty nejlepší prázdniny a že jim k tomu 

přispějeme i my,“ říká matka dvou holčiček a zakladatelka klubu Alexandra Udženija.

Klubová činnost pro děti a rodiče

75. VÝROČÍ OPERACE ANTHROPOID

Šedesát a více - život bez hranice
  Léto láká k aktivitě

Členové klubu se mohou koncem června vydat do  zámků Krásný dvůr a  Valeč nebo si vyjet do  Plz-

ně na koncert Hudba v synagogách. Kdo nechce cestovat daleko, zvolí třeba komentovanou vycházku 

na téma Vyšehrad a jeho kasematy. Ani milovníci hudby nemusí jet až do Plzně. Stačí, když zajdou na další 

Stylový večer do Novoměstské radnice na „Návštěvy hudebních hvězd“. 

Zacvičit si jógu nebo zdravotní cvičení je možno před prázdninovou přestávkou v obvyklých dnech až 

do konce června. Ten, kdo chce povzbudit své tělo i jinde než v tělocvičně, jistě rád navštíví přednášku 

o tradiční čínské medicíně v Centru celostní medicíny a vyslechne si užitečné rady.

„Pro všechny své členy objednal klub Dvojka pro seniory na léto co nejvíc sluníčka jako spolehlivého zdro-

je vitamínu D a dobré nálady,“ říká s nadsázkou místostarostka a zakladatelka klubu Alexandra Udženija.

Je jasné, že léto láká hlavně k pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu a vůbec ke všemu, co v zimě 

a na podzim dělat nemůžeme nebo nechceme.

Letní měsíce jsou jako stvořené pro výlety a vycházky. A klub Dvojka pro seniory je má samozřej-

mě připraveny.  

V ulici Jana Masaryka, kde byla dříve herna, je teď 
nově otevřená prodejna Datart. Společnost dlouho 
spolupracuje s nedalekou školou SŠO Belgická. 

Připomínání známých i bezejmenných hrdinů spojených s misí Anthropoid vyvrcholilo 

17. a 18. června na Karlově náměstí víkendovou akcí s podtitulem Muži odplaty. Opera-

ce Anthropoid byla v minulosti mnohdy znevažována i kritizována, v posledních letech 

však konečně, i díky práci historiků získává zasloužené uznání jako největší odbojový 

čin 2. světové války v Evropě. 

Statečnost a odhodlání všech, kdo se na operaci podíleli, pomohla s největší pravděpodobností 

odvrátit plánovanou likvidaci českého národa jako celku.

Na počest hlavních aktérů vznikla na Karlově náměstí replika dobového tábora československé 

brigády ve Velké Británii, kde se českoslovenští parašutisté na akci připravovali. K vidění byly 

historické zbraně, dobová technika, komentované ukázky výcviku našich parašutistů i dělostřel-

ců. Nechyběla ani rekonstrukce útoku na jedoucí automobil s Reinhardem Heydrichem, který 

provedli Kubiš s Gabčíkem, členové výsadku Anthropoid, včetně ukázek uvažovaných variant 

atentátu. Průběh a pozadí celé operace přiblížila venkovní výstava na Karlově náměstí. Akce se 

zúčastnili zástupci pořadatelů, tj. Úřadu MČ Praha 2, Československé obce legionářské a Roty 

Nazdar. V sobotu byly odhaleny pamětní desky rodinám, které parašutistům při jejich náročné 

misi obětavě pomáhaly. Na závěr každého dne bylo možné v kině Mat zhlédnout historické fi l-

my, jejichž téma se slavné operace dotýká, např. oceňovaný fi lm Atentát z roku 1964.

VÝCVIKOVÝ TÁBOR
          NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

Vedení Prahy 2 v čele s ODS se letošní rok zaměřilo na při-
pomínání statečných lidí, kteří se dokázali vzepřít bez-
práví a totalitě a nezalekli se nebezpečí, které hrozilo jim 
i jejich blízkým. Tito odvážní „obyčejní lidé” za svou obě-
tavost a odvahu za 2. světové války zaplatili životem.  
Na jejich počest stojí již několik let na nádvoří památníku při pravoslavném chrámu sv. Cyrila 

a  Metoděje v  Resslově ulici deska připomínající 294 popravených v  souvislosti s  heydrichiá-

dou. Operace Anthropoid měla za cíl likvidaci třetího muže v nacistické hierarchii, Reinharda 

Heydricha.

Radnice dvojky letos postupně odhaluje pamět-

ní desky občanům Prahy 2, kteří poskytovali úkryt 

nebo i jinak pomáhali hlavním aktérům operace An-

thropoid. 

Uznání a vděčnost si totiž nezaslouží jen vojáci, ale 

i civilní osoby, bez jejichž pomoci by se možná celá 

akce vůbec neuskutečnila. Posmrtnou poctu Praha 

2 již vyjádřila manželům Bergauerovým a  Sobko-

vým, v  červnu patří vzpomínka rodině Loudových 

a Jesenských a v říjnu manželům Bradáčovým. 

„Jsme rádi, že městská část Praha 2 může přispět 

k tomu, aby tito skromní hrdinové nezůstali beze-

jmenní,“ shrnula iniciativu radnice starostka Jana 

Černochová.
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      neznámých hrdinů
Uctění památky

15. května se slaví Den rodiny a každá rodina si jistě pořádnou oslavu aspoň jednou do roka za-

slouží. A ta letošní se opravdu vydařila. Uspořádala ji nadace Women for Women spolu s radnicí 

Prahy 2. Do Grébovky přišla spousta rodičů s dětmi. 

Zazněly písničky populárních interpre-

tů, maminky se nechaly nalíčit a děti si 

užily moře zábavy od netradičních her 

po  výrobu rukodělných výtvorů. Malé 

i  větší děti se krásně vyřádily a  rodiče 

byli nadšení. 

„Těší nás tak vysoký zájem. Akci jsme 

podpořili také proto, že péče o rodinu 

a  výchova dětí je základ naší společ-

nosti a to je věc, kterou ODS prosazu-

je,“ zdůraznila jednu z hodnot, ze kte-

rých vychází program ODS, starostka 

Jana Černochová. A  zakladatelka klu-

bu Dvojka pro rodiče a děti Alexandra 

Udženija potvrdila, že se Praha 2 věnu-

je podpoře rodin s dětmi dlouhodobě, 

a poznamenala: „Také přímo na  této 

akci se mohli rodiče stát členy klubu 

a hned využívat jeho výhod.“

  Hurá prázdniny

Oslava: Den rodiny

j
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OBCHODY PŘEHLEDNĚ
HLEDÁTE NĚJAKÝ OBCHOD NEBO SLUŽBU V PRAZE 2?

Na interaktivní mapě obchodu a služeb Prahy 2 naleznete přehled 

obchodů a dalších provozoven, například z oblastí: potraviny, zába-

va, cestování, restaurace, móda, péče o tělo nebo domov a zahrada. 

U každé fi rmy jsou uvedeny kontaktní údaje včetně provozní doby 

a webových stránek. Mapa tak zároveň nabízí podnikatelům mož-

nost jejich propagace a snadné aktualizace údajů.

http://webgis.praha2.cz/portal

ZE ŽIVOTA KLUBŮ DVOJKY    Podnikání na dvojce
                   s naší podporou


