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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Vzimě kluziště a v létě místo pro piknik
– tak představuje Dvojka chystaný
volnočasový areál v parku na Folmi-

nace pod Nuselským mostem, který by chtěla
začít stavět letos v srpnu a dokončit přesně
o rok později. V multifunkčním areálu bude
stánek s občerstvením a stolky na piknik

s možností půjčení grilu. V zimě se zase pod
Nuselským mostem bude bruslit, k umělému
kluzišti v Grébovce tak přibyde v Praze 2
další místo. Bude tam k dispozici i menší
oválný prostor s betonovým kruhovým ob-
rubníkem a umělým trávníkem uprostřed
k posezení, cvičení jógy nebo například tré-

Konečně! Dvojka se zbaví
udusaného plácku pod Nuselákem

Na hliněném plácku pod Nuselským mostem v parku na Folimance
jako by se zastavil čas někdy v 80. letech – udusaný trávník
a pokreslené obstarožní betonové kvádry. Záměr radnice místo
zmodernizovat a využít k volnočasovým aktivitám narazil na
protesty místních občanů, kteří proti němu dokonce sepsali petici.
Radnice na ni musí odpovědět do 16. srpna.

nování dřepů. „Folimanka má své specifické
kouzlo v tom, jak je sevřená do Nuselského
údolí. A to, že údolí protíná Nuselský most,
z ní dělá silné místo s výrazným akcentem.
Nuselský most je středobod, dominanta
i orien tační prvek. Takže když se má něco
v Nuslích odehrávat,  jedině pod mostem,“
řekla k návrhu architektka Jana Mastíková
z ateliéru Loxia, který zpracoval architekto-
nickou studii, podle níž se bude stavět. Pro-
jekt má i podporu magistrátu, který na něj
projekt poskytl účelovou dotaci ve výši deseti
milionů korun.

Záměr výstavby volnočasového areálu pod
Nuselským mostem v místech srážkového

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 2

NEMOVITOSTI od A do Z

603 278 555

Nabízím kompletní profesionální služby
v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu nebo

výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.

Vyřeším i složitější právní případy,
exekuce, zástavy, a jiné.

Poradenství zdarma – 20 let praxe.
Rychle, seriózně.
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Univerzita Karlova informovala kon-
cem června o významném posunu
v záměru výstavby Kampusu Alber-

tov. Nejvýznamnější a největší investiční
akce Univerzity Karlovy v její novodobé his-
torii tak dosáhla dalšího významného mil-
níku. Po dlouhém a usilovném projektování
a vyjednávání s dotčenými orgány získala
stavba vydání územního rozhodnutí. Nové
objekty kampusu – Biocentrum a Glob -
centrum – by měly studentům univerzity
i odborníkům z celé České republiky i ze za-
hraničí začít sloužit už na podzim 2026. Vý-
stavba kampusu na území památkové rezer-

vace, zapsané v roce 1992 na seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO, je záro-
veň největší investicí českého státu a výstav-
bou UK v centru metropole. Zásadní význam
má i pro městskou část Praha 2, v jejímž
území se nachází. Prostor pro výstavbu kam-
pusu je vymezený ulice mi Horskou, Alber -
tov, Ke Karlovu, Apo linářskou a Na Slupi.
Praha 2 usilovala zejména o propojení za-
hrady Ztracenka s kampusem směrem na
Albertovské schody, a dále o zachování pří-
stupu a parkování pro návštěvníky Kliniky
rehabilitačního lékařství a Revmatalogického
ústavu. red

Záměr výstavby Kampusu
získal územní rozhodnutí

Celoevropské setkání profesionálů, lai -
ků a nadšenců v přípravě čaje se usku-
teční na Vyšehradě. Staré purkrabství

bude už potřinácté hostit největší festival čaje
v Evropě Čajomír Fest. Staré Pur krabství
a přilehlý park se ve dnech 14. a 15. srpna
promění v jednu velkou čajovou vesnici s de-
sítkami čajoven a tržnicí. Zahájení festivalu
proběhne v sobotu ve 12.00 a program prv-
ního dne potrvá až do 20.00 hodin. Nedělní
část svátku čaje bude pokračovat již od brz-
kých ranních hodin a festival zakončí při
smrákání slavnostní vyhlášení Krále čaj-
menů. Po oba dny konání festivalu budou při-
praveny stánky se zdravým občerstvením,
prodejci čajů a keramiky, workshopové dílny
určené pro celou rodinu. O tři týdny později,
od 3. do 5. září se zde bude konat interaktivní
festival zaměřený na loutkové a autorské di-
vadlo VyšeHrátky pro děti i jejich rodiče.  Na
pražském Vyšehradě se uskuteční již poosm-
nácté. Program nabídne divadelní předsta-

vení pořádajícího Studia Damúza, a také hos-
tujících souborů Buchty a loutky nebo Ho-
lektiv. Chybět nebude ani koncert kapely
Bombarďák, tvorba studentů DAMU a JAMU,
letní kino, workshopy, debaty, výtvarné dílny
a interaktivní hřiště. Novinkou bude letos
SWAP dětského oblečení. red

Vyšehrad nabídne festival
čajového umění i VyšeHrátky

Do konce října
budou probíhat
úpravy plynovodů

Stavební práce probíhají od
24.červ na do 29. října v ulicích Ju-
goslávská, Rumunská, Legerova,

Lublaňská, Bělehradská, Londýnská,
náměstí I. P. Pavlova a náměstí Míru. Bě-
hem nich se postupně obmění stávající
ocelové plynárenské zařízení z 50. let
za polyethylenové s dlouhodobou život-
ností. Výstav bu Pražská plynárenská
distribuce (PPD) rozdělila na dílčí etapy,
aby se zajistila dopravní obslužnost
v dot čené oblasti a omezily zábory par-
kovacích míst na minimum.V zájmu co
nejmenších dopadů na život ní prostředí
bude prioritně užíváno bezvýkopových
technologií pokládky potrubí, čímž do-
jde k omezení množství přesouvaných
stavebních hmot a tím i k snížení hluč-
nosti a prašnosti. O termínu přerušení
dodávek zemního plynu jsou odběratelé
v dotčených ulicích informováni ozna-
movacím dopisem, přes né časy pak jsou
dále rozmístěny do vývěsek na jednot-
livé objekty. Tato sdělení obsahují kon-
taktní spojení na řídící pracovníky
stavby, kteří v případě potřeby pomohou
řešit individuální dotazy a potřeby jed-
notlivých odběratelů. red
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3 Zpravodajství z Prahy 2

stínu označili podle mluvčí Pra -
hy 2 Andrey Zoulové za vhodný
i odborníci. „Celý záměr vybudo-
vání volnočasového areálu je
v daném místě velice vhodný
a místními obyvateli dobře využi-
telný. Řešení prostoru je nápa-
dité a reflektuje specifika daného
místa, tedy existenci velkého
srážkového stínu vytvářeného
stavbou Nuselského mostu, kte -
ré velice omezuje možnost kva-
litního růstu zeleně v rostlém te-
rénu. Pro zpevněné plochy hřiště
zde byly velice vhodně vybrány
propustné mlatové povrchy, tedy
materiály propustné pro vodu.
Z hlediska zadržování vody
v kra jině považujeme tento počin

za dobrý technologický krok
a vhodný pro realizaci,“ uvedl
v posudku zpracovaném na žá-
dost Dvojky zahradní architekt
Jiří Slepička.

Petice proti
Radnice se svým záměrem ale

vyvolala u některých občanů
Pra hy 2 nesouhlas. Jeden z nich,
básník a pedagog Tomáš Čada,
stál u zrodu petice proti výstavbě
areálu, pod kterou se minulý tý-
den nasbíralo už téměř tisíc pod-
pisů. „Radnice s občany o svém
záměru nekomunikovala, vyřa-
dila je z rozhodování o tom, jak
bude vypadat prostor, kde žijí,“
řekl Našemu REGIONU Čada.
„Až po našem tlaku začala s lid -
mi víc mluvit. Její zástupci přišli

Konečně! Dvojka se zbaví
udusaného plácku pod Nuselákem

dokončení ze strany 1

Světový skejťák z Folimanky
První skateboardová socha na světě byla do pražského parku na Fo liman ce nainstalo-

vána v roce 1982. Její autor Jaroslav Hladký ji vymodeloval podle fotek ze zahranič-
ních časopisů.

Šlo o světový unikát, skateboarding, který vznikl v USA, byl v té době v začátcích a na-
příklad jako olympijský sport se objevil poprvé až letos v Tokiu. Bronzovou sochu začátkem
nového tisíciletí poškodil vandal, který Skateboardistovi uříznul obě ruce.

Skončila na nějakou dobu ve vinohradském depozitáři, dokud se o její osud nezačal zají-
mat Pavel Friš, propagátor historie Prahy 2.

Stál za sbírkou na rekonstrukci sochy a počátkem letošního května jí restaurátoři odlili
ruce nové a přidělali k torzu. Zrestaurovaná socha by měla na Foliman ku vrátit v plánova-
ném volnočasovém areálu. foto Facebook První skateboardingová socha světa

na demonstraci, kterou jsme
uspořádali, ale stejně tam pořád
tvrdili to své. Do Folimanky
umístili tři plachty, na kterých
projekt představují, a do schrá-
nek v Praze 2 rozeslali letáky se
svými argumenty. Ale abych ne-
byl nespravedlivý, tak teď jsem
si vyměnil několik e-mailů s mís -
tostarostkou Udženijou. Jenže
jsme v nich stejně jeden mluvil
o voze a druhý o koze,“ dodal .

Radnice ovšem tvrdí opak.
„Projekt nového volnočasového
areálu Folimanka radnice opako-
vaně veřejnosti představila a ko-
munikovala, a to s využitím
všech dostupných prostředků,“
sdělila Našemu REGIONU mluv -
čí Prahy 2 Zoulová. Záměr nové -
ho volnočasového areálu podle

ní prezentovali už v roce 2019
a 2020 , kdy ho také zveřejnili na
svých webových stránkách a ob-
čany vyzvali k předložení připo-
mínek a námětů. Projekt byl také
představen v rámci expozice vý-
stavy Udržitelná Praha v červnu
2021 ve výstavní síni Mánes.
„Radnice o záměru informovala
opakovaně i svými komunikač-
ními kanály – webové stránky,
sociální sítě, Noviny Prahy 2.
V období dezinformační kam-
paně také proběhla distribuce
infor mačních letáků do schránek
občanů a instalace bannerů
v par ku Folimanka,“ dodala Zou-
lová. Na petici občanů musí Dvoj -
ka odpovědět v zákonné lhůtě
30 dnů do 16. srpna.

Jitka KačánováV
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4Zpravodajství z Prahy 2

Městská část Praha 2
obno vila provoz mlžítek
na Ostrčilově, Palacké -

ho a Tylově náměstí a na Výtoni.
„Nejrůznější mlžítka a mlho-
viště  jsou mezi našimi oby vateli
a obzvláště dětmi velice oblí-
bená. Jsem proto ráda, že je mo-
hou nalézt na tolika místech,
v parcích, na dětských hřištích
i na náměstích. V horkých let-
ních dnech, kdy jsou ulice roz-
pálené, přijdou jistě každému
vhod,“ uvedla místostarostka
Alexandra Udženija, která mi -
mo jiné koordinuje projek ty pro-
gramu Udržitelná dvojka, v rám -
ci kterého Praha 2 navrhuje
a realizuje opatření v oblasti ži-
votního prostředí a adaptace na
klimatické změny. 

Kromě čtyř mlžítek typu „brč -
ko“ na Ostrčilově, Palackého
a Ty lově náměstí a na Výtoni mo-
hou lidé při procházkách v par-
cích a na dětských hřištích nara-
zit již tradičně na jedenáct
ml hovišť např. v Havlíčkových

a Riegrových sadech, na Foli-
mance nebo na Karlově náměstí.

„Městská část Praha 2 se zlep-
šování úrovně životního prostře -
dí a kvality života ve veřejném
prostoru věnuje dlouhodobě.
Sází se stromy, rekonstruují par -
ky, obnovují se vodní prvky
a umisťují mlhoviště. O jejich
konkrétním umístění pak spolu-
rozhodují Pražské vodovody
a ka nalizace po posouzení tech-
nického i urbanistického hledi-
ska,“ dodal Václav Vondrášek,
místostarosta pro oblast život-
ního prostředí, oblast výstavby
a územního rozvoje a oblast pa-
mátkové péče. 

Většina mlhovišť je vybavena
solárním panelem a termosta-
tem, který reguluje jejich činnost
podle venkovní teploty. Čtveřice
nově instalovaných mlžítek typu
„brčko“ je instalovaná na pod-
zemní hydrant, který je součástí
vodovodní sítě. Mlhoviště se tak
spouští samo, když teplota zaří-
zení stoupne na 23 °C. red

Přišla vedra,
Pražany zchladí vodní prvky v ulicích
Horké letní dny po čase dorazily i do metropole.
Pražané se ale v tropických vedrech mají kde
osvěžit, konkrétně na území dvojky mohou
využít celkem patnáct míst s vodními prvky. 

Městská část obnovila provoz mlžítek typu „brčko“. Jedno z nich
je na Tylově náměstí.

Mlhoviště na Folimance dokáže v letních vedrech příjemně osvě-
žit.

Většina mlhovišť je vybavena solárním panelem a termostatem,
který reguluje jejich činnost podle venkovní teploty.
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5 Zpravodajství z Prahy 2

Tam, kde je to potřeba, přispěla radnice
Prahy 2 i na vylepšení IT infrastruk-
tury. V rámci nově vznikajícího pro-

gramu „Dvojka digitální“ vyčlenila pro tyto
účely z rozpočtu městské části 7 milionů ko-
run. Za tyto peníze se nakoupí nové počítače,
notebooky, případně se provedou úpravy po-
čítačové sítě. Proč právě nyní? „Tento školní
rok, poznamenaný pandemií, byl náročný
nejen pro děti, ale i pro učitele. Online výuka
s sebou přinesla nové výzvy a nové nároky.
A naši pedagogové v této nelehké zkoušce
obstáli na výbornou. Za to jim patří obrovské
poděkování,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana
Černochová při předání 30 kusů nových
notebooků pro ZŠ Kladská, které jsou určeny
pro mobilní výuku IT. 

„S řediteli i pedagogy jsme v minulém roce
opakovaně jednali a zjišťovali aktuální po-
třeby v jednotlivých školách. Nejčastějším
požadavkem byl upgrade stávajícího IT vy-
bavení, tedy pořízení nových stolních počí-
tačových sestav, pořízení mobilních učeben,
interaktivních výukových panelů i úpravy
a posílení síťové infrastruktury. Požadavky
jednotlivých škol jsme plně zohlednili,“ dodal
Jan Kolář, místostarosta Prahy 2 pro oblast
informatiky.

Devět z deseti základních škol zřizovaných
městskou částí Praha 2 obdrží nové vybavení

Do škol Prahy 2 míří
nová výpočetní technika
Městská část Praha 2, která
zřizuje deset základních škol, je
vybavila novou, moderní
výpočetní technikou. Její výběr
probíhal na základě konkrétních
požadavků jednotlivých škol.

Vedení dvojky poslalo okamžitou fi-
nanční pomoc čtyřem obcím na Ho-
donínsku a Břeclavsku, které byly

zasaženy tornádem. Radní městské části
Praha 2 svolali mimořádné jednání, na kte-
rém schválili okamžité poskytnutí peněž -
ního daru.

Celkem radnice do postižené oblasti pos-
lala 200 tisíc korun. „Soucítíme s obyvateli

zasažených obcí a vyjadřujeme úctu obě-
tem. Situaci jsme s kolegy v radě začali
ihned řešit. Jednoznačně jsme se shodli na
tom, že obcím chceme rychle pomoci,“
uvedla starostka městské části Pra ha 2
Jana Černochová. 

Rada městské části zároveň uložila mís -
tostarostce Alexandře Udženija iniciovat
zapojení Nadačního fondu Dvojka srdcem,

jehož je městská část Praha 2 zakladate-
lem, do pomoci zasaženým obcím.  

„Poskytnutím jednorázového daru naše
pomoc nekončí. Prostřednictvím Nadač-
ního fondu Dvojka srdcem poskytneme po-
moc adresně, konkrétním lidem, kterým
se během chvilky změnil život,“ doplnila
místostarostka pro sociální oblast Ale-
xandra Udženija. 

Dvojka poslala finanční dar
obcím postiženým tornádem

ještě před začátkem nového školního roku.
Tak například Základní škola Sázavská bude
nově vybavena bezdrátovou technologií

a školní budova ve Štěpánské se dočká kom-
pletní rekonstrukce počítačové učebny. 

red

Starostka Jana Černochová spolu s Janem Kolářem, místostarostou pro oblast infor-
matiky, předala ředitelce ZŠ Kladská Kateřině Vávrové notebooky. 
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6Zpravodajství z Prahy 2

Stále je přístupný sběrný
dvůr v Perucké ulici
2452/10, Praha 2. Sběrný

dvůr slouží pro obyvatele Prahy
k bezplatnému odkládání vybra-
ných druhů odpadů a vyřaze-
ných elektrických a elektronic-
kých zařízení. 

Provozní doba sběrného dvora
je letním čase od pondělí do pát -
ku od 8.30 do 18.00 hodin a v so-
botu od 8.30 do 15.00 hodin.

Nelze zde odevzdávat nebez-
pečné složky stavebního odpadu,
například asfaltovou lepenku ob-
sahující dehet, eternit a další ma-
teriály obsahující azbest apod.
Sběrný dvůr rovněž zásadně ne-
přijímá netříděný domovní od-
pad, stejně jako odpad hnijící ne -
bo zapáchající. Vjezd vozidel je
omezen na maximální nosnost

do 3,5 tuny. Sběrný dvůr je řízen
obsluhou, která vám ochotně po-
radí se správným uložením od-
padu do příslušného kontejneru,
resp. sběrné nádoby. 

Pražané mají také možnost za-
jistit si odvoz objemného odpadu
(např. nábytek, elektrošrot, ko-
vový a dřevěný odpad) písemnou
objednávkou zaslanou faxem
(236 040 003), e-mai lem (sber-
nydvur@komwag.cz), poštou
ne   bo osobní domluvou na sběr-
ném dvoře. 

Cena za objednávkový odvoz
do sběrného dvora se skládá ze
dvou položek, z ceny za dopravu,
která je účtována ze sběrného
dvora na místo nakládky a zpět,
a z ceny za naložení odpadu dle
jeho množství.

Zdroj: MČ Praha 2

Díky ní dostanou zdarma
na svůj mobilní telefon in-
formace o aktuálním dění

v pražské vodohospodářské in-
frastruktuře. Zákazníci tak mají
přehled mimo jiné o mimořád-
ných událostech či plánovaných
výlukách. K přístupu ke službě
SMS-INFO je nutná pouze regis-
trace. Při ní si určí, zda si nechají
zasílat informace z celé Prahy,
městské části či konkrétní ulice. 

Zákazníci si službu mohou ob-
jednat přes webové stránky
pvk.cz, zákaznickou linku 601
274 274 nebo 840 111 112 či
v Zákaznickém centru PVK – Dy-
kova 3, Praha 10. Další možností
je zaslat SMS zprávu s textem
VEOLIA na číslo 720 001 112,
kdy bude operátor klienta kon-
taktovat a provede s ním rychlou
a pohodlnou registraci služby
SMS-INFO.

I u vody lze mít přehled o pražské vodě
V době vrcholících dovolených doporučují
Pražské vodovody a kanalizace zákazníkům
aktivaci služby SMS-INFO.

Službu nyní využívá přes 38 ti -
síc zákazníků PVK. Ti v loňském
roce obdrželi 31 968 SMS zpráv.
Od startu služby v roce 2007 to
pak bylo 960 tisíc zpráv.

Jaké informace služba
SMS-INFO nabízí:
■ významné plánované odstáv -
ky vody
■ velké havárie vodovodního
a kanalizačního potrubí ve va-
šem okolí, které by vás mohly na
delší dobu omezit v odběru pitné
vody nebo v odkanalizování
■ výjimečné provozní události
s možným dopadem na zdraví

a bezpečnost obyvatel (povodně,
intoxikace pitné vody ve veřej-
ném vodovodu apod.)
■ provozní dobu zákaznických
center a Call center, změny adres
nebo telefonních čísel.

Zákazníci také mohou sledo-
vat webové stránky www.pvk.cz,
kde jsou informace o výlukách ve
speciální sekci. Info o haváriích
běží v režimu on-line včetně
upřesnění, zda mají vliv na do-
dávky pitné vody a lokalitě, kde
je případně umístěno náhradní
zásobování pitnou vodou. Vše je
dostupné i na Google mapách.

Zdroj: PVK

Sběrný dvůr v Praze 2Sběr olejů a tuků
z domácností

Na území městské části
Praha 2 jsou umístěny
nádoby na sběr použitých

potravinářských olejů a tuků
z domácností. Projekt programu
Čistá dvojka, který radnice Pra -
hy 2 úspěšně provozuje již něko-
lik let v zájmu zkvalitnění život-
ního prostředí, má napomoci
snížit zatížení kanalizace oleji
a odevzdat je k dalšímu zpraco-
vání.

Černé nádoby s hnědým víkem
jsou zřetelně označeny polepem
s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřič-
ného odpadu, ale také manipu-
laci s obsahem. Umístěny jsou
na dvaceti stanovištích:

Nové Město
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5

■ Václavská 20
■ Na Slupi 12

Vyšehrad
■ Neklanova 27 
■ Vratislavova 16

Vinohrady
■ Sázavská 13
■ Vinohradská 38
■ Londýnská – Záhřebská
■ Polská 4
■ Krkonošská 2
■ Římská 10
■ Jana Masaryka 14
■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8

Nusle
■ Sekaninova 30 
■ Slavojova (u parku)
■ Jaromírova 65

Zdroj: MČ Praha 2,

Jak nakládat s olejem
● Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
●Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť a svody
v domech. Zdroj: Pražské služby
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INZERCE V2-0802

Hlavní město začalo
s úpra vou křižovatky na
křížení ulic Legerova

a Vinohradská. Vzniknou tady
dva nové přechody pro chodce,
díky kterým už nebude muset
deset tisíc lidí denně chodit pod-
chodem nevhodným i pro vozíč-
káře. Řidiče aut nový přechod ni-
jak neomezí, protože v místě už
semafory nainstalované jsou
a chod ci přejdou během cyklu
červené. Křižovatka ulic Lege-
rova a Vinohradská je důležitým
uzlem na hranici pražské památ-
kové rezervace a zástavby Vino-
hrad, v jejímž okolí se nachází
budovy Národního muzea. Záro-
veň je toto místo přirozeným
propojením a přechodem mezi
Novým Městem a Vinohrady.
Podchodem denně prošlo zhruba
21 tisíc lidí denně, zároveň ruš-
nou Legerovu denně přebíhá
450 lidí. „Bezbariérové a poho -
dl né propojení Vinohradské uli -
ce, Škrétovy ulice a Václavského
náměstí je dlouhodobé přání
Dvoj ky. Jednodušší propojení
trasy pro chodce, ale i tramvajo -

vé trati velice vítáme a považu-
jeme ho za jednu z priorit," uvedl
místostarosta Prahy 2 pro oblast
dopravy, financí a investic Jan
Korseska (ODS). Přechod nava-
zuje na  úpravy v okolí Národní -
ho muzea – položení pokračující
tramvajové trati, rozšíření chod-
níků a úpra vy Čelakovského
sadů. Je tak logickým pokračo-
váním kultiva ce veřejného pro-
stranství na jednom z nejvý-
znamnějších míst české historie
i současnosti. Zároveň díky roz-
šíření „chodníčku smrti“ mezi
hlavním nádražím a muzeem
a novým přechodům vzni ká zjed-
nodušení pěšího propojení mezi
železnicí a metrem. Dosud mu-
seli chodci přicházející z nádraží
křižovatku obcházet, aby se do-
stali na metro. Město počítá
s dalšími úpravami tramvajové
trati a jejím připojením na již po-
loženou trať mezi budovami Ná-
rodního muzea, odkud se tram-
vaj napojí na Václavské náměstí
a v budoucnu i před novou vý-
pravní halu hlavního nádraží ve
Vrchlického sadech. red

Praha 2 se v uplynulých týd-
nech zaměřila na řešení
zhoršené bezpečnostní si-

tuace na Karlově náměstí. Do
parku se totiž začaly hromadně
přesouvat osoby bez přístřeší
i narkomani. Zvýšil se nepořá-
dek, povalovaly se zde použité
injekční stříkačky i lahve od al-
koholu. Městská část kvůli tomu
svolala mimořádnou bezpeč-
nostní poradu. V návaznosti na
ni Dvojka požádala o zásah měst-
skou a státní policii. „Situace se
už stala neúnosnou. Do parku se
začaly stahovat nežádoucí osoby.
Vše nasvědčovalo tomu, že zde
dochází nejen k aplikaci drog ale
i k jejich distribuci. Domluvili
jsme se pro to s policisty i stráž -
níky na razantních a systémo-
vých opatřeních. Častější a dů-
slednější policejní kontroly se
vyplatily, bezpečnostní situace se
výrazně zlepšila,“ uvedl radní
pro bezpečnost Prahy 2 Michal

Zu na (TOP 09). Policisté i stráž-
níci zintenzivnili svou činnost,
samotný park, náměstí a přilehlé
ulice kontrolovali častěji a zamě-
řili se i na prostory u vstupů do
metra, kde se pohybuje větší
množství lidí. Od začátku června
zkontrolovali více než dvě stovky
osob, řešili desítky přestupků
a zadrželi několik podezřelých.
Strážníci zjistili také tém ěř pět
desítek porušení vyhlášky hlav-
ního města týkající se zákazu
konzumace alkoholu, kdy v osm-
nácti případech věc vyřešili udě-
lením blokové pokuty. Podezření,
že v parku se prodávají drogy, se
potvrdilido. Strážníci sesbírali
a zlikvidovali šedesát použitých
injekčních stříkaček a policie ob-
vinila několik osob z nedovolené
výroby a distribuce omamných
a psychotropních látek a jedů.
Průběžné kontroly parku i okolí
budou proto pokračovat i nadále.

red

Z Vinohrad na Václavák
půjde projít pěšky

Radnice Prahy 2 od začátku
roku nabízí své byty k náj -
mu prostřednictvím elekt-

ronické aukce. Reagovala tak na
poptávku a zvolila v době epide-
mie nejbezpečnější způsob ve-
řejné soutěže. Historicky první
on-line aukci nájemného uspořá-
dala v únoru a i v období rozvol-
ňování protiepidemických opa-
tření v této formě soutěže
pokračuje. Volné byty druhé
městské části, jež jsou určeny
k pronájmu v rámci tržního ná-
jemného, nabízí formou aukce
již několikátý rok. Otevřená for -
ma pronájmu městských bytů
umožňuje soutěžícím ovlivnit
konečnou cenu pronájmu přího-
zem v aukci. Klasické aukce
pořá dané v sálu začátkem roku
vystřídaly aukce v on-line pro-
středí. „V našem bytovém fondu
bylo zkraje roku více než 140 no -

vě zrekonstruovaných byto vých
jednotek, kte ré čekaly na své ná-
jemce. Jsem rád, že se nám po-
dařilo nalézt východisko a mohli
jsme zájemcům volné byty na-
bídnout k náj mu i v obdo bí pan-
demie. Elektronická for ma aukce
se tak stala bezpečnou alter -
nativou té klasické,“ vysvětlil
místostarosta pro správu ma-
jetku Michael Grun dler. „Do on-
line aukce jsme zařadili více než
50 bytů situovaných jak na Vi-
nohradech, tak Novém Městě
nebo v Nuslích. Doufáme, že vět-
šina z nich nalezne své nájemce
ještě do podzimu,“ dodal Michael
Grundler. Praha 2 loni zrekon-
struovala více než 140 bytových
jednotek. Do oprav svého byto-
vého fondu Praha 2 investovala
zhruba 180 milionů korun a le-
tos počítá s částkou ještě vyšší.

red

Dvojka pokračuje
v elektronických aukcích

Zvýšená činnost policie
na Karlově náměstí
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Letos již poosmé se
v historických prostorách
Novoměstské radnice uskuteční
festival autentických vín Praha
pije víno.

Festival je největším tuzemským setká-
ním středoevropských vinařů, kteří se
s vášní věnují tvorbě přírodních vín ne-

poznamenaných nežádoucími chemickými
postřiky, aditivy a zbytečnými sklepními ma-
nipulacemi. Do Prahy opět přijede více než

padesát vinařů, především rodinných vinař-
ství z území bývalého habsburského moc-
nářství a řada hostů z dalších regionů.

Milovníci dobrých vín se mohou těšit na
silné zastoupení vinařů z Rakouska, Sloven-
ska, Maďarska, Slovinska, Itálie, Francie,
Německa a dalších zemí. Festival Praha pije
víno 2021 se bude konat v sobotu 14. srpna
od 11.00 hodin v historických prostorách
Novoměstské radnice na Karlově náměstí.
V ceně celodenní „vstupenky“ za 790 korun
je jako každý rok sklenička a neomezená
degus tace. red

Generál Husák
má pamětní desku

Vulici U Havlíčkových sadů 1 byla
odhalena pamětní deska generá -
lu Otakaru Husákovi, který byl

u zro du samostatného Československa
i jeho armády a konsolidaci branné moci
nové republiky. „Jsem moc ráda, že jsme
u nás na Dvojce společně s místopřed-
sedou Československé obce legionářské
a dcerou pana generála odhalili pamětní
desku na domě, kde Otakar Husák žil.
Právě tady měl přes všechna příkoří
a šika nu meziválečných elit díky svému
rodinnému zázemí svůj malý ostrov
štěstí, pravdy a lásky. Pane generále,
čest vaší památ ce! Nikdy nezapome-
neme!“ připomněla při odhalení desky
Otakara Husáka starostka Jana Černo-
chová (ODS). red

Open air výstava fotografií z prostředí
nemocnice je věnována všem, kdo se
v ní během pandemie podíleli na zá-

chraně životů.
Na jaře loňského roku se známá fotorepor-

térka vydala mezi pacienty Všeobecné fa-
kultní nemocnice v Praze, aby zdokumento-
vala život na klinikách. Série fotografií měla
vzniknout ke 230. výročí vzniku nemocnice.
Situaci ale nečekaně zdramatizovala pande-
mie covidu-19, která vnesla do snímků ne-
opakovatelnou atmosféru.

Alžběta Jungrová se specializovala na ná-
ročné reportážní a dokumentaristické pro-
jekty v rozvojovém světě. V minulosti foto-
grafovala například ozbrojené děti v pásmu
Gazy, překupníky drog v Pákistánu, vrako-
viště lodí v Bangladéši, útulek pro HIV pozi-
tivní děti ve Vietnamu, železniční provoz
v Kambodži nebo pouliční nepokoje v Pásmu
Gazy.

Opakovaně byla oceněna v soutěži české
novinářské fotografie Czech Press Photo.

red

Karlovo náměstí hostí výstavu fotografií
ze Všeobecné fakultní nemocnice

Novoměstská radnice
bude opět hostit festival
Praha pije víno

V parku na Karlově náměstí jsou do konce srpna k vidění snímky
fotoreportérky Alžběty Jungrové zachycující každodenní život
lékařů i pacientů Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově během
pandemie koronaviru. 

Jungrová zachytila okamžiky pandemie.
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