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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Pojistný ventil na bojleru přitom dů-
chodkyni protékal patrně už i v roce
2019, kdy měla nedoplatek 17 tisíc ko-

run. Ten splatí teprve v létě tohoto roku.
S více než čtvrtmilionovým dluhem si ovšem
už neporadila, a tak ho začala řešit s majite-
lem obecního bytu – Prahou 2. Splátkový ka-
lendář na tak vysokou částku ovšem musí

schválit zastupitelstvo. Proto o něm jednalo
na svém prosincovém zasedání.

Zastupitelka Magdalena Valdmanová (Pi-
ráti), která se případem nešťastné seniorky
začala zabývat, poukázala na to, že si lze jen
těžko představit, jak si bude důchodkyně sa -
ma kontrolovat ventil na bojleru, a že závadu
měl odhalit správce budovy už při prvním,

Seniorce protékal bojler. Účet na
tři sta tisíc měla platit do 118 let

Obrovský šok zažila dvaasedmdesátiletá seniorka z Vinohrad, když
jí přišel účet za vodu za rok 2020. Stálo na něm neuvěřitelných
277 754 korun. Tuto částku měla na svědomí závada na bojleru.
Návrh Pirátů, aby jí Praha 2 dluh přes čtvrt milionu odpustila,
nejdříve neprošel. Zato jí „odklepla“ splátkový kalendář na dalších
46 let. Teprve pobouření veřejnosti nad absurditou celé situace
přiměl vedení Prahy 2, aby samo navrhlo dluh seniorce smazat.

téměř dvacetitisícovém nedoplatku za vodu.
Z předávacího protokolu na byt navíc není
jasné, v jakém stavu bojler byl, když se tam
paní nastěhovala. Proto navrhla, aby se jí ce -
lá obrovská dlužná částka odpustila.

To ovšem neprošlo, pro odpuštění dluhu
nehlasoval ani jeden koaliční zastupitel.
Alespoň ale uznali, že výše splátky 1 500 ko-
run měsíčně je pro důchodkyni opravdu hod -
ně vysoká, a snížily ji tedy na 500 korun mě-
síčně. Tímto tempem by byl ovšem dluh
umořen teprve po 46 letech v roce 2068.

Odpustí nebo neodpustí?
Valdmanová vzhledem k absurditě celé

kauzy vyhlásila na podporu seniorky ve spo-
lupráci s Nadačním fondem humanitární po-
moci veřejnou sbírku. Na ni ji do minulého

pokračování na straně 2
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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.

Zábavné Putování
za Josefem Ladou

Druhá městská část připravila další venkovní
hru, během které se zájemci mohou do
konce února vydat po místech spojených se

životem Josefa Lady. V rodných Hrusicích má Lada
svůj památník a muzeum, ale málokdo ví, že vět-
šinu života strá vil v Praze v okolí Karlova náměstí
a v Podskalí.

Trasa hry Putování za Josefem Ladou vede prá -
vě místy, kde Lada od roku 1901 až do své smrti
bydlel a pracoval. Cestou provází účastníky sám
malíř svým komentářem z kni hy Kronika mého ži-
vota i jeho dcera Alena ve vzpomínkách sepsaných
v knize Můj táta Josef Lada. Trasa má 9 zastávek
a projít se dá za hodinu. Podklady najdete na webu druhé městské části nebo v infor-
mačním středisku úřadu na náměstí Míru. red

týdne lidé, včetně primátora Zdeňka Hřiba
(Piráti), poslali už téměř 80 tisíc korun tisíc.
Následný tlak veřejnosti i opozice na vedení
radnice Prahy 2 ji nakonec přiměl znovu se
nad celou situací zamyslet a své rozhodnutí
změnit. Návrh radních na odpuštění dluhu
seniorky půjde na březnové jednání zastupi -
telstva, kde se o něm bude hlasovat. A prav -
dě podobně i schválen.

„Jsme připraveni slevu na dluhu poskyt-
nout,“ sdělila Našemu REGIONU mluvčí
Dvoj ky Andrea Zoulová. „Ale ne v celé výši.
K nějaké spotřebě tam zcela jistě došlo, a ta
bude třeba zaplatit. Musíme být spravedliví
i ke všem ostatním,“ doplnila Zoulová. Při
průměrné roční spotřebě vody na jednoho
Pražana zhruba 41 metrů krychlových a ce -
ně vodného a stočného 108 korun za kubík
vody, by tato částka měla vycházet na nece-
lých čtyři a půl tisíce korun. To je asi šedesá-
tina původně požadované částky. Do 7. břez -
na, než se snad Praha 2 rozhodne seniorce,
která nechce vystupovat v médiích, dluh od-
pustit, bude mít ale seniorka ještě pořádně
neklidné spaní.

Chytré vodoměry
„Jsem rád, že jsme donutili současné ve-

dení Prahy 2 nejen odpustit dluh seniorce,
ale také nastavit účinné kontrolní mecha-
nismy, které pomohou v budoucnu podob-
ným situacím předejít,“ řekl Našemu RE -
GIONU předseda zastupitelského klubu

Pi rátů v Praze 2 Jaroslav Němec. Přístup
místostarosty Michaela Grundlera (TOP 09),
který má městský majetek na starosti, dlou-
hodobě kritizuje jako nesystémový. A záro-
veň tvrdí, že příběh seniorky s vadným poji-

dokončení ze strany 1

Seniorce protékal bojler. Účet na
tři sta tisíc měla platit do 118 let

stným ventilem u bojleru není ojedinělý. „Již
dříve Piráti Prahy 2 apelovali na zlepšení sys -
témového řešení a navrhovali do obecních
bytů instalovat chytré vodoměry s dálkovým
odečtem, díky kterým by se podobné tech-
nické závady včas odhalily,“ dodal.

Správa nemovitostí Prahy 2, kterou sto-
procentně vlastní Dvojka, nově zajistí čtvrt -
letní odečty fakturačních vodoměrů včetně
porovnání spotřeby. V případě zjištění vyš-
šího odběru potom zajistí kontrolu v bytech
předmětného domu. Dálkový odečet a apli-
kace on-line je zkušebně instalován ve dvou
domech. Firma Techem následně kontroluje
spotřebu vody, aby bylo včas zachyceno pří-
padné protékání. Jitka Kačánová

Magdalena Valdmanová (Piráti) vyhlásila na pomoc seniorce veřejnou sbírku 

INZERCE V2-0201
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3 Zpravodajství z Prahy 2
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Druhá městská část po-
skytne organizaci Rosa –
centrum pro ženy, která

se dlouhodobě stará o oběti do-
mácího násilí, již druhý byt. Ten
bude od února využit pro po-
třeby krizového bydlení zejména
pro ženy a oběti domácího násilí.

„Jsem rád, že se podařilo v re-
kordně krátkém čase sehnat dal -
ší byt. Společně se nám daří po-
skytovat pomoc dalším ženám
i matkám s dětmi. Tedy obětem
domácího násilí, které potřebují
rychlou pomoc. Možnost rychle
odejít od násilníka i s dětmi je pro
oběť zcela zásadní,“ vysvětlil
radní pro oblast bezpečnosti Mi-
chal Zuna (TOP 09). „Praha 2
tímto krokem navazuje na svou
prioritu v oblasti bezpečnosti.
Mezi které pomoc obětem trest -
ných činů dlouhodobě patří,“ do-
plnil Zuna. 

Organizace Rosa dlouhodobě
poskytuje na území druhé měst-

ské části komplexní sociální služ -
bu obětem domácího násilí. Kli-
entky mohou využít i psycholo-
gické a právní poradenství či
pomoc při komunikaci s úřady
a soudy. red

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

potravinářských olejů a tuků z
domácností. Černé nádoby s hně-
dým víkem jsou zřetelně ozna-
čeny polepem s návodem. Jsou
uzamčeny, aby se zamezilo vha-
zování nepatřičného odpadu, ale
také manipulaci s obsahem.
Stanoviště nádob na sběr po-

užitých
potravinářských olejů a tuků

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

Nové Město
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12

■ Jiráskovo náměstí
■ Malá Štěpánská 4
■ Na Hrobci 7

Vinohrady
■ Vinohradská 38 
■ Londýnská – Záhřebská
■ Polská 4
■ Krkonošská 
■ Římská 10
■ Jana Masaryka 14
■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8
■ Koperníkova 1
■ Slovenská 19

Vyšehrad
■ Neklanova 27 
■ Vratislavova 16
■ Sázavská 13

Zdroj: MČ Praha 2,
www.vikinggroup.cz

Sběr olejů a tuků
z domácností v Praze 2

Druhý byt pro
oběti domácího násilí

Nová pamětní deska
Milady Horákové

Milada Horáková má
v Praze 2 nové vzpomín-
kové místo. Pamětní de-

ska věnovaná významné české
právničce a bojovnici za práva
žen dr. Miladě Horákové byla od-
halena na domě v Rumunské
ulici 22, kde se politička narodi -
la.

Milada Horáková k Praze 2 ne-
odmyslitelně patří. Narodila se
na Královských Vinohradech,
pokřtěna byla v kostele sv. Lud-
mily a s rodiči bydlela v dnešní
Rumunské ulici. Studovala vino-
hradské gymnázium v Korunní
a po vyloučení ze studií dívčí ly-
ceum ve Slezské. Proto se také
zdejší radnice k odkazu dr. Mila -
dy Horákové dlouhodobě hlásí.

Každoročně si památku Horá-
kové radnice symbolicky připo-
míná na Vyšehradském hřbitově.
V roce 2018 odhalila Praha 2
v zahradě Ztracenka pomník
obětem dvou totalitních režimů,
nacistického a komunistického,
jejichž symbolem je právě ro-
dačka z Prahy 2, dr. Milada Ho-
ráková. O dva roky později, v ro -
ce 2020, pak radnice představila
občanům výstavu k jubileu 30 let

činnosti Klubu dr. Milady Horá-
kové a připojila se také k mani-
festu občanského sdružení De-
komunizace.

Osobnosti dr. Milady Horákové
se také obsáhle věnuje Encyklo-
pedie Prahy 2. red

Radní Michal Zuna se
zástupkyněmi společnosti
Rosa v novém bytě.

Fo
to

 P
ra

ha
2.

cz

Fo
to

 P
ra

ha
2.

cz



4Zpravodajství z Prahy 2

Nadační fond městské
čás ti Praha 2 Dvojka
srd cem slaví čtyři roky

od svého založení. Za dobu své
existence nadace pomohla po-
třebným celkem v 70 případech
a věnovala jim téměř 700 tisíc
korun. Zprostředkování rychlé
a adresné pomoci bez zbytečné
administrativy se osvědčilo ze-
jména v období pandemie. 

„Nadační fond jsme před čtyř -
mi lety založili s myšlenkou na

propojení patriotů ochotných
pomáhat s těmi, kteří jsou
zrani telní a pomoc potřebují.
V posledních dvou letech se
ukazuje, jak moc jsme byli pro-
zíraví. S nástupem pandemie
a v důsledku vládních restrikcí
se začaly objevovat i nové nalé-
havé potřeby. Nadace přispěla
např. na nákup potravin, hygie -
nických potřeb, pomohla uhra-
dit náklady na bydlení nebo zvý-
šené zálohy na energie. Ten,

kdo se na nás v nesnázích obrá-
til, potřeboval okamžitou po-
moc. Ze dne na den. Bez zbyteč -
ných formalit. A tuto pomoc
jsme schopni díky nadačnímu
fondu poskytnout,“ uvádí sta -
rost ka Prahy 2 Alexandra Udže -
ni ja, která byla zároveň ini ciá -
torkou celého projektu.

Dvojka srdcem dává příleži-
tost všem, kteří mohou a chtějí
darovat prostředky lidem ve
svém okolí. Smyslem projektu

je podpora nejzranitelnějších
skupin obyvatel, což jsou ze-
jména senioři, děti ze znevý-
hodněných rodin, zdravotně
postižení spoluobčané nebo i sa-
moživitelé. 

Více informací o tom, jak se
do pomoci potřebným skrz na-
daci Dvojka srdcem zapojit ne -
bo o pomoc požádat, naleznou
zájemci na webu nadační ho
fondu: www.dvojkasrdcem.cz.

red

Dvojka srdcem slaví čtvrté narozeniny
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Praha 2 bude
pokračovat v úspěšném
projektu zapojování
profesionálních trenérů
do hodin tělocviku. Ten
pilotně spustila na
začátku školního roku.
Zkvalitnění sportovní
výuky, které se
v prvním pololetí
osvědčilo, tak bude
pokračovat i v letošním
kalendářním roce. 

Sportovní projekt je zamě-
řen na nejmenší školáky.
Jeho cílem je získat děti

pro sport, pomoci k jejich zdra-
vému vývoji a současně je vést
k chování v duchu fair play. Do
pilotní fáze projektu se v prvním
pololetí zapojilo celkem dvacet
tříd z deseti základních škol, kte -
ré městská část Praha 2 zřizuje.
Stejně tomu bude s projektem
i v letošním ro ce.

„Každý dobře ví, že sport
a klad ný vztah k pohybu je pro
zdravý vývoj dětí zásadní. Zvlášť
v posledních dvou letech, kdy
jsme všichni prožívali nelehké
období pandemie, vládních re-
strikcí a karantén. Období, kdy
děti trávily čas více doma, než na

hřištích a na zdravý pohyb často
zapomněly. Proto jsme také spo -
lu s ostatními kolegy v radě měst-
ské části pokračování projektu
podpořili,“ uvedla k pokračující -
mu projektu radní Prahy 2 Jana
Černochová, která má školství ve
své gesci.  

Zkušení trenéři, kteří se spe-
cializují na několik vybraných
sportů, budou pravidelně navště-
vovat základní školy a spolupra-
covat přímo s pedagogy. Pře -
dávat jim zkušenosti a učit je, jak
výuku zkvalitnit a zpes třit. Bude
se jednat například o atletiku,

gymnastiku, míčové sporty a mi-
nimálně jeden bojový sport jako
například judo. Výhodou je, že si
děti budou mo ci v praxi vyzkou-
šet hned několik sportů a samy
se pak rozhodnout, zda se někte-
rému z nabíze ných sportů budou
věnovat i mimoškolně. red

Na základních školách v Praze 2 bude
pokračovat projekt Trenéři do škol

Do pilotní fáze projektu se v prvním pololetí zapojilo celkem 20 tříd z deseti základních škol,
které Praha 2 zřizuje. Stejně tomu bude i letos.
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5 Zpravodajství z Prahy 2

Návštěvníci sadů Svatopluka
Čecha se mohou těšit na nové
letní osvěžení. Má být
výsledkem rozsáhlé
rekonstrukce centrální parkové
části, která je právě v těchto
dnech v plném proudu. A jaké
překvapení se pro návštěvníky
Čechových sadů chystá?  

Výsledkem rozsáhlé rekonstrukce má
být instalace vodotrysků, mlžítek
a brouzdaliště. Novými vodními prvky

se první návštěvníci osvěží už v letošních let-
ních měsících, kdy bude spuštěn jejich zku-
šební provoz. A protože Čechovy sady byly
pojmenovány podle významného básníka
a prozaika z přelomu 19. a 20. století, bude
v ploše mezi tryskami viditelný úryvek právě
z díla spisovatele Svatopluka Čecha.

„Vodní prvky, stejně jako i mlžítka a mlho-
viště jsou mezi našimi obyvateli a obzvláště
dětmi velice oblíbená. V horkých letních
dnech, kdy jsou ulice rozpálené, přijdou  kaž-
dému vhod. Proto také jejich počet každý rok
navyšujeme a v současné době je naši občané
a návštěvníci naleznou celkem na 15 mís-
tech, v parcích, v ulicích i na náměstích. Nový
vodní prvek v sadech Svatopluka Čecha bude
nejen dominantou celého parku, ale jistě i ví-
taným osvěžením pro všechny,“ uvedla sta-
rostka Alexandra Udženija, která mimo jiné
koordinuje projekty programu Udržitelná
dvojka, v rámci kterého Praha 2 navrhuje
a realizuje opatření v oblasti životního pro-
středí a adaptace na klimatické změny.

Po dokončení rekonstrukce se celý prostor
promění v plnohodnotnou odpočinkovou
zónu. „Proměnou projde nejen stávající vod -
ní prvek, ale i bezprostřední okolí. Obnovy
se dočkají okolní chodníky i mobiliář parku.
Trávník u vodního prvku bude automaticky
zavlažován. Projekt pamatuje i na realizaci
přívodu pro LED osvětlení pomníku Sva -
topluka Čecha,“ přibližuje záměr radnice
Václav Vondrášek, místostarosta pro oblast
životního prostředí, oblast výstavby a územ-
ního rozvoje a oblast památkové péče. red

Sady Svatopluka Čecha
nabídnou návštěvníkům překvapení 

Nové vodotrysky, mlžítka a brouzdaliště osvěží návštěvníky sadů Svatopluka Čecha
už letos v létě. 

V ploše mezi tryskami brouzdaliště bude vidět úryvek z díla spisovatele Svatopluka
Čecha.
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Budova bývalého sanatoria
několikrát změnila maji-
tele. V současné době je je -

ho vlastníkem ostravská společ-
nost United Corporation. Na
bu dově se před několika lety ob-
jevily tváře obou dvou s daty na-
rození a úmrtí.

„Při vší úctě a respektu k sou-
kromému vlastnictví jsou místa,

ve kterých se odehrávaly důleži -
té okamžiky našich dějin. A toto
místo je jedním z nich. Josef Tou-
far a Jan Palach si zaslouží důs-
tojnou vzpomínku a oficiální
piet ní místo. Děkuji všem kole-
gům i vlastníkům do mu, že našli
společ nou řeč,“ uvedla starostka
Pra  hy 2 Alexandra Udženija
(ODS).

Nové pietní místo připomínající
Jana Palacha a Josefa Toufara

V budově bývalého Borůvkova sanatoria
v pražské Legerově ulici vznikne kavárna se
stálou expozicí, které budou připomínat památku
studenta Jana Palacha a komunisty umučeného
faráře Josefa Toufara. Vedení Prahy 2 schválilo
znění dohody o vzniku pietního místa
s majitelem domu, firmou United Corporation.
V budově v Legerově ulici oba zemřeli. Palach se
v lednu 1969 upálil, aby vyburcoval společnost
k odporu proti nesvobodě a okupaci vojsk
Varšavské smlouvy. Toufara mučila Státní
bezpečnost v souvislosti s tzv. číhošťským
zázrakem.

Majitel v domě plánoval vybu-
dovat hotel. Nakonec se ale s rad-
nicí a magistrátem domluvil na
úpravě projektu a vzniku piet-
ního místa. V domě tak vznikne
veřejně přístupná kavárna nava-
zující na uliční parter se stálou
expozicí připomínající Palacha
a Toufara. Na fasádě objektů bu-
dou umístěny reliéfy a pamětní
deska. Konečnou podobu vněj-
ších pietních míst a kavárny
bude schvalovat městská část.

Borůvkovo sanatorium, jehož
dvě budovy z roku 1882 byly
spo jeny při rekonstrukci a do-
stavbě v roce 1931, sloužilo pů-
vodně jako soukromé zdravot-
nické zařízení pro zámožnější
prvorepublikové občany. Pro -
vádělo i nelegální potraty. Sana-
torium se později změnilo na
klini ku popálenin a plastické chi-
rurgie. Právě tady podlehl farář
Toufar zraněním způsobeným
při výsleších Státní bezpečnosti
a Palach popáleninám. V budově
později sídlil Farmakologický
ústav a Ústav experimentální

medicíny Akademie věd. Krátce
byla chátrající budova převedena
i na hasičský záchranný sbor.

Číhošťského faráře Josefa Tou-
fara bývalá StB obvinila ze zins-
cenování takzvaného číhošť-
ského zázraku s pohybujícím se
křížem. Na následky mučení ze-
mřel 25. února 1950. Jeho tělo
bylo pod smyšleným jménem po-
hřbeno v hromadném hrobě
v praž ských Ďáblicích. Příbuzní
se o tom, že nežije, dozvěděli až
v roce 1954. Před několika lety
byly Toufarovy pozůstatky vy-
jmuty a byl pohřben v Číhošti.

Jan Palach se 16. ledna 1969
zapálil na protest proti apatii ve-
řejnosti a šířící se normalizaci
následující po vstupu vojsk Var-
šavské smlouvy půl roku před-
tím. O tři dny později zemřel.
Jeho pohřeb se změnil v národní
demonstraci odporu proti stáva-
jícímu utužování režimu a konci
demokratických změn ve společ-
nosti, ke kterým docházelo bě-
hem tzv. Pražského jara.
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