
NOViNY ODS PRAHY 2 S R P E N  /  2018

Pokud si položíme otázku, která oblast života 
a  rozvoje obce je ta nejdůležitější, nabízí se 
hned několik konkrétních odpovědí. Ale to, 
z  čeho máme radost obecně, je dvojkový pa-
triotismus, dvojková hrdost, nejen na  úspěš-
né projekty uplynulých let, ale ten pocit, že 
na dvojce se žije o „něco“ lépe.

Všichni, kteří tady žijeme, bydlíme, pracujeme, ně-
kdy můžeme srovnávat práci naší radnice a těch 
ostatních. V ulicích dvojky můžeme ocenit kvetou-
cí udržované parky, čistotu chodníků i uliční zeleň. 
Rodiče vítají soustavnou péči, která je tu věnová-
na dětem, ať už se jedná o volný čas nebo školní 
docházku. Podnikatelům usnadňují práci příznivé 
podmínky a  přátelská radnice. Starost o  seniory 
v naší městské části je dalším dokladem soustavné 
péče o občany, doložená řadou ocenění nejen in-
stitucí, ale hlavně lidí, kterých se to týká. Tam, kde 
nedosáhne úřední moc, jsme úspěšně nastartovali 
nadační pomoc mezi lidmi, mezi konkrétními lidmi 
od nás z dvojky.

vase

Jsou úkoly, které naše městská část není schopná 
vyřešit samostatně. To je třeba doprava nebo par-
kování, které je závislé na celkové koncepci magis-
trátu. Ale i v těchto případech radnice dvojky pod 
vedením ODS vždy prosazuje a  obhajuje zájmy 
svých občanů.

ŽiJeMe DVOJkOu
Podporujeme tu výjimečnost, která dvojce sluší, 
na  kterou si řada lidí už zvykla. Chceme z dvojky  
mít to nejlepší místo pro domov, práci i zábavu nás  
všech. 
Pracujeme s chutí dělat něco pro druhé a pro svoji 
čtvrť a svoje město. Děláme to odpovědně a také 
srdcem. Žijeme dvojkou.

Praha 2 je naším 
   krásným domovem

ŽIJeMe A PRACUJeMe tU RáDI

Vážení občané Prahy 2,

nastává čas rekapitulací a skládání 
účtů před nadcházejícími 
komunálními volbami. Nechci 
tady dlouze rozebírat všechny naše 
splněné úkoly, kterých v tomto čísle 
najdete dost a dost.

Zastavila bych se u komunální 
politiky jako takové. V té 
nejjednodušší formě se jedná 
o správu městské části, tedy úřad, 
který je navenek reprezentován 
radnicí. Přátelská, otevřená 
radnice, to je náš základní kámen 
komunální politiky. Ale úřad sám 
o sobě nestačí, teprve souhra práce 
celého vedení a konkrétní práce 
jednotlivých radních a úředníků, 
může směrovat dvojku tam, kde 
ji všichni vidíme a chceme vidět 
i nadále.

Jako krásné místo k bydlení, práci, 
odpočinku. Místo, kde to doopravdy 
žije, kde nejsme - my (občané) a oni 
(úřad). Místo, kde pomáháme, aby 
mohly vznikat nové příležitosti pro 
podnikání, ale zároveň se dovedeme 
postarat o ty, kteří to potřebují.

Jako zástupce starostky pro sociální 
oblast moc dobře vím, že tato práce 
není vůbec jednoduchá. Některé 
věci a potřebnou pomoc ani při 
sebelepší vůli úředníků prostě zařídít 
nelze. Právě proto jsme jako první 
v Praze zřídili Nadační fond Městské 
části Praha 2 - další záchrannou 
síť, která pomůže ve dvou směrech. 
Jednak s pomocí potřebným tam, 
kde selhávají paragrafy a vyhlášky, 
ale také s posílením sousedských 
vazeb, protože dvojkovým 
patriotům není lhostejné, co se 
kolem nich děje.

Ostatně právě dvojkový 
patriotismus nás všechny pohání 
k tomu, aby to u nás na dvojce bylo 
ještě lepší. 

Je namístě poděkovat všem mým 
kolegům, kteří odvádějí skutečně 
výbornou práci ve všech oblastech 
komunální politiky na naší 
milované dvojce. A je také namístě 
poděkovat pracovníkům úřadu 
a všech dvojkových příspěvkových 
organizací za práci, kterou odvádějí, 
aby nám na dvojce bylo dobře.  

Přeji Vám krásné podzimní dny 
a těším se na setkávání s Vámi při 
komunální kontaktní kampani – 
Žijeme dvojkou.

Ing. Alexandra Udženija,

předsedkyně ODS Praha 2 
místostarostka MČ Praha 2

VLADIMíReM KRAtInOU
s kandidátem do Senátu
KříŽOVKU
vyzkoušejte

Žijeme dvojkou



PO CHODníKU JAKO PO KOBERCI

CHODníKY OPRAVEnY V 26 ULICíCH  | BEZPEČnOsTní PRVKY nA MAGIsTRÁLE 
BEZBARIÉROVÝ VsTUP nA I. P. PAVLOVA   

„Radnice dvojky pod vedením ODS zavedla svůj 
„Chodníkový program“ a  každoročně přidává 
na opravy chodníků ze svého rozpočtu. Díky tomu 
byly během posledních čtyř let opraveny chodníky 
v mnoha ulicích. Letos se pracuje na opravách dal-
ších 4500 m2 chodníků,“ připomíná místostarosta 
Jan Korseska (ODS).

Některé ulice navíc prošly rekonstrukcí zahrnující 
inženýrské sítě, veřejné osvětlení, povrchy komu-
nikací a  případně i  tramvajovou trať. Praha 2 dů-
sledně trvá na  koordinaci všech stavebních prací, 

aby se zamezilo opakovanému rozkopávání ulic. 
Díky aktivitě vedení Prahy  2 se takto daří většinu 
akcí provést najednou a neznepříjemňovat lidem 
život zbytečně.

Při všech opravách se důsledně dbá na používání 
moderních bezpečnostních prvků. U přechodů se 
instalují zpomalovací prahy, při rekonstrukci ulic 
se rozšiřují chodníky jejich vytažením k tramvajo-
vé trati a vznikají tak lokální pěší zóny, zábranami 
se zamezuje nežádoucímu parkování před pře-
chody a samozřejmě se vysazují nové stromy.

Jan Korseska

RADnICE OTEVřEnÁ VŠEM

TITUL MĚsTO PRO BYZnYs | OCEnĚní ZA WEBGIs | OCEnĚní PříVĚTIVÁ RADnICE
nEJOBLíBEnĚJŠí sTAROsTKA ROKU   

„Vedle péče o obecní majetek očekávají lidé od 
radnice také opravdovou pomoc v každodenních 
věcech, kterých si skoro ani nevšímáme, jestli-
že fungují. Věříme, že tento přístup se nám daří 
a radnice skutečně lidem pomáhá,“ říká starostka 
Jana Černochová (ODS). 

Vedení Prahy 2 vytváří optimální podmínky pro 
podnikatele, což dokládá opakované umístění 
na předních příčkách soutěže „Město pro byznys“. 

V  sociální oblasti pod vedením místostarostky 
Alexandry Udženija (ODS) vznikly ojedinělé pro-

jekty SMS dvojky, Vzdělání dvojky a  Děti vítány. 
Naprosto unikátní je potom nový Nadační fond 
MČ Praha 2 Dvojka srdcem, jehož myšlenka po-
moci těm, kteří to potřebují, je postavena na při-
rozené lidské solidaritě.

Vedení radnice zavedlo interaktivní orientační 
systém na  úřadu Prahy 2, byl zaveden systém 
automatizované nápovědy na webu, systém pro 
zrychlení vyřizování služeb. Také mapový portál 
WebGIS, který nabízí užitečné informace, získal již 
několik ocenění a je nadále rozšiřován.

VŽDY VYROVnAnÝ ROZPOČET

VYROVnAnÝ ROZPOČET | PříJMY A VÝDAJE I ZA PřEDCHOZí ROKY    
ÚsPORY VZnIKLÉ DíKY DOTACíM | nADsTAnDARDní PROJEKTY DíKY ÚsPORÁM

„Hlavní zásadou radnice je sestavování roz-
počtu s  vyrovnaným hospodařením,“ říká 
místostarosta Jan Korseska (ODS). Princip ne-
byl porušen ani v jednom roce a celkově Pra-
ha 2 v období 2014-2017 hospodařila s vyrov-
nanými příjmy a výdaji. Veškeré prostředky se 
investují ve prospěch všech občanů dvojky.

Správou majetku byla pověřena správní 
společnost patřící Praze 2. Díky tomu byly 
ušetřeny desítky milionů korun, které jsou 
smysluplně investovány. Další desítky milio-

nů byly získány díky úspěšným žádostem o dotace 
a  použity např. na  stavbu jeslí nebo podzemních 
kontejnerů.

Zásluhou dobrého hospodaření si může vedení 
dvojky dovolit vynakládat své vlastní prostředky 
na nadstandardy v oblasti čistoty a další projekty.

Radnice je již několik let dobrovolně pod neustálou 
kontrolou občanů, protože prostřednictvím rozkli-
kávacího rozpočtu můžeme všichni sledovat, kolik 
a za co se vydává a kolik naopak Praha 2 získá. Pozi-
tivní ohlas k hospodaření je pro nás další motivací.

RÁDI ŽIJEME DVOJKOU

VInOBRAní nA GRÉBOVCE | VÁnOČní A VELIKOnOČní TRHY | AKCE nA MíRÁKU
fARMÁřsKÉ TRHY nA nÁPLAVCE A nA TYLÁKU

Radnice pod vedením ODS podporuje kulturní 
a  společenské dění na  svém území. Současně 
však dbá na  to, aby dění v  ulicích nerušilo klid 
obyvatel naší čtvrti. Oživení náplavky Rašínova 
nábřeží vneslo nový život do této oblasti, ale Pra-
ha 2 potřebuje získat lokalitu do své správy, aby 
mohla účinně bdít nad dodržováním pořádku.

Farmářské trhy na Náplavce i Tyláku již neodmy-
slitelně patří ke  koloritu městské části. Pořádají 
se festivaly, koncerty, jarmarky i divadelní před-
stavení v  plenéru. Vánoční a  velikonoční trhy 

na dvojce jsou vyhlášené již i mezi mimopraž-
skými návštěvníky.

Pravidelné Vinobraní na Grébovce se těší stále 
větší oblibě. Novoměstská radnice se stala oblí-
beným a kvalitním kulturním centrem a Praha 2 
přispívá na jeho provoz a pečuje o jeho údržbu.

Vinohradská knihovna neslouží jen k půjčování 
knih a  poskytování internetu, ale pořádá i  za-
jímavé vzdělávací akce. Kluby dvojky neustále 
přinášejí zpestření každodenního života všem 
skupinám občanů městské části.

PRO VĚTŠí BEZPEČnOsT

PREVEnTIVní AKCE PRO ŠKOLY | CEnTRUM PRO MLÁDEŽ (BEZTíŽE)
PREVEnCE PRO sEnIORY | nULOVÁ TOLERAnCE HEREn

K výjimečnosti bydlení na dvojce patří určitě bez-
pečnost. Její zajištění považujeme za svůj prvořadý 
úkol. Velký podíl na tom, že se to daří, má výbor-
ná spolupráce mezi jednotlivými složkami inte-
grovaného záchranného systému (policie, hasiči, 
zdravotníci). Radnice přispívá ze svého rozpočtu 
na  materiální zabezpečení jednotlivých složek. 
Daří se postupně modernizovat městský kamero-
vý systém. 

Dvojka se stále snaží být na prvním místě. Úspěšný 
mnohaletý boj starostky Jany Černochové (ODS) 

za nulovou toleranci heren a jejich zrušení na Pra-
ze 2 to opět dokazuje.

Výraznou měrou se radnice stará o  prevenci. 
Dlouholetou tradici mají přednášky Senior aka-
demie, které naše starší spoluobčany informují 
o aktuálních tématech a instruují je, jak se chovat 
v rizikových situacích.

Pro nejmenší jsou ve školkách a školách pořádány 
přednášky policie a BESIP. S ohroženou či problé-
movou mládeží je možno lépe pracovat díky nově 
vzniklému centru Beztíže.

Jan Recman

PRO DůsTOJnÉ A AKTIVní sTÁří

VYZnAMEnAnÉ CEnTRUM sOCIÁLníCH sLUŽEB | PEČOVATELKA ROKU
sEnIOR AKADEMIE  |  KLUB sEnIORů

Na naše starší spoluobčany pamatujeme samozřej-
mě i z hlediska sociálních služeb a organizováním 
volného času a dalšího vzdělávání.

„Dvojkovým zařízením špičkové úrovně je Cent-
rum sociálních služeb Praha 2, které v roce 2016 zís-
kalo jako první v Praze a třetí v republice certifikát 
o akreditaci, který potvrzuje vysokou kvalitu péče 
o  seniory,“ říká místostarostka pro sociální oblast 
Alexandra Udženija (ODS). Kvalitu ostatně dokazují 
i ocenění Pečovatelka roku, která získalo již něko-
lik pracovnic centra. Centrum provozuje domovy 

pro seniory v ulici Jana Masaryka a Máchova. Klub 
Dvojka pro seniory pomáhá nejen využít volný 
čas, dále se vzdělávat, ale i  věnovat se sportu. 
Členové klubu se mohou zdarma nebo se slevou 
účastnit kulturních akcí, vzdělávacích kurzů, cho-
dit sportovat nebo jezdit na výlety.

Nová je nyní vlastní klubovna Dvojky pro seniory, 
díky níž klub získal zázemí pro své aktivity. Neoce-
nitelnou pomoc představuje náš denní stacionář.
Seniorům či postiženým nabízí péči, stravu i zají-
mavý denní program.

Alexandra Udženija
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PROsTřEDí, KDE sE DOBřE ŽIJE

nOVÉ PODZEMní KOnTEJnERY | PRAVIDELnÉ LÉTAJíCí sBĚRnÉ DVORY
260 VYsAZEnÝCH sTROMů (+ 76 DO KOnCE ROKU)

Velkou radostí na  dvojce jsou procházky našimi 
parky. Jsou krásně opečovávané a neustále zvele-
bované - včetně rekonstruovaných hřišť pro děti 
i dospělé.

Radnice Prahy 2 pod vedením ODS dlouhodobě 
pracuje na  udržování čistoty naší čtvrti a  hledá 
nové cesty, jak tuto práci zdokonalovat. Pro dvoj-
kovou pohodu dělá radnice soustavné a plánova-
né kroky.

Ať je to dostatek odpadkových košů, jejich časté 
vyvážení, čistota kolem popelnic, šikovnější pod-

zemní kontejnery (letos vznikne 6 dalších stano-
višť), i např. tzv. létající sběrné dvory. Jako mož-
nost aktivního přispění k čistotě slouží každému 
mobilní aplikace Čistá dvojka.

„Uvědomujeme si, že zdravější životní prostředí 
potřebuje více zeleně. V  ulicích pravidelně vy-
sazujeme nové stromy, jen letos přibude dalších 
76 stromů,“ říká místostarosta Václav Vondrášek 
(ODS).

To vše na  náklady Prahy 2, podle našeho plánu 
dělat maximum pro lepší životní prostředí.

Václav Vondrášek

LEPŠí ŠKOLY A POMOC RODIČůM

REKOnsTRUKCE ŠKOL sLOVEnsKÁ, KLADsKÁ | KLUB DVOJKA PRO DĚTI A RODIČE 
REKOnsTRUKCE ŠKOLEK | nOVÁ MísTA V JEsLíCH | ZAHRAnIČní sTÁŽE UČITELů

„Dobře víme, že to, co děláme pro děti, dě-
láme i  pro budoucnost nás všech. Praha 2 je 
na  svá školní zařízení právem pyšná, vždyť 
školy na  dvojce patří k  těm nejlepším. Stojí 
za  tím kvalitní personální obsazování peda-
gogy, spolupráce s vedením škol a především 
pečlivé plánování  rozvoje do dalších let,“ uvá-
dí starostka Jana Černochová (ODS).

Vedení Prahy 2 učitele podporuje také indivi-
duálním finančním ohodnocením a  vysíláním 
na zahraniční stáže.

V  uplynulých letech proběhly rekonstrukce té-
měř ve všech školách i školkách a byla opravena 
i dětská hřiště. Kde bylo možné, tak se rozšířila i 
kapacita škol. Pro naše nejmenší radnice zřídila 
v Ječné ulici nové jesle a Na Slupi nové centrum 
pro rodiče s dětmi. 

Volnočasový klub Dvojka pro děti a rodiče fun-
guje již dlouho pro zábavu dětí i jejich rodičů.

Důraz na prevenci stál u zrodu nízkoprahového 
centra Beztíže pro děti z rizikových skupin, jehož 
smyslem je pomoc v obtížných situacích.

KOMUnÁLní VOLBY 2018

SPLNĚNO

CO JsME sLíBILI, TO JsME sPLnILI

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO

Žijeme dvojkou

Jana Černochová
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s lidmi a mezi sebou, spojit se a prosadit smyslupl-
né věci, které pomůžou všem občanům.
Já mám lidi rád, těší mě setkávat se se sousedy 
a  mluvit o  životě. Zajímají mě jejich radosti i  sta-
rosti a  kdo mě zná, ví, že vždycky rád pomůžu. 
A protože dvojka je můj domov, považuji za svoji 
povinnost, ale i potěšení, udělat pro ni něco navíc. 
Práce v Senátu se mi jeví jako smysluplná možnost, 
jak to realizovat. 

Předpokládám, že máte důvěru v  existenci 
Senátu?
No ovšem, jinak bych do něj nekandidoval. Senát 
je tu od toho, aby prověřoval, jestli změny prosazo-
vané většinou v parlamentu jsou opravdu v soula-
du se zájmy většiny voličů.  Senát má upozorňovat 
na  zádrhele a  nedostatky nových návrhů a  vyvo-
lávat o  nich veřejnou i  odbornou debatu. A  to je 
obzvlášť v současné době potřebné. 

Přijďte v září NA POkec S kRAtiNOu a zeptej-
te se ho, co jako senátor pro dvojku udělá.

Žijeme dvojkou www.odspraha2.cz             ODS Praha 2

O  politické dění se zajímá celý život, aktivně se 
spolu s  přáteli z  disentu účastnil dění v  období 
sametové revoluce a  má v  živé paměti vypjaté 
momenty, které tehdy zažíval v  Laterně magice. 
Hereckému povolání se věnuje téměř celý život 
a post senátora by byl jeho novým posláním, kte-
ré chce vykonávat s maximálním nasazením, pat-
riotismem a poctivostí. 
Setkali jsme se s Vladimírem Kratinou v jedné ka-
várně poblíž jeho bydliště a  zeptali se ho, co ho 
vedlo k  tomu vstoupit do  politiky a  kandidovat 
za ODS v Praze 2 a 3 do Senátu. 

Jaký máte vztah k Praze 2?
Narodil jsem se na Praze 2, ale bydlet jsem v Praze 

začal až za dob studií na DAMU, takže tu žiju už 
čtyřicet let. Nějakou dobu jsem bydlel v  Go-

razdovce a teď už léta žiju v Dittrichově ulici.
Takže Prahu 2 považuji za svůj domov a ne-

chci se odtud ani hnout. Žije se tu velice 
dobře a je radost sledovat, jak se všech-

no postupně vylepšuje. Člověk si může 
po práci zajít odpočinout do pěkné-

ho parku, podívat se na trhy nebo 
na koncert na náplavku nebo jen 

tak posedět na zahrádce. O tom 
se nám v  šedých dobách nor-

malizace ani nesnilo.

co vás vede ke  kandidatuře 
do Senátu? Jaký máte vztah k po-

litice?
Předně musím říct, že jsem nikdy nebyl čle-

nem žádné strany ani hnutí, nebyl jsem ani v pio-
nýru. Po sametové revoluci vstupovali do politiky 
skoro všichni. Já jsem se tehdy na  to ještě nějak 
necítil. Veřejné dění ale soustavně sleduji a  ne-
nechává mě chladným. A  v  poslední době nějak 
cítím, že nastal čas se osobně zapojit. Vůbec se mi 
nelíbí soudobí ambiciózní mocižrouti, kteří s námi 
manipulují pomocí marketingového inženýrství 

a  využívají našich strachů a  nejnižších pudů. My-
slím, že s  těmito tendencemi je potřeba bojovat 
a bránit demokracii. A proto bych rád přispěl svým 
dílem k  tomuto boji. Nerad bych totiž, aby vývoj 
naší země směřoval zase zpátky někam do 70. let.

Proč? Máte na  ně nějaké obzvlášť nepříjemné 
vzpomínky?
Ano, jedna z nich je stále dost živá.  Někdy v první 
půlce 70. let jsem šel s kamarády studenty z hospo-
dy a našel jsem rudou vlajku, tak jsem s ní z hecu 
mával. Ale Veřejná bezpečnost byla bdělá, hned 
mě sebrali, zmlátili obuškem a odvezli do Ruzyně. 
Za  výtržnictví mi hrozil rok a  půl natvrdo. Ener-
gická advokátka ex offo a můj profesor herec Ota 
Sklenčka mě z  toho naštěstí vysekali a  vyjednali 
zastavení trestního stíhání cestou milosti od prezi-
denta Ludvíka Svobody!
co má podle vás společného divadlo a politika?
V obojím jde o komunikaci, tedy snahu o dorozu-
mění, sdělení něčeho, spojení s ostatními, možná 
i přenos energie. Úkolem politiků je dorozumět se 

senátní VOLBY 2018

Hovořili jsme s oblíbeným českým hercem, který začínal ve 
slavném Činoherním studiu v Ústí nad Labem, poté hrál v praž-
ské Ypsilonce a v Činoherním klubu, kde je dodnes.
Známe ho ze seriálu Dobrodružství kriminalistiky, ale i ze sou-
dobé Ordinace či ulice. Narodil se v Praze 2. Dlouhá léta tady 
bydlí a záleží mu na ní i na lidech, kteří zde žijí.

Pokud správně vyluštíte křížovku a tajenku co nejdříve zašlete do redakce na email: os.praha2@ods.
cz, můžete vyhrát vstupenky do divadla. Tajenku můžete zasílat také poštou na adresu ODS Praha 2,  
Mánesova 3, Praha 2 a  nezapomeňte připsat své jméno a  adresu. 1.–5. cena: vstupenky pro dva 
na představení s Vladimírem kratinou QeD (kvantová elektrodynamika) do Činoherního klubu.

Optimista a bojovník     
se všemi „mocižrouty“

Vyhrajte lístky do divadla 

Na pokec s Kratinou
Proč kandiduji do senátu a Proč chci 
krotit mocižrouty? Přijďte si PoPovídat!

 5. 9. | 2018 | 19:00 | kavárna Pink Floyd  
 Americká 14, Praha 2 

 6. 9. | 2018 | 18:00 | restaurace v korunní  
 Korunní 39, Praha 2 

 11. 9. | 2018 | 18:00 | Palác akroPolis  
 Kubelíkova 27, Praha 3

 12. 9. | 2018 | 18:00 | restaurace na Pasece  
 Rumunská 32, Praha 2

 20. 9. | 2018 | 16:00 | signor Bistro  
 Rokycanova 6, Praha 3

 20. 9. | 2018 | 18:00 | restaurace u holanů 
 Londýnská 10, Praha 2

Vladimír Kratina nezávislý kandidát,
ODs Praha 2 a 3 

nápověda:
IDE, ÁTOL, 

REA

hl. město
Peru

snad
angl.

zkratka
ulice

svalové
napětí

předložka
německé 
mužské
jméno

zn.
hliníku

řecká
nymfa

úložný box
ukazovací
zájmeno

umění
Saudská
Arábie

mušle
silný

záchvat

slovensky
jistě

bývalá  SPZ
Olomouce
evropan

tragédie
zn. 

luxusního 
vozu

přivlast-
ňovací 

zájmeno

řeka 

nádoba

ženské
jméno
název 
hlásky

mužské cizí
jméno

rusky
souhlas

anglicky 
městský

formát
papíru

sportsman 
na vlnách
dámský 

pokoj

1. část
tajenky

dopravní
prostředek

motýlek

mužské 
jméno

anglicky
bahno

pyré
značka

shody EU

vitamin

ověřené 
skutečnosti

předložka
značka
fosforu

není má

durový
akord

severské 
zvíře

solmizační
slabika
vývoj

zloduch
muž

jednotka 
hmotnosti

jméno

keř
francouzský
spisovatel

druh
obrazu

předložka

chorvatsky
ostrov

maďarské 
jméno

čidlo zraku

2. část
tajenky

slov. kdo

bez cukru

římsky 50
český hrad
citoslovce 

odporu

pohádková
postava
gram. 
deska

předložka
sev. moře
mez. zn. 

Španělska 

italsky olej

spojka

předložka
první 

písmeno 
abecedy

starý kůň slitina

- k tanci i poslechu hraje kapela Petra Soviče
- taneční studio Dance by Lion´s Lenky Sekaninové -  

ukázky swingových tanců a workshop pro příchozí
- vystoupení Psí akademie Dance and Jump
- dětské dílničky a malování na obličej

19. září 2018  |  13:00–19:00 hod.

Těšíme se na Vás

Tančírna na Míráku
Dvojka Žije swingeM

každý, kdo  

se zapojí 

do tance, dostane  

malý dárek

ODS Vás srdečně zve  
na taneční parket!




