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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Najdete nás na
www.vase2.cz

Hlavní město se příští rok na podzim
chystá na Vinohradech postavit
45 metrů dlouhou a čtyři metry širo-

kou lávku, která přemostí Bělehradskou ulici
a podle náměstka primátora hl. m. Prahy pro

dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě)
díky bezbariérovému přechodu zjednoduší
místním lidem život. „Rodiče s kočárky a vo -
zíč káři získají úplně novou pohodlnou mož-
nost bezpečného překročení rušné ulice Běle -

Magistrát představil podobu nové lávky, která přes
Bělehradskou ulici spojí ulice Wenzigovu a U Zvonařky.
Nápad, o kterém se mluví v podstatě už posledních deset let,
narazil na velkou vlnu odporu, vyvolal bouři na facebooku
a nelíbí se ani opozici a památkářům.
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hradská při své cestě městem,“ řekl Schein -
herr. „Při výběru podoby lávky jsme mysleli
na to, aby architektonicky hrála s krásnými
schodišti a její konstrukce do nich co nejméně
zasahovala a spíše je esteticky doplňovala.“
Z plánované lávky, která přijde na 30 milionů
korun, má radost i vedení Dvoj ky. „O novou
lávku pro pěší a cyklisty usiluje městská části
Praha 2 již několik volebních období. Tato
lávka zásadním způsobem zlepší propojení
Nového Města a Vinohrad a naváže na světel -
nou křižovatku Wenzigova a Legero va. Jsem
rád, že se v tomto ohledu konečně blýská na

pokračování na straně 6
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Praha plánuje novou lávku přes Bělehradskou
Opozice ani památkáři nesouhlasí
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„Kdysi jsem byl nahoře,
docela nahoře. Nyní
jsem však dole a jak

se zdá, dole zůstanu,“ řekl
o svém osudu na sklonku života
samotný Janoušek. Vojákem byl
už za Rakouska-Uherska, pak
vstoupil do československých le -
gií v Rusku a za první republiky
se stal vojenským pilotem. V ro -
ce 1937 byl jmenován nejmlad-
ším brigádním generálem v zemi
a v roce 1939 odešel do zahra-
ničí. Nejprve do Francie a později

do Velké Británie, kde byl nejvyš-
ším představitelem taměj ších
čes koslovenských válečných let -
ců. Dal dohromady a zorganizo-
val 1500 československých let -
ců, kteří výrazně zasáhli do bitvy
o Británii. „Díky výtečně stano-
vené taktice pomohl porazit ne-
přátelské letectvo a dobyl si re-
spekt i úctu krále Jiří ho VI.,“ řekl
o Janouškovi novinář Petr Třeš-
ňák, na jehož po pud se památka
na tohoto válečného hrdinu
v Praze 2 objeví. Král Jiří VI.

Hrdinu bitvy o Británii
připomene pamětní deska v Malé Štěpánské
Letecký maršál RAF, nositel Řádu Bílého lva a armádní generál Karel
Janoušek se dočká pamětní desky na domě, ve kterém žil po svém
návratu z vězení. Slavnostní odhalení díla z rukou výtvarníka Petra
Císařovského by mělo proběhnout na podzim 2021, kdy uplyne
padesát let od Janouškovy smrti.
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■ Na počest generála Janouška byl roku 2007 jeden ze dvou no-
vých letounů Airbus A319C1 Armády ČR pokřtěn jeho jménem.
■Roku 2012 bylo jeho jménem pojmenováno Evropské vojenské
centrum na zámku v Jemnici, jehož zřizovatelem je mezinárodní
nevládní organizace Mezinárodní řád Křižovníků s červeným srd-
cem – Cyriaků.
■Ulice Generála Janouška se nachází v Praze 9 na Černém Mostě,
v Moravské Ostravě poblíž ulice Generála Píky a v jeho rodném
Přerově.
■Roku 2018 byl Rozkazem prezidenta republiky 26. pluku vele -
ní, řízení a průzkumu propůjčen čestný název „armádního gene-
rála Karla Janouška“.
■ Švédská hudební skupina Sabaton uvedla na počest Karla Ja-
nouška píseň Far from the Fame, která vyšla na albu Heroes.

o dva na sobě nezávislé tresty).
Z Ruzyně byl propuštěn na zá-
kladě velké prezidentské amne-
stie 9. květ na 1960. Za mřížemi
strávil plných 12 let a 10 dní.

Když ho propustili z vězení,
bylo mu už přes šedesát, ale kvů -
li zabavenému majetku a důcho -
du dvě stě korun měsíčně si mu -
sel najít práci, aby vůbec přežil.
Pracoval až do svých 77 let jako
skladník. V době nástupu praž-
ského jara usiloval o rehabilitaci.
„Nikdy jsem se nesmířil s cej-
chem dezertéra a vla s ti zrádce.
Já jsem voják, pa ne, byl jsem jím
celý život, i v kriminále. A za
Čes koslovensko jsem bojoval
v obou válkách. Chtěl jsem zpát -
ky svou čest,“ řekl v ro ce 1968
časopisu Letectví a kosmonau-
tika. Satisfakce se dočkal ale až
po roce 1989, kdy byl in memo-
riam povýšen na armádního ge-
nerála a získal Řád Bílého lva.

historie

proto Janouškovi udělil prestižní
Řád lázně a jako jedinému Če-
choslovákovi i hodnost leteckého
maršála RAF.

Po návratu se dozvěděl, že na-
cisté uvěznili téměř všechny
jeho rodinné příslušníky a pří-
buzné. Zahynula jeho manželka
a sestra, bratr a dva ze švagrů.

V roce 1948 se stal jednou
z prvních obětí nastupujícího re-
žimu. Už 28. února 1948 byl
ode slán na zdravotní dovolenou,
která měla trvat až do dalšího
rozhodnutí, tedy byl postaven
mimo službu a formálně k 1. čer -
vna 1948 byl přeložen do výsluž -
by. Mezitím však byl 30. dub na
1948 u Přeštic zatčen na vypro-
vokovaném útěku a v následném
procesu odsouzen na 18 let těž-
kého žaláře. Po odvolání mu byl
trest zvýšen na 19 let.

Trest si odpykával na Borech,
v Opavě, v Leopoldově a na Ru-
zyni, přičemž za údajný pokus
o útěk z Bor, který pro něj pláno-
val jeden z dozorců, byl roku
1950 navíc odsouzen k doživot-
nímu žaláři (nešlo o prosté zvý-
šení dosavadního trestu, nýbrž
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On-line koncert
Jaroslava Svěceného

Milovníci hudby si 11. března od
sedmi hodin večer užijí na kanále
youtube zdarma on-line koncert

houslového virtuosa Jaroslava Svěce-
ného ke stému výročí narození argentin-
ského skladatele Ástora Piazzolly. Ve Vel-
kém sále Novoměstské radnice vystoupí
spolu s Jaroslavem Svěceným akorde-
onista Ladislav Horák a jako host se před-
staví mladý akor deonista Martin Šulc,
čerstvý vítěz mezinárodní televizní sou-
těže Virtuoso 4+.

Václavská ulice bude
přechodně uzavřena

V rámci výstavby výtahu pro bez -
bariérové zpřístupnění stanice
metra Karlovo náměstí probíhá od

15. úno ra oprava vozovky, chodníků a vý-
stavba nové autobusové zastávky. V úse -
ku Trojanova – Jenštejnská je proto Vác-
lavská ulice až 10. května neprůjezdná.
Objízdná trasa je vedena ulicemi Na Mo-
ráni – Gorazdova – (Trojanova) Resslova
– Václavská.

Rekonstrukce
tramvajové tratě

V pátek 26. února večer zahájil Do-
pravní podnik hlavního města
Prahy sérii výměn kolejových kon-

strukcí a oblouků na tramvajové trati
v úseku od křižovatky Bělehradské a Ju-
goslávské ulice po křížení ulic Francouz-
ské a Blanické. Práce zde ve dvou etapách
potrvají do 26. břez na. Od 21. června
bude zahájena oprava kolejových kon-
strukcí na Palackého náměstí, která zde
ve dvou etapách potrvá do poloviny čer-
vence. Do začátku letních prázdnin
Doprav ní podnik opraví 2,9 kilometrů
a zrekonstruuje další tři kilometry tram -
vajových tratí. Kromě toho Dopravní pod-
nik v dubnu plánuje začít stavět novou
tramvajovou smyčku na Zahradním
Městě, o Velikonocích bude pokračovat
s výměnou pražců na trase C a pravidel-
nou jarní revizí projde i lanovka na Pe-
třín. V souhrnu se jedná o opravy a re-
konstrukce za necelých 340 milionů
korun.

Výstava Nemějte strach! Církev a cesta
střední Evropy ke svobodě je k vidění
na náměstí Míru do 8. března. Expo-

zice připomínající založení Visegrádské sku-
piny, která se před 30 lety stala základem re-
gionální spolupráce, představuje osudy čtyř
osobností středoevropské církve doby tota-
lity: Josefa Berana, Jána Chryzostoma Korce,
Józsefa Mindszentyho, Stefana Wyszyńské -
ho a také roli Jana Pavla II. v procesu demon-
táže komunismu ve střední Evropě. 

Od 9. března do 6. dubna bude na náměstí
Míru k vidění výstava fotografií osobností
a běžců Yellow Ribbon Run, neboli Běh se
žlutou stužkou, která mapuje pětileté výročí
projektu v České republice. Výstava Uteč
předsudkům aneb Žlutá stužka v pohybu in-
formuje o projektu Yellow Ribbon, předsta-
vuje osobnosti, které projekt podporují, a při-
bližuje veřejnosti příběhy běžců. Cílem
pro jektu je bořit předsudky, dát lidem s trest -
ní minulostí a jejich rodinám druhou šanci,

přispětk prevenci kriminality a snížení reci-
divy. Myšlenka podpořit formou běhu za-
městnávání a integraci propuštěných vězňů
do společnosti vznikla v roce 2008 v Singa-
puru, první Běh se žlutou stužkou v České
republice se uskutečnil v roce 2016. Yellow
Ribbon Run však není jen o samotném běhu,
ale i o dalších aktivitách, které mají přispět
k začlenění lidí s trestní minulostí zpět do
společnosti. 

Žlutá stužka – symbol pro návrat do spo-
lečnosti, symbol naděje – vychází z písně Tie
a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.
Tuto píseň vypráví někdo, kdo „si to odkrou-
til“ a není si jistý, zda je doma vítán. Píše do-
pis své lásce s prosbou, aby uvázala žlutou
stužku kolem dubu před domem, pokud ho
chce zpět. Muž okolo domu projede, a pokud
neuvidí žlutou stužku, pochopí, že není vítán
a nevystoupí. Okolo dubu nakonec uvidí uvá-
zaných 100 žlutých stužek.

V pondělí 15. února si radní Prahy 2,
ředitel Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze David Feltl a farář kostela sv.

Ludmily Jakub Berka připomněli oběti ne-
šťastného spojeneckého náletu, který byl co
do počtů lidských obětí nejtragičtější nálet
na Prahu v průběhu druhé světové války. Pi-
etní vzpomínka proběhla decentně i vzhle-
dem k současné epidemické situaci.

Letecký útok na Prahu 14. února 1945 by -
la operace amerických vzdušných sil. Na Pra -
hu bylo svrženo přibližně 150 tun trhavých
a zápalných bomb v širokém pásu od Rad lic
až téměř po žižkovské nákladové nádraží.
Bombardování zasáhlo Radlice, Vyšehrad,
Zlí chov, Nové Město, Nusle, Vinohrady, Vršo -

vice a Pankrác. Nejvíce byla poškozena oblast
od Palackého mostu (tehdy Mozarto va) přes
Karlovo náměstí na Vinohrady. Ško dy byly
ohromné. Téměř sedm desítek do mů bylo
zni čeno úplně, stovky dalších byly poško-
zeny. Fatální zásah dostala například syna-
goga na Vinohradech, silně poškozen byl
Emauzský klášter nebo Gröbeho vila. Zraně -
no bylo 1184 lidí, 701 lidí přišlo o život. Me -
zi nejznámější oběti patří dcera malíře Josefa
Lady Eva. Bez přístřeší zůstalo 11 000 Praža -
nů, přes 80 lidí zůstalo nezvěstných. Dvacet
šest let po válce, v roce 1971, objevili stavaři
ve sklepě domu na Vinohradské třídě 23 mrt -
vol do té doby nezvěstných lidí, kteří se udu-
sili v zasypaném krytu.

Dvojka si připomenula
oběti nešťastného bombardování 

Náměstí Míru 
hostí zajímavé venkovní výstavy 
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U příležitosti Mezinárodního dne An-
gelmanova syndromu se v pondělí
15. února rozzářil Tančící dům mo-

drou barvou. Cílem bylo podpořit jedinečný
výzkum, který dává tomuto onemocnění vel -
ké šance na vyléčení. Akce se konala na po-
moc malému Oliverovi a dalším rodinám,
které se každý den potýkají s nelehkým osu-
dem. 

Oliver stejně tak jako další děti s Angelma-
novým syndromem, jinak také syndromem
šťastného dítěte, trpí vzácným genetickým
onemocněním. Problémy s pohybem, opož-
děný vývoj nebo epilepsie, to jsou každodenní
strasti těchto dětí. Říká se jim také „andělské
děti“, protože se často hlasitě smějí. S tímto
osudem se v České republice potýká více než
sto rodin, ovšem čísla mohou být mnohem
vyšší.

„Oliver je úžasné dítě, jeho bezprostřední
smích vás naprosto odzbrojí. Když mě jeho
rodiče, zakladatelé výzkumu, oslovili, abych
se stala patronkou projektu, neváhala jsem.
Je totiž nesmírně důležité podpořit něco tak
výjimečného a s tak obrovským potenciálem.

Ale hlavně je to šance na lepší život pro
všechny tyto děti,“ uvedla Alexandra Udže-
nija, místostarostka Prahy 2 pro sociální
obla st. Onemocnění je v tuto chvíli nevyléči-
telné, odborníci však věří, že léčba je na do-
sah, a proto se v posledních měsících dějí
v oblasti vzácných onemocnění a inovativ-
ních formách léčby mnohé významné akti-
vity. Jednou z nich je základní výzkum, který
před více než dvěma lety iniciovali jako první

v Čes ké republice rodiče malého Olivera a za-
kladatelé spolku Asociace genové terapie.
Vědci již nyní ve výzkumu využívají revoluční
metodu na úpravu DNA, tzv. „genetické nůž -
ky“, jimiž je možné přesně zacílit specifické
místo DNA sekvence a upravit ho. Za tuto
metodu v roce 2020 dostaly dvě vědkyně,
Emmanuelle Charpentierová a Jennifer
A. Doudnaová, Nobelovu cenu za chemii. „Ta -
to metoda skutečně rozhýbala svět a umož-
ňuje dělat věci, které dříve efektivně nebyly
možné. Editace genomu CRISPR je již teď do-
cela běžně užívána ve vědeckých laboratořích
a je jen otázkou času, kdy bude využí vána
i v nemocnicích – potenciál této technologie
je obrovský,“ vysvětlil docent Radislav Sedlá-
ček, ředitel Českého centra fenogenomiky.

Praha 2 je hrdá na to, že se připojila k této
mezinárodní iniciativě, kdy se po celém světě
rozsvěcí významné budovy, jako je například
Burdž Chalífa, Cleveland Tower, Mercedes-
Benz Superdome nebo Niagarské vodopády,
a pomohla zařadit Českou republiku na sez -
nam zemí, kde je problematice vzácných one-
mocnění věnována čím dál větší pozornost.

Síť výjezdových stanovišť Zdravotnické
záchranné služby hlavního města
Prahy se po šesti letech opět rozroste.

Radní Milena Johnová a zástupci pražského
magistrátu se dohodli s vedením pražské zá-
chranky a řediteli Nemocnice sv. Alžběty Na
Slupi a Nemocnice Na Františku na zřízení
dvou výjezdových stanovišť. Do roka by měla
obě výjezdová stanoviště začít sloužit svému
účelu. Cílem je zachovat nízké dojezdové ča -
sy záchranářů k akutním situacím navzdory
rostoucímu městu, počtu obyvatel i houst -
noucí dopravě.

„Aby se záchranáři dostali k Pražanům co
nejdříve a mohli poskytnout pomoc co nej-
rychleji, je nesmírně důležité mít dobrou síť
výjezdových stanovišť, moderní vozy a vyba-
vení a také kvalitní zázemí. Je až s podivem,
v jak nedůstojných podmínkách musí praco-
vat lidé, kteří zachraňují lidské životy. Jsem
ráda, že se nám v poslední době daří splácet

dluh města vůči pražským záchranářům. Za-
jištění důstojných pracovních podmínek
pova žuji za projev uznání a respektu práce
záchranářů,” řekla radní pro oblast zdravot-
nictví a sociální politiky Milena Johnová.

Jako první by mělo být hotové výjezdové
stanoviště v Praze 1 v areálu Nemocnice Na
Františku. Se zahájením jeho provozu se po-
čítá koncem letošního roku. Druhé výjezdové
stanoviště by mělo začít fungovat nejpozději
na začátku příštího roku v Praze 2 v Nemoc-
nici sv. Alžběty Na Slupi. Záchranáři zde ak-
tuálně využívají prostor malé přízemní bu-
dovy, která již neposkytuje vyhovující zázemí
a kvůli nízké kapacitě ji využívá jen jeden
tým záchranářů. Nahradí ji modulově řešená
stavba, která zajistí funkčnější zázemí a lepší
pracovní podmínky, v nichž budou pohodlně
fungovat dvě jednotky záchranářů. Parkovací
stání je koncipováno pro tři vozy zdravot-
nické záchranné služby.

„Jednání o zajištění důstojného zázemí pro
záchranáře v areálu Nemocnice sv. Alžběty
Na Slupi i vybudování zcela nového stano-
viště v Nemocnici Na Františku navazuje na
dlouhodobou spolupráci s oběma zdravotnic-
kými zařízeními. S využitím potenciálu Ne-
mocnice Na Františku pro výjezdové stano-
viště se počítalo již v létě 2019 v investičním
výhledu tehdy zamýšlené Metropolitní ne-
mocnice,” dodala radní Milena Johnová.

V různých městských částech po celé
Praze se aktuálně nachází 20 výjezdových
stanovišť, jedno Zdravotnické operační stře-
disko a stanoviště Letecké záchranné služby
na Praze 6 - Ruzyni. Ve střednědobém hori-
zontu počítá Praha s umístěním výjezdových
základen ve třech dalších objektech – v Klá-
novicích, v Suchdole a v Modřanech v objektu
Hasičského záchranného sboru hlavního
města Prahy. V roce 2022 má město v plánu
dokončení nové základny v Argentinské ulici. 

Pražská záchranka bude mít
nové výjezdové stanoviště i na Dvojce

Tančící dům svítil modře
pro podporu nemocných dětí PŘ
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Jak ovlivnil covid-19 dění na
Praze 2 a její rozpočet? Jaké
má teď starostka Dvojky
priority a jaké největší
problémy ve své čtvrti vidí?
A jak je spokojená
s průběhem očkování ve své
městské části?

● Jak řešíte rozpočtové problémy spojené
s výpadkem příjmů způsobených covidem
i daňovými změnami?

Výpadek příjmů jsme samozřejmě pocítili,
ale finanční ztrátu jsme schopni pokrýt úspo-
rami z minulých let. Vzhledem k tomu, že
rozpočet Prahy 2 je sestavován dlouhodobě
s vyrovnaným hospodařením a disponuje do-
statečnou rezervou, nebudou plánované ak-
tivity, investice a opravy městské části nijak
omezeny.

● Budete muset zrušit, omezit či odložit
některé investiční akce či podporu veřej-
nému životu v městské části?

S žádným omezováním plánovaných in-
vestic nepočítáme. Každoročně investujeme
zejména do školství, proto i letos do této ob-
lasti půjde odhadem 70 milionů. Největší
inves tiční akcí bude výměna oken a oprava
střechy v ZŠ Vratislavova, která si vyžádá
20 mi lionů korun. Plánujeme také zahájení
další etapy rekonstrukce parku Folimanka,
kdy by pod Nuselským mostem měl vznik-
nout volnočasový areál, do kterého investu-
jeme 11,5 milionu korun. I letos budeme po-
kračovat  v rekonstrukci chodníků v Praze 2.
Tam, kde to jde, vrátíme dlažbu z pražské
mo zaiky. Počítáme i s dalšími rekonstruk-
cemi bytů a bytových domů. Každoročně
věnu jeme velkou pozornost veřejným pro-
stranstvím. Letos připravujeme revitalizaci
Riegrových sadů nad ulicí Vozová ve výši
17 milionů korun, další z úprav se chystá na
náměstí Míru, do revitalizace okolí kostela
svaté Ludmily se plánuje investice ve výši
12,8 milionu korun. Kromě těchto větších
investičních akcí připravujeme také ozele-
nění některých domů nebo zavedení systému
chytrého zavlažování v parcích Prahy 2. To
se stane součástí dlouhodobého projektu
Udržitelná dvojka, jehož jednotlivé etapy bu-

dou zlepšovat životní prostředí pro naše dvoj-
kové obyvatele.

● Co je největším problémem vaší čtvrti?
Stejně jako jiné městské části aktuálně ře-

šíme očkování nejzranitelnější kategorie oby-
vatel. Vzhledem k chaotické situaci ohledně
centrálního registru jsme museli rychle řešit
očkování seniorů 80+. Vzhledem k naší vlast -
ní iniciativě a ve spolupráci s Všeobecnou fa-
kultní nemocnicí v Praze se nám podařilo
zprostředkovat očkování této nejohroženější
skupiny po vlastní ose. V tuto chvíli řešíme
očkování dalších seniorů, a to ve věkové ka-
tegorii 70–79 let a také učitelů a dalších ne-
pedagogických pracovníků našich škol. Naši
žáci se musí do škol vrátit co nejdříve, pro-
tože distanční výuka není rozhodně dlouho-
době vyhovující. Na tuto situaci se opět při-
pravujeme jako městská část sami, na pomoc
ze strany státu nebo magistrátu nečekáme.

● Vaše priorita pro letošní rok?
Jelikož mám jako starostka ve své gesci

školství, tak je to samozřejmě brzký a bez-
pečný návrat dětí do škol. Většina z nich je

doma už skoro rok, a situace se tak stává ne-
únosná nejen pro děti, ale i jejich rodiče a sa-
motné pedagogy. Snažíme se proto s kolegy
z odboru školství připravit bezpečný scénář
znovuotevření škol spočívající mimo jiné
i v pravidelném antigenním testování dětí.
Toto testování však musí být v první řadě
bezpečné a spolehlivé, pro děti i rodiče co
možná nejméně traumatizující. 

● Jak jste spokojeni s postupem očkování
občanů vaší čtvrti proti covidu?

Díky spolupráci s VFN se nám podařilo na-
očkovat téměř polovinu seniorů 80+ v Pra -
ze 2, takže spokojeni jsme. Udělali jsme vše,
co bylo v našich silách. Podařilo se nám na-
očkovat klienty a zaměstnance našeho Cen-
tra sociálních služeb, abychom tyto ohrožené
osoby co možná nejvíce ochránili. Aktuálně
se připravujeme na očkování seniorů ve věko -
vé kategorii 75–79 let. Budeme opakovat již
vyzkoušenou praxi a seniorům rozesílat do-
pisy s informacemi o zřízení bezplatné info-
linky 800 600 604, přes kterou se budou
moci zájemci zaregistrovat do našeho sez -
namu.

Tentokrát pro starostku Prahy 2

Janu Černochovou (ODS)

Starostka Černochová: Aktuální je především očkování nejzranitelnějších kategorií oby-
vatel
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Praha plánuje novou lávku přes Bělehradskou
Opozice ani památkáři nesouhlasí

lepší časy a přání našich obča -
nů bude vyslyšeno,“ prohlásil
k Schein herrovu návrhu místo-
starosta Prahy 2 Jan Korseska
(ODS).

Bouře na facebooku
Na rozdíl od Korsesky se ale

mnohým obyvatelům Vinohrad
lávka nad Bělehradskou ulicí ne-
líbí. Na facebookové skupině Pra -
ha 2 bez cenzury se kvůli ní strh -
la hotová mela. Diskutujícím na
ní vadí, že údajně naruší atmo-
sféru místa, že na schodech, kte -
ré pod lávkou ztratí na významu,
se budou scházet jenom bezdo-
movci a že to jsou zbytečně vy-
hozené peníze, když se dá bez-
bariérově přejít o necelých dvě
stě metrů dál. Na druhou stranu
se v debatě ale objevily i názory,
že o genius loci v podobě pospe-
rejovaných schodišť nikdo ne-
stojí, že není na místě, aby se
z Vi nohrad stal zakonzervovaný
skanzen, a že je konečně dobré,
když lávka bude stát, a že vedle
schodů je důležitější funkčnost
řešení, v tomto případě tedy pře-
chod silnice bez nutnosti vstupo-
vat do jízdního pruhu.

Proti lávce hlasitě protestuje
i opoziční zastupitel Prahy 2 Ja-
roslav Němec (Piráti). „Bezba -
riérové spojení je v docházkové
vzdálenosti obou schodišť a není
nezbytně nutné ho řešit takto in-
vazivním způsobem, který de-
graduje památkové chráněnou
zónu,“ myslí si Němec. „Nově
umisťovaná lávka by zničila ur-
banisticky cenné komorní a oje-
dinělé řešení obou protilehlých
schodišť, ze kterých by se stala
pou ze podnož mostu,“ tvrdí Ně-
mec. Navíc 30 milionů, které by
měla lávka stát, by se mohly po -
dle něj použít na něco jiného. „Je
ostudou města a Prahy 2, že pa-
mátkové hodnotné schodiště
v pa mátkové zóně Vinohrad
v ma jetku města jsou v tak ne -
estetickém stavu a dlouhodobě
neudržované. Místo vymýšlení
,vzduš ných zámků‘ o lávce, co se
nedotkne schodiště, což je ne-
možné, se mají investovat peníze
právě do oprav a dlouhodobé
údržby schodiště,“ prohlásil Ně-
mec.

Proti i památkáři
S návrhem lávky nesouhlasí

ani památkáři, kteří se ohradili
proti formulaci tiskové zprávy

magistrátu, ve které stálo: „Vý-
sledná podoba lávky se vybírala
z desítky návrhů, které posuzo-
val Národní památkový ústav. Ví-
těz je v souladu s chráněným pa-
mátkovým územím.“ Následně
pak zprávu vyvěsilo na svůj face-
book i Centrum architektury
a městského plánování (CAMP)
s formulací: „Podobu konstrukce

z dvou desítek návrhů nakonec
vybrali památkáři.“ NPÚ ale se
zřízením lávky v daném místě
nikdy nesouhlasil a na výběru
prezentované podoby lávky se ni-
kterak nepodílel.

„Projekt ve fázi studie obsahu-
jící variantní návrhy na zřízení
lávky byl na NPÚ konzultován
a opakovaně předložen, vždy
však bylo shodně konstatováno,
že samotný záměr je z hlediska
památkové péče neakceptova-
telný, a projektant byl již při kon-
zultacích upozorněn, že zřízení
lávky je v daném místě princi -
piálně nevhodné a není v souladu
s režimem památkové zóny Vi-
nohrady, Žižkov, Vršovice,“ pro-
hlásila mluvčí Územního odbor-
ného pracoviště NPÚ v Praze
Andrea Holasová. „Realizace na-
vržené lávky by znamenala fa-
tální proměnu stávající hmotové
skladby místa. Dnešní schodiště
by se proměnila pouze v jakousi
podnož nové lávky, a cenné pů-
vodní řešení by tak fakticky za-
niklo,“ sdělila Holasová. Ma gi -
strát následně na svém webu
for mulaci upravil a Scheinherr
se za chybu v tiskové zprávě
omlu vil.

dokončení ze strany 1

Atmosféra schodiště z počátku 20. století podle některých ná-
zorů utrpí.
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Co mi dal? Omezení a mylné informace. Každý
politik říká něco jiného, lidé jsou z toho zmatení
a nevědí, čemu mají věřit. Všechna média říkají
protichůdné věci. A co mi vzal? Trošku svobody.
Ale já se nenechám moc omezovat. I když respek-
tuji nošení roušek, mytí rukou a dezinfekci. Dělám
ve zdravotnictví, takže je to pro mě normální.

Jarka, 49 let, sanitářka

Já vám něco řeknu – ten covid mě za prvé
strašně štve, vzal mi volný čas, protože nemůžu
vlastně skoro nikam chodit. A co mi dal? Nedal
mi nic! Nic nekoupím, nikam se nemůžu podívat.
Je to jako svobodné vězení. Dělají si s námi, co

chtějí, a my posloucháme jako ovce. Proto nám
také ovce říkají. A až to skončí, tak řeknou: „To jsme

vás pěkně doběhli, panečku. To jste cupali, jak jsme my chtěli.“
Irena, 75 let, důchodkyně (bývalá mzdová účetní)

Vzal mi volnost pohybu, chybí mi cestování.
A co mi dal? Nevím. Nic moc. Pracuji jako zdra-
votní sestra v nemocnici, takže mi přidal spoustu
práce.

Jana, 35 let, zdravotní sestra

Vzal toho hodně a nedal nic. Vzal mi práci. Hodně
to v těch opatřeních přehnali a jsou tak chaotická,
že je každý týden nebo 14 dnů mění. A přitom
sami nevědí, co mají dělat. Měli to nechat tak,
jak to bylo, a zavést jen nějaká omezení, ale aby

nám zůstala práce.
Fery, 53 let, nezaměstnaný kvůli covidu,

pracoval v cestovním ruchu

Covid mi vzal přípravu na přijímací zkoušky.
A dal mi to, že jsem zjistil, kdo je můj pravý a ne-
pravý kamarád. Protože ti, co jsou praví kama-
rádi, ti si se mnou normálně psali, a ti nepraví, ti
si se mnou psali jenom kvůli úkolům.

Jan Zelenka, 15 let, žák ZŠ

Co vám dal a vzal covid?

Co vám dal a vzal covid?
Diskutujte na webu

nasregion.cz/p2-covid

Nic moc mi nedal. A vzal mi možnost vidět se
s rodinou, která žije ve Švýcarsku. Možná loni na
jaře mi dal trošku klidu. To je pravda, to jsme si
užili. Zhruba měsíc jsme byli doma, ale jinak mi
dal spíš samá negativa.  

Ivana Nováková, 61 let, referentka v DPP

Dal mi spoustu nedocenitelného času. A vzal
mi klid. Nemůžu si jen tak v klidu někam sednout
na pivo.

Filip, 27 let, nezaměstnaný kvůli covidu

Nedaleko náměstí I. P. Pavlova jsme se ptali
náhodných chodců na jejich zkušenosti
s covidem-19 a na to, co jim epidemie
přinesla a naopak vzala. Někteří kvůli ní přišli
o práci, jiní o možnost cestovat nebo si dojít
třeba jen na pivo. Další štve, že si vláda s
občany této země dělá, co chce, a přitom
sama neví, co má v současné složité době
dělat. Covid také prověřil opravdové
přátelství.
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● Jak se právě teď daří vašemu ústavu?
Já můžu mluvit především z pohledu uči-

tele, protože u nás učím hlavně na středních
školách, středoškoláky učím on-line, protože
ti jsou s výjimkou dvouleté praktické školy
doma. A potom k nám do škol také chodí děti
ze základky, protože jsme speciální škola
a máme v tomhle trošku výjimku. Takže na-
štěstí školní budova není úplně prázdná. Byly
i takové chvíle, a to je hodně smutný pohled,
když chodíte prázdnými třídami a školou.
Trošku to tu žije, i když asi tak z poloviny
než obvykle. Nám i studentům, kteří musí
být na on-line výuce, osobní kontakt chybí.
Na druhou stranu musím říct, že jsme se –
poučeni jarem – přes léto dobře připravili
a v podstatě jsme sjednotili on-line platfor -
mu, na které budeme pracovat. Studenti jsou
vzorní, připravení včas, kde mají být. Výuka
probíhá podle rozvrhu, vědí, ve kterou ho-
dinu se mají připojit a že tam bude učitel. Ve
třídách máme webové kamery, takže po tech-
nické stránce to běží podle mě poměrně
vzorně.
● Máte jen fyzicky hendikepované žáky
nebo i psychicky?

U nás jsou žáci primárně s fyzickým posti-
žením, ale máme tam i řadu žáků s kombi-
novaným postižením, to znamená, že záleží
na typu školy. Některé přijímají děti i v kom-
binaci s lehkým mentálním postižením, pří-
padně tam máme i několik žáků s poruchou
autistického spektra.
● Ptala jsem se proto, že u fyzicky posti-
žených si dovedu představit, že pochopí,
co je teď za zvláštní dobu. Ale jak tyhle
změ ny přijímají právě děti s mentálním
postižením?

To je velice individuální, každý to snáší ji-
nak. Někdo to potřebuje vysvětlit víc. Samo-
zřejmě funguje rodina i pedagogové. Za běž-
ných okolností pracujeme také s asistenty
pedagoga, takže i ti teď mají svoji důležitou
roli, protože jsou s dětmi stále v kontaktu.
Po kud to nejde osobně, tak rovněž on-line.
Třeba si s nimi víc povídají, když není výuka,
například o přestávkách mezi on-line hodi-
nami. A pomáhají jim na dálku. Využíváme
Microsoft Teams, kde se dá pracovat i na
ploše studenta na dálku, když potřebuje s ně-
čím pomoci. Takže i asistenti se učí nové roli.
● V on-line výuce je důležitá také spolu-
práce rodičů. Jak to funguje u vás?

Myslím, že rodiče jsou velcí hrdinové, pro-
tože na nich to hodně visí. Řada našich dětí
nemůže být doma sama, takže je obdivu-
hodné, jak to zvládají. Nevím o jediném pří-
padu, kde by to nějakým zásadním způsobem
drhlo. Rodiče zafungovali úplně bezvadně.
Třeba úplně na úvod: před rokem, když přišla
první vlna opatření, tak jsme v podstatě ze
dne na den museli všechny rodiče obvolat
a žáky, kteří jsou u nás ubytovaní od pondělí
do pátku, zejména středoškoláky, si museli
rodiče téměř ze dne na den vyzvednout a od-
vézt domů. A i tenkrát, i když to byla úplně
no vá situace, to zafungovalo. Zkrátka si na
ty nové situace víc a víc zvykáme.

Radek Musílek:
Rodiče dětí z Jedličkova
ústavu jsou velcí hrdinové

Sám prošel Jedličkovým ústavem jako žák a po absolvování
vysoké školy se do něj vrátil jako pedagog. Přes všechny
těžkosti podle něj žáci a studenti jejich ústavu distanční
výuku zvládají a rodiče zafungovali skvěle. I když si mnozí
myslí, že být uprostřed hendikepovaných v Jedličkově ústavu
musí být velice smutné, místní učitel dějepisu a občanské
výchovy naopak tvrdí, že to je velice optimistické místo.
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● Na on-line výuku je potřeba určité tech-
nické vybavení, které není levné. Mají
všech ny vaše děti přístup k výpočetní tech-
nice?

Snažíme se, aby měli. Vím, že několika
jsme půjčovali notebook. A také se nám po-
dařilo přes nějaké jiné charitativní projekty
a organizace potřebné vybavení získat.
● Co vám teď nejvíc pomáhá ve vaší práci
a co vám naopak škodí nebo vadí?

Naším zřizovatelem je Magistrát hlavního
města Prahy a já bych řekl, že v rámci svých
možností dělá maximum. Máme dostatečné
materiální vybavení, to znamená, že fasu-
jeme ochranné prostředky a na všech mo-
žných místech byly nainstalovány dezin-
fekční bezdotykové nádobky. Po této stránce
to zafungovalo hezky. Dokonce jsme i jednu
dobu působili jako distribuční centrum těchto
pomůcek pro další organizace. Řekl bych, že
co to jde, tak se nás náš zřizovatel snaží pod-
pořit. I třeba právě v nákupu hardwarového
vybavení pro výuku. Byť by člověk teoreticky
mohl učit z domova, já jsem rád, že chodím
vždy do učebny, ve které bych normálně učil.
Chodím ze třídy do třídy a žáci za mnou ales-
poň vidí svoji učebnu, ve které by normálně
byli.

● Jak si myslíte, že to ještě potrvá? Mluvi -
lo se o tom, že děti půjdou už do škol, teď
ale bude možná zase všechno jinak.

To tedy vůbec netuším. A oficiálně to asi
netuší nikdo. Můj ryze soukromý odhad je
duben. U nás mají někteří studenti různá
progresivní onemocnění, kdy jsou náchylní
k některým chorobám nebo by je daleko hůř
snášeli, takže i v těch krátkých obdobích, kdy
se do škol chodit mohlo, tak preventivně ně-
kteří z nich stejně zůstávali doma.
● Jak se podle vás projeví distanční výuka
na kvalitě vzdělání dětí?

Myslím si, že nejhůř se to odrazí na slab-
ších žácích, protože tady je individuální práce
zásadní. Také už teď slýchám některé stu-
denty, že se bojí, že by měli brzy vstoupit do
maturitního ročníku a nevědí, jak to bude
s maturitou. Mluvím hlavně o středoškolá-
cích, ale i žáci, kteří končí základní školu,
ma  jí zase obavy kolem přijímaček. Ti to ne-
sou asi jako největší psychický tlak.
● Co učíte?

Dějepis a základy společenských věd.
● Jak dlouho jste na Jedličkově ústavu?

Učím zde od roku 2003. A sám jsem do
Jedle chodil na druhý stupeň základní školy,
protože jsem také na vozíku.

Jedličkův ústav
■ Jedličkův ústav založený v roce 2013
je nejstarší české zařízení pro děti a mlá-
dež s tělesným postižením. Dodnes se vě-
nuje vzdělávání, rehabilitaci, sociálním
službám, komplexnímu rozvoji doved-
ností, využití tvůrčího potenciálu a zlep-
šení kvality života lidí s handicapem, mlá-
deži po úrazech, dětem se somatickým
znevýhodněním, s kombinovaným posti-
žením, u některých služeb dokonce celé
rodině s dítětem s tělesným postižením.
■ Děti a mládež zde navštěvují mateř-
skou, základní nebo střední školu (gym-
názium, školu se zaměřením na sociální
činnost, obchodní školu či praktickou
dvouletou školu s učebními obory knihař-
ské práce, šití oděvů a keramická výroba).

Radek Musílek
■ Narodil se v roce 1979 v Praze.
■ Vystudoval pedagogickou fakultu Uni-
verzity Karlovy, obor dějepis a občanská
výchova.
■Od začátku pracuje v Jedličkově ústavu
v roli pedagoga, ale zároveň dělá novináře
pro časopis Můžeš, který vydává Konto
Bariéry, a také se věnuje tematice lidí
s hendikepem. A dělá také tiskového
mluv čí Jedličkova ústavu.
■Má dva malé syny, starší chodí do druhé
třídy, mladší je ve školce.
Za sportovní klub Jedličkova ústavu hraje
curling vozíčkářů a zároveň je v tomto
sportu i členem české reprezentace. Letos
by se chtěl zúčastnit kvalifikačního tur-
naje ve Finsku, aby mohl jet na příští pa-
ralympiádu.

● Proto jste sem šel učit? Možná, že tu
pro vás panuje až rodinná atmosféra?

To každopádně. A to i bez ohledu na to,
jestli jsem sem chodil, nebo ne. V Jedli pracují
lidé určitého typu a je to velice příjemné, ko-
morní prostředí. My máme ve třídách maxi-
málně deset žáků. Máme bližší, osobnější
vztahy jak s žáky, tak i zaměstnanci mezi se-
bou. Myslím, že se známe velice dobře.
● Jací lidé u vás pracují?

Pracují tu lidé s určitým nadšením, ideály,
lidé sociálně zralí a empatičtí, kterým nejde
v životě v hodnotovém žebříčku primárně
o nějaký zisk.
● Co je na vaší práci obtížné?

Řada lidí si myslí, že to tu není snadné, ale
ono je to tady tak pozitivní místo... S tím už
jsem se kolikrát setkal – ty děláš v Jedlič-
kárně, to musí být těžké, protože to musí být
smutné. Ale to vůbec není pravda. Je to velice
optimistické místo. 



10 www.vase2.cz

Vaše 2. Nezávislý měsíčník o dění v Praze 2, vydává A 11, s. r. o., Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00, IČ 27120805,
Registrace MK ČR E 24004, Ročník II, vychází měsíčně, Datum vydání březnového čísla 1. 3. 2021
Příjem inzerce: Marta Šestáková, marta.sestakova@a11.cz, tel.: 603 712 534
Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 29. 3. 2021, časopis vychází 6. 4. 2021

veřejný prostor

Jak statistici upozorňují, přípravy na sčí-
tání probíhají už řadu měsíců, rozhodný
okamžik však nastane o půlnoci 26.

března. Sčítání 2021 primárně připravováno
jako online, podle dřívějších odhadů by tuto
možnost vyplnění formulářů mohlo využít
až 60 % obyvatel, vzhledem k pandemii ale
nejspíš ještě více. Sečíst se online bude totiž
možné bez jediného kontaktu se sčítacími
komisaři.

„Při online sčítání se nenakazíte ani chřip-
kou, ani koronavirem. Možnost sečíst se
z bez  pečí domova je tak další přidanou hod-
notou Sčítání 2021, které bude navíc pro ob-
čany jednodušší a uživatelsky přívětivější,“

Dvojka se sečte.
Statistiky odpoví, kolik zde žije lidí
Stejně jako zbytek republiky
i druhá městská část se sečte.
Chystá se totiž
celorepublikové sčítání lidu.
Koná se jednou za deset let,
odstartuje v březnu. Při
minulém napočítali statistici
v Praze 2 necelých 50 tisíc
obyvatel. Novinkou letošního
sčítání je to, že proběhne
v drtivé většině online.

Ochrana soukromí
■ Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají v České republice ochraně podle zákona
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
■ Údaje mohou být využity výhradně ke statistickým účelům. Všechny osoby, kte ré se
podílejí na sběru a zpracování údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech,
o nichž se v souvislosti se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení
sčítání a je časově neomezená.
■ Výstupem ze šetření údajně jsou zcela anonymizovaná data, ze kterých nelze získat
individuální informace o konkrétních domácnostech ani osobách, což ovšem někteří opo-
nenti zpochybnili. Originální formuláře, stejně jako neanonymizovaná data na technických
nosičích, mají být zničena.

slíbil předseda Českého statistického úřadu
Marek Rojíček.

Příjemnější je letošní sčítání i v tom, že
ubude počet zjišťovaných údajů, a to dokonce
o polovinu ve srovnání s rokem 2011. „Zcela
odpadnou otázky týkající se vybavenosti do-
mácnosti například koupelnou nebo osobním
počítačem, zjednoduší se otázky ohledně
velikos ti bytu, vzdělání či dojížďky do za-
městnání. Vysoký důraz pak klademe na bez-
pečnost a ochranu osobních údajů, kde spl-

ňujeme nejpřísnější standardy,“ doplnil ře-
ditel odboru statistik obyvatelstva ČSÚ Ro-
bert Šanda. 

Sčítání pomůže 
školám i záchranářům

A k čemu že vůbec tato masivní akce je?
Údaje slouží například k plánování mateř-
ských školek či sociálních služeb, data o do-
jíždění pomáhají se změnami v regionální
dopra vě a počet obyvatel pomáhá i integro-
vanému záchrannému systému. 

Pro zajímavost – historicky první česko-
slovenské sčítání lide se konalo 15. února
1921. Ukázalo, že na území dnešní České re-
publiky bylo tehdy 10 009 480 obyvatel. Za
nejdůležitější se tehdy považovalo zjištění
národnosti obyvatelstva, které totiž mělo do
jisté míry potvrdit oprávněnost vzniku sa-
mostatného Československa. Významnou
charakteristikou bylo také povolání obyva-
telstva. Zjištěná zaměstnání se pak porovná-
vala s těmi, která byla zaznamenána v roce
1914. Cílem bylo identifikovat sociální a pro-
fesní přesuny mezi dobou předválečnou a po-
válečnou.
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Přijmeme inzertního manažera
prodej inzerce v lokalitě Prahy 2 ● vytváření

obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském

kolektivu ● nadstandardní výdělek

Více informací na: a11.cz/kariera
nebo na tel.: 725 729 877

INZERCE V2-0303 INZERCE V2-0302

Řádková inzerce ve Vaše 2 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

Ulice Datum Od Do
■ Neklanova 30 pondělí 15. 3. 15.00–19.00
■ Štěpánská x Na Rybníčku úterý 16. 3. 15.00–19.00
■ Chodská x Korunní středa 17. 3. 15.00–19.00
■ Londýnská x Rumunská pondělí 22. 3. 15.00–19.00
■ Vocelova úterý 23. 3. 15.00–19.00
■ Chopinova x Krkonošská středa 24. 3. 15.00–19.00
■ Na Bojišti sobota 27. 3. 10.00–14.00
■ Na Zderaze 7 sobota 27. 3. 10.00–14.00
■ Anny Letenské 13 pondělí 29. 3. 15.00–19.00
■ Sarajevská x Rejskova úterý 30. 3. 15.00–19.00
■ Jaromírova x Svatoplukova středa 31. 3. 15.00–19.00
■ Na Kozačc úterý 6. 4. 15.00–19.00
■ Slezská x Blanická středa 7. 4. 15.00–19.00
■ Na Hrobci čtvrtek 8. 4. 15.00–19.00
■ Trojanova 7 pondělí 12. 4. 15.00–19.00
■ Záhřebská x Americká úterý 13. 4. 15.00–19.00
■ Lublaňská x Koubkova středa 14. 4. 15.00–19.00
■ Sázavská 13 pondělí 19. 4. 15.00–19.00
■ Římská x Italská úterý 20. 4. 15.00–19.00
■ Ostrčilovo náměstí středa 21. 4. 15.00–19.00
■ Pod Slovany x Trojická pondělí 26. 4. 15.00–19.00
■ Polská 36 úterý 27. 4. 15.00–19.00
■ Slavojova středa 28.4. 15.00–19.00

Velkoobjemové
kontejnery

Sběr olejů a tuků
z domácností v Praze 2

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,

televizory a pc monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za
nalo žení (rozhoduje množství
odpa du) a za ujeté kilometry. Od-
vézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hl. města Prahy.

Na území městské části
Pra ha 2 jsou umístěny ná-
doby 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
víke m jsou zřetelně označeny po-
lepem s návodem. Jsou uzam-
čeny, aby se zamezilo vhazování
nepatřičného odpadu, ale také
manipulaci s obsahem. Umístěny
jsou na dvaceti stanovištích:

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

Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova u parku
■ Jaromírova 65

Vinohrady
■ Sázavská 13 
■ Vinohradská 38

■ Londýnská – Záhřebská
■ Polská 4
■ Krkonošská 2
■ Římská 10 (naproti)
■ Jana Masaryka 14
■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8

Vyšehrad
■ Neklanova 27 
■ Vratislavova 16

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet.
■ V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky
do popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do
WC apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí
následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí
do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody
a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.
■ Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře.
Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lékárny
dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a ozna-
čený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva sama
odevzdat.
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