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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Městská část Praha 1 nesouhlasí se
záměrem Magistrátu hlavního měs -
ta Prahy prodloužit pronájem po-

zemku U Bulhara spolku Naděje. Ten zde
dlouhodobě provozuje centrum pro bezdo-
movce, které tady provizorně vzniklo na zá-
kladě dohody Prahy a Prahy 1 z roku 2007.

„Už před čtrnácti lety bylo jasně řečeno,
že se jedná o dočasné řešení a že magistrát
Prahy nejpozději do května 2010 realizuje

dlouhodobé, komplexní a systémo vé řešení
bezdomovectví a že ke stejnému datu od-
straní i dočasnou stavbu Střediska pomoci
Naděje. Máme březen 2021 a vedení hlavního
města se místo toho, aby konečně přišlo s ře-
šením, snaží bez konzultace s Prahou 1 sou-
časný neúnosný stav v tichosti prodloužit.
S tím zásadně nesouhlasíme,“ prohlásil první
místostarosta Prahy 1 Petr Bur gr. „Žádné
komplexní řešení, které by vedlo ke snížení

Stavba z obytných buněk, ve které nabízí pomoc lidem bez
domova organizace Naděje, se stala terčem kritiky jak
městské části Praha 1, tak sdružení Občané Prahy 1. Naděje
se brání, že pozemek magistrátu neleží na území Prahy 1, ale
Prahy 2. A také, že zrušení tohoto nízkoprahového centra by
způsobilo kolaps pomoci bezdomovcům v centru Prahy.
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počtu osob bez domova, využívajících toto
provizorní zařízení, přijato nebylo. V důsled -
ku toho představují bezprostředně přilehlé
lokality, zejména ulice U Bul hara, Bolzanova
a prostor Vrchlického sadů, hygienické a bez-
pečnostní riziko, se kte rým se Praha 1 a její
obyvatelé dlouhodo bě potýkají.“

Strach a nepořádek
K nesouhlasu radnice Jedničky se připojil

otevřeným dopisem primátorovi Hřibovi
a ostatním radním metropole také spolek Ob-
čané Prahy 1. I když se pozemek nachází
v katastrálním území Vinohrady, jeho čle-
nové se cítí být provozem střediska Naděje
dlouhodobě poškozováni. „K situaci a k opa-
kovaně vypsaným záměrům prodloužení pro-
nájmu se vyjadřujeme každý rok, kdy opako-
vaně upozorňujeme na neúnosnost provozu
a jeho následků v přilehlé obytné zóně města
a v blízkých Vrchlického sadech,“ píší napří-
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Praha 1 nesouhlasí s centrem pro bezdomovce.
„Je to Praha 2!“ brání se Naděje

Najdete nás na
www.vasepraha.eu
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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
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Řádková inzerce ve Vaše 2 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

klad v do pisu. „V noci se bojíte
projít parkem, nesedne te si na la-
vičku, která je obsazená osobou,
na kterou se bojíte podívat. Když
odemykáte dům, tak s obavou,
co za dveřmi zase bu de. Děti na
krásné dětské hřiš tě nepouš-
tíme, protože nechceme, aby vi-
děly to, co se děje kolem plotu.
Nepořádek a nehygienické zne-
čišťování nezachrání ani pravi-
delný úklid a snaha policie.“
Podle nich vedou služby Naděje
k cílené migraci a koncentraci ri-
zikových osob, jež nejsou schop -
ny dodržovat základ ní společen-
ská pravidla a jsou zároveň
zdro jem infekčních chorob a no-
siteli psychických problémů.
V drtivé většině to ani nejsou ob-
čané Prahy 1, přesto veškeré ná-
sledky této koncentrace prob-
lémů padají na městskou část
Praha 1 a její obyvatele a podni-

katele. Proto stejně jako Praha 1
žádají magistrát, aby už Naději
nájemní smlouvu neprodlužoval.

Krajně nešťastné!
Společnost Naděje považuje

přístup Pra hy 1 za krajně ne-
šťastný. Zejmé na v době pande-
mie, která podle ní ukazuje, jak
velmi je pomoc pro lidi v nouzi
potřeba. „Do níz ko prahového
denního centra U Bul hara při-
cházejí naši klienti sami, za po-
moci terénních pracovníků nebo
přicházejí z nemocnice se zprá-
vou ‚propuštěn do domácího lé-
čení‘,“ vysvětlil Daniel Svoboda,
ředitel pražské pobočky Naděje.
Kromě sprchy, praní, oblečení
a sociálního poradenství se tam
mohou rovněž nechat ošetřit.
„Zdejší ordinace lékařů jsou mi-
mořádně důležité – jde o jediné
ordinace praktického lékaře, sto-

Má centrum pomoci bezdomovcům zůstat u Hlavního nádraží?

Diskutujte na webu nasregion.cz/p2-bezdomovci

matologa a gynekologa pro lidi
bez domova v Pra ze. Loni jsme
zde ošetřili více než jeden a půl
tisíce lidí. Můžeme tak mimo jiné
chránit město před rizikem ší-
ření infekčních a parazitárních
onemocnění, kterých léčíme ně-
kolik set ročně,“ věří Svoboda.

Naděje podle něj souhlasí
s Pra hou 1 v tom, že je potřeba
problematiku bezdomovectví
v Pra  ze systémově řešit. „To ov-
šem neznamená zánik tohoto
strategicky důležitého denního
centra u hlavního nádraží, ale
naopak vznik více denních cen-
ter. V Praze jich pro lidi v nouzi
není dostatek. Lidé bez domova
nejsou u hlavního nádraží kvůli
Naději. Je to přesně naopak: Na-

děje je zde kvůli tomu, že lidé bez
domova ve všech městech na
světě se přirozeně koncentrují
v blízkosti nádraží a centra. Tato
místa jim skýtají nejlepší mož-
nosti přežití. Vždy bude nutné,
aby u hlavního nádraží středisko
pomoci bylo. Pomoc lidem bez
domova má smysl poskytovat
tam, kde lidé bez domova jsou,“
řekl Svoboda. „Zkušenosti ze za-
hraničí i od nás ukazují, že pokud
se služby pro lidi bez domova
přesunou do okrajových částí
měs ta, klienti za nimi nejdou, ale
zůstávají ve středu města. Pokud
se tedy centrum U Bulhara zruší,
lidé, kterým sloužilo, nepůjdou
jinam, ale budou zde dále, jenže
v daleko horším stavu.“
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„Postarat se o potřebné, to je práce, která
nás naplňuje. Je to to nejmenší, co můžeme
pro naše lidi na Dvojce udělat. A věříme, že
naše pomoc s očkováním, ochrana seniorů,
sociálních pracovníků a pedagogů přispěje
k tomu, abychom se zase všichni brzy vrátili
k normálnímu životu a naše děti se bezpečně
vrátily do školních lavic,“ říká místostarostka
Alexandra Udženija.

Místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija:
Pomáháme rádi. Teď nás lidé potřebují

Radnice Prahy 2 jen na ne-
pružný centrální registr
očkování nikdy nespolé-

hala a ani teď nespoléhá. Už na
začátku ledna nechala naočkovat
klienty a zaměstnance Centra so-
ciálních služeb Prahy 2 a v polo-
vině ledna spustila vlastní regis-
trační systém pro veřejnost
prostřednictvím speciální bez-
platné info linky 800 600 604,
kterou propaguje všemi dostup-
nými informačními kanály tak,
aby se o její existenci pokud mož -
no dozvěděli všichni obyvatelé
Prahy 2. Na toto číslo už několik
týdnů volají podle aktuální vě-
kové kategorie senioři i jejich ro-
dinní příslušníci a registrují se
k očkování. To fakticky probíhá
v „kachlíkárně“ – očkovacím cen-

tru Všeobecné fakultní nemoc-
nice na Karlově náměstí. Pracov-
níci info linky předávají seznamy
zdravotníkům a během několika
dní zájemce kontaktují zpět již
s konkrétním termínem očko-
vání. Vedle poradenství a koordi-
nace samotného očkování zajiš-
ťuje radnice hůře pohyblivým
občanům i dopravu do tohoto
zdravotnického zařízení. O tu se
postarají pečovatelé Centra soci-
álních služeb Prahy 2, kteří v pří-
padně potřeby klienty do ordina -
ce doprovodí a pomohou jim
i s dalšími úkony spojenými s evi-
dencí a průběhem samotného oč-
kování.

Díky vynikající spolupráci se
Všeobecnou fakultní nemocnicí
v Praze tak byli během prvních

„Pomáháme tady a právě teď. A pomáháme rádi. Ne každý si
může pomoci sám nebo má nablízku rodinu či přátele. Pak je řada
na nás. Stačí zavolat,“ říká Alexandra Udženija.

několika týdnů naočkováni všich -
ni občané Prahy 2 starší 75 let,
kteří o tuto službu projevili zá-
jem, a také pedagogové a ostatní
zaměstnanci mateřských a zá-
kladních škol. Svou očkovací dáv -
ku tak dostali rychle, bez zbyteč-
ného stresu a bez čekání ve
fron tě. Tato organizace očkování
neumožňuje chaotické hroma-
dění zájemců v nevelkých prosto-
rách, kde by se mohli nakazit.
Naopak je kladen důraz na nej-
vyšší možnou ochranu dvojko-
vých občanů před infekcí a na

Napsali nám:
■ Jsem seniorka „v první linii“ – koncem ledna jsem dostala od
MČ Praha 2 dopis s nabídkou k očkování a s telefonním číslem
o žádost o registraci, tu jsem okamžitě využila, další den jsem
obdržela informaci o místě, datu a hodině očkování, pak další in-
formaci o posunu času, na určeném místě jsem byla očkována
během asi 10 minut! Nechtělo to nic víc, než zavolat na nabídnuté
číslo! Anna Vinklerová
■ Pokud vám připadá, že žijeme v rozkládajícím se státě, mám
jeden příběh z ostrůvku pozitivní deviace (Praha 2, ale jistě jich
musí být víc). Můj kamarád Mirek Jindra, překladatel Hlavy XXII,
Medojedek a mnoha jiných skvělých knížek, je už devadesátník.
Lidé z Prahy 2 mu sami zavolali, objednali ho na očkování, přijeli
pro něj, v očkovacím centru mu přidělili člověka, který ho bude
provázet, naočkovali ho a zase ho dopravili domů až před práh.
Dvakrát. Takže jo, jde to, když se chce. Viktor Janiš
■ Moc děkuji paní starostce a paní místostarostce za pěkně na-
psaný dopis, který jsem obdržela, za očkování i za to, že bylo vše
perfektně připraveno. Bylo dobře označeno kam jít, dokonce pís-
mena velká tak, aby je přečetl i senior. Objednání na očkování
proběhlo hladce a péče byla skvělá. Když jsem byla na očkování,
tak všichni, kdo tam byli, byli kontrolováni lékařem. Ještě jednou
děkuji. Věra Bicanová

Jak se nechat očkovat?
Je vám více než 70 let?

Žijete v Praze 2?

■ Očkování bude probíhat
v očkovacím centru VFN
v Pra ze, Karlovo náměstí 32,
Praha 2.
■ Budete zařazeni do har-
monogramu, naši operátoři
vám zavolají váš termín a čas
očkování. Dozvíte se vše po-
třebné a odpoví na vaše pří -
pad né další dotazy.
■ Po–Pá 8.00 až 16.00 hod.

maximálně bezpečný průběh ce-
lého procesu očkování, před ním
i po něm. Bezpečí a zdraví dvoj-
kových občanů je aktuálně nej-
vyšší možnou prioritou vedení
radnice, které se vše podřizuje.

Zavolejte nám na číslo:

800 600 604
bezplatná informační linka
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Starostka Prahy 2 Jana Černochová:
Očkujeme, očkujeme, očkujeme!

„Snažíme se oslovit ty dvojkové
seniory z ohrožených skupin,
kteří se ještě neodhodlali nechat
se sami očkovat. Někdy neví jak
na to nebo nemají potřebné
možnosti k tomu si očkování sami
zorganizovat. Proto jsme tu my.
Jde nám nyní hlav ně o to, aby již
dále neváhali a zatelefonovali
nám na radnici. Díky naší skvělé
spolupráci s Všeobecnou fakultní
ne moc nicí jsme společně
připraveni jim pomoci se vším,
co bude potřeba zařídit. Z ohla sů,
kterých se nám týdně dostává
oprav du hodně, je zřejmé, že naši
senioři jsou za tuto pomoc vděční
a očkování vnímají jako důležitou
ochranu před zákeřnou nemocí,“
říká starostka Prahy 2 Ja na
Černochová.

„Moc ráda jsem si sama několik hodin v našem call centru povídala s volajícími. Těší
mne, že jim takto po máháme zařídit komfortní a nestresující přístup k očkování a že
z toho mají radost,“ říká Jana Černo cho vá.

Volejte!
800 600 604

vyřízeno
2 700 hovorů
naočkováno
2 012 seniorů
naočkováno

520 pracovníků
škol

Radnice Prahy 2 se rozhodla jít vlastní
cestou a navázat na dlouhodobou vy-
nikající spolupráci s Všeobecnou fa-

kultní nemocnicí v Praze, která v druhé měst-
ské části sídlí. Vsadila na přímou komunikaci
se svými seniory a jejich očkování si vzala za
své. Proto zřídila bezplatnou registrační
linku, na které zájemce eviduje a hotové se-
znamy pak předává zdravotníkům. 

Svým občanům tuto službu nabídly sta-
rostka Jana Černochová a místostarostka Ale-
xandra Udženija v dopise, který jim rozeslaly
do schránek. O nabídce radnice informovala
i na svém webu, sociálních sítích nebo v rad-
ničních novinách a snaží se ji zprostředkovat
občanům městské části Praha 2 i dalšími způ-
soby. Kromě oslovení dopisem také letáčky
a plakátky, ale i prostřednictvím informací
cen tra sociálních služeb, přes míst ní prak-
tické lékaře a jejich ordinace a podobně. 

O službu je od samého začátku enormní
zájem, telefony tu vyzvánějí v jednom kuse.
Operátoři den ně odbaví i sedmdesát volají-
cích. Ti se na linku obracejí s tím, že již do-
stali dopis, o očkování mají zájem, ale přitom
neví, jak mají dál postupovat. Děkovné dopisy
a čet né ohlasy na sociálních sítích ukazují,
že se radnice vydala správnou cestou.

Nic není zadarmo, nic není samo sebou,
jen tak. Radnici a Centrum sociálních služeb
Prahy 2 stojí zajišťování každodenního pro-
vozu call centra a konkrétní adresné pomoci

Připojte se! Už přes 2000 seniorů z Prahy 2 se k 28. březnu
nechalo očkovat ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově
náměstí, se kterou má radnice dlouhodobě vyzkoušenou
a skvěle fungující spolupráci. Městská část Praha 2 i nadále
pokračuje v pomoci seniorům při zajištění nestresujícího,
dobře organizovaného očkování proti nemoci covid-19 právě
tam, ve všeobecně známé „kachlíkárně“.

seniorům a ohroženým skupinám s rychlou
a kvalitní organizací očkování, někdy i včetně
doprovodu a osobní asistence, opravdu velké
úsilí. Zvlášť nyní, když může dojít i k výpad-
kům zaměstnanců úřadu či centra kvůli ka-
ranténě a podobně. Služba na call centru také
ne ní pro každého. Operátor musí být k dis-
pozici každý všední den od 8 do 16 hodin.
Komunikační dovednosti, empatie, vstříc-
nost a trpělivost jsou samozřejmostí. 

Náročnost této práce si osobně vyzkoušela
i starostka Prahy 2 Jana Černochová, když
několik hodin v kuse odbavovala na lince te-
lefonáty. Mnohé volající příjemně překvapilo,
že na druhé straně telefonu slyší „svou“ paní
starostku. Některé z telefonátů se tak pro-
táhly a změnily v oboustranně příjemné po-
povídání nejen o očkování. Jak se říká „veselá
mysl, půl zdraví“ platilo vždy a dnes to platí
dvojnásob. O

P–
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Ulice Datum Od Do
■ Na Kozačce 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
Kontejnery jsou na každém

stanovišti přistaveny pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku, který je uvedený níže
v harmonogramu vedle data. Po
uplynutí této doby bude kontej-
ner odvezen. Kontejner může
být odvezen i dříve, pokud je již
zcela naplněn! V místě přistavení
je přítomný obsluhující pracov-
ník. Do kontejnerů lze vkládat
pou ze ty odpady, pro které je tato
služba určena.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

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.

Stále je přístupný sběrný dvůr
v Perucké ulici 2452/10, Praha
2. Sběrný dvůr slouží pro obyva-
tele Prahy k bezplatnému odklá-
dání vybraných druhů odpadů
a vyřazených elektrických a elek -
tronických zařízení. 

Provozní doba sběrného dvora
je letním čase od pondělí do
pátku od 8.30 do 18.00 hodin
a v sobotu od 8.30 do 15.00 ho-
din.

Nelze zde odevzdávat nebez-
pečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsahu-
jící dehet, eternit a další materi-
ály obsahující azbest apod.).
Sběrný dvůr rovněž zásadně ne-
přijímá netříděný domovní od-
pad, stejně jako odpad hnijící

nebo 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 zajistit si od-
voz objemného odpadu (např.
rozměrnější nábytek, elektroš-
rot, kovový a dřevěný odpad) pí-

semnou objednávkou zaslanou
faxem (236 040 003), e-mailem
(sbernydvur@komwag.cz), po-
štou nebo osobně na sběrném
dvoře. Cena za objednávkový od-
voz do sběrného dvora se skládá
ze dvou položek, z ceny za do-
pravu, která je účtována ze sběr-
ného dvora na místo nakládky
a zpět a z ceny za naložení odpa -
du dle jeho množství.

INZERCE V2-0403

Kompletní rekonstrukce
bytů, domů, bytových jader, půdní vestavby,

malířské, podlahářské, topenářské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Seriózní jednání a kvalita. 

e-mail: stavbysrba@gmail.com, tel.: 603 814 590

Kam s použitým respirátorem
a samotestovací sadou na covid-19
■ Použité jednorázové ochranné pomůcky, ať už jsou to respirá-
tory, zdravotní obličejové masky či rukavice, patří jedině do směs-
ného komunálního odpadu. Předtím je potřeba je vložit do sáčku,
ten pevně zavázat, a pak dát do pytle se směsným komunálním
odpadem a ten opět zavázat.
■ Testovací sady, určené pro sebetestování osob bez asistence
zdravotního personálu, lze v souladu se zákonem o odpadech rov-
něž řadit mezi směsný komunální odpad.
■ K prevenci před rizikem, že testovaná osoba je SARS-CoV-2 po-
zitivní, je však vždy třeba veškerý odpad z testovacích výrobků
ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

Zákon o odpadech definuje
lé ky jako „nebezpečný od -
pad“ a podle toho je také

tře  ba 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 ko -
mu nálním odpadem hrozí ná -
sled né prosakování nebezpeč-
ných látek do půdy, při splách nutí
do WC je to podobné – nebezpeč -
né látky se mohou dostat do vody

a je velmi obtížné je z vo dy ná-
sledně odstranit.

Jediným správným způsobem
je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvo -
ře, pokud nepoužitá léčiva přijí -
má.

Každá lékárna je proto povin -
na ne pou žité léky od vás vždy
převzít. Někte ré lékár ny dokonce
mají uvnitř prostoru lékárny
dostup ný uza vře ný a označený
kontejner, do kterého může ve-
řejnost nepoužitá léčiva sama
odevzdat.

Jak správně
likvidovat léky

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba
pánve lze odevzdat v každém sběrném
dvo  ře, kde jsou umístěny nádoby s nálep-
kou označující, 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 svo -
dy v domech.
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