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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Hlučně se bavící opilá mládež i bezdo-
movci – to byla pro obyvatele okolí ná-
plavky na Praze 2 noční můra, která

se po uvolnění restrikcí zřejmě znovu vrátí.
Oni už ale nechtějí mít pod oknem každou
noc party. Návrh magistrátu na omezení pití
alkoholu v nočních hodinách na náplavce

proto vítají s otevřenou náručí. „Problém
tady byl ani ne tak v tom, že by prodejci pro-
dávali alkohol do ranních hodin, ale že si lidé
nakoupili ve večerkách lahve a udělali si tady
party," řekl k návrhu radní pro správu ma-
jetku Jan Chabr (TOP 09). Podle kurátora
náplavek Petra Hozmana je teď situace po-

Noční alkoholické „jízdy“ na náplavce budou už brzy
minulostí. Magistrát se rozhodl, že v Podskalí a také na
Smíchově zavede zákaz veřejného pití alkoholu od půlnoci
do osmi ráno. Vedení Dvojky i místní obyvatelé doufají, že je
to zbaví častého rušení nočního klidu opilými návštěvníky
náplavky. Opozice ale považuje tento krok za nesystémový.
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Novinky z druhé městské části
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Svátek lip na Vyšehradě
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Servis:
Kam s odpadem v Praze 2
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někud klidnější také díky tomu, že v minu-
losti problematický bar na lodi Captain Mor-
gan, která se teď jmenuje Martina, změnil
nájemce. „Posezení bude klidnějšího rázu
a příští rok na jaře se otevře podpalubí, kde
bude restaurace," slibuje Hozman. Pravidla
na náplavce se podle kurátora pro letošek
měnit nebudou. „Jsou nastavena, to zname -
ná, že jedeme vše akusticky, bez reproduk-
torů,  maximálně jedna akce za měsíc. Zcela
to okleštit také nelze," řekl Hozman.

Zákaz vítá i radnice
Vedle místních potěšil návrh i radnici Dvoj -

ky, která dlouhodobě řeší hluk a znečišťování
veřejného prostranství nejen na náplavce
Raší nova nábřeží, ale v celém Podskalí. „Na

pokračování na straně 3
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Náplavka bude po půlnoci bez alkoholu.
Konečně! raduje se radnice Dvojky

Najdete nás na
www.vasepraha.eu
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Bastion
znovu otevřený

Po dlouhé epidemické přestávce je
Bastion XXXI opět veřejnosti pří-
stupný a to každý všední den od

14 do 21 hodin a o víkendech od 11 do
21 hodin. Barokní Bastion XXXI je sou-
částí opevnění Nového Města pražského,
založeného roku 1348 císařem Karlem
IV. Vznikl navázáním barokních hradeb
na původní gotické. K Bastionu se dosta-
nete z Horské ulice (stojí za bazilikou
svaté ho Karla na předmostí Nuselského
mos tu) nebo po schodech z parku Foli-
manka.

Některé chodníky
získají lepší vzhled

Další etapa rekonstrukce inženýr-
ských sítí a s tím související vý-
kopy a přípravné práce je na dvojce

v plném proudu. Pokračuje také speciální
program, v rámci kterého se vytipova-
ným lokalitám navrací původní vzhled
a vyměňuje se asfaltový povrch chodníků
za žulovou mozaiku. Radnice Prahy 2
dělá maximum pro to, aby toto období by -
lo pro občany co možná nejsnesitelněj ší.
Usiluje o to, aby probíhající práce obtě-
žovaly občany co možná nejméně. I letos
se tak bude snažit o jejich koordinaci
a jednotlivé etapy prací pravidelně moni-
torovat a vyhodnocovat. Případné nedo-
statky je připravena radnice se zhotovi-
teli a správci sítí a komunikací řešit.
Širokopásmová výměna inženýrských sí -
tí proběhla v mnoha ulicích Prahy 2 už
loni. Celá řada chodníků se tak dočkala
nového povrchu. Tam, kde to historický
kontext umožňoval, byla navrácena mo-
zaiková dlažba, která odpovídá tradiční
po  době širšího historického centra měs -
ta. Letos získají lepší chodníky Vinohra -
dy, Nusle a Nové Město. 

aktuality

NEMOVITOSTI od A do Z

603 278 555

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

výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.

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

Poradenství zdarma – 20 let praxe.
Rychle, seriózně.
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Nová dobíjecí stanice
na Ostrčilově náměstí 

Na Ostrčilově náměstí funguje již čtvrtá
dobíjecí stanici pro elektromobily.
Radnice Prahy 2 tak pokračuje v díl-

čích projektech Smart Cities a spolu s Praž-
skou energetikou rozšiřuje vlastní dobíjecí
síť pro elektromobily. Kromě pěti chytrých
lamp nyní v Praze 2 zájemci naleznou i čtyři
dobíjecí stanice. Nová dobíjecí stanice patří
také do sítě PREpoint, dobíjet u ní mohou
všichni zaregistrovaní držitelé čipů od PRE
nebo prostřednictvím aplikace PREcharge,
která v mobilním telefonu navede uživatele
k volné a funkční dobíjecí stanici a umožní
dobíjení. Nabíjet elektromobil je také možné
pro neregistrované uživatele pomocí QR
kódu. „Těší mě, že Praha 2 je nadále průkop-

níkem v zavádění prvků Smart Cities. Byli
jsme první městskou částí, která iniciovala
před lety instalaci tzv. chytrých multifunkč-
ních lamp. A v nastaveném trendu maximál-
ního využití moderních technologií hodláme
pokračovat. V tuto chvíli máme vytipovány
další lokality pro umístění dobíjecích stanic,
a to v oblasti Podskalí a Nuslí,“ uvedl místo-
starosta Jan Korseska. Spolupráce s Praž-
skou energetikou vynesla Praze 2 ocenění
v rámci III. ročníku soutěže Chytrá města
pro budoucnost 2019. Ta probíhá každoročně
pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, Svazu měst a obcí České republiky a Aso-
ciace krajů České republiky a je zaměřena na
inovace tzv. chytrých obcí, měst a krajů.

Nová podoba
parku U Hradeb

Veřejná architektonická soutěž o ob-
novu parku U Hradeb už zná vítěze.
V konkurenci osmi soutěžních návrhů

zvítězil návrh architektů Miroslava Cikána
a Pavly Melkové z ateliéru MCA. Cílem sou-
těže bylo vybrat návrh, který nabídne nej-
lepší architektonické i krajinářské řešení
revi talizace území kolem Novoměstských
hra deb, navazující na okolní parkové lokality.
Veřejnou architektonickou soutěž vypsala
městská část Praha 2 na konci loňského ro -
ku. „Anonymní soutěž probíhala několik mě-
síců a v porotě zasedla kromě zástupců měst-
ské části i řada předních českých architektů
a krajinářských architektů, kteří hodnotili
celkový přístup k řešenému území, kde by
měla vzniknout i malá zahradní restaurace
a dětské hřiště. Nakonec se porota na vítěz -
ném návrhu shodla jednomyslně, ale vyso-
kou kvalitu měly i další oceněné projekty,“

přiblížil průběh soutěže místostarosta Pra -
hy 2 Jan Kolář. U vítězného návrhu oceni la
porota především citlivou práci s charakte-
rem místa a kompozici jednotlivých objektů
a prostranství. Návrh počítá také s efektiv-
ním hospodařením s dešťovou vodou.

Pobytové terasy

Grilovací místo

Plocha před restaurací
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neutěšenou situaci vždy dopláceli obyvatelé
celého Podskalí, ale zejména obyvatelé okol-
ních domů,“ řekl Našemu REGIONU Michal
Zuna, radní Prahy 2 pro bezpečnost. „Naše
rad nice nikdy neměla a stále nemá náplavku
svěřenou do správy, dělá však pro zklidnění
situace maximum – komunikujeme se zá-
stupci Hlavního města Prahy,  s místním ob-
čanským spolkem Praha ohleduplná, se
správ cem náplavek i s policisty a strážníky,“
popsal kroky radnice Zuna. „Chceme, aby ná-
plavka byla místem s kulturní a společenskou
přidanou hodnotou. Nikoliv místem ,alkoho-

lových nočních jízd‘. Konzumaci alkoholu na
náplavce v nočních hodinách považujeme
stále za problém. Problém, který se nyní
s rozvolňováním vládních opatření vrací
v plné síle,“ myslí si Zuna. Již nyní je vyhláš -
kou zakázáno pít alkohol v přilehlých parcích
a v horní části Rašínova nábřeží, a k těm to
místům přibude i spodní část Rašínova ná-
břeží neboli náplavka v pražském Podskalí.
„Považujeme to pro obyvatele Podskalí za
další krok správným směrem po zavedení
pravidel pro pořádání krátkodobých a dlou-
hodobých akcí. Věříme, že připravovaná
úprava povede k dalšímu tolik potřebnému
zklidnění lokality,“ dodal radní Prahy 2.

dokončení ze strany 1

Náplavka bude po půlnoci bez alkoholu.
Konečně! raduje se radnice Dvojky.

Myslíte, že zákaz alokoholu
na náplavce bude účinný?

Diskutujte na webu
nasregion.cz/p2-naplavka

Kde se v Praze 2
nesmí pít veřejně alkohol?

■ Kromě obecných zákazů platných po celé Praze, týkajících se pití alkoholu v okruhu
100 metrů od stanic metra, škol, školských a zdravotnických zařízení, na dětských hřiš-
tích a pískovištích a na zastávkách MHD, se alkohol nesmí pít ani na vybraných veřejných
místech. Z ulic a náměstí to jsou Francouzská – od náměstí Míru po ulici Záhřebskou,
Jugoslávská mezi Legerovou a Bělehradskou, Karlovo náměstí, náměstí I. P. Pavlova, ná-
městí Míru, náměstí Pod Emauzy, Palackého náměstí Pod Slovany, Podskalská od ulice
Dřevná po ulici Na Hrobci, Trojická a Tylovo náměstí.
■ Z obchodních center se zákaz vztahuje na prostranství u supermarketu Lidl v ulici Na
Slupi mezi ulicí Horskou a Ostrčilovým náměstím a veřejně popíjet alkohol se nesmí ani
na stráni ohraničené ulicemi Bělehradská, Lublaňská a předmostím Nuselského mostu,
naproti supermarketu Billa, u Bělehradské 350/50 a v Zítkových sadech. Tento zákaz
neplatí pro restaurační zahrádky, stánky s občerstvením nebo na pořádání akcí jako na-
příklad vinobraní, posvícení či silvestrovské a novoroční oslavy.

Trestat můžete už dnes
Zástupce opozice Robert Veverka (Piráti)

chápe, že radnice Prahy 2 pod vedením sta-
rostky Jany Černochové (ODS) chce vyjít
vstříc místním občanům, kteří si dlouhodobě
stěžují na rušení nočního klidu především al-
koholem omámenými návštěvníky této loka-
lity. Samotný zákaz pití alkoholu podle něj
ale efektivním řešením tohoto palčivého
problému není. „Je represe, ve snaze snížit
nadměrnou konzumaci alkoholu a s ní souvi -
sející dopady a škody, tím vhodným nástro-
jem, jak čelit alkoholovému abusu? Před ri-
ziky spojenými se zneužíváním alkoholu by
měla varovat preventivní opatření, informač -
ní kampaně, výchova a vzdělávání,“ sdělil
Na šemu REGIONU Veverka. „Chystané ne-
systémové opa tření, které jen plošně ome-
zuje práva všech dospělých osob, aniž záro-
veň nabízelo jakoukoli osvětu a prevenci, je
tak místo pomoci spíše důkazem neochoty
skutečně řešit dopady užívání alkoholu v cen-
tru metropole. A pokud už existuje touha ně-
koho trestat, tak rušení nočního klidu je již
dnes snadno vymahatelný přestupek,“ tvrdí
Veverka.

O změně obecní vyhlášky hlavního města
Prahy týkající se pití alkoholu na náplavce se
mluvilo již vloni v létě. Návrh změny ale ještě
doposud neprošel radou magistrátu, takže je
otázkou, kdy začne skutečně platit. 

Náplavka: Báječné chvíle pro turisty, horor pro místní.
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Nový volnočasový areál
vybu duje městská část
Pra ha 2 pod Nuselským

mostem. Ten někteří Pražané
vnímají jako stavbu století, jiní
jako betonové monstrum. Pro ar-
chitekty takové území předsta-
vuje výzvu.  Mezi areálem a Nu-
selským mostem totiž musí být
synergie, jinak to urbanisticky
nebude fungovat.

Nusle v sobě mají velký poten-
ciál, částečně nevyužívaný. „Fo-
limanka má své specifické kouzlo
v tom, jak je sevřená do Nusel-
ského údolí. A to, že údolí protíná
Nuselský most, z ní dělá silné
místo s výrazným akcentem.  Nu-
selský most je středobod, domi-
nanta i orientační prvek. Takže
když se má něco v Nuslích ode-
hrávat,  jedině pod mostem,“ po-

V zimě kluziště
a v létě místo pro piknik

Bude to skvělé místo pro rodiny s dětmi, na piknik, k setkávání
s přáteli i pro sport. Městská část Praha 2 chystá nový multifunkční
areál v parku Folimanka. Nusle v něm získají novou dominantu.

Výstava Udržitelná Praha
■ Bude se konat v pražské výstavní síni Mánes od 10. do 30. čer -
v na. Přístupná bude denně od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma,
nut né jsou respirátory. Praha 2 zde představí své vize udržitel-
ného života metropole a model volnočasového areálu Folimanka.
■ Podrobnosti se zde dozvíte i o novém projektu městské části
Udržitelná dvojka, který se týká opatření Prahy 2 v souvislosti
s klimatickými změnami. Volnočasový areál Folimanka se k pro-
jektu Udr žitelná dvojka hlásí vybudováním retenční nádrže, která
bude zadržovat dešťovou vodu, a vrtanou studnou.

znamenává architektka Jana
Mastíková z ateliéru Loxia, který
zpracoval architektonickou stu-
dii, podle níž se bude stavět.

Nusle nový areál oživí. Proti
jednolité betonové šedi Nusel-
ského mostu sází nová koncepce
na barevný akcent žluté a modré
barvy. Žluté bude nové schodiště,
stánek s občerstvením a stolky
na piknik s možností půjčení
grilu. Městská část chce pikniko-
vými místy udělat radost Praža-
nům – letní grilování ve městě je
čím dál oblíbenější aktivitou.
V zimě se zase pod Nuselským

mostem bude bruslit, k umělému
kluzišti v Grébovce tak přibyde
v Praze 2 další místo. Těm, kdo
hledají jen volný plácek, bude
k dispozici menší oválný prostor
s betonovým kruhovým obrubní-
kem a umělým trávníkem upro-
střed k posezení nebo například
k trénování dřepů.

Praha 2 představí model vol-
nočasového areálu na Folimance
v rámci červnové výstavy Udrži-
telná Praha v pražském Mánesu.
Své plány s Folimankou také
představila ve veřejné diskusi
v rámci sociálních sítí.

Návštěvníkům Folimanky by měla sloužit také cvičební plocha.

Víceúčelová plocha se v zimě promění na kluziště pro veřejné
bruslení. Led zajistí mobilní chladicí technologie.

Jedním z hlavních prvků volnočasového areálu má být víceúčelo -
vá plocha v podobě velkého modrého oválu.
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životní prostředí
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Praha 2 spustila projekt
Udržitelná dvojka
■ Prostřednictvím tohoto projektu bu-
dou mít občané přehled o připravova-
ných, probíhajících nebo realizovaných
opatřeních v oblasti životního prostředí,
adaptace na klimatické změny a energe-
tiky. Projekt bude také podporovat akti-
vity zaměřené na zlepšování životního
prostředí a usilovat o zapojení škol i ve-
řejnosti do diskuse k tématu. 
■Hlavní motiv projektu tvoří dvě kapky,
které symbolizují modrou a zelenou in-
frastrukturu v Praze 2. Tento motiv bude
provázet celý projekt, občané se s ním
budou setkávat v Novinách Prahy 2, na
webu městské části, na sociálních sítích
i v rámci různých doprovodných aktivit.
■ Městská část Praha 2 se zlepšování
úrovně životního prostředí a kvality ži-
vota ve veřejném prostoru věnuje dlou-
hodobě. Každoročně ze svého rozpočtu
vyčleňuje nemalé prostředky na péči
o ze leň, čistotu a úklid veřejného pro-
stranství a také hospodaření s odpady.
Sází se stromy, rekonstruují se parky,
obnovují se vodní prvky, umisťují mlho-
viště a buduje se síť podzemních kontej-
nerů na separovaný odpad.

Praha 2 bude zase o něco
zelenější. Městská část
pokračuje v projektu
Udržitelná dvojka, který
zahájila loni ve spolupráci
s Českou zemědělskou
univerzitou. Má obrátit
pozornost k šetrnému
přístupu k životnímu
prostředí.

Pro děti z mateřské školy Šumavská to
je vítaná změna. Domek v jihovýchodní
části sadů Svatopluka Čecha, který

slouží jako zázemí jejich školky, býval často
počmárán sprejery. Nyní domek na rohu ulic
Slezská a U Vodárny pokrývá zelená fasáda,
která čeká na slunce, aby rozkvetla pestrými
barvami květů. Podobných míst bude v Pra -
ze 2 přibývat. 

Souvisí to s projektem Udržitelná dvojka,
kterým chce městská část udržet Prahu 2 ze-

lenější a schopnou obstát v podmínkách pro-
bíhajících klimatických změn. Projekt odstar-
tovala loni v Grébovce, jejíž historická vinice
se pomocí speciální technologie začíná zavla-
žovat dešťovou vodou. Cílem je úspora pitné
vody. Tomuto efektivnímu zalévání napo-
máhá soubor podzemních čidel i nová re-
tenční nádrž ve spodní části parku. Úspora
vody je velké téma, Praha 2 nyní testuje sy-
stém chytrého zavlažování parků. Poprvé si
ho vyzkoušela v sadech Bratří Čapků. 

Další velké téma je úspora energie a zdrojů.
V souladu se strategií Udržitelné dvojky rad-
nice Prahy 2 rozšiřuje vlastní dobíjecí síť pro
elektromobily. Nejnovější je v Nuslích na

Místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija:
Zelených ploch bude na Dvojce víc

Ostrčilově náměstí, další bude v Podskalí.
V Praze  také funguje pět chytrých lamp. I to
jí vyneslo ocenění v III. ročníku soutěže
Chytrá města pro budoucnost 2019. Ale jsou
tu další úskalí. Takzvané městské tepelné os-
trovy zvyšují celkovou poptávku po elektřině,
zejména v horkých letních dnech, kdy v do-
mech a kancelářích naplno běží chladicí sy-
stémy a spotřebiče. Výzkumy ukazují, že
poptávka po elektřině z důvodu chlazení
stoupá o 1,5–2,0 % za každé zvýšení teploty
vzduchu o 0,6 oC nad 25 oC. Praha 2 proto
zvyšuje množství vodních prvků ve veřejném
prostoru a kde to jde, místo asfaltu vysazuje
zeleň.

Projekt Udržitelná dvojka hledá řešení, jak
se vypořádat se současnými klimatickými
změnami, kdy výkyvy počasí, zhoršení kva-
lity ovzduší i zvýšená energetická náročnost
činí život ve městě čím dál problematičtější.
Aby se v něm dalo žít i v budoucnu, je zapo-
třebí pro to něco udělat už teď. Udržitelná
dvojka, jejímž symbolem je modrá a zelená
kapka, si klade za cíl snížit negativní dopady
života ve městě na zdejší krajinu. A právě ar-
chitektura, zejména zelená architektura,
v tom sehrává a bude sehrávat klíčovou roli.
Městská část Praha 2 v souladu s touto tezí
chystá v blízké době ozelenění prostranství
před ZŠ Botičská, ozelenění fasády domu Na
Libušince, revitalizaci parků a výsadbu dal-
ších okrasných keřů a stromů.

„Praha 2 je krásná a zaslouží si být krásná
i do budoucna. Na to jsem myslela, když jsem
sázela popínavé růže k fasádě domečku při
mateřské školce Šumavská. Pro zdravé
a životaschopné město je důležité udržovat
strategii udržitelného rozvoje. A o tom je náš
projekt Udržitelná dvojka.“

www.praha2.cz/Udrzitelna-dvojka
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Tradice slavností byla zalo-
žena v roce 2006, kdy si
měs ta Praha a japonské

Kjóto připomínala deset let vzá-
jemného partnerství, a až na ma -
lé výjimky se od té doby konají
stej ně.

Loď na náplavku na Výtoni do-
pluje kolem sedmé hodiny večer,
před osmou průvod dorazí na Vy-
šehrad. „Tady lukostřelci očistí
obřadní prostor, samurajové se

utkají s démony, dunění bubnů
probudí dosud spící požehnané
síly, frašky kjógen je rozveselí, li-
turgie uctí,“ přibližuje význam
jednotlivých součástí oslav orga-
nizátor festivalu Robin Heřman.
V pátek večer se proto účastníci
mohou těšit na samurajský sou-
boj s démony, ukázky lukostřelby
kjúdó, hudební představení, ale
také očistné rituály a liturgie. Po
západu slunce zažehnou samu-

rajové symbolické pochodně.
V so botu na návštěvníky čekají
výtvarné a hudební díly pro celou
rodinu, připraveny jsou různé
publikace o Japonsku a japonské
kultuře, artefakty, čajová škola
Urasenke bude podávat čaj mač -
ča a cukroví, Česká asociace shō -
gi a Česká asociace Go připravily
deskové hry.

Stejně jako v minulých letech
bu de pro zájemce připravená i no -

Svátek lip na Vyšehradě
Náplavka pod Vyšehradem se letos už
pošestnácté stane svědkem mimořádné
události. V pátek 11. června večer se po
proudu Vltavy nejdříve ponesou údery
bubnu, a pak už se objeví dračí loď přivážející
svatostánek střežený urostlými samuraji.
Z náplavky se pak vydá vzhůru na Vyšehrad
alegorický průvod doprovázející svatostánek
na místo samotných oslav, na Královskou
akropoli. Tím bude zahájen festival Bodaidžu
macuri, Svátek lip. Alegorický průvod přichází na Vyšehrad.

Lukostřelci kjúdó.

vá sportovní disciplína sky cross.
Na pódiu se vystřídají hu deb ní
představení, ukázky bubnování
a tanců, samurajové zno vu před-
vedou své bojové tech niky v plné
zbroji, Divadlo kjógenu předvede
tradiční frašky a připravená je
i minidílna kjógenu.

„Chvála požehnané moci pří-
rody se spojuje se vzdáním úcty
prastarým kulturním tradicím
i zbožným nasloucháním hlasu
posvátného místa. Tak jako byly
do starověkého Japonska uve-
deny rituály z kontinentu, aby
poskytly materiál pro vyjádření
niterných pocitů japonského člo-
věka i oporu jeho snahám o povz-
buzení vlastní kulturní tradice,
obracíme se dnes my s podob-
ným očekáváním k obřadnosti ja-
ponské. Věříme, že v ní můžeme
najít dostatek podnětů pro naši
vlastní radost, vděčnost, paměť,
hrdost, souhru i obětavost, že
nám může pomoci nalézt naše
vlastní místo v kultuře, jejímiž
jsme dědici i tvůrci zároveň,“ po-
znamenávají k festivalu pořada-
telé.

Akci pořádá bubenické sdru -
žení Wadaiko yosa-yosa ve spo -
lu práci s Velvyslanectvím Ja -
ponska v ČR, Česko-japonskou
společností a NKP Vyšehrad.
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BASIC GOLF 6 – 9 LET 
5.900 Kč

PLAYER GOLF 9 – 15 LET 
7.900 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ

GOLF KEMP 2021

pod vedením profesionálních trenérů
8 TURNUSŮ 5. 7. – 27. 8.

UŽIJTE SI 

SKVĚLÉ 

PRÁZDNINY 

S GOLFEM!

Termíny (pondělí – pátek):
I. 5. 7. – 9. 7., II. 12. 7. – 16. 7.,  

III. 19. 7. – 23. 7., IV. 26. 7. – 30. 7., 
V. 2. 8. – 6. 8., VI. 9. 8. – 13. 8.,  

VII. 16. 8. – 20. 8., VIII. 23. 8. – 27. 8.

Golf Club Hodkovičky, z.s., Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 
e-mail: tcm@hodkovicky.cz, 

tel.: +420 244 460 435, +420 737 284 377 
www.hodkovicky.cz

INZERCE V2-0601

pondělí 7. 6. 15.00–19.00
■ Jaromírova x Svatoplukova

úterý 8. 6. 15.00–19.00
■ Na Kozačce

středa 9. 6. 15.00–19.00
■ Slezská x Blanická

čtvrtek 10. 6. 15.00–19.00
■ Na Hrobci

pondělí 14. 6. 15.00–19.00
■ Trojanova 7

úterý 15. 6. 15.00–19.00
■ Záhřebská x Americká

středa 16. 6. 15.00–19.00

■ Lublaňská x Koubkova
čtvrtek 17. 6. 15.00–19.000

■ Sázavská 13
pondělí 21. 6. 15.00–19.00

■ Římská x Italská
úterý 22. 6. 15.00–19.00

■ Ostrčilovo náměstí
středa 23. 6. 15.00–19.00

■ Pod Slovany x Trojická
čtvrtek 24. 6. 15.00–19.00

■ Polská 36
pondělí 28. 6. 15.00–19.000

■ Slavojova

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 2

Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku, kontejner může být
odvezen i dříve, pokud je již zcela
naplněn! V místě přistavení je
přítomný obsluhující pracovník. 

Do VOK je možné odložit ná-
bytek, koberce, linolea, zrcad la,

umývadla, vany, sportovní náči -
ní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živno -
stenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, nebezpečný od-
pad, bioodpad, stavební odpad,
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory, lednice, a sporá ky.

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

Vinohrady
■ Sázavská 13 
■ Vinohradská 38 
■ Londýnská – Záhřebská
■ Polská 4 
■ Krkonošská 2
■ Římská 10

■ Jana Masaryka 14
■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8

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

Vyšehrad
■ Neklanova 27 
■ Vratislavova 16 

Sběr olejů a tuků
z domácností v Praze 2

Na území městské části
Praha 2 jsou umístěny ná-
doby na sběr použitých

potravinářských olejů a tuků
z do mácností.

Olej musí být zbavený zbytků
jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale
pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo ka-

nystrech. Použité oleje a tuky
jsou zpracovány a využity na
ekologicky šetrné výrobky.v

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