
ZÁŘÍ
Vychází 6. 9. 2021

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Babička svatého Václava, svatá Lud-
mila, zemřela mučednickou smrtí
před 1100 lety  a právě na letošní rok

připadá slavné výročí skonu této pro náš ná-
rod tak významné světice. Při této příleži-

tosti uctění jedné z patronek České země
začala v městské části Prahy 2 významná
rekonstrukce náměstí Míru i k němu přile-
hlého kostela, který je svaté Ludmile zasvě-
cen. 

Část kostela svaté Ludmily
se dočká úprav. Konečně přestane být
Mírák rájem feťáků, doufají obyvatelé

Na náměstí Míru právě probíhají rekonstrukce, společně s nimi se
chystají i úpravy části pseudogotického kostela svaté Ludmily.
Hlavní opravy se budou týkat zejména osvětlení vstupního
schodiště, na jehož místo přijdou původní historické kandelábry.
Náročné restaurátorské práce na nich financuje Praha 2 stejně jako
úpravu náměstí, ovšem mezi místními vznikají obavy, aby nedošlo
ke zpronevěře peněz. 

Srdce Vinohrad
Římskokatolický farní kostel svaté Lud-

mily byl postaven koncem 19. století v pseu-
dogotickém stylu architektem Josefem Moc-
kerem. Kostel v zeleni parku na náměstí
Míru je jedním z nejmladších a zároveň nej-
větších kostelů na území Královských Vino-
hrad. Základní kámen kostela sv. Ludmily
byl položen 25. listopadu 1888 a k slavno-
stnímu vysvěcení došlo pražským arcibisku-
pem Františkem kardinálem Schönbornem
v neděli 8. října roku 1893. Následně byly
do nového pražského chrámu přivezeny os-
tatky svaté Ludmily a jejího vnuka, svatého

pokračování na straně 2
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Václava. Na stavbě kostela se fi-
nančně podílela nejen tehdejší
vino hradská obec, ale i význam -
ní občané Vinohrad. Podobnou
my š  lenku předložila farnost rad-
nici Prahy 2 i nyní v případě pro-
bíhající rekonstrukce. 

Křižíkovy kandelábry
Původní osvětlení vstupního

schodiště kostela, které bylo na-
vrženo Františkem Křižíkem,
bylo před nedávnem objeveno
v chrámovém depozitáři. Jde
o dva kandelábry, které zdobily
vchod do kostela zhruba do de-
vadesátých let minulého století.
Kvůli poničení byly kandelábry

ze schodiště odstraněny a na ně-
jakou dobu upadly v zapomnění.
Jeden z kandelábrů je původní,
ale díky notnému poškození ori-
ginálu bylo nutné jej zrestauro-
vat. Přesná replika stojanu dru -
hé svítilny byla vytvořena přesně
podle Křižíkových návrhů. Oba
kandelábry byly doplněny vrch-
ními lucernami v tradičním čes -
kém provedení, které věrně ko-
pírují původní vzhled podle
dochovaných dobových fotogra-
fií. Podle otce Jakuba Karla Ber -
ky z farnosti sv. Ludmily prý bylo
v minulosti pokusů o opravu his-
torických kandelábrů více, ale na
tak náročnou rekonstrukci se do-
sud nenašel dostatek financí.
Vzhledem k výročí umučení sva -

té Ludmily jej ale napadlo, že by
o poskytnutí peněžního příspěv -
ku na opravu osvětlení mohl po-
žádat radnici. Nakonec se zastu-
pitelstvo v čele se starostkou
městské části Prahy 2 Janou Čer-
nochovou usneslo, že na restau-
rování původních kandelábrů
a farnosti přispěje z městského
rozpočtu částkou 230 tisíc korun. 

Slavnostní odhalení
Ačkoliv byly oba kandelábry

zrekonstruovány již v průběhu
léta, k jejich samotnému slavno-
stnímu odhalení došlo až v neděli
5. září ve večerních hodinách.
Obě osvětlení byla zahalena
a slavnostně je odhalili až před-
stavitelé radnice za doprovodu
koncertu před kostelem. Slav-
nostní odhalení přineslo nejen

krásnou podívanou pro turisty
a návštěvníky Prahy, ale potěšilo
i starousedlíky. „Konečně pře-
stane být Mírák rájem feťáků
a bezdomovců a bude to znovu
hezké místo k procházce a pose-
zení,“ řekla nám dvaaosmdesá-
tiletá obyvatelka Prahy 2, která
již od svého narození, těsně na
začátku války v roce 1939, žije
v těsném sousedství náměstí.

Probíhající rekonstrukci pozi-
tivně hodnotí nejen obyvatelé
Prahy 2, ale i lidé, kteří zde pra-
cují nebo mají k tomuto místu
osobní vztah. „Celá rekonstrukce
bude mít jistě pozitivní dopad
i na pokračování krásného ve-
čera pro návštěvníky Vinohrad-
ského divadla,“ poznamenala
dvaadvacetiletá studentka. 

Karolína Trávníčková

Část kostela svaté Ludmily
se dočká úprav. Konečně přestane být
Mírák rájem feťáků, doufají obyvatelé

dokončení ze strany 1
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Kostel svaté Ludmily během Signal festivalu 2017 v Praze.
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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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Vinobraní
na Dvojce 

Slavnosti vína začnou na náměstí
Míru 17. září, tentokrát vinař ský -
mi trhy. Hlavní program se pře-

sune v sobotu 18. září do areálu Havlíč-
kových sadů – Gré bovky. Vstup je
zdarma. Celé odpoledne bude vyhrávat
cimbálová muzika Limbora, proběhnou
rozhovory s vinaři a vinařské soutěže.
V celém areálu Grébovky bude v sobotu
18. září z čeho vybírat u desítek stánků
z českých i moravských vinařství, růz-
ných bio potravin či netradičních pokr -
mů z různých částí světa. Stánkový pro-
dej v horní části Havlíčkových sadů
zač ne ve 12 hodin. Návštěvníci se mo-
hou těšit také na vinařské městečko
u Grotty s degustací kvalitních tichých
vín od renomovaných vinařů. Po celou
dobu vinobraní se zúčastnění budou ří-
dit protiepidemickými opatřeními. red

Zažijte město jinak
v Americké

Vrámci slavností Zažít město jinak
zaplní Americkou ulici koncerty,
divadlo, workshopy, tance, jídlo

a nápoje. Budou tu stánky místních barů
a restaurací, představí se Bulharská pra-
voslavná obec formou ochutnávky bal-
kánských jídel a vín. MINT Market před-
staví alternativní módu. O hudební
program se postarají Mariachi Azteca
de Praga nebo Cumbia Cooperativa.
U nově otevřené kavár ny 2 deci pro-
běhne hudební workshop spolu se sou-
sedskou kapelou Dubnička-Lahoda.
O program pro děti ve formě divadelních
představení, workshopů a kví zů se po-
starají umělci z Divadla D21. Městská
knihovna nabídne work shopy pro malé
i dospělé. Součástí akce bude také slav-
nost Mexická ulice – La Calle Mexicana,
která návštěvníky seznámí s mexickou
kulturou. red

Dvouletý projekt s názvem Praha 2 –
městská část vlídná k obětem, který
před rokem odstartoval na Karlově

náměstí, úspěšně pokračuje. V důsledku loň-
ských protiepidemických opatření musely
být plánované vzdělávací aktivity odloženy.
Nyní už projekt běží opět naplno.

Úředníci městské části Praha 2, kteří se
v rámci své práce mohou setkat s potenciální
obětí trestného činu, navštívili postupně do
konce srpna pražskou poradnu Bílého kruhu
bezpečí a seznámili se s její činností i rozsá-
hlou nabídkou služeb, kterou organizace obě-
tem poskytuje. Na konci září se pak spolu
s ostatními profesionály, sociálními pracov-
níky, strážníky a policisty, zúčastní v prosto-
rách Novoměstské radnice odborné konfe-
rence, kde budou moci mimo jiné získat nové
poznatky týkající se aktuálních forem po-
moci obětem domácího násilí.

Praha 2 je také připravena ve spolupráci
s Bílým kruhem bezpečí rozšířit povědomí
odborné i laické veřejnosti o situaci obětí
trest ných činů, jejich potřebách, právech,
postavení v trestním řízení a o možnostech
pomoci. Do projektu jsou zapojeny i kni-
hovny, školy, nemocnice, Policie ČR, Městská
policie hlavního města Prahy, kluby pro se-
niory, centra pro matky s dětmi, nestátní
a další organizace na území Prahy 2.

Pokračovat budou i odborné semináře
a vzdělávání strážníků, policistů a dalších
pomáhajících profesionálů, a to i těch budou-
cích. Tito specialisté totiž s ohledem na svou
profesi potřebují svou odbornost neustále

zdokonalovat. Bílý kruh bezpečí v této sou-
vislosti připravil i tematickou brožuru, která
čtenáře provede změtí paragrafů a jedno-
duše vysvětlí práva obětí trestných činů
v rámci trestního řízení. Tu by v rámci zmí-
něného pilotního projektu měli mít k dispo-
zici právě úředníci, strážníci a policisté
z Prahy 2. red

Společný projekt Prahy 2
a Bílého kruhu bezpečí pokračuje

Dobré nápady pro Dvojku

Pilotní program participativního roz-
počtu pod názvem Dobrý nápad pro
dvojku odstartoval 1. srpna. Jde o další

krok vedoucí k širšímu zapojení občanů do
rozvoje městské části. Přispívá také k sou-
sedskému dialogu mezi občanem a radnicí.
Až pět milionů korun rozdělí radnice Prahy 2
mezi vítězné návrhy tak, aby ji celkové ná-
klady na realizaci vybraných projektů nepře-
sáhly.

„Praha 2 je známá tím, že zde bydlí lidé se
silnou vazbou k prostředí, v němž žijí. Proto
jsme se rozhodli dát jim možnost ovlivnit bu-
doucí podobu naší městské části,“ uvedl
místostarosta Prahy 2 Jan Korseska, v jehož
gesci je oblast financí, investic a dopravy.

„Moc se těším na všechny dobré nápady
od našich spoluobčanů a pevně věřím, že
bude tento pilotní projekt úspěšný a přinese
radost řadě lidí,“ doplnila radní pro bytovou
politiku a současně patronka participativ-
ního rozpočtu Renáta Kašická.

Se svým návrhem se může zapojit každá
fyzická osoba starší 15 let, která je občanem
Evropské unie. Zatímco podávat návrh může
v podstatě kdokoliv, hlasovat mohou pouze
místní, tedy občané s trvalým pobytem na
území Prahy 2. Hlasování je možné pouze
ve webové aplikaci, případně osobně ve spo-
lupráci s Informační kanceláří MČ Praha 2
v budově úřadu na náměstí Míru 20.

Samotný program bude mít několik fází.
Jednotlivé návrhy bude úřad městské části
posuzovat z hlediska realizovatelnosti. Ná-
sledovat bude prezentace realizovatelných
autorských návrhů. Vyvrcholením procesu
bude hlasování občanů o tom, které návrhy
mají být z peněz participativního rozpočtu
uskutečněny. Realizační fáze vítězných pro-
jektů je pak plánována od druhého čtvrtletí
příštího roku. Veškeré informace i pravidla
týkající se zapojení do participativního roz-
počtu naleznou zájemci na webových strán-
kách městské části. red
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„Plánovanou revitalizací
projdou parkové ko-
munikace ve východní

čás ti náměstí a především sado -
vé plochy přilehlé ke kostelu.
Současně dojde k rozšíření stá -
vající ho závlahového systé mu.
Jedním z impulzů probíhající re-
novace byl i dlouhodobě neutě-
šený stav zeleně u výstu pu z me -
tra,“ uvedl k záměru radnice
Václav Vondrášek, místostarosta
Prahy 2 pro oblast životního pro-
středí, výstavby, územního roz-
voje a památkové péče. 

Kromě předláždění rozpadlé
a propadlé mozaikové dlažby bu-
dou stávající pěšiny z asfaltu
a zám kové dlažby nahrazeny
pražskou mozaikou, osazeny no-
vými žulovými krajníky a dojde
i k repasování stávajícího mobi-
liáře (laviček). V blízkém okolí
kostela bude položena nová dlaž -
ba z původní mramorové mozai -
ky a okolní zeleň bude chráněna
kovovým plůtkem. 

V rámci realizace sadových
úprav dojde k odbornému ošetře -

ní dřevin, založení nových trval -
kových záhonů jak před koste-
lem, tak za kostelem sv. Ludmily,
k vysazení nových keřů (šeřík
zakrslý, magnolie, šeřík obecný,
jalovec polehlý) a k rekultivaci
travní plochy s volnou výsadbou
(krokus – směs barev). Trvalko -
vý záhon za kostelem sv. Lud-
mily je navržen s kombinací cibu -
lovin a sladěn do lila – fialové
barvy. Záhon bude po celé vege-
tační období velmi atraktivní,
protože tvary květů a celkový
vzhled se navzájem budou rychle
měnit. Současně dojde k rozší-
ření stávajícího závlahového sys -
tému.

Náklady na stavební a sa -
dovnické práce činí včetně daně
z přidané hodnoty celkem
8 458 721 Kč.

Předchozí částečná rekon -
struk ce parku proběhla v roce
2002, v roce 2010 se rozšířil zá-
vlahový systém a byl doplněn
mobiliář parku. Poblíž parku by -
ly instalovány i podzemní kon-
tejnery na tříděný odpad. red

Praha 2 revitalizuje okolí kostela sv. Ludmily

Nový trvalkový záhon v okolí kostela sv. Ludmily ochrání kovový
plůtek.

Plán výsadby počítá s několika druhy trvalek, které pokvetou
v různém období. Záhon tak bude po celé vegetační období
velmi atraktivní. 

Stávající pěšiny z asfaltu a zámkové dlažby budou nahrazeny
pražskou mozaikou a osazeny novými žulovými krajníky.
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Radnice druhé městské části se pustila do úpravy
okolí kostela sv. Ludmily. Akce tak navazuje na
předchozí revitalizace parku, které proběhly
v letech 2002 a 2010. Stavební a sadovnické práce
na náměstí Míru budou pokračovat až do května
příštího roku. 
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Městská část Praha 2 daruje
strážníkům, policistům
a hasičům výpočetní techniku,
mobilní telefony, výstroj
a vybavení posilovny v celkové
hodnotě 240 tisíc korun. Částku
ve výši 350 tisíc korun pak
věnuje na motivační odměny
pro strážníky městské policie. 

Již koncem srpna předali starostka Pra -
hy 2 Jana Čer nochová a radní pro bez -
pečnost Michal Zuna běžecký tre nažer

hasičům ze stanice v Sokolské ulici. Dar si
symbolicky převzal ředitel Hasičského zá-
chranného sboru hl. m. Prahy Luděk Prudil.
Radnice hasičům přispěla částkou 80 tisíc
korun na nákup trenažeru, který si hasiči
sami vybrali. 

„Trenažer slouží standardně k fyzické pří-
pravě členů jednotek, protože hasiči musí
mít fyzic kou zdatnost. Jsou na ni pravidelně
testováni a v každé smě ně mají dvě hodiny
fyzické přípravy,“ vysvětlil ředitel Prudil. 

Městská část Praha 2 v minulých letech
již přispěla hasičům na nákup motorového
člunu pro záchranu osob nebo dvou vysou-
šecích skříní na jejich zásahové obleky.

„S profesionálními hasiči spolupracujeme
už dlouhé roky a kaž dý rok se jim snažíme
pomoci z našeho rozpočtu, a to nákupem ně-
čeho, o co si sami řeknou. Probrali jsme s pa-
nem ředitelem i možnost poskytování slu-
žebních bytů hasičům, protože i to je forma
pomoci samosprávy právě lidem, na které
spoléháme,“ uve dla starostka Prahy 2 Jana
Černochová. 

V letošním roce městská část vyčlenila ze
svého rozpočtu také 80 tisíc korun na nákup
notebooků a mobilních telefonů pro zkvalit-
nění komunikace a přímého výkonu služby

strážníků městské policie. Stejnou částku
vyhradila radnice dvojky i policistům. Těm
plánuje zakoupit 92 kusů taktických rukavic,
které ochraňují ruce policistů před drobnými
zraněními při výkonu služby. 

„Práci bezpečnostních složek na území
naší městské části dokážeme patřičně ocenit.
A to zejména prostřednictvím věcných darů.
Další podporou jsou motivační odměny pro
strážníky,“ dodal radní Prahy 2 pro oblast

bezpečnosti Michal Zuna. Bezpečnost je totiž
jednou z největších priorit městské části. Ne-
zastupitelnou roli při jejím zajišťování a do-
držování veřejného pořádku zde hraje měst-
ská policie.

Radnice se proto rozhodla strážníky pod-
pořit motivačními odměnami ve výši 350 ti-
síc korun, na něž vyčlenila finanční prostřed -
ky ze svého rozpočtu. Strážníkům pomůže
i v řešení bytové problematiky. red

Starostka Prahy 2 Jana Černochová a radní pro bezpečnost Michal Zuna s ředitelem
Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy Luďkem Prudilem. 
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Praha 2 obdaruje strážníky, policisty i hasiče

Praha 2 spouští v novém školním roce
pilotní program „Profesionální trené -
ři v tělocviku“. Zapojí se do něj cel-

kem dvacet prvních tříd ze základních škol
zřizovaných městskou částí. Profesionální
trenéři ze společnosti Sport Academy se
budou pravidelně zapojovat do hodin tělo-
cviku a spolu s pedagogy děti seznamovat
s různými druhy sportů. Cílem je zkvalitnit
a zpestřit hodiny tělesné výchovy a moti-
vovat děti k tomu, aby více sportovaly. 

„Všichni jsme si vědomi toho, jaký devas-
tující dopad měly uzavřené ško ly a školky

na naše děti. Většina z nich neměla žádnou
možnost se setkávat s kamarády, hrát si,
ale ani se hýbat. Naše městská část sport
a po hyb napříč generacemi dlouhodobě
pod poruje. Investujeme do školních hřišť,
fitness parků i pronájmu oválu u Sokola
Královské Vinohrady. Tentokrát jsme se ale
s kolegy usnesli, že je potřeba podpořit také
sportovní vyžití našich dětí přímo ve ško-
lách,“  řekla starostka Prahy 2 Jana Černo -
chová.  

Zkušení trenéři, kteří se specializují na
několik vybraných sportů, budou pravidel -

ně navštěvovat základní školy a spolupra-
covat přímo s pedagogy. Předávat jim zku-
šenosti a učit je, jak výuku zkvalitnit a zpe-
střit. Bude se jednat například o atletiku,
gymnastiku, míčové sporty a minimálně je-
den bojový sport jako například judo. Vý-
hodou je, že si děti budou moci v pra xi vy-
zkoušet hned několik sportů a sa my se pak
rozhodnout, zda se některé mu z nabíze -
ných sportů budou věnovat i mimo školně.

Pokud se program v prvním pololetí no-
vého školního roku osvědčí, městská část
je připravena v něm pokračovat. red

Profesionální trenéři zpestří dětem tělocvik
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Po obsazení Českosloven-
ska fašistickým Němec-
kem odešlo v roce 1939

z Protektorátu Čechy a Morava
i ze Slovenské republiky množ-
ství československých pilotů.
Vel ká část z nich se dostala do
Velké Británie, kde se stávali sou-
částí nově vytvořených českoslo-
venských perutí Královského le-

tectva. Výstava Rytíři nebes se
věnuje nejen letcům stíhacích
a bombardovacích jednotek, ale
i technikům a dalšímu leteckému
personálu Royal Air Force či žen-
skému pomocnému leteckému
sboru.

Připomíná osudy všech těchto
dvou a půl tisíce osob, uvádí je-
jich životopisná data, velkoploš -

Rytíři nebes:
výstava v Muzeu policie ČR
V Muzeu policie ČR se za týden otevírá výstava
věnovaná zahraničním letcům druhé světové
války Rytíři nebes – 311. československá peruť
RAF. Připomíná příběhy statečnosti, hrdosti
a osobních obětí československých bojovníku za
osvobození a obnovení Československa nejen
v boji proti fašismu.

né fotografie, audiovizuální zá-
znamy a především desítky ori -
ginálních unikátních předmě tů,
které patřily významným osob-
nostem působícím v RAF – ge -
nerálům Fajtlovi, Liškutínovi,
Bryk sovi, Nedvědovi a dalším.
Atmosféru dotvářejí exponáty
související s leteckou činností,
kompletní uniformy, deníky, stát -
ní vyznamenání, znaky jednotli-
vých perutí či zbraně.

Výstava prezentuje vojenské
úspěchy a tragické konce připo-
mínaných i opomíjených hrdinů
letectva po celou dobu druhé svě-

tové války. Nezapomíná ani na
je jich další, nezřídka smutné
osu dy po jejím skončení. Různé
for my diskriminace eskalovaly
zej ména po převratu pod ve  de -
ním KSČ v únoru 1948. Před cho -
zí zařazení k jednotkám na
Zá pa dě a odpor k nastupující
domi nantní ideologii končil
v mnoha případech vězením či ji-
nou formou perzekuce. U mnoha
letců vyústil i v odchod do exilu.
Teprve události roku 1989 při -
ne sly části preživších příslušní -
ků RAF a jejich rodinám mož-
nost zasloužené satisfakce. red
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INZERCE V2-0903INZERCE V2-002

Symbolicky před kostelem
svaté Ludmily na náměstí
Míru probíhá do 15. září

výstava s multimediálními prvky
s názvem Sv. Ludmila – kněžna,
matka, babička a Patronka země
České. Kromě života svaté Lud-
mily zájemci na panelech uvidí
také třeba ztvárnění této světice

v umění. Součástí prezentace
jsou i krátká videa seznamující
diváky s místy, kde Ludmila žila,
zemřela a je pohřbena. Návštěv-
níci si mohou po načtení QR kódů
videa pustit i ve svých mobilních
telefonech a tabletech.

V úterý 14. září bude náměstí
Míru hostit tradiční Jarmark

Výstava a tematická hra
k uctění svaté Ludmily
V rámci Roku svaté Ludmily, který připomíná
1100 let od zavraždění svaté Ludmily, první české
i slovanské světice, babičky budoucího svatého
Václava a zakladatelky vládnoucí dynastie,
připravila i Praha 2 nejrůznější akce. Největší
oslavy samozřejmě budou probíhat na hradišti
Tetín, kde byla Ludmila 15. září 921 z příkazu
snachy Drahomíry zavražděna, ale Praha 2 si
bude život a odkaz přemyslovské kněžny
a světice připomínat až do začátku října.

u Ludmily. Návštěvníci se mohou
od jedenácti hodin dopoledne tě-
šit na tradiční jarmark výrobků
klientů chráněných dílen z růz-
ných koutů republiky spojený
s bohatým kulturním progra-
mem, vystoupením kapel, ukáz-
kou řemesel, vystoupením šer -
mí řů, bosonohou turistikou,
pro gramem pro děti a bazarem
oblečení. Na své si přijdou děti
i dospělí.

Praha 2 připravila také ven-
kovní tematickou hru. Při ní
účastníci navštěvují zajímavá
místa, pomocí chytrých mobilů
plní úkoly a osvěžují si tak školní
vědomosti. Zahrát si ji zájemci
mohou až do 30. září. Pro účast-
níky hry je připravena trasa
v dél ce deset kilometrů s celkem
devatenácti zastávkami na zají-
mavých místech na Vinohra-
dech, Novém Městě a Vyšehradu.

Soutěžící hledají na trase tajen -
ky a kódy a plní úkoly. S jejich
plně ním jim může pomoci
i výsta va na náměstí Míru nebo
návštěva webových stránek En -
cyklopedie Prahy 2. Hra byla
spuš těna na samostatných we-
bových stránkách https://puto-
vani.praha2.cz. Účast ve hře je
zdarma. red
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Přerušení dodávky vody
v ulici Rumunská 

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací budedne 14. září od 7.30 do 17.00 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 2 – Vinohrady v ulici Ru-
munská.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Rumunská
č.p./č.o. 697/14, 8/16, 11/18 a 700/20.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou.Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274.

Zdroj PVK

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

vém úseku, který je uvedený ní -
že v harmonogramu vedle data.
Po uplynutí této doby bude kon-
tejner odvezen. Kontejner může
být odvezen i dříve, pokud je již
zcela naplněn! V místě přistave -
ní je přítomný obsluhující pra-
covník. Do kontejnerů lze vklá-
dat pouze ty odpady, pro které je
tato služba určena.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -

la, umývadla, vany a WC mí sy,
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), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a pc
monitory, počítače, lednice, mra-
záky a sporáky. Zdroj MČ Praha 2

Velkoobjemové
kontejnery

Sběr olejů a tuků
z domácností

Jak správně
likvidovat léky

Sběrný dvůr v Praze 2

Ulice Datum Od Do
■ Neklanova 30 pondělí 6. 9. 2021 15.00–19.00
■ Štěpánská x Na Rybníčku úterý 7. 9. 2021 15.00–19.00
■ Chodská x Korunní středa 8. 9. 2021 15.00–19.00
■ Londýnská x Rumunská čtvrtek 9. 9. 2021 15.00–19.00
■ Vocelova pondělí 13. 9. 2021 15.00–19.00
■ Chopinova x Krkonošská úterý 14. 9. 2021 15.00–19.00
■ Anny Letenské 13 středa 15. 9. 2021 15.00–19.00
■ Sarajevská x Rejskova čtvrtek 16. 9. 2021 15.00–19.00
■ Na Bojišti sobota 18. 9. 2021 10.00–14.00
■ Na Zderaze 7 sobota 18. 9. 2021 10.00–14.00
■ Jaromírova x Svatoplukova pondělí 20. 9. 2021 15.00–19.00
■ Na Kozačce úterý 21. 9. 2021 15.00–19.00
■ Slezská x Blanická středa 22. 9. 2021 15.00–19.00
■ Na Hrobci čtvrtek 23. 9. 2021 15.00–19.00
■ Trojanova 7 pondělí 4. 10. 2021 15.00–19.00
■ Záhřebská x Americká úterý 5. 10. 2021 15.00–19.00
■ Lublaňská x Koubkova středa 6. 10. 2021 15.00–19.00

Nusle
■ Sekaninova 30 
■ Slavojova u parku
■ Jaromírova 65

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

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

Vyšehrad
■ Neklanova 27 
■ Vratislavova 16

Na území městské části
Pra ha 2 jsou umístěny
nádoby 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 víkem
jsou zřetelně označeny polepem
s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřič-
ného odpadu, ale také manipula -
ci s obsahem. Zdroj MČ Praha 2

Stále je přístupný sběrný
dvůr v Perucké ulici
2452/10, Praha 2. Sběr ný

dvůr slouží pro obyvatele Prahy
k bezplatnému odkládání vybra-
ných druhů odpadů a vyřaze-
ných elektrických a elektronic-
kých zařízení.

Provozní doba sběrného dvo -
ra 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 maximál ní nosnost
do 3,5 tuny.

Sběrný dvůr je řízen obsluhou,
která vám ochotně poradí se
správ ným uložením odpadu do
příslušného kontejneru, resp.
sběrné nádoby. Pražané mají ta -
ké možnost zajistit si odvoz ob-
jemného odpadu (například roz-
měrnější nábytek, elektrošrot,
kovový odpad) písemnou objed-
návkou zaslanou faxem na čís lo:
236 040 003, e-mailem sberny-
dvur@komwag.cz, poš tou ne  bo
osobně na sběrném dvoře. Cena
za objednávkový odvoz do sběr-
ného dvo ra se skládá ze dvou po-
ložek, z ceny za dopravu, která
je účtována ze sběrného dvora
na místo nakládky a zpět a z ceny
za naložení odpadu dle jeho
množ ství. Zdroj MČ Praha 2

Zákon o odpadech definuje
léky jako „nebezpečný od-
pad“ 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 popel-
nice s komunálním odpadem
hro zí následné prosakování ne-
bezpečných látek do půdy, při
spláchnutí do WC je to podobné
– nebezpečné látky se mohou do-

stat do vody a je velmi obtížné je
z vody následně odstranit. Jedi-
ným správným způsobem je ode-
vzdání nepoužitých léků v lé-
kárně, příp. ve sběrném dvo ře,
pokud nepoužitá léčiva přijímá.

Každá lékárna je povinna
nepo užité léky převzít. Některé
lékárny dokonce mají uvnitř pro-
storu lékárny dostupný uza-
vřený a označený kontejner, do
kterého může veřejnost nepo-
užitá léčiva sama odevzdat.

Zdroj SÚKL
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