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Radnímu Dvojky hrozí pět let vězení.
„Hájím svobodu slova!“ říká stíhaný Veverka

Tuto středu proběhne další soudní jednání, ve kterém čelí pirátský
zastupitel Prahy 2 Robert Veverka obvinění z šíření toxikomanie.
Toho se měl dopustit vydáváním časopisu Legalizace.
„Kriminalizace je v tomto případě zcela zcestná!“ komentuje tento
soudní proces lidskoprávní advokátka Zuzana Candigiota.
okresního soud v Bruntále bude pokračovat soudní proces s Robertem
Veverkou, který od roku 2010 vydává
časopis Legalizace. V něm podle obžaloby
propagoval drogy, za což mu hrozí až pět let
za mřížemi. Při prvním stání čtení obžaloby
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zabralo více než hodinu. Policie zkoumala
60 čísel časopisu z let 2010 až 2020 a podle
obžaloby tam našla více než 200 protiprávních skutků – šlo například o recepty na jídla
s obsahem konopí a další texty, které podle
obžaloby vyzdvihovaly účinky látek a navo-

zovaly dojem legality pěstování konopí a výroby drog z něj.
Podle státního zástupce Jana Žalmana
články v časopisu obsahovaly návody na pěstování konopí zaměřené na dosažení co největších výnosů, jednotlivé pěstební techniky,
které je možné využít k pěstování rostliny
konopí, i popis odrůd konopí setého včetně
jejich vlastností, jako je chuť, vůně nebo obsah účinných látek. Nejméně jeden člověk se
podle obžaloby nechal inspirovat, sehnal si
semena a podle rad a návodů v časopisu
z nich vypěstoval a zpracoval rostliny se zapokračování na straně 3

2

Zpravodajství z Prahy 2

Neptun z Grébovky je k vidění
na Novoměstské radnici
ocha Neptuna byla dlouhá léta umístěna před umělou jeskyní, grottou
v Havlíčkových sadech. Koncem sedmdesátých let však zmizela. Trvalo několik desítek let, než se originál sochy podařilo opět
najít. Do Grébovky už se ale nevrátil. Sochu
z jemného pískovce, kterou vytvořil v letech
1875–1877 sochař Bohuslav Schnirch na
návrh architekta Jana Vorlíčka zdobí od
ledna 2015 prostor vstupní svatební haly
v přízemí Novoměstské radnice. Originál sochy Neptuna si zde mohou zájemci zdarma
prohlédnout vždy v úterý od 14 do 16 hodin.
red
Vstup je přes foyer u vrátnice.

České
vánoční trhy
radiční vánoční trhy navodí sváteční atmosféru nejen obyvatelům druhé městské části uprostřed Vinohrad na náměstí Míru a na
Tylově náměstí. Stánky před kostelem
sv. Ludmily nabídnou pestrou nabídkou
vánočního zboží, jako je například jmelí,
adventní věnce, svíčky, svícny, hračky,
vánoční ozdoby a vazby, cukrovinky, adventní kalendáře, betlémy, výrobky
uměleckých řemesel apod. od soboty 20.
listopadu. Chybět snad nebude ani typické vánoční občerstvení, jako je vánoční punč, medovina, svařené víno, pečené kaštany, teplé palačinky, speciality
na grilu a mnohé další. Podobná atmosféra a nabídka vánočních produktů
čeká návštěvníky vánočních trhů na Tylově náměstí u zastávek I. P. Pavlova od
pátku 26. listopadu. České vánoční trhy
na náměstí Míru i na Tylově náměstí pored
trvají do 24. prosince.

T
Foto Npu.cz
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Heliport záchranky by mohl být
na Rašínově nábřeží

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.

Foto Prague.eu

603 278 555

Praha 2 chce na Rašínově nábřeží heliport pro záchrannou službu, jednání s magistrátem se už ale táhne přes rok.
ruhá městská část již více než rok, zatím ale bezvýsledně, usiluje o přemístění heliportu ze Zítkových sadů na
Rašínovo nábřeží. Nový heliport pro záchrannou službu by měl podle požadavků
odborníků vzniknout na pontonu umístěném
na Vltavě v oblasti náplavky Rašínova nábřeží mezi železničním mostem a Vyšehradským tunelem. Variantu umístění heliportu
na Rašínově nábřeží podporuje vedení radnice Prahy 2, které jeho umístění v Zítkových
sadech považuje za nevyhovující. Nad liknavým a nevstřícným přístupem hlavního
města vyjádřili znepokojení i radní městské
části. „Záchrana lidských životů musí být na
prvním místě. S vedením Prahy probíhají jednání více než rok a navrhované řešení v podobě vybudování heliportu na pontonu Vltavy podporují odborníci i politici napříč
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spektrem. Bohužel, pro vedení Prahy zřejmě
není záchrana životů priorita, protože jinak
si neumím vysvětlit, proč město s realizací
projektu dávno nezačalo. Jako vedení Dvojky
žádáme Prahu o urychlenou realizaci,” uvedla starostka Jana Černochová (ODS).
Záměr vybudovat nový heliport na náplavce vítají také záchranáři. „ Při naší práci
hraje čas důležitou roli a stávající řešení v podobě heliportu v Zítkových sadech je z mnoha důvodů nevyhovující. Navrhovaná změna
by mimo jiné výrazně zvýšila bezpečnost
transportovaného pacienta, Pražanů i posádky vrtulníku a mohla by rovněž přispět
ke zkrácení dojezdových časů při transportech pacientů v mnohdy velmi vážném zdravotním stavu,“ dodal ředitel Zdravotnické
záchranné služby hlavního města Petr Kored
louch.

Dobrý nápad
pro dvojku
ilotní projekt participativního rozpočtu Prahy 2 odstartoval prvního srpna. Nyní postoupil do
další fáze, kterou je setkání nad vybranými návrhy. Setkání se uskuteční ve
středu 10. listopadu od 17.30 hodin
v zasedací místnosti č. 614 v budově
Úřadu městské části Praha 2 na náměstí
Míru. Zájemci z řad široké veřejnosti se
na akci seznámí s detaily i s autory samotných nápadů. Během dvou měsíců
občané podali celkem třináct návrhů.
Většina z nich však nesplňovala stanovená kritéria a byla vyhodnocena jako
nerealizovatelná. Do další fáze postoupily celkem čtyři návrhy. Všechny podané návrhy je možné už teď shlédnout
na webu participativního rozpočtu
red
www.participativni-rozpocet.cz.
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Radnímu Dvojky hrozí pět let vězení.
„Hájím svobodu slova!“ říká stíhaný Veverka
kázanou látkou THC. Jelikož se
tak stalo na Bruntálsku, dostal
se případ k bruntálskému soudu.

Vzdoruji cenzuře!
„Celou kauzu stíhání mé
osoby, tedy vydavatele magazínu
Legalizace i stíhání právnické
osoby, společnosti, která magazín vydává, považuji za nadměrný a unáhlený projev represe, kterému nepředcházela
žádná jiná preventivní snaha orgánů činných v trestním řízení
mému údajnému protiprávnímu
jednání zamezit,“ řekl Našemu
REGIONU Veverka. Magazín Legalizace podle něj během více
než desetileté existence a neskrývaného vydávání a distribuce v oﬁciální síti periodik, neobdržel jedinou oﬁciální výtku,
která by upozorňovala na skutečnost, že by magazín mohl
svým obsahem jakkoli porušovat
platnou legislativu.
„Proto mě velmi překvapuje,
že prvním kritickým hlasem je
rovnou trestní stíhání. To ve své
podstatě útočí na svobodu projevu a práva na informace, když
více než třicetistránková obžaloba, která vytrhává věty či jednotlivá slova z kontextu dovozuje, že publikace odborných
textů s konopnou, resp. drogo-

vou tématikou naplňuje skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie. Obžaloba se
nezaobírá aktuální legislativou
konopí, jeho legalitou a možnostmi uplatnění v léčbě a průmyslu, a vnímá konopí nebo jen
zmínky o něm pouze jako protiprávní akt,“ vysvětlil Veverka.
Podle svých slov u soudu hájí
nejen své dobré jméno a pověst
či existenci magazínu o konopí,
ale i právo a svobodu otevřeně
a komplexně o konopí psát a informovat. „Hájím svobodu nejen
pro sebe, ale pro všechna média,
vzdoruji nebezpečným snahám
zavést novodobou cenzuru
a touze represivních složek vymýtit konopí, když ne z polí a zahrad, tak alespoň ze slovníku,“
dodal.

Společenské nebezpečí
NULA
Trestní stíhání za vydávání
časopisu advokátka Zuzana Candigiota považuje za nelegitimní.
„V pořádku to rozhodně není
a kriminalizace je v tomto případě zcela zcestná. Státní zástupce to měl hned shodit ze
stolu. Tady je kriminalizována
propagace legalizace marihuany
nebo jejích zdravotních účinků,
což už je dnes prokázáno a lidé
si mohou nakupovat léčebnou
marihuany v lékárnách,“ řekla

● Podobný spor
o svobodu slova se
vedl v 80. letech
v USA s pornograﬁckým magnátem
Larry Flyntem, vydavatelem časopisu
Hustler. Jeho případ
se dostal až k Nejvyššímu soudu, kde
se Flynt hájil svobodou slova zaručenou prvním dodatkem Ústavy Spojených států.
● Soud tento precedentní případ jednomyslně rozhodl v jeho
prospěch.
● Film Miloše Formana z roku 1996 popisující Flyntův osud získal Oscara jak pro Formana za režii, tak pro Woodyho Harrelsona za hlavní mužský herecký výkon.

Foto Kinomaniak.cz

Lid versus Larry Flint

Foto Legalmarket.cz

dokončení ze strany 1

Dostane pirát Veverka pět let natvrdo za vydávání časopisu
o konopí?
Našemu REGIONU Candigiota.
„Společenské nebezpečí takového jednání je nulové, a pokud
někdo tvrdí opak tak lže. Mladé
lidi naopak mnohem víc ohrožuje například alkohol,“ myslí si.
Při Veverkovi je i jeho strana,
jejíž členové dle vyjádření mluvčího Pirátů Michala Poláka dlouhodobě usilují o efektivní a smysluplnou regulaci nakládání
s konopím. „Vágní formulace paragrafu o šíření toxikomanie
říká, že do vězení může jít kdokoliv za ‚podporu, svádění či podněcování ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu‘.
Bohužel v zákoně zásadně chybí
deﬁnice toho, co ‚svádění a podněcování‘ přesně znamená,“ sdě-

lil Našemu REGIONU Polák. Orgány činné v trestním řízení
podle něj mohou tento paragraf
vykládat dle vlastního uvážení.
„Historicky byl tento paragraf
využit ke koordinované perzekuci například již v kauze growshopy. Doufáme, že dojde ke
změně legislativy, aby nedocházelo k zahlcování soudů těmito
nesmyslnými spory vykazujícími
znaky šikany a omezování svobody slova,“ řekl Polák. „Trestní
stíhání jakéhokoliv občana,
a v tomto konkrétním případě
našeho kolegy Roberta Veverky,
za vydávání podobného druhu
časopisu, považujeme za nešťastné a nesprávné,“ dodal.
Jitka Kačánová
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Místo, odkud v roce
1989 vyšli studenti na
Vyšehrad a na Národní
třídu a kde se
o padesát let dříve
konal pohřeb Jana
Opletala, se zásadně
promění. Symbolickým
poklepáním na
základní kámen v říjnu
začala výstavba dvou
specializovaných center
– Globcentra
a Biocentra Kampusu
Albertov.

Foto MČ Praha 2

Na Albertově odstartovala
výstavba kampusu za miliardy

rojekt s předpokládanými
náklady 7,8 miliardy korun se stane největším
rozšířením Univerzity Karlovy
za posledních sto let.
„Jsem ráda, že se v následujících letech dočkáme toho, že se
z původně malé uličky, pojmenované podle chirurga Eduarda Alberta, stane právě Albertov tím
hlavním bulvárem v místě, kde
kráčely dějiny. Dějiny, které mají
obrovský význam pro studentstvo, Československo, Českou
republiku, ale i pro Evropu v globálním kontextu,“ zdůraznila na
slavnostním ceremoniálu starostka Prahy 2 Jana Černochová.

P

Poklepání na základní kámen Kampusu Albertov se kromě zástupců státu, EU, hlavního města
a Univerzity Karlovy zúčastnila také starostka Prahy 2 Jana Černochová (uprostřed).
Nové objekty Kampusu Albertov budou určeny pro výuková
a vědecká centra Matematickofyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zahájení výstavby navazuje
na vydání územního rozhodnutí,
klíčového dokumentu v rámci výstavby, které Kampus Albertov
obdržel letos v létě.
„Dostavba kampusu na Albertově je aktuálně nejdůležitějším
projektem Univerzity Karlovy.
Jedná se o bezkonkurenčně největší investici českého státu

a největší výstavbu univerzity
v centru hlavního města Prahy
za posledních sto let,“ uvedl Tomáš Zima, rektor Univerzity
Karlovy. Zásadní význam má
Kampus Albertov i pro městskou
část Praha 2, na jejímž území se
nachází. Městská část se vyjadřovala nesčetněkrát k projektové dokumentaci a podepsala
Memorandum o společném zájmu v oblasti Kampusu Albertov.
„Já i moji kolegové jsme společně se zástupci univerzity za
poslední roky nad touto záleži-

tostí prodiskutovali, a hlavně odpracovali, nepřeberné množství
hodin. A nebyl to vůbec promarněný čas. Mladým a vzdělaným
lidem máme být za co vděčni, a je
naší morální povinností podporovat vzdělanost a podmínky pro
studium těch, kteří budou tvořit
budoucnost naší země. Jako starostka Prahy 2, která má v gesci
školství, jako poslankyně i jako
členka Správní rady Univerzity
Karlovy se pro to snažím dělat
maximum,“ dodala starostka
red
Černochová.

okončení obnovy Čelakovského sadů u Národního muzea už nic
nebrání. Zdlouhavá jednání
s městskými památkáři, pracovníky IPR a architekty jsou
u konce. Jejich výsledkem je, že
budoucí podoba a uspořádání
zeleně bude navazovat na již revitalizovanou část parku v sousedství, a Čelakovského sady
tak budou tvořit jednotný celek.
Pro návštěvníky budou k odpočinku připraveny lavičky, park
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obohatí nové lampy a také například koše na odpadky.
„Stav této části parku byl už
opravdu alarmující. Jsem rád,
že zahradnicky těžko udržitelná díra, která tam vznikla při
stavbě podchodu pod magistrálou, dostane odpovídající řešení. Můžeme začít s realizací
projektu, který neutěšený tranzitní prostor promění v odpočinkovou zónu plnou zeleně.
Součástí revitalizace parku budou stavební i sadovnické prá-

ce. Vzniknou opěrné zídky,
chodníky a cesty z žulové dlažby a kamene, park bude nově
osázen a zavlažován. Nebudou
chybět ani nové lavičky a koše,
a také lampy veřejného osvětlení,“ přibližuje záměr radnice
místostarosta Prahy 2 Václav
Vondrášek.
O výběru dodavatele revitalizace jihovýchodní části parku
Čelakovského sady již rozhodla
rada druhé městské části. Nejvhodnější nabídku k veřejné za-

kázce malého rozsahu podala
společnost Gardenline s nabídkovou cenou 7 098 877 Kč včetně DPH. S vítěznou společností
začne městská část v nejbližší
době jednat o podpisu smlouvy.
Revitalizace začne v ideálním
případě ještě letos. Praha 2
o obnovu části parku nad Legerovou ulicí usilovala už v roce
2018, kdy probíhala revitalizace okolí Národního muzea
a přilehlé části Čelakovského
sadů situované v Praze 1. red
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Titus bude mít premiéru
na Dni válečných veteránů
Jménem Titus se ve starověku
pyšnili římští císaři.
V současnosti je jeho nositelem
obrněný transportér
monstrózních rozměrů, který
bude součástí technického
vybavení Armády ČR. Lidé si jej
budou moc prohlédnout na
náměstí Míru právě na Dni
válečných veteránů, který se
tradičně uskuteční 11. listopadu.
rámci připomínky padlých hrdinů
bude na náměstí Míru už od 10.00 připraven celodenní program. „Dopoledne bude jako obvykle věnováno našim mateřským a základním školám, děti se budou
moci zúčastnit vědomostních soutěží, zástupcům Armády ČR budou předány obrázky, které malovaly děti pro naše vojáky
v zahraničí,“ připomněla starostka Jana Černochová, starostka Prahy 2, na jejímž území
se oslavy Dne válečných veteránů letos konají již posedmé.
Hlavní část programu dne bude slavnostně
zahájena přesně ve 14 hodin, děti z mateřské
školy ve Viničné ulici zazpívají českou
hymnu. Odpoledním programem bude provázet vojenský historik Eduard Stehlík. Při-

Foto MČ Praha 2

V

Děti z mateřských škol v Praze 2 zapichují vlastnoručně vyrobené vlčí máky na pietní
místo s křížky.

Foto Archiv

pomene padlé vojáky ve všech válkách s důrazem na padlé hrdiny novodobé československé a české armády. Významní političtí
a vojenští hosté v doprovodu starostky Jany
Černochové umístí křížky za naše padlé do

Obrněný transportér Titus 6x6 se představí na Dni válečných veteránů na náměstí
Míru.

křížového háje, který bude na náměstí Míru
opět instalován.
V letošním roce uplyne 30 let od války
v Perském zálivu, v souvislosti s tím budou
válečným veteránům z tohoto konﬂiktu předány pamětní plakety. Československá obec
legionářská ocení vojáky roty Aktivní zálohy
Středočeského kraje, kteří mají veliký podíl
na zdárné činnosti jednotky od jejího založení. Premiéru bude mít výstava Perský záliv, věnovaná účasti našich vojáků v tomto
konﬂiktu, a výstava České stopy ve Skotsku,
která přiblíží výcvik našich parašutistů během druhé světové války.
Na náměstí Míru se představí historická
i moderní armádní technika. Namátkou například originální Ford T. Tyto vozidla v roce
1918 používali vojáci Československé brigády ve Francii. Dále vozidlo Loyd Carrier
našich vojáků ze západní fronty a v moderní
části se poprvé široké veřejnosti představí
již zmíněné vozidlo Titus 6x6 pro Armádu
ČR.
Program bude ukončen společnou modlitbou a přímluvou za padlé ve válečných konﬂiktech. Po celý den bude možnost umístit
křížek se vzkazem do křížového háje a přispět do Vojenského fondu solidarity zakoupením znaku červeného máku, který neodmyslitelně k tomuto celosvětovému svátku
red
patří.
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Komplexní
úklid komunikací
polu s každodenním strojním a ručním čištěním přispívá komplexní úklid komunikací ke zlepšení čistoty
obvodu a tím ke zkvalitnění životního prostředí v místě bydliště.
Praha 2 proto žádá řidiče a majitele motorových vozidel, aby ve
vlastním zájmu ve dnech prováděných komplexního úklidu
komunikací neparkovali v oblastech vyznačených dopravními
značkami a nebránili tak průjezdu strojů pro úklid komunikací.
Blok č. 1 1. 11. 2021
■ Náplavní, Záhořanského, Na
Zderaze, Na Zbořenci, Gorazdova, Trojanova, Dittrichova, Jenštejnská, Václavská, Jiráskovo
náměstí, Na Moráni.
Blok č. 2 2. 11. 2021
■ Dřevná, Podskalská, Na Poříčním právu, Pod Slovany, Trojická, Plavecká, Ladova, Na Výtoni,
Na Hrobci, Botičská, Vinařického.
Blok č. 3 3. 11. 2021
■ Vnislavova včetně podjezdu
u železničního mostu, Na Libušince, Vratislavova úsek Libušina x první brána Vyšehrad,
Neklanova, Hostivítova, Přemyslova, Slavojova, Lumírova, Krokova, Čiklova úsek Slavojova x
Krokova, K Rotundě, V Pevnosti,
Štulcova.
Blok č. 4 4. 11. 2021
■ Štěpánská, Malá Štěpánská,
Na Rybníčku, V Tůních, Hálkova, Salmovská, Na Hrádku, Pod
Větrovem.
Blok č. 5 5. 11. 2021
■ Viničná, Kateřinská úsek Ke
Karlovu x Ječná, Melounova, Na
Bojišti, Apolinářská, slepá ulice
Apolinářská porodnice, Wenzigova úsek Sokolská x Ke Karlovu, Albertov úsek Ke Karlovu
x schody Studničkova, Horská
úsek B. Němcové x schody Studničkova, Boženy Němcové úsek
Ke Karlovu x Horská.
Blok č. 6 8. 11. 2021
■ Ostrčilovo nám., Albertov úsek
Na Slupi x schody Studničkova,
Hlavova, Votočkova, Horská
úsek Na Slupi x Votočkova,
spojka Hlavova x Horská, Stud-

S

ničkova, Oldřichova, Nezamyslova, Svatoplukova, NN1927
park. Bělehradská, parkoviště
pod Nuselským mostem Svatoplukova x Oldřichova, Spytihněvova, Korčákova.
Blok č. 7 9. 11. 2021
■ Lublaňská, Mikovcova, Vocelova, Jugoslávská úsek Legerova
x Lublaňská, Tyršova, Koubkova, Fügnerovo nám., Wenzigova
úsek Sokolská x schody Bělehradská, Boženy Němcové úsek
Sokolská x Lublaňská.
Blok č. 8 10. 11. 2021
■ Španělská, Kunětická, Lichnická, Helénská, Vozová úsek
Italská x Riegrovy sady, Na Smetance úsek Italská x Španělská,
Mánesova úsek Italská x Španělská, Balbínova, Římská úsek
Škrétova x Italská, Škrétova, Čelakovského sady úsek Legerova
x Škrétova, Rubešova, Londýnská úsek Anglická x Jugoslávská.
Blok č. 9 11. 11. 2021
■ Londýnská úsek Jana Masaryka x Jugoslávská, Záhřebská
úsek Šafaříkova x Londýnská,
Bruselská úsek Bělehradská x
Londýnská, Šafaříkova, Jana
Masaryka úsek Londýnská x
U Zvonařky, U Zvonařky, Pod
Zvonařkou, Pod Nuselskými
schody, Pod Karlovem, Sarajevská, Fričova, Na Folimance, Rejskova.
Blok č. 10 12. 11. 2021
■ Na Smetance úsek Italská x
A. Letenské, Polská úsek A. Letenské x Budečská, Mánesova
úsek Budečská x Italská, Anny
Letenské, Blanická úsek Římská
x Polská, Sázavská úsek Slezská
x Vinohradská, Budečská úsek
Slezská x Polská, Římská úsek
Italská x Blanická, Ibsenova, Šubertova, U tržnice.
Blok č. 11 15. 11. 2021
■ Belgická, Americká, Uruguayská, Bruselská úsek Londýnská
x Belgická, Záhřebská úsek Londýnská x Francouzská, Jana
Masaryka úsek Francouzská x
Londýnská, Varšavská úsek Uruguayská x Máchova.
Blok č. 12 16. 11. 2021
■ Polská úsek Slavíkova x Budečská, Vozová úsek Chopinova

x Slavíkova, Na Švihance, Krkonošská, Čerchovská, Chopinova,
Mánesova úsek Budečská x Náměstí Jiřího z Poděbrad, Třebízského, U Kanálky.
Blok č. 13 18. 11. 2021
■ Moravská úsek Kladská x Šumavská, Lužická úsek Šumavská x Kladská, Slovenská úsek
Šumavská x schody z Hradešínské, Chodská, Kladská, Dykova
úsek U vodárny x Kladská.
Blok č. 14 19. 11. 2021
■ Máchova, Čermákova, Varšavská úsek Máchova x Šmilovského, Na Kozačce, Rybalkova úsek
Máchova x U Havlíčkových sadů,

Šmilovského, U Havlíčkových
sadů, Koperníkova, Nad Petruskou, Na Kleovce, Perucká po železniční nadjezd.
Blok č. 15 22. 11. 2021
■ Moravská úsek Šumavská x
Sázavská, Lužická úsek Budečská x Šumavská, Slovenská úsek
Šumavská x Francouzská, Blanická úsek Korunní x Římská,
Sázavská úsek Francouzská x
Slezská, Budečská úsek Francouzská x Slezská, Šumavská
úsek Slezská x Slovenská,
NN1924 spojka Slezská x Blanická včetně parkoviště.
Zdroj MČ Praha 2

Velkoobjemové
kontejnery
9. 11 16.00–20:00
■ Neklanova 30
11. 11. 16.00–20.00
■ Vocelova
16. 11. 16.00–20.00
■ Anny Letenské 13
18. 11. 16.00–20.00
■ Sarajevská x Rejskova
20. 11. 9.00–13.00
■ Na Bojišti
20. 11. 9.00–13.00
■ Na Zderaze 7

Zdroj MČ Praha 2

23. 11. 16.00–20.00
■ Jaromírova x Svatoplukova
25. 11. 16.00–20.00
■ Na Kozačce
29. 11. 16.00–20.00
■ Slezská x Blanická
2. 12. 16.00–20.00
■ Na Hrobci
7. 12. 16.00–20.00
■ Trojanova 7
9. 12. 16.00–20.00
■ Záhřebská x Americká

Sběrný dvůr v Praze 2
● Stále je přístupný sběrný dvůr v Perucké ulici 2452/10, Praha
2. Sběrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických
a elektronických 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 hodin.
● Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.). Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, 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 poradí se
správným uložením odpadu do příslušného kontejneru, resp.
sběrné nádoby. Pražané mají také možnost zajistit si odvoz
objemného odpadu, jako je například rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad, písemnou objednávkou zaslanou faxem na č. 236 040 003, e-mailem na adresu sbernydvur@komwag.cz, poštou nebo osobně na sběrném dvoře. Cena
za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou
položek, z ceny za dopravu, která je účtována ze sběrného dvora
na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu dle jeho
Zdroj MČ Praha 2
množství.
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Foto Zivot90.cz

Alzheimerovou chorobou v Česku trpí zhruba
160 tisíc pacientů. V budoucnu jich bude podle
odhadu vědců prudce přibývat. Je nezbytné se na
tuto situaci připravit a budovat další domovy pro
lidi s touto nemocí. Kapacita těch stávajících je
nedostatečná.

Počet nemocných starých lidí se bude zvyšovat.
ednou z možností, jak tento
trend ovlivnit, je prevence
a včasná diagnostika onemocnění. Onemocnění je závažné pro pacienty i pro jejich rodiny. Příbuzným v náročném
prostředí hrozí syndrom vyhoření. Novinky v léčbě a prevenci
Alzheimerovy choroby, rizika
pro pečující osoby a návrh reformy dlouhodobé péče v ČR
představil odborný seminář, který uspořádala městská část Praha 2 ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.
Seminář „Komplexní přístupy
v léčbě a péči u lidí s Alzheimerovou chorobou“ se věnoval
v současné době tolik aktuálnímu tématu – stárnutí populace,
rozvoji degenerativních onemocnění a systému dlouhodobé
péče v ČR. Přednáškový sál zaplnili zástupci odborné veřejnosti, pečovatelé a veřejní činitelé
zaměření na sociální problematiku.
Na akutní nedostatek volných
míst v domovech seniorů upo-

J

zorňuje i příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Praha 2, která dlouhodobě vykazuje
vysoký převis poptávky občanů
Prahy 2 po volných kapacitách
v domově seniorů a nedisponuje
lůžkovou kapacitou pro klienty,
kteří potřebují péči se zvláštním
režimem. Radnice Prahy 2 se na
tuto situaci rozhodla reagovat
a v souvislosti s trendem stárnutí populace plánuje výstavbu
nového unikátního centra Nový
Domov s uspořádáním na principu domácností. Koncept péče,
který vychází ze špičkových západoevropských modelů, představila na semináři místostarostka Prahy 2 pro sociální oblast
Alexandra Udženija.
„Praha 2 je v rámci hlavního
města Prahy územím s nejvyšším indexem stárnutí. Očekává
se, že během příštích dvaceti let
vzroste počet seniorů nad 75 let
dvojnásobně a bude nezbytné
pro ně zajistit dlouhodobou péči.
Dlouhodobou celodenní péči o seniora s demencí totiž není ve vět-

šině případů možné zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Jsem ráda, že jsme tímto
seminářem otevřeli odbornou diskuzi o naléhavosti problému,“
dodala Alexandra Udženija, která tento trend s obavami intenzivně sleduje.
Přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
doc. Martin Anders tento nepříznivý trend potvrdil. Účastníky
semináře seznámil s aktuální situací, vývojem a predikcí Alzheimerovy choroby. Uvedl, že
v posledních pěti letech byl zaznamenán průměrný meziroční
nárůst počtu pacientů s Alzheimerovou nemocí o 4,8 %. A tento
trend bude s největší pravděpodobností pokračovat i v dalších
letech. Podíl případů v populaci
výrazně narůstá s věkem, kdy
většina pacientů s diagnostikovanou Alzeimerovou nemocí je
ve věku od 75 do 89 let. Frekvence výskytu Alzheimerovy ne-

Foto Praha2.cz

Roste počet pacientů s demencí

Místostarostka Prahy 2
představila projekt Dvojky
Nový domov
moci u žen je dvojnásobná oproti výskytu u mužů. Podle dat
NRHZS (Národní registr hrazených datových služeb) je v ČR zaznamenána Alzheimerova nemoc s četností 637 případů na
100 000 obyvatel (data za rok
red
2020).
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