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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 7

Bučení dětí, které fandily Spartě při zá-
pasu s glasgowskými Rangers, vyvo-
lalo ve Skotsku obvinění z rasismu

nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče a potažmo
celou zemi. Paradoxem je, že jedenáct tisíc
dětí se na stadion dostalo díky výjimce z pra-
videl UEFA. Jinak by kvůli rasismu, jehož se
měli dopustit fanoušci Sparty v srpnovém
zápasu s Monakem, zůstaly tribuny prázdné.

Největší emoce mezi dětmi vyvolával fin-
ský hráč tmavé pleti Glen Kamara, který se
v Čechách nechvalně proslavil po jarním zá-
pase s pražskou Slavií. Nejdříve obvinil jejího
obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky
a po utkání ho i fyzicky napadl. Zatímco
Kúdela, který Kamarovo obvinění odmítl, do-
stal za rasismus zákaz hraní na deset zápa -
sů, a přišel tak o účast v mistrovství Evropy,

Neurážejte nám děti! vzkazuje do
Skotska Sparta. O rasismus nešlo!

Zářijový zápas Evropské ligy mezi skotskými Rangers a pražskou
Spartou rozpoutal ostrou diplomatickou přestřelku. Fandící děti na
Letné obvinili skotští hráči a bafuňáři z rasismu. Sparta je brání
a doufá, že UEFA uzná, že o rasismus nešlo. Stojí za ní i její odvěký
rival Slavia a dokonce ministr zahraničí.

Kamarovi za útok na Kúdelu zakázali start
jen ve třech zápasech. Děti na něj bučeli
prakticky při každém jeho kontaktu s míčem
a jejich nelibost vyvrcholila, když byl v dru-
hém poločase za faul vyloučen ze hry. Bučení
ovšem vyjadřuje nesouhlas publika a Kama -
ra by to za svoje neprokázané obvinění vůči
Kúdelovi nejspíš schytal v každém případě,
i kdyby barva jeho pleti byla bílá, žlutá či ze-
lená.

Peklo ve Skotsku
Po utkání, které mimochodem Rangers

prohráli, se vůči dětem ze Sparty rozpoutalo
hotové peklo. Marvin Bartley, anglický fot-
balista hrající ve Skotsku za Livingston, na-

pokračování na straně 3
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Pražští hasiči se dočkali moderní
centrální výjezdové stanice
v Argentinské ulici. Hlavní
město výstavbu umožnilo
bezplatným převodem svých
pozemků v areálu na stát. Příští
rok zde Hasičský záchranný sbor
hlavního města začne budovat
ještě administrativní budovu. 

„Praha byla dlouhodobě vlastníkem
hasičského areálu v Holešovicích.
Naopak základnu provozuje stát,

který však nemohl investovat do majetku ji-
ného vlastníka. Proto ještě před plánovanou
výstavbou nové základny požádal prostřed-
nictvím Hasičského záchranného sboru hlav-
ního města Prahy o bezúplatný převod po-
zemku,“ řekl náměstek pražského primátora
pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček. Této
žádosti zastupitelé hlavního města vyhověli,
čímž stavbu nové moderní hasičské stanice
umožnili. Podle znaleckého posudku z roku
2013 byla hodnota pozemku 133,5 milionu
korun.

„Praha je bezpečné město i díky tomu, že
máme hasičskou základnu v Holešovicích.
Ta nepřestala fungovat ani v době výstavby
nového objektu. Proto bych chtěl poděkovat
hasičkám a hasičům, kteří zde sloužili ze-
jména v době tohoto provizoria. Do budouc -
na zde bude sídlit i záchranná služba a poli-

cie, což přispěje ještě k lepší spolupráci mezi
všemi složkami Integrovaného záchranného
systému. Jsem rád, že hlavní měs to věnovalo
pro tento záměr svůj pozemek,“ uvedl sta-
rosta městské části Praha 7 a člen Zastupi-
telstva hlavního města Jan Čižinský.

Projektová příprava výstavby nové stanice
byla zahájena v roce 2015 a o dva roky poz-
ději vydal Stavební úřad Ministerstva vnitra
ČR stavební povolení na celý areál hasičské
stanice Holešovice. Samotná stavba první
etapy, která zahrnovala vybudování objektu
centrální výjezdové stanice, byla zahájena
1. září 2019.

Nyní je stavba téměř dokončena a její pře-
dání do užívání Hasičského záchranného
sboru hlavního města je naplánováno na 18.
listopadu. Náklady na stavbu činily 367,3

milionu korun, které byly vyčleněny ze stát-
ního rozpočtu. V příštím roce naváže vý-
stavba budovy B, která bude sloužit pro
admi nistrativu. Stavební povolení pro upra-
vený projekt bylo vydáno v loňském roce.
V příštích letech je v plánu ještě vybudovat
objekt C pro ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru hlavního města Prahy.

Původní stanice byla postavena už v době
protektorátu Čechy a Morava v roce 1942
jako jedna ze sedmi provizorních dřevěných
staveb. Ty byly rozmístěny po celém městě
pro případ rychlého zásahu při hrozících ná-
letech. Základna v Holešovicích nakonec jako
poslední sloužila v téměř nezměněné podobě
až donedávna, kdy už byla v havarijním
stavu a neodpovídala současným standar-
dům. red

Hasiči mají v Holešovicích
novou moderní stanici 
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psal na Twitter: „Nejde o chybu dětí, protože
se jen chovají tak, jak to vidí u rodičů. Jakou
šanci asi mají, když jsou umístěny do mísy
shnilého ovoce?“ A bývalý hráč Rangers Kris
Boyd dokonce požadoval vyloučení Sparty
z evropských pohárů. Z bučení na Kamaru
mu bylo těžko od žaludku, rozčílilo ho, že
v pu bliku viděl nápis „Stojíme za Kúdelou“,
i to, že Spartu podržel i její odvěký rival Sla-
via. Nic na tom nemění fakt, že nedlouho
poté Sparta po více než pěti letech konečně
porazila v derby Slavii 1:0.

Sparta samotná se dětí jednoznačně za-
stala. „Přestaňte útočit na naše děti! Náš
klub bude děti, naši budoucnost a naši pý-
chu, hrdě bránit. Osočování dětí v online pro-
storu je mimořádně zbabělé. Popisujete cho-
vání dětí nesprávně, přivlastňujete si právo
hodnotit vyjádření emocí šestiletých dětí,
které nemají ponětí o tom, co je to rasismus.
Je to drzost,“ uvedla mimo jiné. Naopak po-
děkovala dětem za vytvoření úžasné atmo-
sféry. Na své stra ně má klub z Letné i českou
fotbalovou asociaci. „Převracet realitu, kte-
rou jsem na Letné viděl, v to, co jsem si ná-
sledně o dění na stadionu přečetl, je nepřija-
telné,“ tvrdí její předseda Petr Fouska.

Omluva i výstraha
Celý spor se později přelil až do diploma-

tické roviny, kdy si český ministr zahraničí
Jakub Kulhánek (ČSSD) předvolal britského
velvyslance Nicka Archera a vyzval ho, ať
tlumočí Skotské fotbalové asociaci žádost

o omluvu a o jednoznačné distancování se
od Bartleyho slov, kterými Čechy označil za
zkažené ovoce. Ministr vnitra Jan Hamáček
(ČSSD) zároveň vyzval sparťanské fanoušky,
které se chytají do Skotska na listopadovou
odvetu, k maximální opatrnosti.

UEFA začala kvůli bučení na Kamaru duel
Sparty s Rangers vyšetřovat. Mluvčí Sparty
Ondřej Kasík doufá, že UEFA celou záležitost

uzavře ve prospěch pražského celku. „Jsme
celou situací hluboce zasaženi. Já osobně
jsem měl na tribuně šestiletého syna, a pak
si s kolegy čteme o tom, že naše děti jsou ra-
sisti a že je k tomu vychováváme. Tím se pro-
stě musíme zabývat. Věříme, že obvinění
z rasismu budeme moci vyvrátit a dokážeme,
že naše děti nejsou zkažené ovoce,“ řekl Ka-
sík. Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1

Neurážejte nám děti! vzkazuje do
Skotska Sparta. O rasismus nešlo!

Kromě obvinění z rasismu se o Spartě
mluví i v souvislosti s národním sta-
dionem na Strahově. Na místě sou-

časného stadionu Evžena Rošického, který
vlastní česká fotbalová asociace, by chtěla
postavit novou moderní arénu za zhruba
čtyři miliardy korun s kapacitou 30 tisíc di-
váků. Využíval by ji jak letenský klub, tak
reprezentace. Sparta, která je historicky
spojená s Letnou a s Prahou 7, si hledá no -
vé místo intenzivně. Pokud jí nevyjde Stra-
hov, bude hledat dál.

Podle slov svého generálního ředitele
Františka Čupra totiž necítí ze strany Sed-
mičky podporu pro další rozvoj či rekon-
strukci stadionu. „Na Letné jsme schopni

fungovat, udržovat ji a opravovat, ale nikdy
to nebude nový moderní stadion,“ řekl
Čupr idnes.cz. Starosta Prahy 7 Jan Čižin-
ský (Praha sobě) ale vyjádřením Sparty ne-
rozumí. „Stadion fotbalové Sparty je jed-
noznačně historicky spjat s Letnou a jeho
rekonstrukce a další fungování na tomto
tradičním místě má naši plnou podporu,“
vysvětlil Našemu REGIONU Čižinský. „Od
října 2020 má Sparta platné stavební po-
volení a může se tedy bez problémů pustit
do rekonstrukce,“ uvedl.

Praha 7 podle jeho slov pouze není naklo -
něná myšlence vybudovt národní stadion
na Letenské pláni, kterou rozhodně nechce
nechat zastavět. jik

Postaví Sparta národní stadion?

Bude stát na Strahově národní fotbalo -
vý stadion?

Místo prázdného stadionu fandilo Spartě přes deset tisíc dětí.
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Po loňské pauze Signal opět rozsvítí
a oživí pražská prostranství ve velkém.
Devátý ročník festivalu digitální a kre-

ativní kultury je celý ve znamení udržitel-
nosti a nese název Plan C – ekologie,
udržitel nost a především schopnost se při-
způsobit. 

Největší kulturní událost v České republice
propojující moderní umění a nové technolo-
gie s širokou i odbornou veřejností se usku-
teční od čtvrtka 14. října do neděle 17. října.
Program poběží každý den od 19.00 do
24.00 hodin, výjimky budou tvořit některé
akce v rámci doprovodného programu.

Ulice a veřejná prostranství Prahy, její nej-
známější historické památky i méně známá
zákoutí se během čtyř večerů promění pod
taktovkou českých i světových osobností svě-
telného designu v umělecké objekty a pro-
story, které netradičními formami zachycují
různé tváře současné i historické Prahy.
Letoš ní ročník představí návštěvníkům
15 uměleckých instalací i umělecký video-
mapping. Program nabídne čtyři festivalové
trasy, tři v ulicích Prahy a jednu virtuální.
Novinkou je trasa Holešovice, která doplní
oblíbený Karlín a kouzelné Staré Město. 

Můžete se těšit na monumentální 3D pro-
jekci od španělského studia Onionlab, která
promění známé prostředí Průmyslového pa-
láce na Výstavišti Praha v jedinečný zážitek.
Chybět nebude ani oblíbený videomapping
na kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském
náměstí. Letošní festivalové téma také zají-
mavě interpretuje německé studio Welt -
raumgrafik. Jeho projekce vás vtáhne svojí

abstraktností a hypnotičností. Dílo reaguje
na světovou pandemii, katastrofu však tvůrci
vnímají jako výzvu a nový začátek.

K vidění budou díla českých umělců jako
Milena Dopitová, Jiří Černický nebo autorské
duo Vrtiška & Žák, které doplní mladé ta-
lenty českého audiovizuálního umění jako
Kateřina Blahutová, studenti Ateliéru Time-
Based Media FUD UJEP Ústí nad Labem
nebo uskupení kreativních tvůrců Daniel
Červenka, Oliver Torr, Marek Šilpoch a Pavel
Karafiát. Chybět nebudou ani projekce za-
hraničních umělců světového renomé jako
Onionlab nebo Weltraumgrafik, kteří zpra-
covávají téma současné environmentální, ale
i pandemické situace. red

Festival Signal letos
rozzáří i Prahu 7

Výstava Divadla
bratří Formanů

Divadlo bratří Formanů otevřelo
29. září v Pražské tržnici inte-
raktivní výstavu Imaginárium.

Výstava poběží až do 29. prosince v hale
číslo 17. Veřejnosti je přístupná bude
každý den od 9.00 do 19.00 hodin. Umě-
lecká instalace je poctou představivosti,
dovednosti a tvořivosti. Její součástí
jsou také malé dílny, kde si návštěvníci
mohou něco vyrobit nebo vyzkoušet ně-
kterou z uměleckých disciplín blízkých
divadlu a filmu. Intenzivní spoluprací
pestré a velmi různorodé skupiny vý-
tvarníků se Imaginárium zabydluje
v každém místě a prostoru nově a origi-
nálně. Nabízí tak návštěvníkům mnohá
překvapení, dobrodružná setkání a pří-
běhy, zakleté v divadelních dekoracích,
loutkách, fotografiích, objektech, hrač-
kách, vynálezech, „hejblatech“ a inte-
raktivních předmětech. Imagi nárium
Divadla bratří Formanů a je jich přátel
putuje již několik let po světě a dosud
okouzlilo města Plzeň, Paříž, Trutnov,
Silkeborg, Kostelec nad Orlicí, Litomyšl,
Litvínov, Roztoky u Prahy, Poličku, Va-
lašské Meziříčí, Mělník a Jičín. red

Dětem opět slouží
hřiště na Ortenově
náměstí

Dětské hřiště vedle Základní školy
T. G. Masaryka na Ortenově ná-
městí dostalo zbrusu novou po-

dobu. V pondělí 13. září se veřejnosti
otevřelo po kompletní rekonstrukci. Děti
zde přivítaly nové herní prvky pro mlad -
ší i starší návštěvníky, rodiče zase pří-
jemné posezení. Nechybí toalety či pítko
a mlhoviště pro horké letní dny. O zá-
vlahu zeleně se stará retenční nádrž se
svodem dešťové vody ze střechy sou-
sední školy. Děti se na hřišti mohou těšit
na prolézací vrbový domek, houpačku,
herní sestavu se skluzavkou, pískoviště,
lanovou pyramidu, či ovál pro koloběžky
a odrážedla. Ve všední dny od 10.00 do
11.30 hodin mohou dočasně přednostně
využívat mateřské školy. Hřiště bylo pro
veřejnost uzavře no v létě 2019. Důvo-
dem byla potře ba koordinace jeho kom-
pletní rekonstrukce s velkou investiční
akcí v přilehlé Základní škole T. G. Ma-
saryka, kde probíhala rekonstrukce bu-
dovy a stavební úpravy půdních prostor.

red

Radnice Prahy 7 dlouhodobě obnovuje
a zabydluje zchátralé byty a další ob-
jekty. Nyní městská část dokončila

největší akci v uplynulých letech, kterou byla
rekonstrukce vybydleného domu v ulici Dob-
rovského 19. Budova z konce 19. století byla
od roku 2013 prázdná a neobyvatelná. Sed -
má městská část za podpory Fondu rozvoje
dostupného bydlení hlavního města objekt
zrenovovala a také v něm rozšířila počet bytů
z původních 10 na 15. Byty v do mě městská
část pronajme v rámci fungujícího systému
podporovaného bydlení v Pra ze 7.

„Při nedostatku bytů v Praze je klíčové,
aby ve městě nebyly prázdné, chátrající byty
a domy, a to samozřejmě ani byty a domy ve
vlastnictví města a městských částí. Do re-
konstrukce zdevastovaného majetku zdědě-

ného po předchůdcích jsme se vrhli ihned po
nástupu na radnici v roce 2014. Opravili
jsme a zabydleli přes stovku prázdných bytů
a také desítky nebytových prostor, které vy-
užívají místní živnostníci a další organizace.
Nyní se nám podařilo navrátit k životu krás -
ný, téměř 130 let starý, činžovní dům, který
již brzy zabydlí noví nájemníci. Dík patří
nejví ce místostarostovi Kamilu Vavřinci
Mare šovi, který za obrovského úsilí naučil
po desítkách let Prahu 7 majetek opravovat
a udr žovat,“ uvedl starosta Jan Čižinský.

Stavební práce v domě probíhaly od jara
roku 2020. Celkové náklady vyšly na
41,5 mi lionu korun s DPH. Z toho 28 milionů
korun pokryla dotace z Fondu rozvoje do-
stupného bydlení na území hlavního města.

red

Sedmička zrekonstruovala
vybydlený dům v Holešovicích

Fo
to

 S
ig

na
lfe

st
iv

al
.c

om

Joanie Lemercier – Pohled z Měsíce



5 Zpravodajství z Prahy 7

INZERCE V7-1003 INZERCE V7-1002

„Praha potřebuje mno-
hem větší nabídku lev-
nějších malometráž-

ních bytů. V roce 2017 jsme na
úřadě Prahy 7 zřídili Kontaktní
místo pro bydlení, kde pracovníci
denně s občany řeší problémy se
sháněním nájmů, které nezrui -
nují jejich rodinný rozpočet.

Na Sedmičce jsme opravili de-
sítky zchátralých bytů, které
dlou ho ležely ladem, a nyní jsme

dokončili rekonstrukci celého vy-
bydleného bytového domu v Dob-
rovského ulici. Nabídku dostup-
ného bydlení je však nutné dále
zvyšovat.

Děkuji pražským zastupite-
lům, že poskytnutí finan cí na
tento důležitý projekt schválili.
Výstavba nových dostupných
bytů v Praze 7, které budou ur-
čeny pro mezigenerační soužití
seniorů a mladých rodin, tak do-

stala zelenou,“ uvedl starosta
Prahy 7 Jan Čižinský.

Praha 7 má ve svěřené správě
volné pozemky na rohu ulic Že-
lezničářů a Za Papírnou, kde
městská část dlouhodobě plá-
nuje výstavbu bytového domu.
Na tyto pozemek byla již v roce
2012 zpracována studie, která

zde počítá s objemem stavby při-
bližně 3.300 metrů čtverečních
hrubých podlažních ploch. Do-
tace z Fondu rozvoje dostupného
bydlení na území hlavního města
je určena na pokrytí kompletních
nákladů na realizaci akce od ar-
chitektonické soutěže až po stav -
bu. red

Sedmička získala dotaci
na výstavbu domu s dostupným bydlením
Zastupitelé hlavního města schválili poskytnutí
dotace Praze 7 z Fondu rozvoje dostupného
bydlení ve výši 173 milionů korun. Částka má
pokrýt náklady na přípravu a realizaci projektu
výstavby nového bytového domu na rohu ulic
Železničářů a Za Papírnou. V domě by mělo
vzniknout přibližně 66 malometrážních
dostupných bytů pro seniory, mladé rodiny
i příslušníky profesí klíčových pro chod města.
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Přerušení dodávky vody
v ulici Dělnická 

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 12. října od 8.00 do 16.00 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 7 – Holešovice v ulici Dělnic -
ká.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Dělnická
č. p./č. o. parc. č. 954 (č. o. 63), 1067/65, 1485/67, 1484/69
a 1481/71. 
● 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 telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274. Zdroj: PVK

Omezení dodávky vody
v části Praha 7 – Holešovice

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 13. 10. od 8.00 hodin až 14. října do 7.30
ho din omezena dodávka pitné vody (snížení tlaku) v oblasti
Praha 7 – Holešovice.
●Omezení dodávky vody se bude týkat odběrných míst v ulicích
č.p./č.o. Argentinská; Bondyho; Bubenské nábřeží; Dělnická;
Jankovcova; Jateční; Komunardů; Kouteckého; Malá Plynární;
Na Maninách; nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7; Ortenovo ná-
městí; Osadní; ostrov Štvanice; Partyzánská 1607; Plynární
1617/10, 1096/23, 1093/27, 1032/29, 1031/31, 1453/33,
792/35, 899/37, 798/39; Pod dráhou; Poupětova; Přístavní;
Přívozní; Sanderova; Stupkova; Tovární; Tusarova; U garáží;
U městských domů; U měšťanského pivovaru; U parního mlýna;
U Pergamenky; U průhonu; U staré plynárny; U Uranie; U vody;
V háji; V přístavu; V zákoutí; V závětří; Varhulíkové; Vrbenského
a Za viaduktem. Zdroj: PVK

Kontejnery
na oleje a tuky

Do třídících nádob na jedlé
oleje a tuky je nutné po-
užité oleje a tuky vhazo-

vat pouze v uzavíratelných plas-
tových nádobách, například PET
lahvích. Nikdy nevylévat. V pří-
padě přeplnění nebo lehkého
znečištění lze oznámit stav na
telefonní číslo 770 104 933. Při
úniku oleje ve větším množství

lze kontaktovat hasiče na lince
150. Stanoviště nádob na oleje
a tu ky:
■ Čechova 310/1
■ U Letenského sadu 1296/10
■ Šternberkova 1259/5
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Tusarova 1316/17 
■ Přístavní 1079/29

Zdroj: MČ Praha 7

Kontejnery
na elektrozařízení

Do červených kontejnerů
firmy Asekol patří baterie
a drobná elektrozařízení,

jako jsou například kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybave -
ní, discmany, telefony, elektro-
nické hračky a podobně.

Do kontejnerů nepatří televi-
zory, počítačové monitory, zářiv -

ky, úsporné žárovky, velké a malé
domácí spotřebiče (jako např. led-
ničky, pračky a podobně), stej ně
jako tonery, CD, videokazety
a jiná záznamová media. Rozměr
vhozu je 40×50 centimetrů.Velké
spotřebiče jako televize nebo led-
nička je třeba odvézt do sběrného
dvora. Zdroj: MČ Praha 7

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery jsou přistavo-
vány vždy od 16.00 do
20.00 hodin. Prosíme,

abyste věci na vyhození nenosili
na místo dříve, než je kontejner
přistaven. Nemusíte se bát toho,
že když přijdete později ve vyme-
zeném čase, nemusí již být
v kon tejneru místo. Přítomen je
vždy koordinační pracovník svo-
zové firmy, který v případě po-
třeby zajistí přistavení dalšího
kontejneru.

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, počíta -
če, lednice, mrazáky a sporáky.

19. 10.
■ U Městských domů x Poupě-
tova  
■ Za Papírnou

25. 10.
■ U Studánky č. 22 x Malířská 
■ Osadní x Dělnická

26. 10.
■ Jana Zajíce x U Sparty
■Ortenovo nám. x U Pergamen -
ky č. 7

Odpad je možné odevzdat i ve
sběrných dvorech a ve stabilních
sběrnách nebezpečných odpadů,
například Sběrný dvůr hl. m.
Prahy, Voctářova, Praha 8, tel.
266 00 72 99, provozní doba od
pondělí do pátku 8.30–17.00 ho-
din, v letním období do 18.00 ho-
din, v sobotu od 8.30 do 15.00
ho din přijímá všechny druhy od-
padů. Zdroj: MČ Praha 7

Jak správně likvidovat léky
● Zákon o odpadech defi-
nuje léky jako „nebezpečný
odpad“ a podle toho je také
třeba s nimi zacházet.V žád-
ném případě není možné vy-
hazovat nepoužité léky do
popelnice společ ně s běž-
ným odpadem či např. spla-
chovat do WC apod. Při
odlože ní do popelnice s ko-
munálním odpadem hrozí
ná sled né prosakování ne-
bezpečných látek do půdy,
při spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou
dostat do vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.
● Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva při-
jímá.
● Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lé-
kárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený
a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá lé-
čiva sama odevzdat. Zdroj: SÚKL
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