
PROSINEC
Vychází 6. 12. 2021

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Náměstí je nyní nově bezbariérové.
Technická správa komunikací (TSK)
zde vybudovala deset bezbariérových

přechodů pro chodce, které jsou vybaveny
signálními slepeckými pásy. Rozšířila nároží

křižovatek, čímž se zkrátila délka vybraných
přechodů, a upravila šířku jízdních pruhů.

„Postupně proměňujeme podobu Karlova
náměstí. Opravili jsme silnice a připravili
chytré semafory. Chodci už od loňska nemusí

Karlovo náměstí opraveno,
přibyly přechody pro chodce

Na pražském Karlově náměstí skončily s několikatýdenním
předstihem opravy chodníků a silnic. Na náměstí byly postupně
opraveny povrchy i semafory a u ústí Resslovy ulice přibyly
přechody pro chodce. Semafory byly vyměněny na křižovatkách
Karlova náměstí s Ječnou, dále v ústí Žitné a rovněž na křižovatce
náměstí s ulicí Odborů.

chodit do podchodu, když se potřebují dostat
přes křižovatku,“ uvedl náměstek primátora
Adam Scheinherr (Praha Sobě). „Rekon-
strukce se připravovala devět let a konečně
se ji podařilo dotáhnout. Nově je náměstí bez-
bariérově přístupné pro všechny Pražany
bez rozdílu stejně jako stanice metra Karlovo
náměstí a na nástupiště se konečně dá dostat
i výtahem,“ dodal.

Přívětivější Karlák
Na vozovky byl položen nový asfalt a par-

kovací zálivy jsou z velké žulové dlažby.
pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 2

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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Dobré víly dětem
předčily očekávání

Benefiční aukce neziskové organi-
zace Dobré víly dětem se dle or-
ganizátorů rozhodně vydařila, vý-

těžek 460 700 korun pomůže dětem
z dětských domovů s doučováním a or-
ganizací výletů nebo táborů. Do bene-
fiční akce se ve čtvrtek 4. listopadu za-
pojily stovky zájemců. Mnozí z nich
neváhali a přišli akci podpořit na Novo-
městskou radnici v Praze 2 osobně, jiní
se do aukce zapojili online ze svých do-
movů. Dražily se netradiční zážitky, ex-
kluzivní dárky i umělecká díla. Mnohá
z nich vytvořily děti v ústavní péči. Akci
podpořila aktivně i radnice Prahy 2. Sta-
rostka Jana Černochová (ODS) a radní
Michal Zuna (TOP 09) udělili benefici
záštitu, městská část věnovala do aukce
soukromou prohlídku Novoměstské
radnice, prohlídku krytu Folimanka
a drobné dárky, jako například vína
z místní vinice na Grébovce. red

Oprava
Ve vydání Náš REGION Praha ze dne
1. 11. 2021 jsme v příloze Vaše 2 uvedli
článek s titulkem Radnímu Dvojky
hrozí pět let vězení. Pan Robert Ve-
verka (Piráti), s nímž je veden soudní
proces kvůli šíření toxikomanie, však
nevykonává funkci radního Prahy 2,
ale je jejím opozičním zastupitelem.
Za chybnou informaci se omlouváme
čtenářům i Radě městské části Pra ha 2.

red

Nové přechody
na Jiřího z Poděbrad

Chodci nyní mohou přejít Vinohradskou
a Slavíkovu ulici na náměstí Jiřího
z Poděbrad bez nutnosti využít pod-

chod nebo dojít k nejbližšímu přechodu.
Nový bezbariérový přechod se signalizačním
zařízením navazuje z ulice U Vodárny přímo
na náměstí Jiřího z Poděbrad.

V této části náměstí v minulosti nebyly ře-
šeny žádné přechody a lidé zde přecházeli
živelně, nebo museli jít podchodem vedou-
cím do stanice metra linky A Jiřího z Podě-

brad. Při obnově světelného signalizačního
zařízení proto bylo rozhodnuto doplnit i pře-
chody pro chodce na všech ramenech křižo-
vatky, tudíž zde vznikly tři nové přechody.
Křižovatka je také nově osazena preferencí
tramvají, sdruženým přechodem pro pěší
a cyklisty a bezdotykovými chodeckými tla-
čítky. Při vytváření přechodů bylo jediným
větším zásahem bourání stávající zídky v ná-
roží náměstí, kde byla původně pouze zeleň.

red

Čestné občanství hlavního města pře-
vzala 16. listopadu disidentka a jedna
z prvních signatářek Charty 77 Dana

Němcová z rukou náměstka pražského
primá tora Petra Hlubučka (STAN). Dana
Němcová byla oceněna za mimořádné činy
spojené s osobním hrdinstvím v protikomu-
nistickém odboji. Nová pražská čestná ob-
čanka ve své děkovné řeči připomněla hrdin-
ství dalších osob, kteří se zapojovali do
protikomunistického odboje, a vyjádřila přá -
ní, aby se lidé a mladí podíleli mimo jiné na
tom, aby Praha byla přátelská.

Dana Němcová je česká psycholožka, disi-
dentka komunistického režimu, jedna z prv-
ních signatářek Charty 77, někdejší mluvčí
Charty 77 a spoluzakladatelka Výboru na ob-
ranu nespravedlivě stíhaných. Během studia
psychologie na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy se seznámila s Jiřím Němcem, poz-
dějším klinickým psychologem, filozofem
a chartistou. V roce 1955 se vzali a měli
spolu sedm dětí. V lednu roku 1977 Dana
a Jiří Němcovi jako jedni z iniciátorů pode-
psali mezi prvními Chartu 77. V 80. letech
20. století se její byt v Ječné stal útočištěm
pražského undergroundu. V roce 1989 byla
Němcová ještě krátce zatčena, když šla jako

mluvčí Charty 77 v čase 20. výročí sebeupá-
lení Jana Palacha položit květiny k pomníku
sv. Václava. Po revoluci byla poslankyní Fe-
derálního shromáždění. Z vysoké politiky
však odešla a vedla správní radu Výboru
dobré vůle Olgy Havlové. Založila také Po-
radnu pro uprchlíky. red

Dana Němcová
čestnou občankou metropole

Na rušné křižovatce jsou nové přechody.

Čestné občanství Prahy 2 získala Němcová
už v roce 2010.
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3 Zpravodajství z Prahy 2

Chodníky na straně u zástavby
jsou nově dlážděny do tzv. praž-
ské mozaiky a chodníky podél
parku jsou asfaltové. Do doprav-
ního prostoru přibyla integrační
opatřením pro cyklisty. TSK ne-
chala rovněž obnovit a upravit
vpusti a jejich přípojky pro od-
vodnění komunikačních ploch
a v rámci stavby se řešily i úpravy
stávajících inženýrských sítí.
TSK dokončila rekonstrukci
chod  níků a vozovky na Karlově
náměstí o několik týdnů dříve
oproti původnímu plánu. Ve-
škerá omezení tam skončila již
8. října a pak probíhaly již jen
drobné dokončovací práce bez
vlivu na dopravu. Akce byla za-
hájena první etapou v létě roku
2020 a pokračovala od dubna do
října 2021. Třetí etapa, od ulice

U Nemocnice – Karlovo náměstí,
je připravena na rok 2022.

„Těší mě, že se díky provede-
ným změnám stalo Karlovo ná-
městí o poznání přívětivějším.
Spolu s nedávným zprovozně-
ním bezbariérového vstupu do
metra je tak lékařská péče zdejší
Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze mnohem dostupnější. Za
velmi důležité považuji v tomto
kontextu zachování obousměr-
ného provozu před poliklinikou,
které jsme jako městská část
prosazovali,“ řekl k dokončení
oprav Jan Korseska (ODS), mís -
tostarosta Prahy 2.

Dobytčí trh
Karlovo náměstí, dříve Dobytčí

trh nebo německy Viegmarkt, je
s rozlohou přes 80 tisíc metrů
čtverečních největším náměstím
v Česku a jedním z největších

dokončení ze strany 1

INZERCE V2-1202

Karlovo náměstí opraveno,
přibyly přechody pro chodce

v Evropě. Na délku měří 510 me-
trů a na šířku 130 metrů.

Současný název nese od roku
1848 po Karlu IV., který nechal
náměstí v roku 1348 vytyčit při
lokaci Nového Města pražského
přibližně uprostřed. Poté se stalo
jeho hlavním veřejným prostran-
stvím, tržištěm i shromaždiš-
těm. Ve své době bylo největším
náměstím středověké Evropy
a při poutích spojených s ukazo-
váním říšských relikvií se zde

scházelo až 30 tisíc lidí. Od 60 let
19. století náměstí procházelo
procesem ozdravování, tržní
pr o  vizo ria byla stržena a plochy
proměňovány na park. V roce
1884 jeho nynější podobu anglic-
kého parku s rozmanitými, asy-
metricky vysazenými dřevinami,
navrhl významný český za -
hradní architekt František Josef
Thomayer. Mnoho památných
a starobylých stromů zde roste
do sud. Jitka Kačánová

Park čeká revitalizace
● Na rok 2023 chystá metropole i celkovou revitalizaci parku
na Karlově náměstí. Dohromady potrvá šest let a dojde v ní ke
kompletní přestavbě parku, včetně aleje i nových pěších tras.
● Ty by měly umožnit jednodušší průchod zejména od vstupů
do metra k nemocnici či poliklinice. Povrch cest už nebude as-
faltový ale dlážděný z pražské mozaiky, která v sobě bude mít
QR kódy s odkazy na historii náměstí.
● V plánu je i nový mobiliář, obnova chybějících nebo odumíra-
jících stromů, nová kavárna či dětské hřiště v jižní části parku
a uprostřed květinové záhony. Revitalizace by měla stát zhruba
230 milionů korun.
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4Zpravodajství z Prahy 2

Dvojka si již posedmé při-
pomněla válečné hrdiny.
Společně s Armádou ČR,

Československou obcí legionář-
skou, Sdružením válečných ve-
teránů ČR a Vojenským histo-
rickým ústavem uctila v rámci
Dne válečných veteránů památ -
ku hrdinů obou světových kon-
fliktů i vojáků padlých v novo-
dobých zahraničních misích. 

Program slavnostního dne
začal 11. listopadu na náměstí
Míru už dopoledne, kdy děti
a žá ci z mateřských a základ-
ních škol předali tematické ob-
rázky zástupcům Armády ČR.

Po celý den byla k vidění his -
torická i moderní vojenská
technika Armády ČR, prezen-
tace vojenského zdravotnictví
a ukáz ky armádní činnosti.

Vyvrcholením programu bylo
zatloukání křížků se jmény
padlý ch hrdinů v pietním háji,
kterého se zúčastnili radní Pra -
hy 2 a významní hosté.

Program, kterým provázel
vo jenský historik Eduard Ste-
hlík, zakončila společná mod-
litba a přímluva za padlé ve vá-
lečných konfliktech, kdy lidé
mo hli zapálit obětní svíčky.

red

Den válečných veteránů připomněl památku hrdinů
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Letošní zimu bude
možné bruslit na dvou
místech v Praze 2 pod
širým nebem – stejně
jako loni v Grébovce
a nově na dvou nových
kluzištích v Riegrových
sadech (mezi
atletickým stadionem
a pivní zahrádkou), kde
si při bruslení mohou
návštěvníci užít
i výhled na Hradčany. 

Kluziště budou za přízni-
vého počasí a epidemické
situace otevřena denně

od 9 do 20 hodin až do 28. února
2022 (s výjimkou Štědrého dne
a Silvestra, kdy bude možné
bruslit pouze do 14:00). Ve všed -
ní dny od 9 do 14 hodin budou
kluziště bezplatně vyhrazena
pro mateřské a základní školy.
Veřejnost bude mít přístup v pra-
covní dny od 14 do 20 hodin
a o víkendech od 9 do 20 hodin.
Celodenní vstupné je 50 korun,
děti do šesti let mohou na klu-
ziště zdarma. Na místě je možné
si vypůjčit brusle. red

Bruslit se letos bude v Grébovce
a nově v Riegrových sadech

Památku hrdinů uctila i starostka Prahy 2 Jana Černochová. 

Bruslení pod širým nebem udělá radost především dětem hned na dvou místech Prahy 2.
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5 Zpravodajství z Prahy 2

Byl to frajer. Statečný
a vzdělaný, s nespravedlivým
osudem. Praha 2 připomíná
armádního generála Karla
Janouška, kterého komunisté
téměř vymazali z paměti
národa.

Městská část Praha 2 a zpravodajský
server EuroZprávy.cz odhalily Karlu
Janouškovi 27. října pamětní desku

na domě v ulici Malá Štěpánská 5, kde něko-
lik posledních let žil. Připomněly tak legen-
dárního velitele československých pilotů
v řadách britského Královského letectva
(RAF) a jediného Čechoslováka s hodností
letecký maršál RAF. 

„Zorganizoval na patnáct set českosloven-
ských letců, kteří zasáhli do bojů o Anglii.
Bezprostředně po válce je náš národ ještě
bouřlivě vítal, pak přišli k moci komunisté,
kteří je ostudně pronásledovali a věznili. Je
naší povinností si tyto hrdiny připomínat,“
uvedla při odhalení pamětní desky  starostka
Prahy 2 Jana Černochová.

Pamětní desku odhalila společně s brit-
ským velvyslancem v České republice Nico-
lasem Archerem, který Janouška označil za
architekta československých perutí v Anglii,
a novinářem Petrem Třešňákem ze serveru
Eurozprávy.cz.

V komunistickém žaláři
strávil 12 let

Janouškův život byl plný zvratů. Nejprve
nacisté, pak komunisté: Karla Janouška to-
talitní režimy připravily o jeho blízké, řády
a tituly, majetek. Oč víc si generála Janouška
v cizině vážili, o to víc ho komunisté nenávi-
děli. Po válce byl přeložen do výslužby, poz-
ději ho Státní bezpečnost vyprovokovala
k pokusu o emigraci, při kterém ho zatkla.
V následném vykonstruovaném procesu byl
odsouzen  k 18 letům těžkého žaláře, degra-
daci na vojína, ztrátě akademického titulu
a vyznamenání a později v roce 1950 na do-
životí, tentokrát za údajnou přípravu pokusu
o útěk. Ve vězení nakonec strávil 12 let.  

Generálskou hodnost mu vrátil
až prezident Václav Havel

Nezahořkl, nestěžoval si. Po propuštění
z vězení žil dál  s úsměvem na tváři u příbu-
zných s vědomím, že pro vlast udělal maxi-
mum možného. V roce 1968 se sice dočkal
rehabilitace, ale soud mu generálskou hod-

nost nevrátil. Byla mu vrácena  až v roce
1990 in memoriam prezidentem Václavem
Havlem.

O osobní vzpomínky se podělila Janou-
škova praneteř Mahulena Křenková.
„V tomto bytě v Malé Štěpánské se jednou
týdně scházel s přáteli a probírali situaci.
Byla jsem dítě, ale pamatuju si, že byl pořád
veselý.“ Osobnost Karla Janouška, který za
první republiky s chotí Annou patřil mezi

společenskou smetánku, je inspirativní do-
dnes. Traduje se, že při jeho pohřbu nesměla
zaznít naše hymna, varhaník ji přesto na
vlastní riziko zahrál. Švédští metalisté ze
skupiny Sabaton o něm složili skladbu Far
from the Fame, v níž ho nazývají českoslo-
venskou pýchou. A sochař Petr Císařovský,
autor pamětní desky, mu k českému lvu při-
dal nápis: PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM.  

red

Praha 2 odhalila pamětní desku
generálovi Karlu Janouškovi

Legendární velitel československých pilotů v řadách britského Královského letectva
(RAF) a jediný Čechoslovák s hodností leteckého maršála RAF Karel Janoušek. 
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6Zpravodajství z Prahy 2

Na území městské části
Praha 2 jsou umístěny
nádoby na sběr použitých

potravinářských olejů a tuků
z domácností.

Černé nádoby s hnědým víkem
jsou zřetelně označeny polepem
s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřič-
ného odpadu, ale také manipu-
laci s obsahem. 

Stanoviště nádob na sběr po-
užitých potravinářských olejů
a tuků z domácností 

Nové Město 
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12
■ Jiráskovo náměstí
■ Malá Štěpánská 4
■ Na Hrobci 7

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

Vyšehrad
■ Neklanova 27
■ Vratislavova 16

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
■ Koperníkova 1
■ Slovenská 19

Zdroj MČ Praha 2

Velkoobjemové
kontejnery 

Sběr olejů a tuků
z domácností

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

vém úseku, který je uvedený
níže v harmonogramu vedle
data. Po uplynutí této doby bude
kontejner odvezen. Kontejner
může být odvezen i dříve, pokud
je již zcela naplněn! V místě
přista vení je přítomný obsluhu-
jící pracovník. Do kontejnerů lze
vklá dat pouze ty odpady, pro kte -
ré je tato služba určena.

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

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory a PC moni-
tory, počítače, lednice, a sporáky.

7. 12. 16.00–20.00
■ Trojanova 7

9. 12. 16.00–20.00
■ Záhřebská x Americká

14. 12. 16.00–20.00
■ Lublaňská x Koubkova

16. 12. 16.00–20.00
■ Sázavská 13

21. 12. 16.00–20.00
● Římská x Italská

23. 12. 16.00–20.00
■ Ostrčilovo náměstí

27. 12. 16.00–20.00
■ Pod Slovany x Trojická

28. 12. 16.00–20.00
■ Polská 36

30. 12. 16.00–20.00
■ Slavojova

Zdroj MČ Praha 2
Sběrný dvůr v Praze 2

● Sběrný dvůr v Pe-
rucké ulici 2452/10,
Praha 2 slouží pro
obyvate le Prahy
k bezplatnému od -
klá dá ní vybraných
druhů odpadů a vy -
řa ze ných elektric-
kých a elektronic-
kých zařízení. 
● Provozní do ba
sběrného dvo ra je
v zimním čase od pondělí do pátku od 8.30 do 17.00 hodin a v so-
botu od 8.30 do 15.00 hodin. 31. prosince je otevírací doba
zkrácená od 15.00 hodin.
● O státních svátcích jsou sběrné dvory uzavřeny.
● Do sběrného dvora nelze odevzdávat nebezpečné složky sta-
vebního odpadu jako je například 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 ochotně poradí se správ-
ným uložením odpadu do příslušného kontejneru, resp. sběrné
nádoby. Pražané mají také možnost zajistit si odvoz objemného
odpadu, jako je například rozměrnější nábytek, elektrošrot, ko-
vový a dřevěný odpad, písemnou objednávkou zaslanou faxem
na číslo 236 040 003, e-mailem na adresu sbernydvur@kom-
wag.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 množství. Zdroj MČ Praha 2

Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
●Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lah-
vích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
● Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech. Zdroj Pražské služby

Odpad k popelnici nepatří
Nejlepším způsobem jak řešit přeplněnost kontejnerů na
tříděný odpad a nepořádek kolem popelnic je kontaktovat:
● Zákaznickou linku úklidové a svozové společnosti Komwag
– telefon zdarma 800 566 924, nebo telefon 236 020 026 či
email: odpady.ZL@komwag.cz – provozní doba od pondělí do
pátku od 6.30 do 18.00 hodin;
● Infolinku městské části Praha 2 – telefon zdarma 800 879
222 nebo email: infolinka@praha2.cz; 
●Věc ohlásit prostřednictvím jednoduchého formuláře portálu
webGIS Praha 2 https://hlaseni.tmapy.cz/#1000001. Výhodou
takového oznámení je i zpětná vazba, jak bylo s oznámením na-
loženo. Zdroj MČ Praha 2
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