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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Udženija v prosinci minulého roku vy-
střídala v čele Dvojky svojí stranickou
kolegyni Janu Černochovou, která

tam s přestávkou „starostovala“ dlouhých
třináct let. V úterý s magickým datem 22. 2.
2022 se stala hostem rozhlasového pořadu
Press klub stanice Frekvence 1. Když přišla

řeč na bytovou politiku, koordinaci dopravy
i na samotnou osobu pražského primátora,
Udženija se pořádně rozohnila.

Svaluje vinu na druhé!
Moderátorka pořadu Helena Šulcová jí to-

tiž citovala jeho slova, že za dopravu v Praze

„Hřib pro Prahu nic neudělal
a hlavně jí nerozumí!“
Udženija ostře zkritizovala primátora

Současná starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS) se na

Frekvenci 1 rozpovídala například o bydlení v této městské části

nebo o současném Roku Dvojky. Hlavně se ale opřela do primátora

Zdeňka Hřiba (Piráti), který si její slova za rámeček rozhodně nedá.

může ODS, která když byla u moci, tak se
prý věnovala šmelinám a silnice neudržovala.
„To, že někdo nic nedělá jako pan primátor
Hřib, kterého opravdu považuju za někoho,
kdo pro Prahu nic neudělal a hlavně jí nero-
zumí, tak samozřejmě, že potřebuje svalit
vinu na někoho jiného,“ zareagovala Udže-
nija. Podle ní už jenom rétorika a slova, která
primátor používá, jsou nedůstojné postu,
který zastává, a svou neschopnost prý celou
dobu zakrývá tím, že všechno svaluje na
ODS, která přitom není ve vedení magistrátu
už osm let. „Za doby vlády ODS se opravdu

pokračování na straně 3

Fo
to

 O
ds

.c
z

Fo
to

 P
ra

ha
.e

u



2Zpravodajství z Prahy 2

Festival
delikátních chutí

Novoměstskou radnici a její okolí
znovu zaplní tradiční i netradiční
pokrmy z různých koutů světa.

Jarní vydání gastronomického festivalu
bude festivalem svátečním, protože se
bude konat v neděli 20. března, tedy
v první jarní den. Lákavé vůně z nejrůz-
nějších koutů světa i pestrá škála chutí
budou skvělým důvodem, vykročit do
jarních dnů nebo navštívit vyhlídkovou
věž, která bude po zimě znovu otevřena.
Litovat jistě nebude nikdo, ať už si vybe -
rete spíše tradiční jídla nebo cizokrajné
pochoutky. Festival je pro všech ny, kdo
chtějí v milé atmosféře strávit neděli
s přáteli, rodinou, nebo jen tak na pro-
cházce historickou Prahou a užít si la-
hodné jídlo. Vstup na festival je zdarma.

red

Rekonstrukce
dětského hřiště

V areálu dětského hřiště U Vodár -
ny probíhají do 9. března staveb -
ní práce související s rekon-

strukcí, opravou trampolíny a tamního
oplocení. Odbor životního prostředí
Prahy 2 návštěvníkům hřiště doporu-
čuje, aby se v bezprostředním okolí stav -
by pohybovali se zvýšenou opatrností.
Rozlehlé, dřevěné a oblíbené hřiště se
nachází v residenční čtvrti Vinohrady,
mezi ulicemi Korunní, Slezskou, Klad-
skou a U Vodárny. Naproti přes Korunní
ulici se tyčí Vinohradská vodárna, jejíž
drobná replika je jedním z herních
prvků, dětmi oblíbená dřevěná prolézací
věž. Hřiště je umístěno uprostřed parku
plném vzrostlých stromů, které zajišťují
dostatek stínu. Prostor oceňují přede-
vším rodiny s více dětmi různého věku,
protože je ideální jak pro batolata, tak
pro starší děti. Hřiště je přístupné
z ulice U Vodárny a z Kladské, na noc se
zamyká a pečuje o něj správce. red

Radní druhé části rozhodli o zajištění
náhradní výsadby šedesáti pěti stro -
mů v parcích na území městské části

Praha 2. Nové stromy se objeví do konce
května hned v osmi lokalitách.

Na nové stromy se mohou těšit návštěvníci
Karlovského předmostí, Folimanky, Havlíč-
kových sadů, Riegrových sadů, sadů Svato-
pluka Čecha, sadů Bratří Čapků, Perucké
stráně nebo parku nad Bělehradskou ulicí.
Mezi novou výsadbou se objeví například ja-
vory, lípy, višně, habry, ale také jasany nebo
jehličnaté modříny, borovice a jedle. Společ-
nost Gartensta Plus rovněž zajistí následnou
péči o všechny nově vysazené dřeviny po
dobu pěti let. Radnice v této souvislosti po-
čítá s náklady ve výši cca 917 tisíc korun.

„Praha 2 je centrální městskou částí, která
je nadměrně zatížena dopravou. Přesto po-
dílem zeleně na svém území výrazně převy-
šuje celopražský průměr. A aby tomu tak
bylo i nadále, radnice každoročně investuje
do údržby zeleně a parků minimálně 20 mi-
lionů korun. Chceme, aby se u nás občanům
dobře žilo, aby měli lepší a zdravější pro-
středí. Proto je obnova a výsadba stromů pro
nás na Dvojce naprostou prioritou,“ řekla
starostka Alexandra Udženija (ODS).

„Pravidelná každoroční obnova zeleně je
nezbytná. Nově vysazené dřeviny nahradí

ty, které byly odstraněny z důvodu poškození
nebo onemocnění. K výsadbě do parků jsou
vybírány takové druhy dřevin, které jsou při-
způsobivé a schopné přežívat i v podmínkách
městského tepelného ostrova. Stromy hrají
ve městě čím dál větší roli, proto o účelnosti
vynaložených prostředků nemám nejmenší
pochyby,“ dodal místostarosta Václav Von-
drášek (ODS), který má oblast životního pro-
středí ve své gesci. red

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.

INZERCE V2-0301

V hlavním městě je od 1. března zaká-
zán podomní prodej energetických
služeb. Druhá městská část podpo-

ruje snahu hlavního města Prahy o regulaci
podomního prodeje energií a k boji proti tak
zvaným energošmejdům se připojila i s vlast -
ní iniciativou. Pro nejzranitelnější skupinu
obyvatel, seniory, uspořádala radnice ve spo-
lupráci s městskou policií vzdělávací semi-
nář. Ten proběhl 17. února v zasedacím sále
radnice pod patronací klubu Dvojka pro se-
niory. „Podle našich zkušeností jsou nejvíce
ohroženi starší lidé, kteří se nechají lehce
ovlivnit. Právě jim podomní obchodníci často
nabízejí nevýhodné půjčky, zatajují důležité
informace, využívají nátlak a falešně příjem-
ným manipulativním vystupováním zakrý-
vají podvodné a nemorální praktiky. Je proto
nutné, abychom jim pomohli nekalé praktiky
prohlédnout a také jim poradili, jak se pod-
vodníkům bránit.

Zvlášť teď, kdy se v souvislosti se zdražo-
váním energií objevili noví šmejdi,“ uvedla
k iniciativě radnice starostka Prahy 2 Ale-

xandra Udženija (ODS), která má sociální
oblast ve své gesci. Účastníci semináře se do-
zvěděli o nejčastějších postupech podomních
prodejců, kteří nabízejí nejen předražené
zboží, ale v poslední době také levnější ener-
gie. Součástí přednášky byla i problematika
kupních smluv uzavíraných po telefonu. Se-
nioři se také dozvěděli, jak řešit celou situaci,
pokud už nějakou nevýhodnou smlouvu uza-
vřeli. red

Školení seniorů
proti energošmejdům

V parcích Prahy 2 vyrostou
nové stromy 
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3 Zpravodajství z Prahy 2

stavělo. A tunel Blan ka, ať si
každý myslí, co chce, kdyby dnes -
ka nebyl, tak vůbec nevím, co by
se dělo v dopravě v hlavním
městě,“ tvrdí Udženi ja. A naopak
poukázala na to, že vedení města
ohledně silničních okruhů okolo
Prahy podle ní ani nehnulo prs-
tem. „Ne vy koupili jediný po-
třebný pozemek tak, jak bylo žá-
dáno ze strany ŘSD, tak že jak
říkám, svo ji neschopnost a svoje
nicnedělání umí kaž dý svést na
někoho jiného, ale pak, ať si ob-
čané udělají o našem primátorovi
obrázek sami,“ prohlásila Udže-
nija.

Začátek ostré
volební kampaně?

Když se moderátorka zeptala,
zda nejsou její výroky ovlivněné
blížícími se volbami, Udženija se
ohradila. „Ne, já mluvím takto
ce lou dobu, na moji rétorice se
vůbec nic nezměnilo. Je pravda,

že ze začátku, když nastoupil,
ODS nabídla svou pomoc jako
konstruktivní opozice. Nicméně

dokončení ze strany 1

„Hřib pro Prahu nic neudělal...

INZERCE V2-0302

pan primátor Hřib ji v žádném
případě nevyužil a nekomu -
nikuje s námi,“ postěžovala si
Udže nija. Myslí si, že primátor
nebo například premiér by měli
lidi spíš spojovat než rozdělovat.

Nad uzavírkami nikdo
nepřemýšlí!

Podobně ostře se vyjádřila
i k primátorovu náměstku Ada -
mu Scheinherrovi (Praha Sobě),
kte rý má na starosti dopravu
v Praze. Jako největší pro blém
nejen Prahy 2 ale obec ně celé
Prahy vidí v nekoordinovanosti
dopravních uzavírek ve městě
a že nad tím údajně nikdo nepře-
mýšlí. „My jsme opakovaně panu
náměstku Scheinherrovi navr-
hovali, že by se měl zřídit měst-
ský koordinátor dopravy a že by
se mělo mnohem více komuniko-
vat s městskými částmi,“ po-
psala Udženija. Jí samotné se
v minulosti několikrát stalo, že
měla někam jít a najednou zjis-
tila, že je uzavřená půlka Vino-
hrad.

Žádá proto, aby se o těchto
uzavírkách dozvídaly městské
části včas, aby na ně mohli
s předstihem upozornit občany.
Jinak je to probém. A to samé se
teď podle ní děje s opravou Bar-
randovského mostu. „Všichni
víme, že se opravit musí, ale do-
dneška nevíme, jaké budou ob-

jízdné trasy. Přitom se bavíme
o opravě mostu, který je nejvytí-
ženější v celé České republice. To
bude katastrofa,“ hrozí se Udže-
nija.

Zvyšujeme životní
úroveň Pražanů

Náš REGION získal vyjádření
primátora Hřiba k ostrým slo-
vům Udženiji. A ten se její kritice
brání. „Během tohoto volebního
období čelíme mj. covidové krizi
a dopadům války na Ukrajině.
I přesto se nám daří uskutečňo-
vat konkrétní kroky, které zvy-
šují životní úroveň obyvatel Pra -
hy,“ řekl Hřib. „Jmenovat můžu
například zahájení stavby re-
kordního počtu bytů v komerční
zástavbě, rekordní investice do
oprav dopravní infrastruktury,
rekordní počet nově zahájených
staveb přemostění Vltavy, re-
kordní rozvoj tramvajových tratí
nebo nově otevřených míst na
P+R parkovištích. To vše se nám
daří dělat v rekordním množství
za posledních 10 let,“ pochlubil
se konkrétními projekty.

„A samozřejmě plníme i plán
výsadby milionu stromů, za-
tímco starosta jedné městské
části za ODS hodil vidle do stavby
okruhu, protože nám poslal vla-
stnoručně podepsané odvolání
proti jeho povolení,“ dodal.

Jitka Kačánová
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Nadační fond městské
čás ti Praha 2 Dvojka
srd cem slaví čtyři roky

od svého založení. Za dobu své
existence nadace pomohla po-
třebným celkem v 70 případech
a věnovala jim téměř 700 tisíc
korun. Zprostředkování rychlé
a adresné pomoci

Na první pohled to vypadá
jako běžná hodina tělesné vý-

chovy. Při bližším prozkoumání
si děti pohazují ragbyovým mí -
če a mnohé z nich ho drží v ruce
vůbec poprvé. Hodinu tělocviku
totiž oživili profesionální tre-
néři, a tak si žáci ze základní
školy v Kladské ulici mohli vy-
zkoušet pro ně jistě netradiční
sport. 

Projekt, který iniciovala rad-
nice městské části Praha 2 po-

prvé v loňském září, úspěšně
pokračuje i ve druhém školním
pololetí.

Zaujal totiž jak děti, tak i uči-
tele tělesné výchovy. Jeho ne-
spornou výhodou je, že si děti
mohou v praxi vyzkoušet hned
několik sportů a samy se pak
rozhodnout, zda se některému
z nabízených sportů budou vě-
novat i mimoškolně.

Sportovní projekt je zaměře -
ný na nejmenší školáky. Jeho cí-
lem je získat děti pro sport, po-
moci k jejich zdravému vývoji
a současně je vést k chování
v duchu fair play. Do pilotní fáze
projektu se v prvním pololetí
zapojilo celkem dvacet tříd z de-
seti základních škol, které
městská část Praha 2 zřizuje.

red

Ragby v Kladské
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Rozsáhlá rekonstrukce
tramvajového tělesa na
Rašínově nábřeží se
z oblasti náplavky
přesouvá na Palackého
náměstí. Objízdná trasa
pro automobily, která
vedla po náplavce ve
směru ze Smetanova
nábřeží na Výtoň, je
k 8. březnu ukončena.

„Sjistým zdržením se se-
tkali řidiči již tradičně
při ranních špičkách,

v pozdějších hodinách byl provoz
objízdnými trasami již plynulý.
Řidiče musím rozhodně pochvá-
lit za trpělivost i ukázněnost
a jsem moc rád, že vše proběhlo
podle předpokladů,“ řekl k re-
konstrukci trati Jan Korseska,
místostarosta pro oblast do-
pravy. Zároveň dodal, že oprava
tramvajového pásu přinese oby-
vatelům okolních domů benefit
hlavně v podobě snížení hluku
z provozu městské hromadné
dopravy.

Od 8. do 21. března  bude praž-
ský dopravce podnik měnit část
kolejové konstrukce na Palac-
kého náměstí. Tramvajová do-
prava v trase Anděl – Palackého
nám. – Moráň a k Jiráskovu ná-
městí bude zachována. Vzhle-
dem k rozsahu stavebních prací

bude Palackého most v tomto
obdo bí ve směru ze Smíchova
pro automobilovou dopravu uza-
vřen. Objízdná trasa bude ve -
dena po Jiráskově mostě. V opač-
ném směru, tj. na Smíchov,
ne  bude automobilová doprava
na Palackého mostě omezena.
Automobilová doprava z centra
ve směru do Podolí bude vede -

na již po Rašínově nábřeží, niko-
liv po náplavce. 

Třetí a poslední etapa opravy
je plánována od 21. března do
1. dubna. Palackého most bude
opět přístupný pro automobilo-
vou dopravu ve směru ze Smí-
chova. Automobilová doprava
z centra směr Podolí bude ve-
dena po Rašínově nábřeží.

Tramvajová trať na Rašínově
nábřeží mezi Palackého náměs-
tím a Výtoní byla naposledy re-
konstruována v roce 1979, tedy
před téměř 43 lety, pouze v krát-
kých úsecích navazujících na ko-
lejová křížení pak v letech 2004
a 2007. Úsek z roku 1979 DPP
v roce 2012 opravil a prodloužil
tím životnost tratě o 10 let. red

Oprava tramvajové trati
pokračuje na Palackého náměstí
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Dvojka se podruhé připojila
k mezinárodnímu dni
Angelmanova syndromu, který
připadá na 15. února. V tento
den se významné budovy po
světě nasvítí na modrou barvu.
V letošním roce se v Praze 2
modře rozzářil kostel svaté
Ludmily na náměstí Míru.
O českou tradici připomínat
vzácné genetické onemocnění
se postarala Lenka Hajgajda,
spoluzakladatelka a ředitelka
neziskové organizace Asociace
genové terapie. 

Její čerstvě pětiletý syn Oliver trpí tímto
onemocněním. „Oli se narodil úplně bez
komplikací. Od dvou měsíců se smál

a pro mě bylo naprosto nepochopitelné, že
moje děťátko, které se takto usmívá, může

být nějak vážně nemocné. První náznaky, že
něco není v pořádku, přišly v jeho čtyřech
měsících. Byla to velká rána,“ popsala Olive-
rova maminka Lenka Hajgajda. V současnos -
ti Oliver chodí do školky pro děti se speciál-
ními potřebami. „Jsou tam děti různých
vě kových kategorií, dokonce i devítiletá moc
šikovná holčička Eliška se stejnou diagnó-
zou, se kterou se navzájem škádlí a dová-
dějí,“ popsala Oliverovo školkové období ma-
minka.

Podpora Olivera a dalších andělských dětí
nebyla jen symbolická, ale i finanční. Če-
skému centru pro fenogenomiku byl během
večera slavnostně předán šek na 1 milion ko-
run. Záštitu nad celou akcí převzala sta-
rostka Prahy 2 Alexandra Udženija. 

„Příběh věčně usměvavého Olivera i jeho
úžasných rodičů, kteří se o něj obětavě sta-
rají a dělají maximum pro rozvoj výzkumu
tohoto onemocnění, mě opravdu zasáhl. Bez
váhání jsem souhlasila s tím, že se stanu pat-
ronkou projektu. Projektu, který dává naději
a šanci na lepší život dalším desítkám dětí
s tímto vzácným genetickým onemocněním
a jejich rodičům,“ řekla k iniciativě Prahy 2
Alexandra Udženija.

Odborníci se výzkumu tohoto vzácného
onemocnění věnují s velkou intenzitou. Věří,
že léčba je nadosah. I díky finanční pomoci
mohli vědci připravit geneticky upravený
myší model, na kterém testují, jak lidem
s onemocněním pomoci. Vědci zjišťují, jak
se dostat přímo k cílovým buňkám v mozku.
„Model se chová podobně jako pacient. To
znamená, že nemá ten gen a má neurologic -
ké projevy daného pacienta,“ vysvětluje ře-
ditel Českého centra pro fenogenomiku Ra-
dislav Sedláček. Angelmanův syndrom,
který česká lékařská terminologie označuje
také jako syndrom šťastného dítěte, nebo
také andělských dětí, byl poprvé v České re-
publice diagnostikován v roce 1997. V celé
zemi je evidováno přibližně 100 takto posti-
žených dětí. Tuto nemoc provázejí kompli-
kace jako poruchy spánku v kombinaci s čas-
tými epileptickými záchvaty, což je obrovská
fyzická i psychická zátěž pro pečující rodiče.  

Na podporu lidí postižených tímto syndro-
mem se po celém světě rozsvěcují architek-
tonicky významné stavby, v minulosti to byly
dubajský mrakodrap Burj Khalifa, slavný
Golden Gate Bridge v San Francisku nebo
třeba londýnský Big Ben. red

Modrá svítila pro andělské děti
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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 do mácností.

Projekt programu Čistá dvoj -
ka, který radnice Pra hy 2 ús -
pěšně provozuje již několik let
v záj mu zkvalitnění životního
prostředí, má napomoci snížit
zatížení kanalizace oleji a ode-
vzdat je k dalšímu zpracování.

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 použitých potravinář-
ských olejů a tuků z domácností
najdete na těchto místech:

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
www.vikinggroup.cz

Sběr olejů a tuků
z domácností v Praze 2

Velkoobjemové
kontejnery

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

dvůr slouží pro obyvatele Prahy
k bezplatnému odkládání vybra-
ných druhů odpadů a vyřaze-
ných elektrických a elektronic-
kých 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 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 ne -
bo 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 ta ké možnost za-
jistit si odvoz objemného odpa -
du, jako je například rozměrnější
nábytek, elektrošrot, kovový
a dře věný odpad, písemnou ob-
jednávkou zaslanou faxem na
č. 236 040 003, e-mailem na
adre su sbernydvur@kom wag.cz,
poš tou 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

Ulice Datum Od Do
■ Neklanova 30 pondělí 7. 3. 15.00–19.00
■ Štěpánská x Na Rybníčku úterý 8. 3. 15.00–19.00
■ Chodská x Korunní středa 9. 3. 15.00–19.00
■ Londýnská x Rumunská pondělí 14. 3. 15.00–19.00
■ Vocelova úterý 15. 3. 15.00–19.00
■ Chopinova x Krkonošská středa 16. 3. 15.00–19.00
■ Na Bojišti sobota 19. 3. 10.00–14.00
■ Na Zderaze 7 sobota 19. 3. 10.00–14.00
■ Anny Letenské 13 pondělí 21. 3. 15.00–19.00
■ Sarajevská x Rejskova úterý 22. 3. 15.00–19.00
■ Jaromírova x Svatoplukova středa 23. 3. 15.00–19.00
■ Na Kozačce pondělí 28. 3. 15.00–19.00
■ Slezská x Blanická úterý 29. 3. 15.00–19.00
■ Na Hrobci pondělí 11. 4. 15.00–19.00

Zdroj: MČ Praha 2

Sběrný dvůr v Praze 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
označující, 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. Zdroj: Pražské služby
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Jak správně
likvidovat léky

Zákon o odpadech definuje
léky jako „nebezpečný od-
pad“ a podle toho je také

třeba s nimi zacházet.
V žádném případě tak není mož -
né vyhazovat nepoužité léky do
popelnice společně s běžným od-
padem či např. splachovat do WC
apod. Při odložení do popelnice
s komunálním odpadem hrozí
následné prosakování nebezpeč-
ných látek do půdy, při splách-
nutí do WC je to podobné – ne-
bezpečné látky se mohou dostat

do vody a je velmi obtížné je z vo -
dy následně odstranit.
Jediným správným způsobem je
odevzdání nepoužitých léků v lé-
kárně, příp. ve sběrném dvoře,
pokud nepoužitá léčiva přijímá.
Každá lékárna je povinna nepo-
užité léky od občanů převzít.
Někte ré lékár ny dokonce mají
uvnitř prostoru lékárny dostup -
ný uzavřený a oz načený kontej-
ner, do kterého mů že veřejnost
nepoužitá léčiva sama odevzdat.

Zdroj: SUKL
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