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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

To by se totiž lehce mohlo stát, pokud
by si tu každý, jak tomu bylo v minu-
losti, mohl dělat, co by právě chtěl.

Není tajemstvím, že se ve zdejších zákoutích
scházely skupinky lidí s drogovou či alkoho-
lovou závislostí, a občané na to právem rad-
nici upozorňovali. Výjimkou nebyly ani bu-
jaré večírky a zahradní party. Právě z toho

mají zejména starší obyvatelé Dvojky, kteří
do sadů chodí venčit psy či odpočívat, strach.

Finále Grand Prix
Riegerovy sady se svými téměř 11 hektary

patří mezi největší parky na Dvojce. Už od
poloviny července radnice otevřela hotovou
centrální část sadů, která patří k nejvyuží-

Riegerovy sady
zase ke koukání i odpočinku

Aby tomu tak skutečně bylo, bude však třeba udělat ze strany

radnice pražské Dvojky zásadní kroky k tomu, aby nákladná

a náročná rekonstrukce Pražany oblíbených sadů, která právě

vrcholí, nepřišla vniveč.

vanějším. Celá rekonstrukce sadů vyjde té-
měř na 56 milionů korun. 

Za projektem stojí Matouš Jebavý, uzná-
vaný zahradní a krajinářský architekt, jehož
projekt jižní části Riegervých sadů se utkal
spolu s dalšími padesáti projekty ve finále
prestižní ceny Grand Prix.

Krajinářský architekt pojal obnovu  Riege-
rových sadů jako komplexní revitalizaci.
Jeho zásahy citlivě navazují na původní kon-
cept s originálním řešením významného kra-
jináře první republiky Leopolda Baťka. „Je
to místo častého pobytu Pražanů, kteří si
užívají odpočinku na trávnících a půvabného

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 2

Radnice druhé městské části
pomáhá lidem, kteří se dostali
do krizové životní situace,
a organizacím, které se zaměřují
na pomoc obětem domácího
a sexualizovaného násilí,
poskytuje finanční prostředky.

Spolupracuje s nimi také v oblasti pre-
vence a vzdělávání. Například v rámci
společného projektu s organizací Bílý

kruh bezpečí pod názvem Praha 2 – městská
část vlídná k obětem pomáhá s osvětou.

V polovině června starostka Prahy 2 Ale-
xandra Udženija (ODS) a radní pro bezpeč-
nost Michal Zuna (TOP 09) společně s pra-
covníky organizace ROSA – centrum pro
ženy otevřeli nový krizový byt určený pro
oběti domácího násilí. Jedná se v pořadí již
o druhý takový byt, který druhá městská část
pomáhající organizaci ROSA poskytla. Nově
poskytnutý byt bude součástí Centra kom-
plexní krizové pomoci obětem domácího
a genderově podmíněného násilí ROSALIN.
„Statistiky domácího násilí jsou neúprosné.
Je alarmující, že právě během pandemie na-
rostl počet případů na dvojnásobek. Jako
žena považuji jakékoli násilí ze strany part-
nera nebo rodinného příslušníka za nepřija-
telné. O to více podporuji spolu s ostatními
radními vzdělávací aktivity, projekty zamě-

řené na pomoc a ochranu obětí trestných
činů nebo prevenci kriminality,“ uvedla
Udže nija.

„Pro nás na Praze 2 je bezpečnost priori-
tou. Osudy a příběhy konkrétních osob o to
větší. Je nepřípustné, aby týrané ženy a děti
nenašly od nás zastání. Mít možnost v kri-
zových situacích odejít z prostředí, ve kte-
rém dochází k násilí, je klíčové. Jsem rád, že
se nám podařilo v rekordně krátkém čase se-
hnat další byt s ideální dispozicí pro tento
typ služby. Společně s organizací ROSA se
nám daří pomáhat ženám i matkám s dět mi,
které jsou v bezprostředním ohrožení. Oběti
sexuálně motivovaných trestných činů po-
třebují ochranu, pomoc a podporu okamžitě.
Možnost odejít od násilníka do bezpečí je pro
oběti zcela zásadní,“ vysvětlil Zuna.

„Nejen v Praze, ale i v celé České republice
je specializovaných pobytových a krizových
služeb pro osoby ohrožené domácím a se -
xuálním násilím dlouhodobě nedostatek.
O to víc si ceníme spolupráce s radnicí Prahy
2, která nám pomohla vytvořit bezpečné zá-
zemí v rámci krizové intervence a podporuje
nás dlouhodobě i v rámci grantů,“ řekla Ma-
rie Vavroňová, ředitelka ROSA – centrum
pro ženy.

Organizace ROSA působí v Praze 2 dlou-
hodobě. Klientky mohou kromě sociálně
právního poradenství využít také psycholo-
gické a právní poradenství či pomoc při ko-
munikaci s úřady a soudy. Kromě bytu kri-
zové pomoci převedla ROSA do nonstop
provozu i bezplatnou krizovou linku pro
oběti domácího násilí 800 60 50 80. red

Program láká na 11 představení nej-
úspěšnějších inscenací souboru. Za-
hájí jej hudebně-dramatický Gramofon

v českém i anglickém znění, na něj naváže
premiéra komedie Lásky hra osudná, násle-
duje oblíbená prvotina divadla Buenos Aires,
vystupte!. Druhá polovina měsíce bude patřit
nadčasové politické satiře Zabít draka či hu-
morné i absurdní Polyfonii.Čechov.cz, v sa-
mém závěru rovněž hudebnímu recitálu
Igora Šeba. 

Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji
v síti GoOut. Hraje se v pondělky, středy
a pátky, vždy od 20 hodin. Letní scéna se na-
chází u Grotty v Havlíčkových sadech. Umě-

lecký patronát nad událostí drží celosvětově
uznávaný klavírista Jevgenij Kissin, rezident
Prahy 2 a patron Divadla MA. Více informací
o programu na www.divadloma.cz nebo na
Facebooku.

„Myšlenka založit letní scénu divadla se
zrodila během nekonečných procházek v ob-
dobí pandemie v mém nejoblíbenějším parku
Grébovka. Když jsem uviděla Grottu, oka-
mžitě jsem pochopila, že ten prostor je jako
stvořený k tomu, aby tam vznikala umělecká
díla. Vybavil se mi venkovní operní festival
v kouzelném místě Arena di Verona a ucítila
jsem v té nelehké době novou inspiraci
a mož nost pro divadelní tvorbu během ko-

ronaviru. První rok nám zde městská část
povolila hrát a zaštítila ji a ještě více nás po-
těšila následující rok, kdy akci podpořila
grantem. Letos se již přidala také Nadace Ži-
vot umělce,“ popsala Marianna Arzuma-
nová, ředitelka a režisérka Divadla MA. „Tak
jako loni nabídneme premiéru nového před-
stavení. Další nový kus v repertoáru divadla
– Gramofon – bude upraven pro venkovní
prostor Grotty. Pro divácký ohlas a zájem
zde byla v minulém roce rozšířena kapacita
na 80 míst k sezení. Pro tento rok bychom
hlediště uzpůsobili až na 120 míst.“ red

Divadlo MA v Grébovce
Pražské Divadlo MA působící v Žitné ulici uvede o srpnových
večerech premiéru a další inscenace na Letním divadle v Grébovce.
Od 1. do 26. srpna již potřetí nalezne své sezonní působiště ve
venkovním prostoru Grotty, a díky tomuto půvabnému
i působivému místu tak pro uváděné hry spontánně navodí letní
atmosféru renesanční Itálie.

Krizový byt pro oběti domácího násilí
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3 Zpravodajství z Prahy 2

pražského panoramatu. Všech -
ny cesty jsou nyní zpevněny
a ma jí nový povrch,“ zmiňuje Je-
bavý.

Srážková voda
Součástí revitalizace je i dů-

myslný systém hospodaření se
srážkovou vodou, která se nyní
oproti minulosti vsakuje přímo
v místě spadu, takže srážky ne-
musí být sváděny do kanalizace. 

„Pod povrch půdy byly umís-
těny vsakovací galerie, které si
můžeme představit jako rozměr -
né koše, jejichž prostřednictvím
se voda vsakuje do podloží. Od-
tud si kořeny stromů berou po-
třebnou vláhu. Nejde tedy jen
o okrasnou část projektu, ale i re-
akci na současnou změnu kli-
matu,“ vysvětluje krajinář Je-

bavý. Autor navrhl a vytvořil
i nový skalní východ, jakési
skalní schody, kterými si budou
moct návštěvníci sadů zkrátit
cestu parkem. Protože jsou ob-
rostlé keři, v krajině působí při-
rozeně a původně.  

Stromy, keře
a mobiliář

Stromy a keře budou zásadní
pro další rozvoj nyní už revitali-
zované části parku. V současné
době v sadech rostou stromy li-
stnaté i jehličnaté různých veli-
kostí, objemů, ale i věku, a to
s ohledem a odkazem na původní
kompozici architekta Leopolda
Baťka, osobu ve své době velmi
váženou. Byl vrchním pražským
zahradníkem, později vrchním
městským zahradníkem a poz-
ději ředitelem městských sadů
na Královských Vinohradech.

Riegerovy sady
zase ke koukání i odpočinku

dokončení ze strany 1

INZERCE V2-0801

Mezi jeho první práce patřily
právě Riegerovy sady. 

V sadech přibude celkem pa-
desát nových stromů, keře, cibu-
loviny a další rostliny. Vznikne
přírodní amfiteátr a romantické
zákoutí a park se propojí s Raj-
skou zahradou. Díky obnově par -
ku budou návštěvníci chodit po
nových cestách, které budou bar-
vou a materiálem šetrnější ke
zdejšímu prostředí, projekt po-
čítá i s pítky, a to i pro psy. Re-
konstrukcí projde i historické

ptačí pítko, bude zhotovena re-
plika zdejší litinové pum py, při-
budou lavičky a odpadkové koše.

Celková revitalizace probíhá
postupně v rámci jednotlivých
ucelených etap. Přestože práce
v parku pokračují, obyvatelé se
už dostanou do části v centru
parku, který je zpřístupněn od
poloviny července. Druhou etapu
revitalizace sadů by měla radnice
pražské Dvojky dokončit do
konce letošního roku.  

Táňa Pikartová

● Jižní stráň s výhledem na Pražský hrad vždy představovala
dominantu parku, je tedy pro jeho celkovou koncepci naprosto
zásadní. Vzhledem k impozantním výhledům na historické cen-
trum a Pražský hrad byla od budování Vinohrad na přelomu
19. a 20. století oblíbeným korzem a místem odpočinku Pra-
žanů. 
● Už za vlády Karla IV. zde rodily rozlehlé vinice, které však
nepřežily třicetiletou válku. V 18. století je nahradily zahrady,
pole, hájky, aleje, remízky i rybníky a potůčky. Začaly se zde
stavět viniční usedlosti a kolem nich krásné zahrady: Saracinka,
zvaná též Vozová, z níž zůstala pouze kamenná vstupní brána
a pojmenování ulice, Švihanka, nazývaná rovněž Švihovka či
Marvánka, Pštroska a Kuchyňka, jejichž spojením vznikly
dnešní Riegrovy sady. Nejslavnější z nich byla zahrada Kanálka,
chlouba Prahy, o níž psal i K. H. Mácha v povídce Márinka v roce
1833: „To hemžení lidstva rozličného? Strakatý ženský šat míhá
se temným oblekem mužským. Vpravo vlevo ozdravování a po-
klony. Kanálská zahrado! Tvá sláva znovu se zdvihá mezi obživ -
lými stromy…“ 

Schody podle návrhu architekta Jebavého skvěle zapadají do
okolního prostředí parku. 
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Víte, co je fidlovačka? Byl
to výraz pro nástroj,  kte-
rým ševci hladili kůži.

A proto nejslavnější ševcovská
slavnost měla název Fidlovač -
ka. Konala se v 18. století v Nu-
selském údolí na louce (okolí
dnešní Křesomyslovy ulice),
a byla to velká sláva. Chodili
tam lidé z celé Prahy, bylo tam
veselo. Městská část Praha 2 se
ve spolupráci s Prahou 4 nyní

rozhodla obnovit tuto pozapo-
menutou tradici. Konat se bude
27. a 28. srpna (10.00–20.00). 

Na akci budou stánky, ře-
meslné dílny, atrakce  a dopro-
vodné aktivity typické pro pouť.
Ve starých archiváliích se uvá -
dí, že se na Fidlovačku vždy hr-
nuly davy lidí, aby si aspoň na
chvíli odpočinuli. Prohlíželi si
stánky prodavačů balonků a tu-
reckého medu, fíků a datlí, per-

níkářů, dokonce i zvěřince
s „exotickými“ zvířaty. Poslou-
chali harmonikáře, flašinetáře
a zpěváky kramářských písní.

Vystupovali tu pouliční akro-
bati a žongléři, provazochodci,
cirkusoví umělci. Pestrý obraz
téhle kdysi proslulé poutě za-
chytili ve svých dílech přední
pražští malíři Quido Mánes, Be-
neš Knüpfer a především český
malíř a grafik Jan Bedřich Mi-

nařík. Na letošní pouti Fidlovač -
ka nebudou v parku Folimanka
chybět fakíři a kejklíři, o dobrou
náladu se postará harmonikář
a flašinetář, pro návštěvníky bu-
dou připraveny světské atrakce
i ukázky dobových řemesel a li-
dové pochout ky.

Také v parku na Fidlovačce
bude program 27. srpna od
13 do 19 hodin. Vstup je zdar -
ma. red

Nuselská pouť Fidlovačka se vrací

Spokojenost klientů v tom
sehrála velkou roli. „Sou-
částí hodnocení byly i po-

hovory s klienty. Všichni se
o službě a jejích pracovnících vy-
jadřovali  pochvalně a často za-
znělo, jak jsou tady všichni  hod -
ní a ochotní. Navíc to bylo
poprvé, kdy klienti vnímali a oce-
nili to, jak se o ně stará město,
v tomto případě městská část.
Vyzdvihovali přístup Prahy 2,
to se jinde nestává,“ uvedla Re-
nata Kainráthová, certifikátorka
Znač ky kvality a viceprezidentka
Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR. 

Právě tato profesní asociace
v březnu realizovala certifikační
šetření Značky kvality, kdy posu-
zovala zejména úroveň péče
a stravování, individuální pří-
stup a partnerství. Obracela se
při tom i na klienty a jejich ro-
dinné příslušníky a také si sama
ověřovala na místě spokojenost
klientů s poskytovanými služ-
bami.

Celkovou spokojenost potvr -
zují i dopisy, které klienti zasílají

jako poděkování. „Brzy mi bude
88. Jsem vdova, děti a vnoučata
jsou daleko. Chci touto cestou
poděkovat Centru sociálních slu-
žeb pro Prahu 2. Měla jsem mož-
nost (vlastně štěstí) díky této
službě se seznámit s výbornými
ženami. Ony změnily kvalitu mé -
ho života: vždy vstřícné, dobře
naložené, optimistické. Nákup
dělají nejen přesně, ale chytře,
vždy to, co je potřebné,“  napsala
Evelina Merová. 

Velký dík patří ředitelce
CSSP2 Martině Polanské, která
však zdůrazňuje, že úspěch je
podmíněn týmovou prací všech.
„Péče a podpora kolegů z pečo-
vatelské služby je v některých
obdobích života našich klientů
zvlášť zásadní a neodmyslitelná.
Pečovatelé, sociální pracovníci se
setkávají s někdy až neuvěřitelně
těžkými životními situacemi,
vím, že kolegové musí při svých
návštěvách velmi často čelit kri-
zovým momentům a umět si
v nich poradit. Mají můj respekt
a velký dík,“ dodává ředitelka
Martina Polanská.

Pečovatelská služba CSSP2
pomáhá chronicky nemocným,
zdravotně postiženým občanům
starším 18 let a seniorům každý
den včetně víkendů a svátků od
7.00 do 19.00, a to v domácím
prostředí. Pečovatelky pomáhají
s úklidem domácnosti, s hygie -
nou, koupelí, zajišťují nákupy
a doprovody, ale také třeba pedi-
kuru, praní a žehlení prádla a do-
vážku obědů. Největší zájem je
o dopravu k lékaři a do obchodů

po Praze. Centrum sociálních su-
žeb Praha 2 pomáhá těm, kteří
to potřebují nejvíc – seniorům,
nemocným, osobám se zdravot-
ním postižením, rodinám s dět -
mi a lidem, kteří pečují o někoho
blízkého. Kromě poskytování so-
ciálních služeb provozuje dva do-
movy seniorů a dvoje jesle – na
Rybníčku a Londýnská.

Úplné informace jsou zveřej-
něny na webových stránkách,
www.cssp2.cz. red

Jak kvalitní jsou sociální služby Prahy 2?
Velmi, dostaly pět hvězdiček
Centrum sociálních služeb Praha 2 (CSSP2) patří
k nejúspěšnějším ve svém oboru.  Městská část
Praha 2, jeho zřizovatel, je na něj právem hrdá.
Nyní znovu potvrdilo svoji špičkovou úroveň,
když znovu po čtyřech letech získalo Značku
kvality v podobě 5 * za poskytování pečovatelské
služby.

Tým Centra sociálních služeb Praha 2, ředitelka Martina Polanská
na lavičce první zleva
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5 Zpravodajství z Prahy 2

„Máme rádi Dvojku. Žijeme zde
společně,“ je nový slogan
Prahy 2, kterým městská část
spouští informační kampaň ve
svých ulicích a parcích. Zejména
v letních měsících trápí
rezidenty hluk, nepořádek
a noční popíjení alkoholu na
veřejnosti. Tentokrát se však do
řešení problému zapojili také
žáci základních škol. Díky jejich
výtvarným dílům, která jsou
přímo součástí informačních
cedulí, se ulice, parky a náměstí
proměnily v galerii pod širým
nebem.

„Jsme centrální městskou částí a zá-
roveň městskou památkovou zónou.
Naše náměstí, parky i oblast ná-

plavky Rašínova nábřeží patří již dlouhodobě
k těm nejvyhledávanějším odpočinkovým
místům v metropoli. To s sebou ovšem nese
i mnohá negativa pro naše rezidenty, jako je
například větší hlučnost a časté rušení noč-
ního klidu. A konečně přináší také zvýše né
nároky na čistotu a pořádek. Vím, že poli cisté
a strážníci dělají všechno proto, aby situaci
v parcích měli pod kontrolou, ale to samo
o sobě nestačí. Chceme, aby se všem na Pra -
ze 2 dobře žilo. Proto jsme přišli s nápadem
zapojit do informační kampaně žáky našich

základních škol. A udělali jsme dobře, školáci
se svého úkolu zhostili na výbornou. Nakres-
lili témata svým dětským, přesto velmi vní-
mavým pohledem. Z dětských obrázků čiší
přímočarost, která nutí k zamyšlení. Na rad-
nici nakonec dorazila úctyhodná stovka ná-
vrhů, a tak vybrat vítěznou pětici nebylo vů-
bec jednoduché,“ přibližuje kampaň radnice
její starostka Alexandra Udženija. 

Vítězná pětice návrhů spolu s doprovod-
ným textem zdobí nové informační cedule,
které nechala městská část instalovat napří-
klad na Karlovo či Tylovo náměstí, do Zítko-
vých sadů i na náplavku Rašínova nábřeží.
Návštěvníci i zahraniční turisté se tak jed-

noduchou a srozumitelnou formou seznámí
s pravidly chování, např. s udržováním čis-
toty a pořádku, dodržováním nočního klidu
nebo zákazem konzumace alkoholu na ve-
řejnosti. Kompletní přehlídku všech umělec-
kých děl hodlá radnice veřejnosti představit
v září prostřednictvím samostatné výstavy.

„Na bezpečnosti a pořádku nám záleží.
Proto aktuální situaci v městské části bedlivě
sledujeme a společně s policisty i strážníky
pravidelně vyhodnocujeme. Scházíme se
u společného stolu a případné problémy včas
a rychle řešíme, tak abychom předešli zhor-
šení situace. S příchodem teplého počasí
a počátkem turistické sezony policie zazna-
menala zvýšenou koncentraci návštěvníků
poblíž památek, v parcích, na náměstích i na
náplavce. A v této návaznosti registrovala
i častější porušování nočního klidu a veřej-
ného pořádku. Při řešení takových případů
však policisté i strážníci opakovaně naráželi
na nepochopení návštěvníků a neznalost vy-
hlášek. V návaznosti na časté stížnosti oby-
vatel Podskalí je od začátku července navíc
účinná nová vyhláška, která v nočních hodi-
nách znemožňuje konzumaci alkoholu na
náplavce. I to nás přimělo k tomu, abychom
přišli s novou informační kampaní, která po-
licii a návštěvníkům pomůže,“ dodal radní
pro bezpečnost Michal Zuna. red

Děti nesnáší hlučné opilce.
Vyjádřily to kresbami v informační kampani

Lokality, kde můžete
novou infokampaň vidět

náměstí Míru ● Karlovo náměstí,
Zítkovy sady ● Perucká stráň
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6Zpravodajství z Prahy 2

Ulice Datum Od Do
■ Neklanova 30 pondělí 8. 8. 15.00 19.00
■ Štěpánská x Na Rybníčku úterý 9. 8. 15.00 19.00
■ Chodská x Korunní středa 10. 8. 15.00 19.00
■ Chopinova x Krkonošská čtvrtek 11. 8. 15.00 19.00
■ Anny Letenské 13 pondělí 15. 8. 15.00 19.00
■ Sarajevská x Rejskova úterý 16. 8. 15.00 19.00
■ Londýnská x Rumunská středa 17. 8. 15.00 19.00
■ Jaromírova x Svatoplukova čtvrtek 18. 8. 15.00 19.00
■ Na Bojišti sobota 20. 8. 10.00 14.00
■ Na Zderaze 7 sobota 20. 8. 10.00 14.00
■ Na Kozačce pondělí 22. 8. 15.00 19.00
■ Slezská x Blanická úterý 23. 8. 15.00 19.00
■ Na Hrobci středa 24. 8. 15.00 19.00
■ Trojanova 7 čtvrtek 25. 8. 15.00 19.00
■ Záhřebská x Americká pondělí 29. 8. 15.00 19.00
■ Lublaňská x Koubkova úterý 30. 8. 15.00 19.00
■ Sázavská 13 středa 31. 8. 15.00 19.00
■ Polská 36 pondělí 5. 9. 15.00 19.00
■ Římská x Italská úterý 6. 9. 15.00 19.00
■ Ostrčilovo náměstí středa 7. 9. 15.00 19.00
■ Vocelova čtvrtek 8. 9. 15.00 19.00

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 

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 2

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

vém úseku, který je uvedený ní -
že v harmonogramu vedle da ta.
Po uplynutí této doby bude kon-
tejner odvezen.V místě přista-
vení je přítomný obsluhující
pracov ník. Do kontejnerů lze
vklá dat pouze ty odpady, pro
které je tato služba určena.

Do VOK je možné odložit ná-
bytek, koberce, linolea, zrcad la,

umyvadla, vany a WC mísy, spor-
tovní 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, dále pak pneumati ky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice
a sporáky. Zdroj MČ Praha 2

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, eternit
a další materiály obsahující az-
best apod.). Sběrný dvůr rovněž
nepřijímá netříděný domovní od-
pad a odpad hnijící nebo zapácha-
jící. Vjezd vozidel je omezen na
maximální nosnost do 3,5 tuny.

Sběrný dvůr je řízen obsluhou,
která poradí se správným ulože-
ním odpadu do příslušného kon-
tejneru, resp. sběr né nádoby.
Pražané mají také možnost za-
jistit si odvoz objemného odpa -
du, jako je například rozměrnější
nábytek, elektrošrot, kovový
a dřevěný odpad, písemnou ob-
jednávkou zaslanou faxem na
č. 236 040 003, e-mailem na
adresu sberny dvur@kom wag.cz,
poštou nebo osobně na sběrném
dvoře. Cena za objednávkový od-
voz do sběrného dvora se skládá
ze dvou položek, z ceny za do-
pravu, která je účtována ze sběr-
ného dvora na místo nakládky
a zpět a z ceny za naložení od-
padu dle jeho množství.

Zdroj MČ Praha 2

Sběrný dvůr v Praze 2

Hlavní město zajištuje pro
své obyvatele zdarma
v rámci mobilního sběru

odložení následujících druhu od-
padu.
Nebezpečné: rozpouštědla,

kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk s nebezpečnými vlast-
nostmi, barvy, tiskařské barvy,

lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čis-
ticí prostřed ky), léčiva.
Ostatní: jedlý olej a tuk.
Kapalné nebezpečné odpady

musí být předány v pevně uza-
vřených nádobách! Aktuální in-
formace o nakládání s odpady na
území města lze nalézt na inter-
netové adrese odpady.praha.eu.

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů 

Odpad musí být předáván v ta-
kovém stavu, aby nedocházelo
k poš kození životního prostředí
či ohrožení zdraví obsluhy vo-
zidla.

Svozové vozidlo v některých
případech nemůže stát vždy na

shodném místě. Příčinou mohou
být práce na vozovce, obsazení
míst na parkování atp. Z tohoto
důvodu je nutné zkontrolovat,
zda svozové vozidlo nestojí
v blízkém okolí od dané svozové
zastávky. Zdroj MHMP

Úterý 16. 8. 2022
■ Fügnerovo náměstí (u stanoviště kontejnerů) 15.00–15.15
■ Ulice Štěpánská (u kostela) 15.30–15.45
■ Křižovatka ulice Náplavní x Jiráskovo náměstí 16.00–16.15
■ Křižovatka ulice Dřevná x Podskalská 16.30–16.45
■ Křižovatka ulice Oldřichova x Ostrčilovo náměstí 17.00–17.15
■ Křižovatka ulice Sarajevská x Rejskova 17.30–17.45
■ Náměstí Míru (u kostela) 18.00–18.15
■ Křižovatka ulice Kladská x Moravská 18.30–18.50
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