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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Od Albertovských schodů zavede cesta
návštěvníky do parku Ztracenka, kde
nyní přibyly různé dřeviny a stromy,

například duby a v blízkém okolí cesty dva
javory a několik tureckých višní, mahalebek
obecných.

Ztracenka má styl
„Aktuální dokončení pěšího propojení

Alber tovských schodů s parkem Ztracenka
uvítají nejen dvojkoví občané, ale i studenti
Univerzity Karlovy, kteří tuto lokalitu vy -

hledávají,“ uvedla starostka Prahy 2 Ale-
xandra Udženija (ODS). „Je tady totiž ticho
a klid, ideální pro studium vysokoškoláků
z nedalekého Albertova,“ připomněla.

Ztracenka učarovala už mnoha lidem, cho -
dí sem nejen studenti, ale vracejí se sem i tu-
risté a vyhledávají ji rovněž Pražané z růz-
ných částí metropole. A jsou i tací, kteří
Ztracenku považují za nejpůvabnější místo
Prahy.

Spíš než park se dá Ztracence říkat zahra -
da. Původně tady byla vinice, pak sad a v po-

Nová cesta mezi
Albertovskými schody a Ztracenkou

Cesta, pro mnohé romantická, kam nedoléhá hluk města, je

dlouhá pětapadesát metrů a vede podél tenisových kurtů,

kterou zpříjemňují desítky popínavých rostlin s břečťanem

v přesile a večer osvětlují nové nízké lampy.

slední době školní dětské hřiště. Nyní se tady
může kdokoliv kochat jedinečnými výhledy.

Nová zeleň a osvětlení
Cesta od Albertovských schodů do parku

Ztracenka, jejíž obnova vyšla Dvojku na více
než čtyři a půl milionu korun, se řídí sezon-
ním provozem stejném jako v samotném
parku Ztracenka, tedy od osmé hodiny ranní
do osmé hodiny večerní. Chodník, který vede
podél plotu univerzitních tenisových kurtů,
je vybudován z přírodního mlatového mate-
riálu. Součástí projektu obnovy byly samo-
zřejmě také sadové úpravy a výsadba nových
dřevin, keřů a trvalek.

Zdejší revitalizace ale není na Dvojce po-
slední. Po propojení Albertovských schodů
s parkem Ztracenka na ni čeká velmi neutě-

pokračování na straně 3
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Chodník mezi Albertovskými schody a zahradou Ztracenka.
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Dvojka připravila
školkovou kuchařku

Školková kuchařka, kterou radnice
druhé městské části se začátkem
nového školního roku představila

veřejnosti, obsahuje celkem 21 nápadi-
tých receptů teplé i studené kuchyně.
Zájemci ji získají v mateřských a základ-
ních školách, které městská část zřizuje
nebo na webu městské části. „Školství
na Dvojce mám ve své gesci už dlouho.
Máme úžasné pedagogy i skvělé kuchař -
ky. Z ohlasů rodičů i malých strávníků
vím, že v jídelnách škol a školek vaří na
výbornou. Proto jsem ani chvíli nevá-
hala podpořit nápad s vydáním těch NEJ
receptů z našich školek,“ uvedla mini-
stryně obrany a zároveň radní Prahy 2
pro oblast školství Jana Černochová
(ODS). red

Jubilejní desátý ročník Signal Festivalu
si zaslouží velkou oslavu. Akce se proto
po několika letech vrací znovu na ná-

městí Míru, kde organizátoři připravují po
čtyřleté pauze velkolepý videomapping na
baziliku sv. Ludmily.

Videomapping na průčelí baziliky sv. Lud-
mily patřil v minulosti k nejoblíbenějším in-
stalacím festivalu. Organizátoři se proto roz-
hodli návštěvníkům nadělit dárek a tento
neogotický klenot opět rozsvítit. Slavnostní
zahájení Signal Festivalu proběhne na ná-
městí Míru ve čtvrtek 13. října od 19 hodin.
Videomapping zde ale bude možné spatřit
poprvé už den před samotným startem fes-
tivalu, tedy ve středu 12. října od 19 hodin.
Podmanivou projekci doplní také interaktivní
odpočet od dlouholetého festivalového part-
nera, značky Mercedes-Benz, do kterého se
mohou zapojit samotní diváci. Přes webové
stránky signalmb.cz budou moci vyslat na
baziliku sv. Ludmily vybraný model auta
označený třeba osobními iniciálami. Interak-
tivní hra tak divákům předvede čtyři vybrané
modely z portfolia osobních a velkoprosto-
rových vozů.

„Náměstí Míru je srdcová lokalita Signal
Festivalu. Stala se nám dokonce inspirací pro
letošní festivalový vizuál. Rozetu baziliky

sv. Ludmily totiž najdete v našem X neboli
10 let. Letošní Signal Festival je celkově po-
myslnou oslavou naší první dekády. Jsme
proto moc rádi, že se po čtyřech letech vra-
címe na náměstí Míru a přinášíme skvělou
projekci, na které navíc spolupracovali čeští
a francouzští umělci. Dlouhodobě spolupra-
cujeme s celou řadou zahraničních festivalů
a uměl ců, společný projekt je proto logickým
výsled kem. Vedle nové trasy Vinohrady/Vr-
šovice jsme připravili také největší galerijní
zónu v naší historii,” uvedl ředitel festivalu
Martin Pošta. red

Zajímavou novinkou, která čeká na náv-
štěvníky parku Folimanka, je dětský
Poesiomátek. Na rozdíl od poesiomatu

na náměstí Míru, nabízejícího tvorbu pro do-
spělé, se ten v Jammertalu zaměřuje na nej-
menší posluchače.

Josef Lada, Jan Karafiát, Božena Němcová
nebo bratři Čapkové. To je jen základní výčet
slavných českých umělců, kteří spojili svůj
život s Prahou 2. Nově umělce s druhou
měst skou částí spojuje další pouto. Jejich po-
hádky nyní díky Poesiomátku promlouvají
k dětem i jejich rodičům. „Projekt poesioma -
tu jsme představili již před lety na náměstí
Míru. Byli jsme první městskou částí v Praze.
Jsem ráda, že se nám nyní podařilo na pilotní
projekt navázat a přinášíme další unikát –
první dětský Poesiomátek na světě,“ uvedla
starostka Prahy 2 Alexandra Udženija
(ODS).

„Na projektu Poesiomátku oceňujeme
i jeho propojení s Prahou 2. S naší městskou
částí spojili svůj život významní umělci

a umělkyně, kteří zanechali v naší historii
důležitou stopu. Možná se o nich ta nejmlad -
ší generace dozví právě díky Poesiomátku.
Rodiče i prarodiče dětí se pak při poslechu
úryvků ze známých pohádek přenesou zpát -
ky do dětství,“ dodal místostarosta Jaroslav
Šolc (ODS).

„Princip Poesiomátku je jednoduchý. Stačí
zatočit klikou a stroj začne hrát. Starší Poe -
siomaty potřebovaly k provozu připojení
k elektrické síti. U novějších stačí točit kli-
kou,” popsal projekt Poesiomatu a Poesio -
mát ku jeho autor Ondřej Kobza. „Už samot -
né točení klikou a rozezvučení Poesiomatu
je pro malé děti atrakcí. Příležitost vytvořit
Poesiomátek přímo určený pro děti se tak
vyloženě nabízela,” doplnil Kobza.

Autoři mysleli také na děti, které ještě ne-
umí číst, ale dobře poznají z obrázku domácí
zvířata. Dětský poesiomat proto také štěká,
mňouká či bučí, a přehrává známé písničky
pánů Svěráka s Uhlířem nebo oblíbeného
skladatele Petra Skoumala. red

Areálem Jammertal zní světový unikát
v podobě dětského Poesiomátku

Na náměstí Míru
se vrací Signal Festival 

Dětský poesiomat nedaleko nového vol-
nočasového areálu Jammertal v parku Fo-
limanka
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3 Zpravodajství z Prahy 2

● Albertov, ulice v Praze 2, která spojuje ulice Na Slupi a Ke
Karlovu, je pojmenována po českém lékaři Eduardu Albertovi.
Byl to nejenom špičkový chirurg, ale také poslanec říšského
sněmu, profesor a autor medicínské literatury.
● Ulice je asi 550 metrů dlouhá, přičemž dvě stě metrů z toho
tvoří ikonické schodiště vedoucí směrem k ulici Ke Karlovu.
● Na Albertově jsou dvoje schody: kupodivu ty, kterým se říká
Velké, nemají zdaleka tolik schodů jako Malé. Tedy Velké alber-
tovské schody jich mají sto šestnáct, Malé albertovské schody,
které spojují ulice Studničkova a Apolinářská, mají schodů sto
padesát čtyři.

● Svažitý park půvabné Ztracenky, který je přístupný z ulic
Horská a Ke Karlovu, navazuje na jedné straně na areál Karlova
a Bastionu, na straně druhé sousedí s Albertovem.
● Její rekonstrukce spadá do let 2009 až 2010. Podle návrhu
architekta Michala Gavlase a pod jeho vedením vznikla unikátní
zahrada italského typu s cihlovými teráskami. Byla rekultivo-
vána zeleň, místo starých stromů bylo vysázeno téměř sto no-
vých, upraveny byly cesty, postaveny opěrné zídky, vznikla nová
místa pro posezení a odpočinek. Lidé sem chodí i za neobyčej-
nými výhledy na dolní část Nového Města u Vltavy nebo na uni-
verzitní areál a kostel sv. Apolináře.
● Oba vstupy z Horské ulice jsou propojené stoupající cestou,
všechny parkové cesty vytvářejí od hlavního vstupu dlouhou
serpentinu, po které lze pohodlně projít téměř všechna zákoutí
zahrady. Mlatové chodníky střídají úseky dlážděné mozaikou.
Mezi teráskami a schodišti je parkový trávník. Podél cest jsou
květinové záhony.

šený prostor mezi novoměst-
ským opevněním a uli cí Horská,
kde už radnice vybrala architek-
tonický návrh, který kromě jiné -
ho obsahuje také nové posezení
a herní prvky pro děti.

Obnova prioritou
„Obnově zelených ploch v ob-

lasti Albertova věnujeme dlou-
hodobě velkou pozornost. Na
jedno tlivých projektech spolu-
pracujeme nejen s Univerzitou
Karlovou a hlavním městem Pra-
hou, ale i s památkáři. Pokraču-
jeme tak v plnění memoranda,

které jsme před lety uzavřeli
a kte ré nás zavazuje ke společ-
nému postupu v rámci jednotli-
vých etap revitalizace prostoru
vymezeného ulicemi Horskou,
Albertov, Ke Karlovu, Apolinář-
skou a Na Slupi,“ dodal místo sta -
rosta Prahy 2 pro oblast životní -
ho prostředí a územního rozvoje
Václav Vondrášek (ODS).

Už za tři roky by se měl Alber-
tov ještě více proměnit, a to díky
novému modernímu univerzit-
nímu kampusu za necelých osm
miliard korun. Jeho výstavbu
chystá Univerzita Karlova a po -
dle ní by mělo jít o stavbu století.

Táňa Pikartová

Nová cesta mezi Albertovskými schody...
dokončení ze strany 1

INZERCE V2-0901

Výsledky komunálních voleb v Praze 2
● Společně pro Prahu 2 14
● Česká pirátská strana 7
● Praha 2 sobě 7
● ANO 2011 4
● Hnutí SPD pro Prahu 2 2
● Starostové a nezvislí 1

Zastupitelstvo Prahy 2 má celkem 35 členů

Pro mnohé návštěvníky patří park k nejpůvabnějším zákoutím
Prahy.

Park Ztracenka využívají i studenti z nedalekého Albertova.
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Program Čistá dvojka, jehož cílem je motivovat občany k ak-
tivnímu přístupu při udržování čistoty veřejných prostran-
ství, má nové webové stránky. Ty nyní na adrese www.cis-

tadvojka.cz nabízejí i nové funkce.
„Občané nyní naleznou všech ny informace na jednom místě

a prostřednictvím webových aplikací mohou radnici předávat své
podněty. Výhodou je i okamžitá zpětná vazba, jak bylo s oznáme-
ním nalo ženo,“ uvádí starostka Prahy 2 Alexandra Udženija. 

Nové webové stránky programu Čistá dvojka jsou plně kompa-
tibilní se stránkami městské části Praha 2 (www.pra ha2.cz). Ty
prošly zkraje roku také inovací a díky nové technologii jsou jedno-
duše dostupné z počítače i z mobilních telefonů a tabletů a zís kaly
ocenění Zlatý erb. „Pokračujeme v modernizaci dalších webových
stránek a aplikací. Novou podobu získají i weby příspěvkových or-
ganizací, například Centra sociálních služeb Prahy 2,“ přibližuje
plány tajemník Úřadu MČ Pra ha 2 Michal Kopecký. Program Čistá
Dvojka spustila radnice Prahy 2 již v roce 2009.

Jak se zapojit do Čisté dvojky
Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad

na místech k tomu určených a odpad odděleně shromažďovat, tří-
dit a předávat k využití a odstraňování (dle § 59 odst. 2 a 5, zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech).

V případě zjištění nepořádku využijte aplikaci Hlášení závad
uvedenou na http://www.cistadvojka.cz/hlaseni-zavad/d-1006/ -
p1=1013, bezplatnou infolinku 800 879 222 nebo mail infolin -
ka@praha2.cz .

Novinkou na webových stránkách Čisté dvojky je mapa blokové -
ho čištění http://www.cistadvojka.cz/mapa-blokoveho-ciste ni/ -
d1007/p1=1014. Naleznete zde také mapu odpadového hospo-
dářství, zeleně a ploch pro volné pobíhání psů.

Kromě speciálního webu http://www.cistadvojka.cz/ lze využít
i mobilní aplikaci Třídění odpadu na Praze 2, která je volně ke
sta žení na Google Play i App Store. red

Čistá dvojka pomáhá, aby byla Praha 2 uklizená
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Jedním z posledních společ-
ných projektů velkého vý-
znamu byl loňský koncert,

který se konal na náměstí Míru
k výročí 1100 let od smrti sv. Lu -
dmily, nebo obnova a rekon-
strukce historického osvětlení
schodiště, kterou pomohla měst-
ská část Praha 2 financovat.
A spolupráce pokračuje i nadále.
V polovině září se letos uskuteč-
nil k poctě sv. Ludmily slavnostní
koncert a den poté poutní slav-
nost k povýšení kostela na bazi-
liku.

„Kostel sv. Ludmily patří prá-
vem mezi nejvýraznější symboly
Vinohrad. Nese ostatně jméno
první české panovnice a pat-
ronky sv. Ludmily. O to víc si vá-

žíme, že se dominanta naší měst-
ské části nyní stala bazilikou,
tedy významným poutním mís-
tem. S římskokatolickou farností
spolupracujeme již dlouhodobě,
ať již v rámci pořádání tradičních
akcí pro veřejnost nebo těch mi-
mořádných, které připomínají
důležité historické okamžiky
nebo reagují na aktuální tíživou
situaci jednotlivců i celé společ-
nosti,“ uvedla starostka Prahy 2
Alexandra Udženija.

Je to právě kostel sv. Ludmily,
kde pravidelně probíhají mše za
oběti válečných konfliktů, roz-
loučení s významnými osob-
nostmi, modlitby za uprchlíky
a jinak pronásledované. Neza-
nedbatelnou roli hrála farnost

také při pandemii covid-19, kdy
v době vládních restrikcí a ome-
zení vzájemných kontaktů nabí-
zela zájemcům psychickou pod-
poru a uspořádala také děkovnou
mši pod širým nebem. 

„Kostel je vyhledávaným pout-
ním místem k uctění sv. Ludmily.
Přichází sem řada věřících i mno-
hých cizinců. Povýšení chrámu
na basiliku minor proto vnímám
jako ocenění jeho mimořádnosti.
Stal se jedinou svatoludmilskou

svatyní na světě a pátou bazili-
kou v Praze,“ dodal otec Jakub
Berka z farnosti sv. Ludmily.

Čestný titul basilica minor,
tedy menší baziliky propůjčuje
významným poutním kostelům
papež. Dosud měly tento titul
pražské baziliky svatého Jakuba
Staršího na Starém Městě, Na-
nebevzetí Panny Marie na Stra-
hově, svaté Markéty v Břevnově
a bazilika svatého Petra a Pavla
na Vyšehradě. red

Kostel sv. Ludmily
se nově pyšní titulem basilica minor
Nedávnou zprávu, že kostel sv. Ludmily na
náměstí Míru byl povýšen papežem na baziliku,
uvítala s nadšením i radnice Prahy 2. Ta
s římskokatolickou farností dlouhodobě
spolupracuje. Spolupořadatelsky se podílí na
koncertech, poskytuje podporu ve formě
účelových dotací a finančních darů. 
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5 Zpravodajství z Prahy 2

Jesle, jejichž
zřizovatelem je
městská část Praha 2,
prošly v minulých
měsících rozsáhlou
rekonstrukcí. Radnici
vyšla na 33,9 mil. Kč.
Nově zrekonstruované
prostory jeslí, které
se znovuotevřely
začátkem školního
roku, navštívila
starostka Prahy 2
Alexandra Udženija
a místostarosta Jan
Korseska. 

„Naše jesle zajišťují péči
o děti do tří let. O tuto
službu je mezi rodiči

stále velký zájem. Těch, kteří po-
třebují zajistit péči o svého po-
tomka a věnovat se naplno za-
městnání, je hodně. Jsem proto
moc ráda, že jsme stihli moder-
nizaci jeslí dokončit ještě před
začátkem školního roku. A ro -
dičům tak můžeme zaručit, že
jejich ratolesti dostanou tu nej-
lepší péči,“ říká starostka Ale-
xandra Udženija, která má
v ges ci sociální oblast.  

Podle věku jsou děti rozděleny
do dvou oddělení – kojeneckého
(do dvou let věku dítěte) a star-
ších dětí (do tří let). Děti tráví
čas v prostorných hernách, vy-
užívají jídelnu a ložnici. Rády si
hrají venku v přilehlé zahradě ve
vnitrobloku. Tam se mohou vy-
dovádět na prolézačkách, hou-

pačkách, na pískovišti a v létě se
osvěžit v bazénku.

V kuchyni se nyní vaří v krás-
ném prostředí. Děti dostávají
také dopolední a odpolední sva-
činky, důraz se klade na pitný re-
žim. Specialitou těchto jeslí je
mezigenerační propojení – děti
se mohou na zahradě setkávat
se skupinkou seniorů. Jesle totiž
sousedí s venkovní zahrádkou
obyvatel domova s pečovatel-
skou službou a denního stacio -
ná ře pro seniory, které rovněž
zajišťuje CSS Praha 2. Přátelství
dětí s babičkami vyústilo ve čtení
pohádek dětem před spaním.

V objektu nyní došlo k rekon-
strukci celého gastroprovozu,
prostoru kuchyně i k obnově ná-
kladního výtahu na přepravu po-
travin. V prostoru jeslí byly také
vybudovány nové příčky a prů-
hledy, položeny nové podlahy,
obkla dy, a vyměněny elektroro-
zvody, rozvody ústředního to-
pení a topná tělesa. Jesle získaly
i novou klimatizaci a osvětlení,
které je nyní oproti původnímu
zářivkovému mnohem příjem-
nější, a navíc regulovatelné.  

„Děti by měly vyrůstat v pří-
jemném a podnětném prostředí,
které zároveň splňuje ty nejpřís-

nější bezpečnostní a hygienické
normy. Což bylo hlavním cílem
právě dokončené rekonstrukce
nejen hlavních prostor jeslí, ale
i technického zázemí a sociál-
ního zařízení,“ dodává místosta-
rosta Jan Korseska pro oblast fi-
nancí a investic Prahy 2. I on si
se zájmem nově zrekonstruova -
né prostory jeslí prohlédl. Děti
sem mohou docházet pravi-
delně, ale i nepravidelně.

Jesle v Londýnské ulici, které
provozuje Centrum sociálních
služeb Praha 2, jsou určeny pře -
devším rodinám s dětmi trvale
žijícím v Praze 2. Kapacita jeslí
je zcela naplněna, aktuálně je
navštěvuje 48 dětí ve věku od
jednoho roku do tří let. Dalším
dětským zařízením, které CSS
Praha 2 provozuje, jsou jesle Na
Rybníč ku. Ty přijímají děti stejné
věkové kategorie. Podle věku
jsou jeselské děti rozděleny do
skupiny Ráčci a Rybičky. I zde
děti tráví čas v komfortně vyba-
veném prostředí interiéru a při-
lehlé zahrady s pískovištěm, ml-
hovištěm a moderními herními
prvky. Stará se o ně zkušený tým
zdravotních sestřiček, vychova-
telek, kuchařek a dal  šího perso-
nálu.

CSS Praha 2 je špičkovým so-
ciálním zařízením, jehož zřizo-
vatelem je MČ Praha 2. Oba jeho
domovy seniorů patří k nej -
lepším v zemi, což dokládá opa-
kované udělování pěti hvězdiček.
Nově získala Značku kvality
i pečo vatelská služba. V do-
hledné době má CSS Praha 2
v plánu ucházet se o certifikaci
kvality v poskytování paliativní
péče v obou domovech seniorů.

red

Děti v Praze 2 mají jesle v Londýnské ulici
s krásnými moderními prostorami

Vzdělávací principy jeslí
● vytváření pocitu bezpečí a důvěry
● podpora tělesného rozvoje a koordinace pohybů
● rozvoj komunikačních dovedností
● vedení k samostatnosti (osvojení návyků v oblasti osobní hy-
gieny a sebeobsluhy)
● podpora sociálního chování a kamarádských vztahů
● rozvíjení představivosti a fantazie
● rozvoj jemné motoriky a podpora výtvarných dovedností
● procvičování rytmu a hudebního projevu

Jak dítě přihlásit
● domluvit si schůzku s vedoucí jeslí: každý všední den od 6 do
17 hodin na adrese Londýnská 16 nebo Ječná 29 (se vstupem
ze Štěpánské ulice)
● vyplnit žádost včetně potvrzení dětského lékaře, které nesmí
být starší než 3 měsíce od plánovaného nástupu dítěte
● přinést doklad o trvalém pobytu dítěte
● předat doklad o vazbě na trhu práce (pracovní smlouva, po-
tvrzení o studiu atd.)
● o přijetí dítěte budete vyrozuměni telefonicky
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Termíny čistění komunikací:
■26.10.: Náplavní, Záhořanského, Na Zderaze, Na Zbořenci, Goraz -
dova, Trojanova, Dittrichova, Jenštejnská, Václavská, Jiráskovo
nám., Na Moráni.
■ 27. 10.: Dřevná, Podskalská, Na Poříčním právu, Pod Slovany,
Trojická, Plavecká, Ladova, Na Výtoni, Na Hrobci, Botičská, Vinařic -
kého.
■ 31. 10.: Vnislavova včetně podjezdu u želeničního mostu, Na Li-
bušince, Vratislavova úsek Libušina x první brána Vyšehrad, Nekla-
nova, Hostivítova, Přemyslova, Slavojova, Lumírova, Krokova, Čiklo -
va úsek Slavojova x Krokova, K Rotundě, V Pevnosti, Štulcova.
■1. 11.: Štěpánská, Malá Štěpánská, Na Rybníčku, V Tůních, Hálko -
va, Salmovská, Na Hrádku, Pod Větrovem.
■ 2. 11.: Viničná, Kateřinská úsek Ke Karlovu x Ječná, Melounova,
Na Bojišti, Apolinářská, slepá ulice Apolinářská porodnice, Wenzi-
gova úsek Sokolská x Ke Karlovu, Albertov úsek Ke Karlovu x schody
Studničkova, Horská úsek B. Němcové x schody Studničkova, Bo-
ženy Němcové úsek Ke Karlovu x Horská.
■ 3. 11.: Ostrčilovo náměstí, Albertov úsek Na Slupi x schody Stud-
ničkova, Hlavova, Votočkova, Horská úsek Na Slupi x Votočkova,
spoj ka Hlavova x Horská, Studničkova, Oldřichova, Nezamyslova,
Svatoplukova, NN1927 park. Bělehradská, parkoviště pod Nusel-
ským mostem Svatoplukova x Oldřichova, Spytihněvova, Korčá-
kova.
■ 4. 11.: Lublaňská, Mikovcova, Vocelova, Jugoslávská úsek Lege-
rova x Lublaňská, Tyršova, Koubkova, Fügnerovo nám., Wenzigova
úsek Sokolská x schody Bělehradská, Boženy Němcové úsek Sokol-
ská x Lublaňská Zdroj MČ Praha 2

Blokové čištění
komunikací

Dnem 17. září zahájila
Technická správa komu-
nikací hlavního města

Pra hy ve vybraných oblastech
obvodu Prahy 2 komplexní úklid
komunikací.

Komplexní úklid komunikací
spolu s každodenním strojním
a ručním čištěním přispívá ke
zlepšení čistoty obvodu a tím ke

zkvalitnění životního prostředí.
Radnice proto žádá řidiče a ma-
jitele motorových vozidel, aby ve
vlastním zájmu ve dnech, kdy je
prováděno čištění komunikací
neparkovali v oblastech vyzna-
čených dopravními značkami
a ne bránili tak průjezdu strojů
pro úklid komunikací.

Na území MČ Praha 2 jsou
umístěny nádoby na sběr
použitých potravinář-

ských olejů a tuků z do mácností.
Černé nádoby s hně dým víkem
jsou označeny polepem s návo-
dem. Jsou uzamčeny, aby se za-
mezilo vhazování nepatřičného
odpadu, ale také manipulaci s ob-
sahem. Stanoviš tě nádob najdete
na těchto místech:

Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova u parku
■ Jaromírova 65

Nové Město
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12
■ Jiráskovo náměstí

■ Malá Štěpánská 4
■ Na Hrobci 7

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 

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 pát ku od 8.30 do
18.00 hodin, v zimním čase do
17.00 hodin a v sobotu od 8.30
do 15.00 hodin.

Nelze zde odevzdávat nebez-
pečné složky stavebního odpadu

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.

Pražané mají také možnost za-
jistit si odvoz odpadu, jako je na-
příklad nábytek, elektrošrot,
či dřevěný odpad, písemnou ob-
jednávkou zaslanou faxem na
č. 236 040 003, e-mailem na
adresu sbernydvur@ kom wag.cz,
poštou nebo osobně na sběrném
dvoře. Zdroj MČ Praha 2

Sběrný dvůr
v druhé městské části

Jak správně
likvidovat léky

● Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet.
● V žádném případě není možné vyhazovat nepoužité léky do
popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do
WC apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem
hrozí prosakování nebezpečných 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 přijímá.
● 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 SUKL

Místem zpětného odběru
elektrozařízení na úze -
mí Prahy 2 je Sběrný

dvůr hl. m. Prahy, Perucká 10,
Praha 2. Provozní doba je od
pondělí do pátku od 8.30 do
18.00 hodin (v zimním období
do 17.00 hodin), v sobotu od
8.30 do 15.00 hodin. Telefon
236 040 000. Zpětný odběr elek-
trozařízení je zdarma.

Elektrozařízení lze také ode-
vzdat ve všech Sběrných dvorech
hl. m. Prahy a do stálých červe-
ných kontejnerů umístěných na
Slezská 9, Jana Masaryka 7, Bo-
tičská 10 a Sekaninova pod Nu-
selským mostem.

Bližší informace naleznete na
stránkách: www.elektrowin.cz,
www.asekol.cz a www.ekolamp.cz

Zdroj MČ Praha 2

Zpětný odběr
elektrozařízení
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