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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 1

Obžalobě čelí převážně tehdejší zastu-
pitelé Prahy 1, stíhán je například je-
den radní a dvě úřednice. Mezi obža-

lovanými je i někdejší starosta Oldřich
Lo mecký (tehdy TOP 09), který se však
z úvodního jednání omluvil. Jeho advokát za
něj obžalobu odmítl.

Dohoda o vině a trestu
V případu prodeje bytů na dobrých adre-

sách v Praze 1 bylo původně stíháno 34 lidí.
Čtyři z nich se státním zástupcem Tomášem
Jarolímkem uzavřeli dohody o vině a trestu.

Soud je však zatím neschválil, rozhodne
o nich v samostatném řízení. Dva další lidé
přijali peněžité tresty, které jim soud uložil
trestním příkazem. Peněžité tresty soud pů-
vodně uložil i dalším obžalovaným, ti si však
proti rozhodnutí podali odpor, a soud proto
nyní jejich případ projednává v hlavním lí-
čení.

Státní zástupce tvrdí, že Praha 1 mezi lety
2012 a 2015 prodala dvaadvacet bytových
jednotek pod cenou. Obžalovaní podle něj ni-
jak nezjišťovali cenu obvyklou, čímž městské
části způsobili škodu 32,5 milionu korun. Ne

Začal soud kvůli prodeji bytů.
Obžalobě čelí 28 lidí

Kauza se začala rodit před jedenácti lety, v roce 2012, kdy někteří
představitelé Jedničky podle obžaloby prodávali městské byty na
lukrativních adresách pod cenou.

všichni obžalovaní ale byli ve funkcích během
všech čtyř výběrových řízení, které obžaloba
zmiňuje. Podle žalobce se obžalovaní dopus-
tili maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
a porušení povinnosti při správě cizího ma-
jetku z nedbalosti.

V úvodním soudním jednání se k obžalobě
vyjádřili obhájci a někteří obžalovaní, vinu
všichni odmítli. Někteří z nich nesouhlasili
s tím, že by cenu obvyklou u bytů nezjišťo-
vali. Poukázali na to, že účelem prodeje bytů
nebyla jen maximalizace zisku, ale také za-
stavit úbytek obyvatel v centru metropole.

Prý se snažili
Kateřina Dubská z oddělení správy nemo-

vitostí Jedničky vypověděla, že se snažila pl-
pokračování na straně 3
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Mezi obviněnými z prodeje bytů
v Praze 1 pod cenou je i někdejší

starosta Oldřich Lomecký.
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Koleje na Malé Straně vět-
šinou slouží už jedena-
dvacet let a jejich život-

nost u konce. Výměna, která má
zajistit větší bezpečnost i pod-
statně tišší provoz, proběhne cel-
kem ve čtyřech etapách. 

Práce probíhají
po etapách

První etapa opravy tramvajové
tratě probíhá od 28. ledna do
16. února v Letenské ulici zhru -
ba od budovy ministerstva fi-
nancí po křižovatku s ulicí Klá-
rov. V tomto úseku a termínu je
Letenská ulice pro veškerou do-
pravu bez výjimky uzavřena.
Jako náhradní dopravu v úseku
Náměstí Míru – Malostranská –
Hradčanská se doporučuje vy-
užít linku metra A. Pro cestu na
Pražský hrad pak mohou cestu-
jící využívat tramvajovou linku
č. 32 od stanice metra Malo-
stranská. 

Druhá etapa opravy tramva-
jové tratě na Malé Straně začne
od čtvrtka 16. února v úseku Ma-
lostranské náměstí – Hellichova.
Od tohoto termínu se vzhledem
k přesunu prací do Karmelitské
ulice změní jak náhradní auto-
busová doprava, tak i objízdné
trasy pro individuální automobi-
lovou dopravu. Poté budou na
řadě dvě závěrečné etapy od
4. do 31. března, během kterých
budou postupně vyměněny kole -
je od Hellichovy ulice po Ví těz -
nou. Od 16. února do 31. břez  na
bude v denním provozu z avede -
na náhradní autobusová doprava
X20 v trase Malostranské
náměs tí – Malostranská – Ma -
lostran ské náměstí. Tramvaje se

na Malou Stranu opět vrátí od
sobo ty 1. dubna. Podrobné infor-
mace budou postupně zveřej-
něny na webových stránkách do-
pravního podniku (www.dpp.cz)
a MČ Prahy 1(www.praha1.cz).

„Opravu jsme naplánovali
a zkoordinovali s dalšími akcemi
v Praze tak, aby proběhla v co
nejkratší možné době a v turis-
ticky nejslabším období. Opravu
provedeme vlastními silami, bu-
deme zde pracovat sedm dní
v týdnu od rána do večera tak,
abychom nerušili večerní a noční
klid. Opravu dokončíme v pátek
31. března, provoz tramvají na
Malé Straně opět obnovíme od
soboty 1. dubna 2023. Všem,
kteří tady žijí, pracují či studují,
se za komplikace omlouváme.
Práce jsme rozdělili do etap tak,
aby v každé z nich zůstala zacho-
vána dopravní obslužnost pro
složky IZS, zásobování, svoz od-
padů všech institucí a provozo-
ven v dotčené oblasti, ať už se
jedná o nemocnici, školy, velvys-
lanectví, parlament ČR, minis-
terstva, hotely či restaurace. Aby
tato dopravní obslužnost ale byla
zachována, připojuji se k apelům
směrem k řidičům automobilů:
buďte prosím ohleduplní a do
centra města, natož na Malou
Stranu vůbec nevjíždějte po ce-
lou dobu opravy tratě, není-li to
absolutně nezbytné,“ řekl člen
představenstva a technický ředi-
tel DPP – Povrch Jan Šurovský.

Praha 1 řidiče od jízd
do centra odrazuje

Radnice Prahy 1 vyzývá řidiče
z jiných městských částí i ty mi-
mopražské, aby pro tranzitní do-

pravu využívali fungující části
vnějšího Pražského okruhu, pří-
padně vnitřního Městského
okru hu, a vyhýbali se tak centru
hlavního města, které je dlouho-
době dopravně přetížené. Situaci
navíc zhorší výměna kolejí na
Malé Straně. Jednička také vy-
zývá vedení hlavního města,
které vznikne z povolebních jed-
nání, aby urychleně odstartovalo
práce na dokončení obou uvede-
ných okruhů.

Dopravní podnik doporučuje
cestujícím pro přejezd centrem
využívat spoje metra na lince
A. Společně s vedením Prahy 1
a Technickou správou komuni-
kací hl. m. Prahy současně vy-
zývá řidiče automobilů, aby po
celou dobu opravy tratě nejez-
dili, pokud možno vůbec, do cen-
tra, natož na Malou Stranu. „Žá-
dáme řidiče z jiných částí Prahy
i mimopražské, aby pro tranzit
využívali Pražský a Městský
okruh, a pokud musejí přijet
k nám, aby zejména nyní, kdy
probíhá výměna kolejí na Malé
Straně, přednostně využívali
Městskou hromadnou dopravu,“
uvedl radní Prahy 1 pro dopravu
Vojtěch Ryvola (ANO).

„Věřím, že projekt proběhne
bez nějakých zásadních prob-
lémů. Jsem ale přesvědčen, že
vše by se lépe plánovalo a orga-

nizovalo, pokud by byl v provozu
zejména Pražský okruh, jehož
příprava v uplynulých letech
trestuhodně stagnovala. Žádáme
proto budoucí vedení Prahy, aby
práce výrazně zintenzivnilo, a to
nejen v zájmu nás v centru,“ pro-
hlásil Ryvola.

Vytížené koleje
ze začátku století

Úsek Klárov – Újezd patří
v pražské tramvajové síti k těm
nejvytíženějším. V pracovních
dnech jím denně projede v jed-
nom směru celkem přibližně
600 spojů na linkách č. 12, 15,
20, 22, 23 a noční 97. Této pro-
vozní zátěži bohužel odpovídá
i míra opotřebení kolejnic a ko-
lejových oblouků. Nejstarší ko-
lejnice jsou například na Újezdě
v úseku zhruba od křižovatky
s Vítěznou ulicí po Pražské Jezu-
látko. Pochází z roku 2001, tudíž
jim letos bude 22 let a jsou na
hranici své životnosti. DPP je
jednoduše musí vyměnit za no -
vé, aby zde byl i nadále zachován
bezpečný tramvajový provoz.

Za uplynulých zhruba 25 let
se tramvajový provoz v tomto
úseku výrazně zintenzivnil. Nyní
projde v úseku Klárov – Újezd
na takřka 40 spojů za hodinu
v jednom směru, což je 2,2krát
více než v roce 1995. red

Dopravu komplikuje
výměna tramvajových kolejí
Pražský Dopravní podnik (DPP) zahájil koncem
ledna opravu tramvajové tratě na Malé Straně,
která v několika etapách potrvá do 31. března.
Z tohoto důvodu bude po celou dobu stavebních
prací obousměrně přerušen provoz tramvají
v úseku Újezd – Malostranská. S tím jsou
samozřejmě spojena dopravní omezení.
K dispozici je zde v denním provozu náhradní
autobusová doprava.
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nit své povinnosti s maximálním nasazením
a odmítla tvrzení obžaloby, že dostatečně ne-
zajistila inzerci prodávaných bytů. Sou du
vyjmenovala, kde všude byly nabídky zveřej-
něny, upozornila například na to, že na úřed -
ní desce městské části byly vyvěšeny déle,
než stanovuje zákon. 

Stejně tak jako další obžalovaní, upozor-
nila na to, že prodávané jednotky byly ve
špatném stavu, ve starých domech nebo
i špatně umístěné. Úřednice také řekla, že
výběrové řízení je podle ní jedním z nejpřes-
nějších způsobů, jak zjistit reálnou cenu na
trhu.

Jednička je spokojená
Další obžalovaný Richard Bureš (ODS) ve

svém vyjádření odmí tl, že by Praze 1 vznikla
jakákoli škoda. Upozornil na vyjádření měst-
ské části, která se sice k řízení připojila, ale
pouze z procesní opatrnosti. V tom je podle
Bureše mimo jiné uvedeno, že Pra ha 1 ne-
souhlasí s konstrukcí obvinění, měla zájem
byty prodat a je s realizovaným prodejem
spokojena.

Nabídka bytů byla po d le Bureše zcela
transparentní. Vinu před soudem odmítli

Začal soud kvůli prodeji bytů.
Obžalobě čelí 28 lidí

dokončení ze strany 1

Zjištění
kriminlistů

● Policie se zajímala například o prodej
bytu v Opletalově ulici číslo 15, k jehož
prodeji podepsal exstarosta smlouvu
bez vědomí rady či zastupitelstva Pra -
hy 1. Původně o něj měla zájem Olga
Grillová, dcera Ivany Tykač, manželky
miliardáře Pavla Tykače a podnikatelky
v realitách. Grillová v nabídce na byt
uvedla nejvyšší částku, a to 18 milionů.
Prodej se ale nakonec neuskutečnil. Do
soukolí exstarostových her se pak do-
stala Karo lína Čelikovská, která nabídla
sedmi milionů. Lomeckému to stačilo
a smlou vu s ní podepsal.
● „Toto provedl svévolně, ačkoli musel
z pozice své funkce starosty vědět, že
má zákonnou povinnost záměr spočíva-
jící v uzavření výše uvedené smlouvy
předložit ke schválení zastupitelstvu
městské části,“ tvrdí kriminalisté.
● Čelikovská ale byt krátce poté pro-
dala, tentokrát už za necelých deset mi-
lionů korun advokátovi Adamovi Zláma-
lovi. A ten ho za necelý půl roku prodal
také. Se ziskem půl milionu korun. Kup-
cem byla firma Property & Invest, která
patří Ivaně Tykač. Byt přišel do rodiny
oproti původní ceně o osm milionů lev-
něji.

i dal ší obžalovaní. Upozornili také na zna-
lecký posudek, který si nechala zpracovat
obhajoba a který podle nich obžalobu vy-
vrací. Táňa Pikartová/ČTK

Byty na lukrativních adresách v Praze 1 se prodávaly pod cenou v letech 2012 až 2015.

Majetkovými přesuny se byt do rodiny Ty-
kačů dostal o osm milionů levněji.

Celou věc dal k soudu David Bodeček po -
té, co ho exstarosta vyzval, ať ho žaluje.

David Bodeček
(Piráti)

Ivana Tykač
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Pražské Divadlo Archa,
tak jak ho znají diváci
téměř třicet let, čeká od
roku 2024 proměna.
Do budovy Na Poříčí
vstoupí nový tým.
Správní rada divadla
na základě návrhu
dosavadního ředitele
Ondřeje Hraba oslovila
loni na jaře
spoluzakladatele
a ředitele Jatek78
Štěpána Kubištu.

Ten předložil koncepci
s pracovním názvem
G.O.A.T., která má ambici

cílit na mladé publikum. Správní
rada divadla už Kubištu vybídla
k vypracování grantové žádosti
na léta 2024–2027. V případě zí-
skání grantových prostředků za-
počne příští rok proces předání
divadla nové značce.

„Ondřej Hrab s týmem Divadla
Archa po desítky let přivážel do
Prahy důležité zahraniční pro-
jekty ale i české spolupráce a do-
kázal v domě Na Poříčí vytvořit

legendární prostory, kam si Pra-
žané i návštěvníci zvykli chodit
rozšiřovat kulturní obzory. Jsem
ráda, že se podaří zachovat kul-
turní náplň těchto prostor a tě-
ším se na nové projekty Štěpána
Kubišty a jeho týmu. Věřím, že
vy tvoří zcela zásadní kulturní
centrum pro mladé, které v Pra -
ze citelně chybí,“ uvedla doslu-
hující pražská radní pro kulturu
a cestovní ruch Hana Třeštíková
(Praha sobě).

Dosavadní koncept Divadla
Archa skončí letos v prosinci.
Atrak tivní program vyvrcholí se-
zonou The Cornerstones of the
Future (Základy budoucnosti)
věnovanou domácím a zahranič -

 ním umělcům, kteří tvoří zásad -
ní profil dramaturgie Archy. Ta
se stala synonymem progresiv-
ních trendů soudobého scénic-
kého umění.

„Je čas na změnu. Divadlo Ar-
cha se za tři dekády své existen -
ce široce rozkročilo přes všech -
ny oblasti divadla, tance a hudby,
a neustále představuje českému
publiku umělce, kteří posouvají
hranice soudobého umění. Záro-
veň se Archa věnuje projektům,
které kladou stejný důraz na
společenskou a uměleckou funk -
ci divadla,“ řekl ředitel divadla
Ondřej Hrab. „Moje vize divadla
pod značkou Archa postavila
pevné základy pro prezentaci

a vytváření nových děl soudo-
bého scénického umění nejen
u nás, ale i v mezinárodním mě-
řítku. Vize zůstává se mnou a ne-
musí být nutně v budoucnu vázá -
na na prostory Na Poříčí,“ doplnil
Ondřej Hrab. Připravovaný plán
transformace divadla vychází
podle něj ze zahraničních zkuše-
ností. Roz hodnutí o změně bylo
učiněno s dostatečným předsti-
hem, aby bylo možné vše kva-
litně připravit.

Nový projekt s pracovní ná-
zvem G.O.A.T. má ambice vyplnit
prostor, který je v současné di-
vadelní nabídce opomíjen. A sice
vytvořit takový kulturní obsah,
který by zaujal mladé publikum
ve věku 15 až 25 let a vtáhl je do
procesu jeho tvorby. „Chceme vy-
tvořit divadlo pro mladou veřej-
nost – takové, do kterého budou
mladí lidé skutečně chodit, které
by je zasáhlo, vtáhlo dovnitř
a udrželo jejich zájem. Místo,
které bude inspirovat a vzdělávat
prostřednictvím témat, která
mladou veřejnost formují, nebo
by ji formovat měla, které nalézá
způsob, jak je motivovat, inspi-
rovat, zapojovat tak, aby z nich
vyrostla sebevědomá kulturní
populace se zájmem o okolní
svět,“ popsal ředitel Jatek78 Ště-
pán Kubišta. red

Clam-Gallasův palác na Sta-
rém Městě pražském patří
k nejvýznamnějším archi-

tektonickým památkám Prahy
a České republiky. Jeho rekon-
strukce získala prvenství v pre-
stižní soutěži Stavba roku 2022,
a to hned ve dvou kategoriích:
v jedné hodnotila odborná poro -
ta, v té druhé veřejnost.

Palác je jedním z nejvýznač-
nějších děl pražské barokní ar-
chitektury a je skvělou ukázkou
vrcholně barokního bydlení
a způ sobu života tehdejší aristo-
kracie. Jedná se o rozlehlý sta-
vební celek, tvořený v základě
čtyřkřídlým barokním objektem
kolem centrálního čtvercového
nádvoří. K němu je připojen

vstup ní věžovitý rizalit v ose
Karlovy ulice, schodištní věž při
severovýchodním nároží a vý -
chod ní křídlo při zadních trak -
tech domů, tvořících západní
fron tu Malého náměstí. Palácová

 plocha zahrnuje ještě tři menší
dvory a nárožní zahradu. Mo -
numentální podoba paláce je dí-
lem výstavby objektu počátkem
18. století a dalších úprav na
konci 18. a v 19. století. red

Divadlo Archa uvítá nový tým

Svatby v Clam-Gallasově paláci
Z důvodu rekonstrukce Staroměstské radnice
probíhají až do 28. února svatby v Praze 1
v nádherném sále v Clam-Gallasově paláci
v Husově ulici.  Interiér sálu nabízí působivou
atmosféru, která ve spojení s krásnou akustikou
nechá vyniknout výjimečnosti slavnostních chvil.
Slavnostní sál se nachází ve 2. patře, výtah
bohužel není k dispozici.
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INZERCE V1-0201

Nemocnice Na Františku
bude mít vlastní klinickou laboratoř

Vroce 2011 tehdejší vedení
nemocnice laboratorní
pro voz zrušilo a uzavřelo

smlouvu s externím dodavate-
lem, který služby klinické labo-
ratoře pro nemocnici zajišťoval.
Současný ředitel nemocnice Da-
vid Erhart poté, co v roce 2018
nastoupil do čela vedení nemoc-
nice, začal připravovat obnovení
laboratorního provozu, který by
opět patřil nemocnici.

Po dlouhých přípravách a jed-
náních vznikl realizační tým slo-
žený ze zaměstnanců nemocnice
a externích pracovníků, kteří se
na otevření nové laboratoře po-

díleli. Připravovaná laboratoř kli-
nické biochemie a hematologie
by měla provádět základní kli-
nická vyšetření pro ambulance
a lůžková oddělení nemocnice.
Do budoucna by laboratoř mohla
zajišťovat laboratorní služby
i pro další zdravotnická zařízení
včetně soukromých ordinací
praktických lékařů a specialistů.
V plánu je také vybudování od-
běrového místa pro veřejnost.

Nemocnice Na Františku je
příspěvkovou organizací měst-
ské části Praha 1. Je předním če-
ským pracovištěm pro léčbu kar-
cinomu prsu s největším počtem

provedených operací prsu v Pra -
ze. Nemocnice poskytuje nepře-
tržitou zdravotní péči pacientům
s problémy chirurgického, orto-

pedického či interního chara-
kteru a dlouhodobě nemocným.
Provozuje také řadu odborných
ambulancí a poraden. red

Po dvanácti letech obnoví Nemocnice Na
Františku provoz vlastní klinické laboratoře.
K jejímu otevření by mělo dojít v řádu několika
měsíců. Dosud laboratorní služby v nemocnici
zajišťovala externí společnost.
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Praha 1 letos
plesat nebude

Reprezentační ples Prahy 1
a Ples seniorů se letos ne-
uskuteční a jejich konání

se přesouvá na další rok. Uspoře -
né prostředky budou použity
v sociální oblasti.

„Růst cen i dopady předchozí
covidové i nynější válečné krize
se samozřejmě odrážejí i na eko-
nomické situaci Prahy 1 a nema -
lé části našich občanů. Proto se
vedení radnice rozhodlo, že se
oba naše plesy – reprezentační
i seniorský – budou konat jednou

za dva roky, tedy v letech 2024
a 2026. Vnímám to jako projev
rozpočtové odpovědnosti,“ vy-
světlil první místostarosta David
Bodeček (Piráti) a dodal: „Toto
rozhodnutí nás samozřejmě mr -
zí. Věřím ale, že si o to více naše
oblíbené plesy užijeme napřes-
rok.“

Uspořené náklady budou
mimo jiné využity v sociální ob-
lasti při řešení dopadů vysokých
cen energií na životní náklady
občanů. red
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6Zpravodajství z Prahy 1

Svozové vozidlo v některých
případech nemůže stát vždy na
shodném místě. Z tohoto důvodu
je nutné zkontrolovat, zda svo-
zové vozidlo nestojí v blízkém
okolí od dané svozové zastávky.

V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné zastáv -
ce dle harmonogramu, kontak-
tujte řidiče tohoto vozidla na te-
lefonním čísle 284 098 887, 284
098 888. Zdroj MHMP

Velkoobjemové kontejnery
(VOK) jsou přistaveny
v odpoledních hodinách

po dobu čtyř hodin (od 14.00 do
18.00 hod.).

Po celou dobu přistavení je pří-
tomna obsluha, která koordinuje
ukládání odpadů, aby byla maxi-
málně využita kapacita 10 m3.
Obsluha dále zajišťuje, aby pří-
padně odevzdané využitelné od-
pady bylo možné předat k dal-
šímu využití.

Množství VOK je omezené
a městským částem je přiděluje
hl. m. Praha dle počtu obyvatel.
Službu VOK organizuje a hradí
ze svého rozpočtu hl. m. Praha,
která rozhodla také o změně
pod mínek přistavení. VOK při-
stavuje svozová společnost Praž-
ské služby a.s., na základě smlou -
vy s hl. m. Prahou.

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, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Harmonogram svozu
objemného odpadu 

10. 2. Pátek
■ Cihelná
■ Masná x Malá Štupartská

14. 2. Úterý
■ Pohořelec (horní parkoviště)

21. 2. Úterý
■ Jeruzalémská

24. 2. Pátek
■ Hellichova ulice
■ Barvířská (křižovatka Petrské
náměstí x Lodecká)

28. 2. Úterý
■ Široká (naproti FF UK)

17. 3. Pátek
■ Štěpánská x Řeznická

Objemný odpad lze zdarma od-
ložit v některém z 16 sběrných
dvorů hl. m. Prahy. Služba je pro
občany s trvalým pobytem na
úze mí města bezplatná. Ve sběr-
ných dvorech je možné si domlu-
vit zajištění odvozu odpadu. Od-
vézt je možné odpad, kte rý lze
odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.

Praha 1 vlastní sběrný dvůr
ne má, nejblíže je sběrný dvůr
v Praze 6, Proboštská ulice 1, te-
lefon 284 098 906. Otevírací
doba je pondělí až pátek od
8.30 do 18.00 hodin (v zimě do
17.00 hodin), sobota od 8.30 do
15.00 hodin. Zdroj MČ Praha 1

Velkoobjemové
kontejnery

Sběr olejů a tuků
z domácností

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů

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 lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky. Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kana-
lizační síť a svody v domech. Zdroj Pražské služby

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 následné prosako-
vání nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC je to po-
dobné – 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, případně ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva
přijímá. Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Ně-
které lékárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný
uzavřený a označený kontejner, do kterého může veřejnost ne-
použitá léčiva sama odevzdat. Zdroj SUKL

Prakticky všechny potravi-
nářské oleje a tuky použí-
vané v domácnosti lze re-

cyklovat a můžou tak člověku
znovu posloužit. Stačí je slít do
obyčejné PET lahve a odnést do
některé z označených olejových
popelnic. Pomáháte tak nejen
předcházet ucpání odpadního
potrubí, ale zároveň šetříte pří-
rodní zdroje a podílíte se na sni-
žování emisí CO2.

Do olejových popelnic můžete
třídit kuchyňské oleje a tuky –
z konzerv, z marinád, salátových
zálivek, nakládané zeleniny či

sýrů a samozřejmě ze smažení.
Stejně tak sem patří také máslo,
sádlo nebo výpek z ma sa. To vše
může ještě dobře posloužit, a při-
tom vám neucpat odpady.

Stanoviště nádob na sběr
použitých potravinářských
olejů a tuků z domácností 
■ Ulice Říční
■ Ulice Voršilská
■ Malostranské náměstí
■ Pohořelec
■ Ulice Bolzanova
■ Ulice Revoluční

Zdroj MČ Praha 1 Hlavní město Praha zajiš-
tuje pro své obyvatele
zdar ma v rámci mobilní -

ho sběru odložení následujících
druhu odpadu.
Nebezpečné: rozpouštědla, ky-
seliny, 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.

Sobota 11. 3.
■ Mariánské náměstí 8.00–8.15 
■ Křižovatka ulice Kozí x U Milosrdných 8.30–8.45
■ Křižovatka ul. Opletalova x Politických vězňů 9.05–9.20
■ Křižovatka ul. Ostrovní x Pštrossova (u školy) 9.35–9.50
■ Ulice Rytířská (u stání kontejneru) 10.00–10.15
■ Ulice Říční (u stání kontejnerů) 10.35–10.50
■ Ulice U Lužického semináře (u stání kontejnerů) 11.05–11.20
■ Pohořelec (u stání kontejnerů) 11.40–12.00
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