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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

„Vytvoření efektivní dobíjecí infra-
struktury je jednou z hlavních pod-
mínek rozvoje elektromobility

v hlavním městě. Největší poptávka po dobí-
jecích stanicích je právě v rezidenčních čtvr-
tích nebo na sídlištích, kde lidé nemají mož-
nost zaparkovat auto v garáži u své vlastní
nabíječky,“ připomíná dosluhující radní pro
majetek Jan Chabr (TOP 09). „Proto vznikl
při opravách veřejného osvětlení projekt sy-
nergie, kdy v rámci jednoho výkopu se opra-

vuje nejen stávající elektrická síť, ale mohou
se dodat i kabely pro vznik nabíjecích stanic.
Není totiž ani tak finančně náročné instalo-
vat jednu stanici či položit kabely, nejdražší
je právě ten výkop.“

Podpora prvků smart cities
Dvojka není v elektromobilitě žádným no-

váčkem, společně s Pražskou energetikou za-
čala s budováním sítě na dobíjení elektromo-
bilů už před lety. Nyní, kdy motoristé mohou

Lampa i nabíječka. Dvojka má
třináct nových dobíjecích stanic

U třinácti stanic mají motoristé k dispozici pětadvacet dobíjecích
bodů v šesti vinohradských ulicích, a to Moravské, Korunní,
Chodské, Kladské, Slezské a Slovenské.

dobíjet svoje vozy přímo z distribuční sou-
stavy, je každá z nových vinohradských na-
bíjecích stanic schopná obsloužit dvě auta.

„Jdeme tak trochu s kůží na trh, protože
o každé parkovací místo je tu velký boj.
Praha 2 ale dlouhodobě podporuje zavádění
prvků smart cities, a proto věříme, že zpro-
voznění dobíjecích stanic naši občané uví-
tají,“ říká Jan Recman (ODS), místostarosta
Dvojky pro oblast životního prostředí, vý-
stavby a územního rozvoje. „Spoléháme na
solidaritu řidičů, že budou nechávat parko-
vací místa u nabíječek volná. V začátcích roz-
hodně nepůjdeme cestou nějakých tvrdých
postihů. Tento zkušební model třinácti sta-

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 2

Strava splňuje vysoké ná-
roky na chuť, estetický do-
jem i nutriční obsah. Záro-

veň vznikla unikátní kuchařka,
kterou nemocnice poskytne
všem zařízením, kde se o nemoc -
né s poruchami polykání starají.
Tisíce lidí v Česku si budou moci
znovu dopřát radost a požitek
z jídla, což výrazně pomůže je-
jich psychické i fyzické kondici.

Potíže s kousáním, žvýkáním
a polykáním, tzv. dysfagie, trápí
převážně lidi s neurologickými
nemocemi, pacienty po cévní
mozkové příhodě nebo nemocné
s onkologickými diagnózami, se-
niory, jedince po úrazech čelistí,
v posledních letech i nemocné
s covidem, kterým polykání dě-
lalo extrémní obtíže. Všichni
mu seli změnit stravovací zvy-
klosti i samotné potraviny. Do-
sud byli pacienti s dysfagií větši-
nou odkázání na rozmixovanou
stravu nevábného vzhledu, bar -
vy i chuti, která rozhodně nelá-
kala ke konzumaci. Přitom právě
nemocní potřebují vyváženou,
výživově hodnotnou stravu, kte -
rá usnadní uzdravení a zabrání
podvýživě a dehydrataci, které
jim hrozí. To se díky novému
kon ceptu stravování ve Všeobec -
né fakultní nemocnici v Praze
(VFN) změnilo.

Mixovaná jídla
nefungovala

„Sedm let jsem hledala mož-
nosti, jak pomoci lidem, kteří
mají potíže s polykáním, trpí ne-
chutenstvím a hrozí jim podvý-
živa. Snažila jsem se je přesvěd-
čit, aby jedli, ovšem mixovaná
bezbarvá strava bez chuti, kte-
rou nemocnice v té době nabí-
zela, je příliš nelákala. Není divu,
že obvykle končili na nitrožilní
výživě, dehydratovaní a podvy-
živení,“ vysvětlila motivaci pro

vznik převratného způsobu stra-
vování Lucie Růžičková, vedoucí
nutričních terapeutů ve VFN.
„Problém byl hlavně v konzis-
tenci jídla. Pacienti s poruchami
polykání nemohou konzumovat
běžnou pevnou ani tekutou stra -
vu, kterou snadno vdechnou.

Obecně lze říci, že čím je pokrm
řidší, tím je pro ně náročnější ho
sníst. A my jsme neměli k dispo-
zici žádné zahušťovadlo na úpra -
vu stravy, které by splňovalo ná-
roky pacientů s dysfagií,“ dodala.

Hlavním problémem
konzistence stravy

Podnětem k vypracování sy-
stému stravování pro jedince
s poruchami polykání bylo Meto-
dické doporučení pro zajištění
stravy a nutriční péče Minister-
stva zdravotnictví ČR z roku
2020. Jasně se v něm definuje
konzistence stravy pro nemocné
s touto diagnózou – husté pyré
zcela hladké bez hrudek a vlá-
ken, které zůstává i při opakova-
ném ohřevu v nezměněné kon-
zistenci, bez škraloupů a kůrek,
navíc splňuje vysoké nároky na
chuť, barvu a tvarovou estetič-
nost. „A to byl kámen úrazu,
v Čes ku totiž neexistovalo vhod -

né zahušťovadlo, které by splnilo
tyto parametry,“ vysvětlila Rů-
žičková, která se nevzdala a naš -
la řešení: zahušťovadlo Binde-
mittel Plus. Jeho výrobce začal
surovinu dodávat na český trh
a bude k dostání v běžných lékár-
nách. Zahušťovadlo splňuje

všech ny podmínky zpracování
stravy, obsahuje 92 procent vy-
užitelných sacharidů, neovliv-
ňuje chuťové vlastnosti jídel, ne-
obsahuje tuk, proto je vhodné
pro různé druhy diet.

Jednoduché a chutné
recepty

Celý rok trvalo, než tým
nutrič ních terapeutů, klinických
logopedů a kuchařů VFN sestavil
úplně nový jídelníček pro pacien -
ty se specifickými potřebami. Za-
dání bylo jasné: pokrmy musí být
už na pohled lákavé, barev né,
plné vůní a složené z masa, pří-
lohy a zeleniny. Navíc musí po-
krm udržet po celou dobu kon-
zumace tvar a zachovat si chuť
a vůni tak, aby si nemocný prožil
i pocit běžného strávníka.

Podařilo se a vznikla unikátní
kuchařka s 20 recepty pro celo-
denní stravování pacientů s dys-
fagií, které jsou pestré, jednodu-

ché a časově nenáročné na pří-
pravu. Dietu lze využít nejen pro
pacienty s poruchami vlastního
polykání, ale i při problémech
s kousáním a ve všech dalších
situ acích, kdy běžná konzistence
stravy není vhodná.

Autoři v nich využívají běžně
dostupné a finančně nenáročné
suroviny. „Důležité je, že se jed-
notlivé kom ponenty pokrmu se-
rvírují na talíř zvlášť a díky spe-
ciálním silikonovým formám
vytvářejí dojem běžného jídla,
například kuřecího stehna s ba -
by karotkou a bramborovou kaší
či knedla-vepřa-zela. Má me for -
mič ky například na brokolici,
hrá šek, zelené fazolky či tvar
file tu tresky,“ vypočíta la Růžič -
ko vá. „Pacient si tak vychutná
kvalitní plnohodnotný a nutrič -
ně vyváže ný pokrm, který jí vid-
ličkou nebo lžící. Takto servíro-
vaný oběd dí ky technologii
přípravy – šokové mu zamražení
po uvaření a následné regene-
raci neboli ohřátí – zachovává
tvar i konzistenci a teprve v ús -
tech se nemocnému zač ne lehce
rozplývat.“

Unikátní kuchařka
Zkušenosti a postupy při pří-

pravě pokrmů pro lidi se spe -
cifickými potřebami chce VFN
pos kyt nout prostřednictvím mi -
ni sterstva zdravotnictví všem,
kdo je potřebují. „Naším cílem
je, aby se recepty dostaly k dal-
ším zdravotnickým zařízením,
ústavům, domovům důchodců
a všem, kdo pečují o pacienty
s poruchami polykání. Zaslouží
si totiž jednoznačně chutnější
stravu, důstojné stolování a do -
brý pocit z jídla, což nepo chybně
přispěje k jejich psychické po-
hodě a lepším výsledkům léčby,“
uzavřel ředitel VFN prof. David
Feltl. red

Snazší život pacientů
s poruchami polykání
Pilotní projekt revolučního stravování pro pacienty s poruchami polykání
odstartovala koncem loňského roku jako první zdravotnické zařízení
v České republice Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na Karlově
náměstí. Podle originálních receptur nutričních terapeutů připraví kuchaři
v nemocnici denně jídlo přibližně dvěma desítkám pacientů. Fo
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3 Zpravodajství z Prahy 2

nic nám hlavně poskytne kon-
krétní data, abychom si vše moh -
li řádně vyhodnotit,“ dodal.

„Velice mě těší, že se nám stá-
vající kapacitu dobíjecích stanic
v Praze 2 daří navyšovat. Díky
pilotnímu projektu THMP se stá-
vající síť pěti dobíjecích lamp
a čtyř stanovišť rozšiřuje o dal-
ších třináct dobíjecích stanic, re-
spektive celkem o dvacet šest
míst. Řidiči si na tuto službu už
zvykli, nabíječky jsou hojně vy-
užívány. Zvlášť tam, kde jsou pro
účely dobíjení vyhrazena parko-
vací místa. A takových míst bude
postupně přibývat,“ doplňuje To-
máš Halva (TOP 09), radní Dvoj -
ky pro oblast dopravy.

Nabíjení dvěma
způsoby

Pilotní nabíjecí stanice instalo -
vané na EVR lampách disponují
výkonem až 2 x 22 kW. Větši na
umožňuje současné nabíjení
dvou vozidel a celkem je k dispo-
zici pětadvacet dobíjecích bodů.
U deseti z třinácti stanic se ještě
počítá s vyčleněním dvou parko-
vacích míst s tím, že vyhodno-
cení pilotní části pomůže najít
optimální řešení pro další pro-
voz. Zatímco ještě v prosinci bylo
možné nabíjet zdarma bez jaké-
koliv registrace a stačilo připojit
kabel do vozidla, od 1. ledna se

mohu motoristé rozhodnout, jak
budou svoje elektromobily nabí-
jet. Mohou se registrovat a získat
dobíjecí čip, který řidičům umož -
ní za cenu garantovanou společ-
ností THMP využívat i nabíjecí
stanice PREpoint a za stan dard -
ní ceny i stanice dalších provo-
zovatelů po celé Evropě. Druhou
možnos tí je jednorázové dobíjení
bez registrace a to přes QR kód.
Veš ke ré informace jsou na strán-
kách www.prahanabiji.cz.

Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

INZERCE V2-0201

Obsluha dobíječky je jednoduchá. Řidiči mohou zvolit dva způsoby.

Lampa i nabíječka. Dvojka má
třináct nových dobíjecích stanic

● Dobíjecí stanice buduje hlavní město ve spolupráci s Techno-
logiemi hl. m. Prahy souběžně v několika lokalitách. EVR lampy
jsou už vybudované v lokalitách Prosek, Vokovice, Kamýk, Háje
a Černý Most a připravují se další v Kobylisích, Bohnicích, Dvor-
cích, ve Vršovicích, na Vinohradech a Velké Ohradě,“ uvedl To-
máš Jílek, předseda představenstva THMP.
● V Metropoli je už dlouhodobě patrný vzrůstající trend elek-
tromobilitě. Požadavky na instalaci dobíjecích stanic jsou slyšet
zejména z centra města a zároveň také z okrajových částí, ze
sídlišť, kde lidé nemají možnost zaparkovat auto v garáži u své
vlastní nabíječky stejně tak i z rezidenčních čtvrtí. I proto byly
stanoveny tři pilíře pro její rozvoj. První se týká ultrarychlých
nabíjecích stanic v blízkosti hlavních silničních tahů, další do-
bíjecí stanice, ty středně rychlé, jsou projektovány a instalovány
u velkých záchytných parkovišť, a to jak soukromých, tak měst-
ských. Posledním jsou právě dobíjecí stanice v rezidenčních
čtvrtích.
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4Zpravodajství z Prahy 2

Pětileté výročí Nadační fond
městské části Praha 2
oslavil 25. ledna benefič-

ním koncertem Ondřeje Brzobo-
hatého a dětského sboru Vrati-
slavka ze ZŠ Vratislavova, který
proběhl v historických prosto-
rách Novoměstské radnice. 

„Hlavní myšlenkou založení
nadace bylo propojení patriotů
ochotných pomáhat s těmi, kdo
pomoc potřebují. V posledních
letech se ukazuje, jak moc jsme
byli prozíraví. Nové naléhavé po-
třeby pomoci se začaly objevovat
už s nástupem pandemie. Lidé

Dvojka srdcem pomáhá
potřebným už pět let
Nadační fond městské části Praha 2 Dvojka srdcem oslavil pět let od
svého založení. Za dobu své existence pomohl potřebným ve více
než 130 případech a věnoval jim příspěvky za více než 1,1 milionu
korun. Zprostředkování rychlé a adresné pomoci bez zbytečné
administrativy se osvědčilo v období pandemie i ekonomické krize.

● JAK PŘISPĚT: Více informací o tom, jak se do pomoci po-
třebným skrz nadaci Dvojka srdcem zapojit nebo o pomoc požá-
dat, naleznou zájemci na webu nadačního fondu: www.dvoj-
kasrdcem.cz.
●KONTAKTY: E-mail: info@dvojkasrdcem.cz, tel: 702 174 085
bankovní spojení: 5206249349/0800
● NA CO UŽ NADAČNÍ FOND PŘISPĚL: Zdravotní potřeby
se niorů, teplá strava pro seniory, zájmové kroužky dětí, letní
tábory, školní potřeby, hygienické potřeby samoživitelek aj.

se na nadaci obraceli s žádostmi
o příspěvek na nákup potravin
nebo hygienických potřeb.

Později v souvislosti s váleč-
ným konfliktem na Ukrajině
a nástupem ekonomické krize
nadační fond pomáhal s úhra-
dami zvýšených záloh na energie
a nízkopříjmovým rodinám při-
spěl na úhradu dětských táborů,
školních krouž ků nebo na poří-
zení školních potřeb. Ten, kdo se
na nás v nesnázích obrátil, získal
okamžitou pomoc. Ze dne na
den. Bez zbytečných formalit.
A to právě díky nadačnímu fon -
du,“ uvádí starostka Prahy 2
Alexa ndra Udženija, která byla
záro veň iniciátorkou celého pro-
jektu.

Smyslem projektu je podpora
nejzranitelnějších skupin obyva-
tel, což jsou zejména senioři,
děti ze znevýhodněných rodin,
zdravotně postižení spoluobčané
nebo i samoživitelé. Nespornou
výhodou projektu je, že tento sy-
stém pomoci nezatěžuje admini-
strativu a rozpočet radnice Pra -
hy 2. Pomoc tedy může putovat
na místo určení okamžitě.

„Všichni, kteří se do pomoci
druhým zapojili, si zaslouží ob-
div a poděkování. Ať už se jed ná
o jednotlivce nebo celé organi-
zace. Každá i sebemenší pomoc
se počítá. Je vidět, že když je po-
třeba, držíme na Dvojce všichni
spolu, a za to jsem moc ráda,“ do -
dává Alexandra Udženija. red
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Konala se 18. ledna a padly
na ní desítky dotazů. Při -
š li lidé různého věku

i sociál ních skupin – pracující se-
niorka, mladá sestřička z nemoc-
nice, muž, který nemá kde být
a přespává u příbuzných.

„Apeluji na vás, abyste si zku-
sili podat žádost o příspěvek na
bydlení. Naše radnice začala spo-
lupracovat s úřadem práce pro -
to, aby se co nejvíce lidí dozvě-
dělo o této možnosti a aby lidé
pochopili, že to za to stojí. Na tu -
to formu podpory dosáhne více
občanů, než kolik jich v součas-

nosti žádá, a je to opravdu škoda.
Je to určitě lepší řešení než brát
si na zvýšené životní náklady
neban kovní úvěry, které často
vedou do dluhové pasti,“ zdů raz -
ni la radní Prahy 2 Jitka Urbán-
ková.

Kateřina Kováříková z úřadu
práce přinesla do knihovny for-
muláře žádosti o příspěvek na
bydlení a vysvětlovala lidem, jak
je vyplnit. Upozornila i na
posled ní novinky, které mají celý
proces zjednodušit. Jednou
z nich například je, že se přeplat -
ky za služby nemusejí uvádět

(záleží na žadateli), nebo to, že
pokud se u žadatele nic nezmění,
podává žádost pouze jednou za
půl roku. „Velkým problé mem
pro žadatele bylo v minulosti vy-
účtování jednotlivých služeb –
za odvoz odpadu, vodné, stočné
a podobně. To se nyní změnilo,
služby se dokládají v jedné cel-
kové částce,“ uvedla Kateřina
Kováříková. Stále však platí, že
se dokládají částky za energie
(elektřina, plyn). Upřesnila také,

že při vyplňování příjmů se uvádí
čistá mzda a že vyplněné žádosti
je možné zaslat e-mailem
(s elektronickým podpisem)
nebo přes datovou schránku,
předat ji na úřadu práce referen-
tovi či přes podatelnu, někde
bývá i sběrný box. Pokud je třeba
žádost doplnit nebo upravit,
úředníci se na základě uvede-
ných údajů žadateli ozvou tele-
fonicky nebo písemnou výzvou.

red

Praha 2 pozvala občany do knihovny
Úřady práce registrují v posledních týdnech
zvýšený zájem o příspěvek na bydlení. Stále jsou
však lidé, kteří o pomoc od státu v aktuální
finanční tísni neumějí nebo se ostýchají žádat.
Zejména pro ně připravila městská část Praha 2
společně s úřadem práce v nuselské pobočce
Městské knihovny veřejnou diskusi na toto téma.
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L. Pechová, O. Brzobohatý, S. Postlerová
a A. Udženija
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Praha 2 má unikátní mapovou apli-
kaci, která pomáhá větší bezpečnosti
v této městské části. Data, která jí

poskytuje Policie ČR, analyzuje a následně
zpracovává do vlastní Mapy kriminality.
Z výsledné mozaiky trestných činů pak
může vyčíst jisté zákonitosti a nastavit pre-
ventivní opatření v lokalitách tak, aby byly
bezpečnější.

„Jsme jediná městská část v Praze, která
má vlastní řešení na využití dat od státní
policie. Naše aplikace zahrnuje například
kapesní krádeže, vloupání do aut, loupeže,
ale i problematiku drogově závislých. Mapu
kriminality aktualizujeme čtyřikrát do
roka, a to již od roku 2011. Patří do jedné

z 62 vrstev na našem mapovém serveru
Webgis,“ uvedl tajemník Úřadu městské
části Praha 2 Michal Kopecký. 

Nový kvalitativní posun odstartovalo to,
že metropole byla zhruba před půldruhým
rokem v pilotním projektu šesti obcí v Če-
ské republice, které získaly od státní policie
cenná data o trestné činnosti. Praha 2 jako
jediná je následně využila v nové aplikaci,
kterou zpracoval Jiří Jelínek z oddělení
územního rozvoje Úřadu městské části
Praha 2. Dvojka tak má přehled o přestup-
cích a trest ných činech v jednotlivých lo-
kalitách na svém území a jejich vývoji
v čase. Dlouhodobá analýza jednotlivých
lokalit může odhalit jisté zákonitosti pře-

stupků a trest ných činů, např. loupeže
a krádeže aut dané lokality mohou být sní-
ženy prořezáním stro mů, což zvýší inten-
zitu světla, nebo dodatečnou instalací
kame rového systému či zvýšenou pochůz-
kovou činností městské policie a existuje
řada dalších příkladů. „Samozřejmě tento
nástroj v podobě mapy kriminality není vše-
mocný a slouží pouze jako podklad pro další
preventivní činnost,“ upřesnil tajemník
Úřadu městské části Praha 2 Michal Ko-
pecký. 

Statistiky tomu dávají za prav du. Tak na-
příklad před čtyř mi roky uváděly v Praze 2
celkem 650 vloupání do aut roč ně, nyní je
to méně než polovina. red

Mapa kriminality pomáhá radnici udržovat pořádek
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Na setkání nechyběli ani zástupci měst-
ské části Praha 2, zejména místosta-
rosta Jan Recman, který veřejné

projed nání zorganizoval, a samozřejmě oby-
vatelé Nuslí. Po představení samotného pro-
jektu odborníci vysvětlovali případné nejas-
nosti a zodpovídali celou řadu dotazů.
Zároveň získali cennou zpětnou vazbu týka-
jící se dopadu železniční dopravy na život
místních občanů.

Diskuse probíhala věcně a klidně, chvílemi
se ozýval potlesk. Vyplynulo z ní, že obyva-
tele Nuslí nejvíc trápí hluk z projíždějících
vlaků. Radnice Prahy 2 se stala neutrální pů-
dou, kde se role mediátora ujal místostarosta
Prahy 2 Jan Recman. „Byl jsem kontaktován
zástupci obyvatel Nuslí, kteří mají obavy
z toho, jakým způsobem bude probíhat mo-
dernizace železniční trati v této lokalitě
a jaký vliv bude mít stavba na prostředí a kva-

litu jejich bydlení. Z tohoto důvodu jsme spo-
lečně se zástupci Správy železnic a občan-
ského spolku Nuselské údolí toto setkání ini -
ciovali,“ vysvětlil na začátku Jan Recman.
Když uvedl, že nyní Nuselským údolím pro-
jíždí 300 souprav denně, a v roce 2035 se je-
jich počet odhaduje na 479 za den, v sále to
zašumělo.

Lidé využili možnost zeptat se na vše, co
je zajímá. „Bydlím hned nad tratí, v sedmém
patře, žiju tam už 35 let. Je to rámus a bojím
se, že to bude ještě horší,“ svěřila se se svými
obavami Olga Dejmková už ve výtahu při

cestě do zastupitelského sálu. Totéž pak zo-
pakovala veřejně, další občané kritizovali vy-
sekání keřů podél trati nebo fakt, že tudy
projíždějí hlavně nákladní vlaky. Jedna oby-
vatelka Nuslí vyjádřila názor, že kdo chce
klid, nemůže bydlet v centru Prahy. Zástupci
investora uvedli, že modernizace trati hlu-
kovou zátěž sníží, a slíbili, že ve vybraných
objektech se po realizaci bude měřit hluková
zátěž. Radnice Prahy 2 nevyloučila, že v po-
dobných veřejných setkáních bude pokračo-
vat. Místo konání nebylo náhodné, lidé se
pta jí knihovnic i na podobné problémy. red

Radnice Prahy 2 uspořádala diskusi
o rekonstrukci železniční trati v Nuslích
Ve středu 25. ledna proběhlo
v zasedacím sále radnice
Prahy 2 na náměstí Míru 20
avizované veřejné projednání
k připravované modernizaci
železniční trati v Nuselském
údolí. Zúčastnili se ho zástupci
Správy železnic, akciové
společnosti Sudop Praha,
Hygienické stanice hl. m. Prahy
i Odboru památkové péče hl. m.
Prahy. 
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6Zpravodajství z Prahy 2

Na území městské části
Praha 2 jsou umístěny
ná doby na sběr použitých

potravinářských olejů a tuků
z domácností. Projekt programu
Čistá dvojka, který radnice Pra -
hy 2 úspěšně provozuje již něko-
lik let v zájmu zkvalitnění život-
ního prostředí, má napomoci
sní žit zatížení kanalizace oleji
a předat 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 olejů 

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

■ Malá Štěpánská 4o
■ Na Hrobci 7

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

Vyšehrad
■ Neklanova 27
■ Vratislavova 16

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

Zdroj MČ Praha 2,
www.vikinggroup.cz

Sběr olejů a tuků
z domácností 

Velkoobjemové
kontejnery 

Stanoviště datum čas
■ Slavojova pondělí 13. 2. 15.00–19.00
■ Sázavská 13 úterý 14. 2. 15.00–19.00
■ Polská 36 středa 15. 2. 15.00–19.00
■ Římská x Italská čtvrtek 16. 2. 15.00–19.00
■ Pod Slovany x Trojická pondělí 20. 2. 15.00–19.00
■ Ostrčilovo náměstí úterý 21. 2. 15.00–19.00
■ Štěpánská x Na Rybníčku středa 22. 2. 15.00–19.00
■ Chodská x Korunní čtvrtek 23. 2. 15.00–19.00
■ Chopinova x Krkonošská pondělí 27. 2. 15.00–19.00
■ Lublaňská x Koubkova úterý 28. 2. 15.00–19.00
■ Sarajevská x Rejskova pondělí 6. 3. 15.00–19.00
■ Anny Letenské 13 úterý 7. 3. 15.00–19.00
■ Londýnská x Rumunská středa 8. 3. 15.00–19.00

Přerušení dodávky vody
na Vinohradech

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 9. února od 7.30 do 15 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 2 – Vinohrady.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Bel-
gická 116/42; Náměstí Míru 341/15, 117/16, 109/18,
601/19, parc.č.4079/12 a Rumunská 14/27, 22/28, 21/29,
23/30, 20/31, 24/32, 110/33, 237/34, 238/36.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou.
● Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka
PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274. Zdroj PVK

Velkoobjemové kontejnery
jsou na každém sta novišti
přistaveny pou ze ve vy-

mezeném časovém úse ku, který
je uvedený níže v harmonogra -
mu vedle data. Po uplynutí této
doby bude kontejner odvezen.
V místě přistavení je přítomný
obsluhující pracovník. Do kontej-
nerů lze vkládat jen ty odpa dy,
pro které je tato služba urče na.

Do VOK je možné odložit  ná-
bytek, koberce, linolea, zrcad la,
umyvadla, vany, sportovní náči -
ní, autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný,  nebezpečný odpad, bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory, počítače, lednice
a spo ráky. Zdroj MČ Praha 2

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů 

Odpad musí být předáván v ta-
kovém stavu, aby nedocházelo
k poškození životního prostředí
či ohrožení zdraví obsluhy vo-
zidla. Kapalné odpady musí být
předány v uzavřených nádobách.

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 svozové zastávky. Pokud
vozidlo nenaleznete na příslušné
zastáv ce, kontaktujte řidiče na
telefonním čísle 284 098 887,
284 098 888. Zdroj MHMP

Hlavní město Praha zajiš-
tuje pro své obyvatele
zdarma v rámci mobil-

ního sběru odložení následují-
cích druhu odpadu.
■ Nebezpečné: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti
, olej a tuk s nebezpečnými vlast-
nostmi, barvy, lepidla, prysky-

řice, detergenty obsahující ne-
bezpečné látky, léčiva
■Ostatní: jedlý olej a tuk (v uza-
vřených PET lahvích)

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. 2. 2023
■ Fügnerovo náměstí (u kontejnerů na odpad) 8.00–8.15
■ Ulice Štěpánská (u kostela) 8.30–8.45
■ Křižovatka ulice Náplavní x Jiráskovo náměstí 9.00–9.15
■ Křižovatka ulic Dřevná x Podskalská 9.30–9.45
■ Křižovatka ulic Oldřichova x Ostrčilovo náměstí 10.00–10.15
■ Křižovatka ulic Sarajevská x Rejskova 10.30–10.45
■ Náměstí Míru (u kostela) 11.00–11.15
■ Křižovatka ulic Kladská x Moravská 11.30–11.50

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

dvůr hl. m. Prahy, Perucká 10,
Praha 2. Zpětný odběr elektro-
zařízení je zdarma.

Elektrozařízení lze také ode-
vzdat ke zpětnému odběru ve
všech Sběrných dvorech hl. m.

Prahy a do stálých červených
kontejnerů umístěných na veřej-
ném prostranství:
■ Slezská 9
■ Jana Masaryka 7
■ Botičská 10
■ Sekaninova (pod Nuselským
mostem)

Zdroj MČ Praha 2

Zpětný odběr
elektrozařízení
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