
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

„Snažíme se motivovat začínající
umělce vyzkoušet si něco nového,
ale hlavně v úsilí setrvat a dotáh-

nout to až do konce. Soutěže se často účastní
talenti, kteří si třeba jen netroufnou na větší
formát hudební soutěže typu SuperStar,“
říká organizátor soutěže a hudební produ-
cent Milan Šenki. Důležitým rysem stojícím
v pozadí celého festivalu je podle něj také
propojování majority s romskou menšinou
a celkové zvyšování multikulturního pově-
domí. „Většinová společnost se prostřednic-
tvím této umělecké akce seznamuje s kultu-
rou Romů, která je jí jinak prezentována

pouze okrajově. Festival tak necílí pouze na
určitou specifickou skupinu obyvatel, ale na
celou společnost,“ tvrdí Šenki.

Velké finále
Pěvecká soutěž Miri Giľi vznikla v roce

2015 a s výjimkou roku 2020 se soutěž ko-
nala každý rok. Letos organizátoři tedy při-
pravují již sedmý ročník. Velké finále Miri
Giľi proběhne 23. 7. 2022 na Karlínském ná-
městí, kde kromě vystoupení soutěžících
a zpěváků z poroty pořadatelé chystají také
doprovodný program pro děti, zajímavé
workshopy a prezentaci několika nezisko-

Miri Gil'i 2022 hledá nové talenty

Soutěž Miri Gil'i neboli Má píseň už od roku 2015 hledá
talentované zpěváky a hudebníky. Do letošního sedmého ročníku,
který v červenci v parku na Karlínském náměstí vyvrcholí velkým
finálem, se ještě do půlky dubna můžou hlásit noví soutěžící.

vých organizací. „Miri Giľi je nejenom pro
romskou komunitu, ale také pro širokou ve-
řejnost i všechny menšinové skupiny na
území celé České repu bliky. Soutěž je určena
všem bez ohledu na etnicitu, pohlaví, nábo-
ženství nebo sexuální orien taci,“ vysvětluje
Šenki.

Velkému finále předchází výběr 15 soutě-
žících, kteří pak postoupí do semifinále. Bě-
hem něj tito soutěžící vystoupí před porotou,
která z nich vybere 6 nejlepších finalistů. Ty
pak ještě před závěrečnou přehlídkou na
Karlínském náměstí čeká společné soustře-
dění a odborná příprava. Letos v porotě za-
sednou například zpěváci Jan Bendig a Lucie
Bikárová, hudební producent Lu káš Rejmon,
místostarosta Osmičky Jiří Vítek (Patrioti
pro Prahu 8) a Marie Gailová, zakladatelka
organizace Romodrom o.p.s. V minulosti v ní
mimo jiné účinkující hodnotili například

pokračování na straně 3
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Karlín
ožil masopustem

Vsobotu 26. února ožilo Karlínské
náměstí již po devatenácté maso-
pustním veselím. Tato akce si

v Pra ze 8 za poslední roky získala tisíce
příznivců. Velkolepý průvod s koňským
povozem, bohatý pódiový program, ne-
spočet aktivit pro děti, masopustní spe-
ciality a mnoho dalšího připravilo Kar-
línské Spektrum ve spolupráci s osmou
městskou částí i letos.

Již 19. ročník Karlínského masopustu
měl tentokrát podtitul 100 let Karlína
v Praze, kdy si připomínáme vznik Velké
Prahy k 1. 1. 1922. „Mno haletá tradice
masopustu v Karlíně byla přerušena
pouze vloni covidovou epidemií. Takže
lze říct, že masopust byl poslední velkou
akcí před covidem a nyní je první velkou
akcí po covidu. Alespoň doufejme, že co-
vid již máme za sebou a můžeme se vrá-
tit k normálnímu živo tu. Bohužel, ne
všude tomu tak je. Proto mysleme i na
utrpení na Ukrajině a kaž dý podle svých
možností zkusme pomo ci,“ řekl na úvod
masopustu v Karlíně starosta Ondřej
Gros (ODS). red

Jedním z nejkrásnějších míst
v osmé městské části je park
Dlážděnka. V polovině února
začala první etapou jeho dlouho
očekávaná revitalizace, která
potrvá do konce května. 

Park Dlážděnka leží na hraně údolí Vl-
tavy s výhledem na pražské panorama.
Je velmi vyhledávaným místem pro

procházky obyvatel všech věkových katego-
rií. První etapa revitalizace parku Dlážděnka
zahrnuje území o rozloze 7 750 metrů čtve-
rečních. „Jsem rád, že jsme konečně mohli
tuto akci zahájit. V cestě nám stály přede-
vším problémy se souhlasem některých
vlastníků sousedních pozemků, které mu-
sely být vyřešeny. Nyní již obnově nestojí nic
v cestě. Výsledkem projektu bude nejdříve
nová podoba parku a poté i zbrusu nové dět-
ské hřiště,“ uvedl starosta osmé městské
části Ondřej Gros (ODS).

Po dobu revitalizace nebude možné z bez-
pečnostních důvodů dětské hřiště využívat.

Současné herní prvky budou odvezeny a vy-
užity na jiných hřištích v Praze 8. Po skon-
čení první etapy se však návštěvníci parku
mohou těšit v rámci navazující etapy na vy-
budování zcela nového oploceného dětského
hřiště o rozloze zhruba 750 metrů čtvereč-
ních. Hřiště bude koncipované pro děti růz-
ných věkových kategorií. V rámci obnovy
parku proběhnou i sadové a parkové úpravy,
úpravy cest, bude instalován nový mobiliář,

jako například lavičky, koše, stojany na kola
a pítko. Nově v parku funguje a bude fungo-
vat i nadále veřejné osvětlení.

Autorem projektu je studio Komon archi-
tekti, Ing. arch. Roubalová a Ing. arch. Ga-
berle. Projektant zvítězil ve veřejné archi-
tektonické soutěži. Zhotovitelem revitalizace
parku je firma Bratři Gallové, akce je finan-
cována z dotace od hlavního města se spolu-
účastí z rozpočtu osmé městské části. red
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Koncem února byl na dětské hřiště Bu-
rešova instalován nový, řádně certifi-
kovaný herní prvek. Podle výrobce je

nové prolézačka vhodná pro děti ve věku od
dvou do dvanácti let.

Děti se mohou těšit na sestavu, která ob-
sahuje dvě nerezové skluzavky, hnízdo na
houpání, klasický i provazový žebřík, dvě

věže a další zajímavé prvky, které pomohou
rozvíjet dětskou motoriku i fantazii při hře.
Bezbariérově přístupné velmi prostorné dět-
ské hřiště Burešova nyní nabízí mnoho her-
ních prvků jak pro malé, tak i pro větší děti.
Součástí vylepšeného hřiště jsou i dvě písko-
viště s pergolou, chránící hrající si děti před
sluníčkem. red

Nová atrakce potěší děti 
na hřišti Burešova

Park Dlážděnka
dostane nový kabát

Vyhlídkový prvek – perspektiva. Vyhlídkový prvek – půdorys 1:100.
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zpěvá ci David Kraus nebo Fran-
tišek Bartoš neboli Ferry B.

Devítiletý Sebastian
Soutěž se od svého vzniku,

kdy se jejího prvního ročníku
zúčastnilo pouhých 30 účinkují-
cích, neustále rozrůstá, až mu-
sela kvůli enormnímu divác-
kému zájmu vyjít do venkovních

prostor. Loňského velkého finále
Miri Giľi na Karlínském náměstí
se účastnily zhruba tři tisíce di-
váků, před jejichž zraky byl ab-
solutním vítězem Miri Giľi 2021
vyhlášen teprve devítiletý Sebas-
tian Sagasser z Trutnova. Ten
svým vystoupením okouzlil
nejen porotu, ale i celé Karlínské
náměstí, které zpívalo s ním.
Ceny, kterou mu pak předal jeho
idol Honza Bendig, si velice po-
važuje, a protože zpěv miluje,
chce s ním pokračovat i nadále.

Pěveckou soutěž Miri Giľi po-
řádá organizace Romodrom, kte -
rá poskytuje sociální služby po
celé České republice především
pro lidi sociálně vylou čené nebo
sociálním vyloučením ohrožené
(www.romodrom.cz). Soutěž by
se nemohla konat bez finanční
podpory hl. města Prahy, Minis-
terstva kultury a MČ Praha 8.

Ještě je čas
Do soutěže Miri Gil'i v katego-

riích hudba a zpěv pro děti i do-

spělé se můžou zájemci přihla-
šovat na: mg2022@email.cz do
15. dubna 2022. Stačí natočit vi-
deo se svým zpěvem a připsat
k němu základní informace o so -

bě (jmé no, kontakt a věk). Vítězi
soutěže se otevírá možnost zpro-
středkování důležitých kontaktů
a další spolupráce v uměleckém
světě. Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1

INZERCE V8-0301

Jan Bendig
● V porotě soutěže Miri Gil'i usedne i po-
pulární zpěvák a youtuber Jan Bendig,
který je mezi Romy považován za mega -
star. Jeho klip Mám tě rád viděly už téměř
tři miliony lidí a jeho česko-romský duet
s Monikou Bagárovou VIVA LA VIDA má
dokonce 15 milionů shlédnutí. Populární
je i jeho youtubový kanál ROMFLIX.
● Pro spoustu mladých Romů je Bendig
vzorem, protože navzdory těžkým sociálním podmínkám, ve
kterých vyrůstal, kdy chodíval se sourozenci dokonce krást do
supermarketu jídlo, nebo posměchu spolužáků i učitelů ve škole
kvůli romskému původu, dokázal svůj talent rozvinout naplno.
● Jako zpěvák začínal ještě v Anglii, kde v letech 2006 až 2009
žili, a v roce 2009 skončil na čtvrtém místě v pěvecké soutěži
Česko Slovensko hledá SuperStar. Dnes má za sebou dvě alba
a momentálně mimo jiné vystupuje v hudební show Tvoje tvář
má známý hlas.

Miri Gil'i 2022 hledá nové talenty

Sebastian svým vystoupením
okouzlil diváky i porotu.
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Na Florenci začala
jedna z největších
staveb v rámci stávající
sítě pražského metra.
Dopravní podnik
zahájil rekonstrukci
stropní desky,
hydroizolačních vrstev
a modernizaci vestibulu
stanice metra Florenc.
Součástí této investiční
akce je také výstavba
dvojice eskalátorů
směrem
k autobusovému
nádraží Florenc. 

Stropní konstrukci nad ves-
tibulem stanice metra Flo-
renc tvoří 131 předepja-

tých nosníků, monolitická deska,
která se nachází pod křižovatkou
ulic Křižíkova a Ke Štvanici,
a nad nimi hydroizolační sou-
vrství. Všechny nosníky i mono-
litickou desku je nutné vyměnit
kvůli rozsáhlé korozi. Potvrdilo
to několik diagnostických šetře -
ní, statický posudek i výsledek
odborného průzkumu, který rea -
lizoval i Kloknerův ústav ČVUT
v Praze. Rozsah koroze je jednak
důsledkem záplav, které v roce
2002 masivně zasáhly i stanici
Florenc, navíc provedená šetření
ukázala, že při stav bě stropní
konstrukce nebyl použit materiál
o takové tloušťce, jakou požado-
val projekt. Hydroizolační vrstva
někde navíc již neplní svoji
funkci na sto procent, a do vesti-
bulu stanice zatéká.

„Začínáme pracovat na jed-
nom z největších projektů rekon-
strukce v pražském metru. Je
složitý po všech stránkách – lo-
gisticky, protože probíhá v sa-
motném centru Prahy, v pa -
mátkové rezervaci Prahy, na
nejvytíženější lince metra, na
přestupní stanici, je nutné jej ko-
ordinovat s dalšími zhruba jede-
nácti stavbami a akcemi, jako

jsou například modernizace a do-
stavba železniční stanice Masa-
rykovo nádraží, rekonstrukce
uli ce Za Poříčskou bránou, revi-
talizace okolí Negrelliho viaduk -
tu nebo stavby CBD Florenc
a Florenc Gate. Práce potrvají
4,5 roku, ale musíme se do toho
pustit. Bude to znamenat i něko-
lik nezbytných víkendových vý-
luk v metru, ale naplánovali jsme
to tak, aby dopad na cestující byl
co nejmenší. Mám radost, že na
konci této investiční akce povede
i dvojice eskalátorů na autobu-
sové nádraží na Florenci a lidé
nebudou muset tahat těžké ku -
fry do schodů při cestě z metra,“
řekl náměstek primátora pro ob-
last dopravy Adam Scheinherr
(Praha Sobě).

Kamenná mozaika
„Bitva o Sokolovo“

V rámci této investiční akce
Dopravní podnik do hloubky
dvou metrů kompletně vymění
také hydroizolační vrstvy stropu
stanice, ve kterých jsou vedeny
inženýrské sítě. Rekonstrukce
hydroizolace bude probíhat po
etapách společně s jejich přelož-
kami tak, aby zůstala zachována
obslužnost okolí stanice metra
a autobusového nádraží. Kromě
toho dojde k modernizaci veřej-
ných prostor podchodu a vesti-
bulu stanice metra Florenc, ale
i technického zázemí. Stanice
Florenc dostane nové úspornější
LED osvětlení, budou v ní vymě-
něny rozvaděče, napájení infor-
mačního systému, řídicí systém
osvětlení a sdělovacích zařízení.
V neposlední řadě budou kom-
pletně vyměněny stávající hliní-
kové podhledy za nové, opraveny
průsaky, obklady stěn a dlažba či
repasovány prosklené stěny.

Dopravní podnik se postará
také o kamennou mozaiku „Bi-
tva o So kolovo“ akademického
malí ře Oldřicha Oplta a Saura
Ballardiniho. Mozaiku nechá
odbor ně zrestaurovat, včetně
bronzové pamětní desky a do-
plnit chybějící části. Z důvodu
stavebních prací bude nutné část
mozaiky sejmout, po dokončení

její res taurace ji odborní pracov-
níci opět naistalují.

Tři hlavní stavební
etapy

Stavba je rozdělena do tří hlav-
ních etap, práce potrvají mini-
málně 52 měsíců. Realizovat je
budou společnosti Metrostav DIZ
a Geosan. První etapu prací za-
hájí stavební společnosti nad nej-
jižnější částí stropní desky sta-
nice metra Florenc, v místě
dosavadního parkoviště auto-
busů, mezi železniční tratí, Wil-
sonovou ulicí a opěrnou stěnou.
Stropní deska se v těchto mís-
tech nachází v převážné míře
nad neveřejnými částmi stanice.
V prvních týdnech budou práce
spočívat v přípravě plochy stave-
niště, výstavbě oplocení, budo-
vání přípojek, demolici objektu
kočárovny, hloubení stavební
jámy, zřízení pilot v souvislosti
s mobilním zastřešením. Na
konci března bude následovat vý-
stavba provizorního zastřešení
a přípravné práce pro vyzvednutí
prvních nosníků. Samotné uvol-

ňování a odřezávání nosníků při-
jde na řadu na začátku letošního
května. Na dokončení stavby bu-
dovy Florenc Gate je navázána
druhá etapa výměny stropní des -
ky. Měla by začít letos v červnu
a bu de probíhat v oblasti mezi
opěrnou zdí, budovou Florenc
Gate, novou odbavovací halou
autobusového nádraží Florenc,
křižovatkou ulic Ke Štvanici
a Kři žíkovou, primárně na par-
kovišti naproti Muzeu hl. m.
Prahy, okolních plochách se ze-
lení a chodnících, a jižní polovině
vozovky Kři žíkovy ulice. První
a druhá etapa se následně spojí
do jedné, práce potrvají mini-
málně 25 měsíců.

Na ní pak naváže třetí hlavní
etapa, která bude probíhat v pro-
storu od křižovatky ulic Ke Štva-
nici a Křižíkovy dále směrem
k Sokolovské ulici. V rámci ní Do-
pravní podnik zmodernizuje sa-
motný vestibul a vybuduje dvo-
jici eskalátorů místo pevného
schodiště u výstupu z vestibulu
v Křižíkově ulici směrem k auto-
busovému nádraží Florenc. red

Na Florenci probíhá
modernizace vestibulu stanice metra

Kamenná mozaika akademického malíře Oldřicha Oplta a Saura
Ballardiniho se dočká zrestaurován
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Hrázi 24/326. Právě zde v jeho
bytě vzniklo několik nejznáměj-
ších děl a také se tu odehrává děj
hned několika jeho pábitelských
knížek, jako třeba Svatby v Do -
mě a Něžný barbar.

Bohumil Hrabal zemřel v roce
1997 na následky pádu z okna
v pátém patře Ortopedické kli-

niky Nemocnice Na Bulovce, ve
které se léčil. Policie to tehdy vy-
hodnotila jako nešťastnou ná-
hodu. V Libni, kde dlouhá léta
žil, po něm bylo pojmenováno
náměstí Bohumila Hrabala na
Palmovce a také nedaleká Zá-
kladní škola Bohumila Hrabala.

red
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Vzhledem k velmi napjaté
situaci na Ukrajině schvá-
lili radní osmé městské

části jednomyslně finanční po-
moc. Prague Philharmonia uspo-
řádala na podporu Ukrajiny be-
nefiční koncert v kulturním
domě Ládví.

Finanční pomoc zrealizuje
Pra ha 8 prostřednictvím Charity
Česká republika, která organi-
zuje sbírku na pomoc Ukrajině.
„Jsem přesvědčen, že je nutno
vyjádřit podporu Ukrajině i ji-
ným způsobem, než pouhými
proklamacemi nebo vyvěšová-
ním vlajek. To lidem na Ukrajině,
obávám se, příliš nepomůže.
Vzhledem ke zkušenostem na-
šeho národa z historie jsem pro -
to navrhnul, abychom pomohli
finančním darem a vyjádřili tím
podporu hmatatelně. Jsem rád,
že tento návrh kolegové v radě
podpořili. Sám jsem se se zastu-
piteli z ODS domluvil, že přispě-
jeme i osobně,“ uvedl starosta

Ondřej Gros (ODS). Ve spoluprá -
ci s dlouhodobým partnerem,
Charitou Ukrajina, se v rámci
bezprostřední pomoci obyvate-
lům Ukrajiny pomoc soustředí
na zajištění základních potřeb,
jako jsou voda, potraviny, hygie -
nické potřeby či přístřeší.

Prague Philharmonia a kul-
turní dům Ládví uspořádaly
3. března ve spolupráci s Pra-
hou 8 benefiční koncert na pod-
poru Ukrajiny. Dirigent Leoš Svá-
rovský a koncertní mistryně
Romana Špačková nabídli divá-
kům v kulturním domě Ládví
skladby Josefa Suka a Ludwiga
van Beethovena. Na dobrovol-
ném vstupném se podařilo vy-
brat 40.257 korun, které byly
odeslány na účet Velvyslanectví
Ukrajiny v Praze.

„Pokud nemůžeme sami vzít
zbraně a jít pomáhat, je naší po-
vinností pomoci hrdé Ukrajině ji-
nak,“ řekl na úvod koncertu sta-
rosta. red

I když mluví zbraně,
múzy nemlčí

Osmička na Bohumila Hrabala nezapomíná

Na den přesně dvacet pět
let od smrti Bohumila
Hrabala, tedy 3. února,

spustila Praha 8 sérii vzpomín-
kových akcí, které připomínají
život tohoto spisovatele a oby-
vatele Libně. Jako první se mohli
lidé zúčastnit pořadu pod ná-
zvem Vzpomínky pana Hrabala.
„Já jsem s Jirkou Menzelem udě-
lal dva filmy podle pana Hrabala,
Postřižiny a Slavnosti sněženek.
Každá ta postava je úplně jiná.
Pochopitelně postavy pana Hra-
bala jsou nádherné a já jsem je
strašně rád hrál, byla tam tako -
vá skvělá herecká sestava,“ řekl
herec Jaromír Hanzlík.

Během celého programu za-
znělo jak několik vzpomínek

z natáčení, tak i úryvky z nej-
slavnějších Hrabalových děl.
V samém závěru pak mohli náv-
štěvníci shlédnout film Bohumil
Hrabal „Takže se stalo, že...“.
„Miloval tady to místo, protože
Praha 8 tehdy, když přijel
z Nymburka, byla kouzelná, za-
kouřená, nebyla tak jako to, co
dnes vidíme, a on tady s panem
Boudníkem a s Bondym řádili
a měli rádi zdejší hospody. Celý
Hrabal se odehrává v tom, co sly-
šel v hospodách a o čem se bavili
ostatní,“ řekl Oliver Malina Mor-
genstern, režisér tohoto celove-
černího dokumentu věnovaného
Hrabalovi.

Hrabal prožil značnou část
svého života v Libni v ulici Na

Praha 8 si připomněla Bohumila Hrabala, jednoho
z nejslavnějších obyvatel Libně. U příležitosti
smutného výročí 25 let od jeho smrti uspořádala
městská část sérii akcí. Jedné z nich se zúčastnil
také herec Jaromír Hanzlík.

Památník Bohumila Hrabala v ulici Na hrázi v Libni.
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Datum Čas Lokalita Katastr
14. 3. 14.00–18.00 Uzavřená Kobylisy
14. 3. 15.00–19.00 U Drahaně 163/9 Bohnice
16. 3. 13.00–17.00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň
16. 3. 14.00–18.00 Nad Popelářkou x Nad strání Troja
16. 3. 15.00–19.00 Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň
18. 3. 13.00–17.00 Mazurská Troja
18. 3. 14.00–18.00 Kubíkova Kobylisy
18. 3. 15.00–19.00 Klecanská x Na Ládví Kobylisy
19. 3. 8.00–12.00 Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice
19. 3. 9.00–13.00 Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín
19. 3. 10.00–14.00 Petra Slezáka x Urxova Karlín
22. 3. 14.00–18.00 Fořtova x Do Údolí Čimice
23. 3. 14.00–18.00 Kubišova x Gabčíkova Libeň
23. 3. 15.00–19.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy
25. 3. 13.00–17.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
25. 3. 14.00–18.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín
25. 3. 15.00–19.00 Šimůnkova Kobylisy

Velkoobjemové
kontejnery

Uvedená místa přistavení
kontejnerů jsou pouze
orientační. Skutečné

umís tění přistavení kontejneru
se může na základě aktuální si-
tuace v dané ulici, lokalitě lišit
až o několik desítek metrů. Přes -
né informace podá dispečink
společnosti Ipodec – Čisté město
na telefonu 724 240 941 od 7.00
do 18.00 hodin. 

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým

pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za na-
ložení a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadlaa WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty. Zdroj: MČ Praha 8

Do kontejnerů patří baterie
a drobná elektrozařízení,
například kalkulačky, rá-

dia, drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické
hračky, apod.

Do kontejnerů nepatří televi-
zory, počítačové monitory, zá-
řivky, úsporné žárovky a velké
domácí spotřebiče jako jsou na-
příklad ledničky, pračky, chlad-
ničky apod.

Seznam nádob
na elektroodpad:

■ Bedřichovská 1957/10
■ Červenkova 527/2
■ Čimická 769/96
■ Chlumčanského 327/10 x Bu-
lovka
■ Křižíkova 238/53 x Karlínské
náměstí
■ Křižíkova 448/123 x Lyčkovo
nám.

■ Kubišova 989/16
■ Kyselova 2
■ Lodžská 13
■ Mazurská 4
■ Na Šutce 440/28
■ Na zámkách 192/55
■ Palmovka – Novákových 59/2
■ Střelničná (metro Ládví)
■ Šimůnkova 1625/1
■V Mezihoří 2264/2b x U Pošty
■ Vosmíkových 930/12
■ Zhořelecká x Cafourkova
■ Žalovská 781/41

Objemnější elektroodpad lze
odevzdat ve sběrném dvoře ve
Voctářově ulici Praha-Libeň,
který přijímá všechny druhy od-
padů. Provozní doba je od pon-
dělí do pátku 8.30–17.00 hodin,
v letním období do 18.00 hodin,
v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin.
Telefon 266 007 299. 

Zdroj: MČ Praha 8

Seznam nádob
na elektroodpad

Sběr je zajišťován prostřed-
nictvím 240 litrových ná-
dob umístěných u vybra-

ných stanovišť na tříděný od pad.
Nádoby jsou určeny pro veškeré
druhy potravinářských olejů
a tuky . To jsou například oleje
ze smažení a fritování, oleje ze
salátů, oleje z nakládaných po-
travin, oleje a tuky z konzerv,
marinády na grilování, oleje
z fondue.

Seznam stanovišť
s nádobou na oleje a tuky

■ Na zámkách 192/55
■ Korycanská 671/19
■ Na hranicích 878/25
■ Zelenohorská 510/9
■ Lodžská 399/26
■ Mazurská 516/1

■ Hnězdenská 584/12
■ Vřesová 679/9
■ Čimická 769/96
■ Písečná 454/7
■ Na Dlážděnce 784/44
■ Zdibská 442/23
■ Kyselova 1185/2
■ Chabařovická 1326/25
■ Nad Okrouhlíkem 2292/7
■ 36 K ovčínu 1515/2
■ Vosmíkových 102/3
■ Karla Hlaváčka 2277/1
■ Pod statky 243/9
■ Kubišova 1860/35
■ Zenklova 41/33
■ U pošty 1474/1
■ Nekvasilova 570/23
■ U Sluncové 610/13
■ Křižíkova 197/37

Zdroj: MČ Praha 8

Nádoby na sběr
jedlých olejů a tuků

Do kontejnerů na textil lze
odložit nepotřebné šat-
stvo, svůj cíl najde také

obuv v použitelném stavu – spá-
rovaná či zabalená, oděvní do-
plňky, hračky, drobný bytový tex-
til, lůžkoviny, případně zbytky
látek či pletacích přízí (ne malé
odstřižky). Vše zabalené, suché
a v nejlepším případě čisté.
V žád ném případě do kontejneru
nepatří odpadní textil.

Bohnice
■ NC Krakov, Lodžská ul.
■ NC Odra, Lodžská ul.
■ Zhořelecká
■ Čimická
■ Vratislavská (u Penny)
■ Čimická x Lindavská
■ Dolákova x Hackerova
■ Ratibořská x Radomská

Čimice
■K Mlýnu (Hostinec U Navrátilů)
■ Na Zámkách
■ Křivenická x Mlazická

Karlín
■ Ke Štvanici x Sokolovská
■ Sokolovská (metro Florenc)
■ U Sluncové
■ Za Invalidovnou x Molákova
■ Za Invalidovnou x Sokolovská

Kobylisy
■ Ďáblická (Autoavant družstvo
Renault)

■ Chabařovická (před SŠPE El-
todo)
■ Žernosecká, Billa
■ roh Hovorčovické a Mirovické,
ZŠ + OA
■ Sokolníky (Albert, ulice Trou-
silova)
■ Horňátecká x Klapkova 
■ Štěpničná x Střelničná 
■ Frýdlantská
■ Písečná x Čimická
■ Písečná x Čimická
■ Střekovská x Střelničná
■ Žernosecká x Bojasova
■ Tanvaldská

Ládví
■ Opálkova (Albert)

Libeň
■ Vosmíkových (naproti domu
832/28)

Troja
■ Velká skála x Vřesová
■ Na Kazance
■ Sosnovecká 10 x Hnězdenská
■ Mazurská x Pomořanská
■ Ďáblice
■ Květnová, č.p. 52 (naproti
Rad nici)
■ U Parkánu

Dolní Chabry
■ Ústecká x Ulčova
■ Měděnecká
■ Spořická

Zdroj: MČ Praha 8

Nádoby na textil
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