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Nová čtvrť v Bubnech budí emoce:
Arnika protestuje a Piráti sepsali petici

Jeden z největších pražských brownfieldů v území Bubny-Zátory
čeká velkolepá proměna. Někdejší nákladové nádraží a překladové
haly se mají stát domovem pro 25 tisíc obyvatel v 11 tisících
bytech. Připravovaná výstavba však vyžaduje změnu územního
plánu. Ekologický spolek Arnika se hrozí, že v nové čtvrti nebudou
žádné zdravotní a sociální služby, jen obří nákupní centrum. Proti
němu se bouří i Piráti.
inimální občanská vybavenost, nedostatečné podmínky pro školy
a parky nebo krátká doba k vyjádření se občanů – to jsou hlavní námitky organizace pro ochranu životního prostředí Arnika. Lhůta pro podání připomínek občanů
skončila minulou středu. Vzhledem k tomu,
že počet obyvatel Prahy 7 ze současných
40 tisíc vzroste o víc než polovinu, chtěla by
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Arnika do rozhodování o budoucí podobě
Sedmičky zapojit veřejnost mnohem víc.

Výhodné jen pro developery?
Kromě lhůt pro zapojení veřejnosti je Arnika znepokojena také podobou návrhu změny
územního plánu. Chystané kapacity zástavby jsou podle ní neúměrně vysoké, oproti
platnému stavu územního plánu jsou dvoj-

násobné. Nelíbí se jí ani uvažovaná výšková
hladina budov až dvanáct podlaží a v severní
části území, směrem do trojského údolí, dokonce osmnáct. Hustá prostavěnost s sebou
má navíc přinést zvýšený provoz automobilů. Takzvaný centrální park se má zmenšit
téměř o polovinu, pozemky pro školy a školky jsou podle ní nedostatečné a další veřejná
vybavenost, jako jsou zdravotní a sociální
služby či prostory pro sport a volný čas, pak
nejsou v plánu umístěny vůbec.
„Podíváte-li se do změny územního plánu,
co je skutečně závazné pro budoucí rozhodování úřadů o povolování staveb, tak je to
smíšené využití umožňující výstavbu téměř
čehokoli a pro školy značky, které nezaručí,
kde škola bude a jestli vůbec,” upozornila
Anna Vinklárková z Arniky. „Takto stanovené
volné podmínky jsou nejlepší pro developera,
pokračování na straně 3
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Sbírka na školách pomohla
Potravinové bance
bírka potravin a drogerie, která probíhala v minulých dnech na základních
školách sedmé městské části, navýšila
zásoby pražské Potravinové banky o více než
čtyři tuny. O převoz obrovského množství
darovaných věcí se postarali skauti
45. skautského střediska Junáka Silmaril.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj byla založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank.
V současné době je největší potravinovou
bankou v České republice. Hlavním cílem Potravinové banky je bojovat proti plýtvání potravinami, dělit se o ně s těmi, kdo mají hlad,
a obnovovat solidaritu mezi lidmi.

Mezi odběratele patří poskytovatelé sociálních služeb, ale po dohodě mohou odebírat
i kluby nebo jiné pomáhající organizace. Rozdělování je vždy zcela v kompetenci každé
regionální potravinové banky. Snaha je
především pomoci lidem v akutní nouzi, ale
svou roli hraje i velikost a možnosti odběratelské organizace. Potraviny rozděluje prostřednictvím neziskových a charitativních
organizací. Mezi největší patří Klokánky,
Domovy na půl cesty, Azylové domy, Rosa,
Koaly, Bona, Sananim, Magdaléna, Luma,
R mosty, Naděje, Charita, Armáda spásy, Dětský domov Trnová, Dětský domov Radost či
red
Sluneční domov.

S

Sedmička vyhlásila dotace
na podporu sportovní činnosti
adnice Prahy 7 vyhlásila dotační řízení v programu Podpora sportovní
činnosti pro rok 2022. Žádosti o dotace se podávají v elektronické podobě od
9. do 13. května prostřednictvím dotačního
portálu Prahy 7 – Grantys. Ten umožňuje
vyřídit si dotace, od žádosti po vyúčtování,
kompletně online. Žadatelé o dotace na sportovní činnost je v systému Grantys mohou
zpracovávat již nyní.
Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na
území sedmé městské části, které zajišťují
dlouhodobě organizovanou sportovní vý-

Foto Praha7.cz
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chovu mládeže registrované v jednotlivých
sportovních organizacích v roce 2022. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě. Podrobné informace k programovým dotacím
na podporu sportu naleznete na webových
red
stránkách městské části.
INZERCE V7-0401

Staré spotřebiče
patří do muzea
rámci dlouhodobé úspěšné spolupráce Národního technického
muzea a kolektivního systému
Elektrowin probíhá již čtvrtý ročník internetové soutěže – Máte doma muzejní
kousek? Věnujte ho Národnímu technickému muzeu. Soutěž s celorepublikovou působností pomůže rozšířit informace o možnosti nabídnout vysloužilý
spotřebič do sbírek Národního technického muzea a o významu recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Soutěž je
vyhlášena od 1. dubna a jsou stanoveny
tři termíny vyhodnocení jednotlivých
etap, a to 30. června, 30. září a 31. prosince.
V každé etapě vybere kurátor pět spotřebičů s nejvýznamnějším přínosem
pro sbírky Národního technického muzea. Majitelé těchto spotřebičů získají
od Elektrowinu poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 500 korun. Za
každý spotřebič zařaditelný do sbírek
Národního technického muzea získá
jeho majitel na základě uzavřené darovací smlouvy rovněž dvě čestné vstupenky do muzea pro dvě osoby s roční
platností.
Navíc na konci roku bude kurátorem
muzea vybrán nejpřínosnější spotřebič,
který byl zařazen do sbírek a jeho majitel získá od Elektowinu poukázku na
nákup spotřebního zboží v hodnotě pět
tisíc korun. Podrobné informace naleznete na facebookových a webových
stránkách Národního technického muzea nebo na webu programu Recyklační
red
víkend.
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Nová čtvrť v Bubnech budí emoce...
dokončení ze strany 1
protože si přizpůsobí výstavbu
aktuální poptávce na trhu, ale
nejhorší pro město, které nemá
žádné záruky, co v lokalitě vlastně vznikne. Takový způsob rozvoje města se ubírá úplně opačným směrem, než je trend
v progresivních městech Evropy,
kde se nejprve řeší veškerá veřejná vybavenost s infrastrukturou, a až poté se mohou stavět
byty či kanceláře,“ dodala.

Obří obchoďák
Největší kontroverze v plánech
nové čtvrti vzbuzuje především
nákupní centrum v Argentinské
ulici, které je prý předimenzované. „Obchodní centrum ohrozí
maloobchod na Praze 7 a sousední Pražskou tržnici, regulativ
územního plánu zde navíc umožňuje výstavbu kapacitních garáží, takže se předpokládá, že si
zákazníci přijedou nakoupit autem. Výsledkem bude zhoršení

dopravní situace na Praze 7
i v okolních čtvrtích. Pokud chce
město do budoucna zklidňovat
magistrálu, tak by na ní nemělo
umožnit budovat obří obchodní
centra, která jsou magnetem pro
dopravu,“ varoval architekt Matěj Čunát.
Podobné obavy sdílejí i místní
Piráti, kteří jsou zásadně proti
výstavbě „mamutího centra“, jak
ho nazývají. Kritizují netransparentnost celého procesu, ohrožení dosud vzkvétajícího maloobchodu v okolí, ohrožení
městských investic v Pražské
tržnici nebo zvýšené dopravní
a ekologické zatížení. Proto proti
výstavbě obchodního centra,
které nemá v Praze 7 podle jejich
názoru jiné opodstatnění než zájem developera, sepsali petici.

Vybavenost bude,
slibuje radnice
Radnice Sedmičky s výše uvedenou kritikou nesouhlasí. Plánování čtvrti podle svého mluv-

čího Martina Vokuše věnuje mimořádnou pozornost. „Jsme rádi, že toto téma vzbouzí velký
ohlas a děláme vše pro to, abychom rozvoj Bubnů ohlídali, tak
jako hlídáme rozvoj na celém
území naší městské části. Od počátku do celého procesu zapojujeme odborníky i širokou veřejnost,“ řekl Našemu REGIONU
Vokuš.
Velké setkání s občany na toto
téma uspořádala radnice již
v roce 2018 a stejně tak o rok
později, kdy k územní studii formulovala své klíčové připomínky.
Letos se mohli občané do konce
března vyjádřit prostřednictvím
plánovacích kontejnerů, kam
mohli vložit své podněty. Aktuální připomínky k navržené změně územního plánu schvalovalo
4. dubna zastupitelstvo městské
části. V nich sedmá městská část
mimo jiné požadovala snížit kapacitu zástavby, její objem a výškovou hladinu a rozšíření plochy
zeleně.

INZERCE V7-0403

„Nadále se budeme zabývat
strukturou území, objemem navrhovaných staveb, šířkou ulic
nebo prostorem pro parky a zeleň. Klíčové pak také bude vymezení ploch, kde vzniknou školy
a školky a další občanská vybavenost, která v řešeném území
samozřejmě nemůže chybět. To,
že nyní nejsou v územním plánu
přímo zanesena například zdravotnická zařízení či sociální služby, neznamená, že v nové čtvrti
nebudou. Územní plán pouze
takto detailní členění neřeší, pokud se vysloveně nejedná o rozsáhlé monofunkční areály, jako
mají velké nemocnice,“ vysvětlil
Vokuš.
Ohledně plochy obchodního
centra Praha 7 podle něj již dříve
prosadila jejich výrazné zmenšení a rozčlenění bloku na více
částí. První domy plánované nové čtvrti by mohly začít vznikat
v roce 2025, úplné dokončení se
předpokládá v roce 2040.
Jitka Kačánová
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Letenských sadech tak
bude obnovena památka
z konce 19. století, která
přinesla potěšení mnoha generacím, a na kterou se dlouho těší
děti i dospělí.
„Jeden z nejstarších dochovaných podlahových kolotočů v Evropě stojící vedle Letenského
zámečku Národní technické muzeum zakoupilo v listopadu roku
2004 ve zcela devastovaném stavu. Po celou dobu, kdy je kolotoč
ve správě NTM, jsme zápasili
s nedostatkem ﬁnančních prostředků a mnoha technickými
problémy vyvolanými skutečností, že se jedná o evropský unikát,
s jehož památkovou obnovou doposud nebyly žádné zkušenosti.
Nesmírně si vážím všech spoluobčanů – převážně Leteňáků,
společností Avast a WAsia a hlavního města Prahy, kteří ve veřejné sbírce přispěli na restaurování koňských ﬁgur. Díky
dlouhodobé podpoře městské
části Praha 7 nyní dokončujeme
i rekonstrukci vlastní stavby kolotoče. Praha 7 nám také ﬁnančním darem pomohla vyřešit dokončení i této náročné obnovy,“
uvedl generální ředitel Národního technického muzea Karel
Ksandr.„Cílem památkové obnovy kolotoče bylo postupovat
tak, aby byla zachována historická hodnota této unikátní kulturní památky a zároveň, aby byl
kolotoč opět provozuschopný při
dodržení všech platných předpisů. Jsem velice rád, že po náročné rekonstrukci, která kladla
vysoké nároky na řadu speciali-

V

zovaných profesí a jejich koordinaci, se kolotoč letos konečně
roztočí, a věřím, že jízda na nově
renovovaných koních bude velkým zážitkem, dodal Ksandr.
„Když jsme na konci roku
2014 s Národním technickým
muzeem uspořádali sbírku na
záchranu 19 historických koní
z Letenského kolotoče, věřili
jsme, že lidé nenechají oblíbené
místo svých dětských vzpomínek
ve štychu. Zájem o obnovu této
unikátní památky ovšem i tak
předčil naše očekávání a v roce
2018 jsme mohli hlásit, že se záchrana koní podařila. V letošním
roce jsme pak za Prahu 7 doplnili
chybějící ﬁnance i na samu stavební konstrukci kolotoče. V létě
se tedy koně konečně dočkají
svých prvních jezdců! Moc děkuji
všem, díky nimž další generace
dětí budou moci získat své vlastní šťastné vzpomínky na svezení
na Letenském kolotoči,“ řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 Sobě).
„Kolem Letenského kolotoče
se semkla skvělá komunita fanoušků, kteří nám pomáhali
nadchnout pro jeho obnovu co
nejvíce lidí. Společně jsme sháněli peníze na opravu koní a po
jejím dokončení jsme netrpělivě
vyhlíželi, kdy se kolotoč opět roztočí. Mám radost, že se tento den
konečně přiblížil. Kolotoč může
začít psát novou kapitolu své
historie a věřím, že již brzy budou děti opět přemlouvat rodiče,
aby se s nimi zastavili na Letné
na svezení, stejně jako jsme to
dělávali my,“ doplnila místosta-

Foto Praha7.cz

Foto Praha7.cz

Oprava Letenského kolotoče, který je unikátní
historickou památkou ve správě Národního
technického muzea a jedním z nejstarších
podlahových kolotočů na světě, se blíží
k úspěšnému dokončení. Nově opravený kolotoč
se poprvé roztočí na slavnostní akci v pondělí
11. července, v den 128. výročí od jeho
reinstalace a kolaudace na Letné a zároveň v roce
130. výročí jeho vzniku a první instalace na
Královských Vinohradech.

Foto Wikimedia Commons

V létě se konečně znovu roztočí
opravený Letenský kolotoč

Letenský kolotoč a část Letenských sadů z budovy Národního
technického muzea.
rostka Hana Třeštíková (Praha
Sobě).

Jeden z nejstarších
dochovaných kolotočů
Kolotoč nechal postavit Josef
Nebeský k pobavení nejen dětí,
ale i dospělých, což naznačuje
životní velikost koní. Zhotovil jej
v roce 1892 tesař Matěj Bílek.
V roce 1894 byl kolotoč přemístěn z Královských Vinohrad, kde
fungoval dva roky, na dnešní
místo v Letenských sadech. Zde
sloužil k zábavě Pražanů i turistů až do roku 2006, tedy 112 let.
V kolotoči se jezdilo na 19 koních
různých velikostí potažených
pravou koňskou kůží bez spojů,
plněných slámou, se skleněnýma očima.
Původní sedla a uzdění se dochovala pouze u čtyř koní – Polyho, Flory, Bleska a Šemíka. Kromě koní stojí na točně čtyři
autíčka. Dvě jsou dřevěná a dvě
plechová a odpovídají automobilům z 30. let 20. století, kdy také

pravděpodobně doplnila koníky
na kolotoči. Zajímavostí interiéru je sloup středové točny,
který byl vyzdoben třemi rytíři
v brnění z papírmaše (směsi drceného papíru, vody a lepidla,
případně mouky či jiné škroboviny) natřeném stříbřenkou.
V roce 2004 tuto památku
v kritickém stavu zakoupilo za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury Národní technické muzeum. V roce 2014 vznikla díky
spolupráci muzea a sedmé městské části iniciativa za záchranu
kolotoče a jeho uvedení do provozu a byla vyhlášena veřejná
sbírka. Do sbírky významnými
částkami přispěli sponzoři
a drobnými dary i veřejnost. Náročná rekonstrukce ﬁgur koní
a výbavy interiéru byla dokončena v roce 2018, kdy byly koně
prezentovány v budově Národního technického muzea. Od roku 1991 je Letenský kolotoč památkově chráněným objektem.
Renata Říhová
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arková komunikace od
Gotthardské brány po
vstup do bývalého nádraží
v Bubenči je ve špatném technickém stavu s nevyhovujícím asfaltovým povrchem a mobiliářem. Rekonstrukce zahrnuje
změnu povrchů zpevněných pěších komunikací souběžných
s hlavní obvodovou asfaltovou
komunikací podél Psí louky,
obnovu předprostoru studánky
a nový mobiliář. Předpokládaný
konec stavby je plánován na konec května. Stávající asfaltový
povrch cest bude zaměněn

P

v rámci svažitých úseků a namáhaných částí cest žulovou drobnou kostkou. V předprostoru
studánky jsou navrženy přírodní
kamenné desky nepravidelného
tvaru. Niky pro lavičky budou
z praktických důvodů zadlážděny žulovými odseky. Zbývající
úseky cest jsou navrženy v mlatovém povrchu. V rámci oprav
bude instalováno nové zábradlí,
dodán nový mobiliář, jako jsou
odpadkové koše, lavičky či stojany na sáčky pro psí exkrementy, a proběhnou krajinářské
red
úpravy.

Foto Praha7.cz

Rekonstrukce mezi
Přívoz HolKa
Gotthardskou bránou zahájil provoz
a bývalým nádražím

sobotu 26. března odstartoval provoz oblíbeného
přívozu HolKa, který spojuje vltavské břehy v místě budované Štvanické lávky. Holešovicko-karlínský přívoz P7 ve své
poslední sezoně již nebude obsluhovat ostrov Štvanice, protože východní cíp ostrova slouží
jako zázemí staveniště. Štvanická lávka po svém dokončení
přívoz plně nahradí.
Kvůli stavbě lávky a souvisejícímu záboru plochy pro staveniště na ostrově Štvanice musela

V

Kaskády u Vltavské
zdobí Noční můra
přetvořena v sen

INZERCE V7-0402

Foto MHMP; Praha7.cz

oční můra přetvořena
v sen je název nové instalace Adama Hudce a Adama Novotníka u stanice metra
Vltavská. Instalace zkoumá, jakým směrem by se vydala architektura, pokud by jiné formy života, které se objevují na jejím
povrchu, dostaly pozornost, jakou si zaslouží.
Projekt byl vybrán odbornou
komisí k realizaci z otevřené soutěže projektu Galerie Vltavská.
Galerie Vltavská vznikla v rámci
programu Umění pro město jako
prostor pro dočasné umělecké intervence. „Před rokem v Galerii
Vltavská pomalu končila první
zkušební výstava a dnes zde zahajujeme již pátou. Každá z nich

N

velmi speciﬁcky reagovala na
prostředí kolem Vltavské a výstava Noční můra přetvořená
v sen není výjimkou. Jsem ráda,
že Vltavská už není jen přestupní stanicí na cestě domů
nebo do práce, ale čím dál více
ožívá a lidé se sem rádi vrací, ať
už za uměním do Galerie Vltavská nebo za sportem do podchodů, které jsme v minulém
roce zrekonstruovali a přetvořili
na veřejný skatepark,“ uvedla
pražská radní pro kulturu, výstavnictví a cestovní ruch Hana
Třeštíková (Praha Sobě).
Instalace Noční můra přetvořena v sen je na kaskádách u stanice metra Vltavská k vidění do
red
10. června.

být zastávka přívozu na ostrově
zrušena. Svou poslední sezonu
tak přívoz P7 funguje jen ve
zkrácené a nyní přímé trase Rohanský ostrov – Pražská tržnice.
Přívoz vyplouvá podle pravidelného jízdního řádu v intervalu 30 minut (15 minut ve
špičce, další plavby jsou možné
na požádání) ve všední dny od
7.00 a o víkendech od 8.00 do
19.00 hodin nebo podle denního
světla až do 22.00 hodin. Provoz
přívozu bude ukončen s koncem
red
sezony, 30. října.
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Kontejnery
na oleje a tuky
o třídících nádob na jedlé
oleje a tuky je nutné použité oleje a tuky vhazovat pouze v uzavíratelných plastových nádobách, například PET
lahvích. Nikdy nevylévat. V případě přeplnění nebo lehkého
znečištění lze oznámit stav na
telefonní číslo 770 104 933. Při
úniku oleje ve větším množství
lze kontaktovat hasiče na lince
Zdroj: MČ Praha 7
150.
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Kontejnery
na kovové obaly

Stanoviště nádob
na oleje a tuky:
■ Čechova 310/1
■ Tusarova 1316/17
■ U Letenského sadu 1296/10
■ Na Maninách 1063/26
■ Umělecká 618/7
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Heřmanova 630/34
■ Přístavní 1079/29
■ Šternberkova 1259/5
■ Poupětova 1128/22

edé nádoby na třídění kovových obalů jsou určeny
na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu. Do
kontejnerů nepatří plechovky od
barev a nebezpečných látek, nádoby od sprejů, a kosmetiky, ani
domácí spotřebiče.
■ U Sparty 845/2
■ Sládkova 164/2
■ Čechova 310/1
■ Nad Štolou 949/14
■ Šmeralova 137/3
■ Dobrovského 524/21
■ Nad Královskou oborou 380/1
■ Kamenická 608/16
■ Umělecká 618/7
■ Kostelní 364/28B
■ Vinařská 458/1
■ Šternberkova 1350/16
■ Schnirchova 1513/12
■ U Smaltovny 1382/28
■ Tovární 1426/4

Š

Foto Praha1.cz

Velkoobjemové
Kontejnery

ontejnery jsou přistavovány vždy od 16.00 do
20.00 hodin. Věci na vyhození nenoste na místo dříve,
než je kontejner přistaven. Nemusíte se bát toho, že když přijdete později ve vymezeném čase, nemusí již být v kontejneru
místo. Přítomen je vždy koordinační pracovník svozové ﬁrmy,
který v případě potřeby zajistí
přistavení dalšího kontejneru.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad , bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.
11. 4. 2022
■ Tusarova proti č. 5
■ U Průhonu x Na Maninách
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25. 4. 2022
■ Letohradská x U Letenského
sadu
■ Tusarova (před č. 52)
2. 5. 2022
■ U Městských domů x Poupětova
■ Za Papírnou
3. 5. 2022
■ U Studánky č. 22 x Malířská
■ Osadní x Dělnická
9. 5. 2022
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7
10. 5. 2022
■ Pplk. Sochora (proti domu
č. p. 14)
Odpad je možné odevzdat i ve
sběrných dvorech a ve stabilních
sběrnách nebezpečných odpadů.
Například všechny druhy odpadů přijímá Sběrný dvůr hl. m.
Prahy, Voctářova, Praha 8, telefon 266 00 72 99. Provozní doba
je od pondělí do pátku od 8.30 do
17.00 hodin, v letním období do
18.00 hodin, v sobotu od 8.30 do
15.00 hodin.
Zdroj: MČ Praha 7

■ U Průhonu 1141/2
■ Osadní 46/41
■ Osadní 1325/18
■ U Vody 1403/1
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Tusarova 539/29
■ Komunardů 1491/45
■ Přístavní 1079/29
■ Varhulíkové 1582/22
■ Na Maninách 1063/26
■ V Háji 1068/32
■ Jankovcova 864/45
■ Nad Štolou 14
■ Osadní 18
■ Přístavní 29
■ Sládkova 2
■ Šternberkova 16
■ Tusarova 29
■ Umělecká 7
■ U Průhonu 2
■ Varhulíkové 22
■ V Háji 32
Zdroj: MČ Praha 7

Kontejnery na textil
ontejnery na textil můžete najít na 21 místech
na území sedmé městské
části. Tyto kontejnery provozuje
5 různých ﬁrem.
Coretex CZ SE:
■ Letenské náměstí
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická
■ Na Maninách x Dělnická
■ Janovského x Strossmayerovo
náměstí
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
TextilEco:
■ Fr. Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na výšinách
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■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou
■ Varhulíkové
Potex:
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ulice Jateční)
■ Holešovická tržnice (před Alzou)
Diakonie Broumov:
■ U Studánky
■ Park hotel
Klok.tex:
■ Jateční (na soukr. pozemku)
■ Argentinská (na soukromém
pozemku)
■ Praha – Bubny
Zdroj: MČ Praha 7

Kontejnery na drobné
elektrozařízení a baterie
o červených kontejnerů
ﬁrmy Asekol patří baterie
a drobná elektrozařízení
jako jsou například kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně.
Do kontejnerů nepatří televizory, zářivky, úsporné žárovky,
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velké a malé domácí spotřebiče
(jako např. ledničky, pračky,
chladničky a podobně), stejně
jako tonery, CD, videokazety
a jiná záznamová media. Rozměr vhozu je 40×50 centimetrů.
Velké spotřebiče jako televize či
ledničky je třeba odvézt do sběrZdroj: MČ Praha 7
ného dvora.

