
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Několikaměsíční tlak, zejména ze stra -
ny Prahy 5, na rozložení péče o dro-
gově závislé mezi víc městských částí,

přináší ovoce. Magistrát v čele s radní pro
sociální politiku Milenou Johnovou (Praha
Sobě) rozhodl, že v Praze 8 zřídí dvě nová
centra pro osoby se závislostmi.

Zásah na solar
Podle Ludkové ale Osmičce nic dopředu

neoznámil. Když se Ludková dozvěděla o plá-
novaném K-centru v Menclově ulici, spolu se
starostou Osmičky Ondřejem Grosem (ODS)

se podle svých slov sešli s protidrogovým
úředníkem magistrátu Danielem Dárkem,
aby mu sdělili, že „otevření jednoho Káčka
znamená přenést celou ,scénu‘ do Libně
a Karlína a a že tudy skutečně cesta nemůže
jít“. Dárek prý pro jejich argumenty vyjádřil
pochopení, nicméně o týden později proti-
drogová komise Rady HMP rozhodla, že pro-
tidrogová střediska budou v Praze 8 dokonce
dvě. Nejen v Menclově ulici ale také v ulici
Za Poříčskou branou.

„Bohužel, magistrátní protidrogovka v čele
s paní radní Johnovou, si frčí dál na své vlně.

Radnice protidrogová centra nechce.
Předvolební hysterie, kontruje opozice

Hned dvě protidrogová střediska plánuje hlavní město umístit
v Praze 8. Ta se o tom však dozvěděla prý až jako poslední.
Místostarostka Osmičky Vladimíra Ludková (ODS) se obává, že to
přenese drogovou scénu do Libně a do Karlína. Opoziční zastupitel
Ondřej Buršík (8žije) naopak považuje tento krok za potřebný.

Ne jedno Káčko, ale rovnou dvě vám tam v té
vaší Praze 8 zřídíme. Když mrknete na usne-
sení protidrogové komise RHMP, budete ža-
snout, Praha 8 dostává zásah na solar,“ ko-
mentovala to na svém Facebooku Ludková.

Předvolební hysterie?
„Bez solidarity vedení městských částí se

nepodaří vytvořit síť adiktologických služeb
tak, aby bylo možno účinně zredukovat ne-
gativní dopady otevřené drogové scény na
území celého města, motivovat lidi závislé
na drogách k léčbě a zahájení abstinence,“
sdělila k tomu Našemu REGIONU Johnová.
„Praha 8 ani nepočkala na jednání, která jsou
zbrzděna kvůli akutním úkolům spojeným
se zvládáním migrační krize, a už se hlasitě
vymezuje,“ konstatovala.

Magistrát v této otázce podporuje i Buršík.
„Osobně vnímám drogovou scénu na Praze 8

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 8

Správa pražských hřbitovů vypsala ar-
chitektonicko-krajinářskou soutěž na
pietní úpravu Ďáblického hřbitova

s čestným pohřebištěm popravených a umu-
čených vězňů a příslušníků II. a III. odboje. 

„Čestné pohřebiště na Ďáblickém hřbitově
představuje pietní místo celonárodního vý-
znamu. Smyslem architektonické soutěže
a následné realizace je úprava místa v sou-
ladu s aktuálním historickým poznáním,
která napomůže od chaosu v historickém
uchopení a interpretaci celého místa,“ řekla
pražská radní pro sociální politiku a zdra-
votnictví Milena Johnová (Praha Sobě).

Účastníci soutěže mohli zasílat svá port-
folia do 30. března. Následně odborná porota
posoudí kvalitu referenčních prací a vybere
osm až deset týmů, které budou vyzvány ke
zpracování soutěžních návrhů pietní úpravy
Ďáblického hřbitova. Své návrhy odevzdají
na konci srpna a odborná porota z nich zvolí
nejvhodnější řešení. Podle vítězného návrhu
by měl jeho autor v budoucnu dopracovat
všechny stupně projektové dokumentace

tak, aby mohla být úprava Ďáblického hřbi -
to va realizována. 

Ďáblický hřbitov je druhý největší hřbito-
vem v Praze hned po Olšanských hřbito vech.
Byl vybudován v letech 1912–1914 podle
návrhu architekta Vlastislava Hofmana
a jedná se o jediný kubistický hřbitov v České
republice. Od roku 1958 je památkově chrá-
něn, v roce 2017 byl prohlášen národní kul-
turní památkou. Na pohřebišti u severní zdi
hřbitova se nacházejí hromadné šachtové
hroby politických vězňů utýraných nacistic-
kým a komunistickým režimem, příslušníků
II. a III. odboje a jejich rodinných příslušníků.
Zároveň jsou zde umístěny také hroby po-
pravených okupantů, kolaborantů z řad če-
ského obyvatelstva, německých vojáků a ci-
vilistů, kteří zahynuli v květnových dnech
roku 1945 v Praze. Dále jsou zde pohřbeni
i příslušníci komunistické nomenklatury, po-
pravení mnohonásobní vrazi, hospodářští
delikventi a množství neznámých osob
včetně dětí narozených vězněným matkám.
Pomník zde má například Zdeňka Mašínová,

matka bratrů Mašínů, nebo katolický kněz
Josef Toufar. Na stejném místě byli pohřbí-
váni i padlí účastníci protinacistického od-
boje jako například Jan Kubiš, Jozef Gabčík
a Václav Morávek. red

Letošní rok s sebou nese oslavu 80. vý-
ročí Operace Anthropoid, konkrétně
atentátu na Reinharda Heydricha.

Hlavní město ve spolupráci s osmou měst-
skou částí plánuje u této příležitosti řadu te-
matických a pietních akcí, které mají připo-
menout tento významný mezník druhé
světové války. Metropole na tyto účely po-
skytne Praze 8 přes milion korun. 

Finanční podpora by se měla týkat hlavně
tvorby vzdělávacího webu pro žáky základ-
ních a středních škol, komentovaných pro-
hlídek, výstavy, výroby knihy, dokumentu
a doprovodných akcí. V květnu se uskuteční
na území Prahy 8 řada akcí, jejichž vyvrcho-
lením bude slavnostní pietní akt 27. května.
Program bude ale i nadále pokračovat v růz-
ných formách až do září tohoto roku. 

„Praha 8 je hrdá na statečnost vojáků
i obyvatel, kteří byli do Operace Anthropoid
zapojeni. Položili své životy za to nejcen-
nější, co máme a co jsme mnohdy schopni
ocenit až ve chvíli, kdy to ztratíme - svobodu.
Program, který letos chystáme, bude i díky
příspěvku od Prahy opravdu bohatý. Rekon-
strukce útoku na Heydricha, dvoudenní slav-
nosti 27. a 28. května v Thomayerových sa-
dech, virtuální procházka válečnou Libní,
QR hra, nová kniha Statečnost je ženského
rodu, polohraný dokumentární film, kon-
certy, soutěže, pietní akce, procházky či

přednášky jsou jen malým výčtem toho, co
osmička k osmdesátému výročí chystá.
Každý národ, který si připomíná hrdinství
svých předků, když to potřebuje, najde hr-
diny i v nastupujících generacích,“ doplnil
radní Prahy 8 Michal Švarc (Patrioti pro
Prahu 8), který organizuje akce připomína-
jící Anthropoid i následnou německou po -
mstu, tak zvanou „druhou heydrichiádu“,
na Kobyliské střelnici. 

Již od 15. dubna startuje až do odvolání
na místě Mural Artu na zastávce tramvaje
Vychovatelna QR bojovka „Operace Anthro-
poid“ o ceny pro starší děti a dospělé, kterou

Praha 8 připravila ve spolupráci se Sokolem
Libeň, Divadlem Pod Palmovkou a DDM
Spektrum Karlín. Ze hry pořizujte fota, pište
básně a krátké povídky. Posílejte je na e-mail
michal.svarc@praha8.cz. Nejúspěšnější bu-
dou odměněni věcnými dary.

Operace Anthropoid byl během druhé svě-
tové krycí název pro parašutistický výsadek
vyslaný z Velké Británie na území Protekto-
rátu Čechy a Morava. Tvořili ho vojáci česko-
slovenské exilové armády Jozef Gabčík a Jan
Kubiš. Byl organizován zvláštní skupinou
„D“ zpravodajského odboru exilového minis-
terstva národní obrany a byl řazen do první
vlny výsadků. Jednalo se o diverzní operaci,
která se uskutečnila mezi prosincem 1941
a červnem 1942. Jejím hlavním cílem bylo
uskutečnit likvidaci zastupujícího říšského
protektora a šéfa Hlavního úřadu říšské bez-
pečnosti (RSHA) Reinharda Heydricha, což
se nakonec stalo 27. května 1942. Diverzní
operace byla úspěšná, Heydrich na následky
zranění 4. června 1942 zemřel. Účastníci
operace zaplatili za svůj čin životem, když
spolu s dalšími výsadkáři zemřeli 18. června
1942 v boji s přesilou nacistických vojáků
v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Mezi těmi,
kteří parašutistům – vojákům českosloven-
ské exilové armády Jozefu Gabčíkovi a Janu
Kubišovi – pomáhali a zaplatili za to svými
životy, je mnoho obyvatel Prahy 8. red

Startuje bojovka Operace Anthropoid

Nová pietní úprava Ďáblického hřbitova
vzejde z architektonické soutěže
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Pomník Operace Anthropoid v ulici
V Holešovičkách.

Čestné pohřebiště na Ďáblickém hřbitově.
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jako hodně velký, a hlavně kom-
plexní problém, štve mě to jako
občana i jako opozičního zastu-
pitele. Ze statistik, které máme
k dispozici vyplývá, že se uživa-
telé drog a další závadové osoby
hojně vyskytují v okolí stanic
metra – u nás jsou to hlavně Pal-
movka, Florenc, dále pak Koby-
lisy,“ uvedl pro Náš REGION.
„Příčinou je i to, jak naše čtvrť,
které vlastně od revoluce vládne
stejná politická garnitura, vy-
padá. Je zde až příliš zanedba-
ných lokalit a temných zákoutí,
které jsou velmi lákavé pro nar-
komany a bezdomovce, a to často
v okolí stanic metra či dalších do-
pravních uzlů,“ popsal Buršík.

Rozumí tomu, že takové cen-
trum ve své ulici nikdo mít ne-
chce. „Když ale podobných cen-
ter bude po Praze víc, jejich
zá těž pro okolí bude nižší a rov-
noměrně se tak rozloží. V Pra -
ze 8 už třeba dlouhodobě fun-

guje centrum metadonové sub-
stituce na Bulovce,“ řekl. Zřizo-
vání podobných center považuje
za nutný krok a je rád, že se s tím
současné vedení magistrátu sna -
ží pohnout. „Bohužel současné
vedení naší městské části v čele
s ODS má na magistrátu dlouho-
době špatnou pověst a komuni-
kace mírně řečeno ,vázne‘. Ze
strany paní místostarostky tak
jde spíše o předvolební hysterii,“
dodal Buršík.

Nechce je ani Dvojka
Minulý týden vyjádřila nesou-

hlas s umístěním nízkopraho-
vého centra pro uživatele návy-
kových látek ve vestibulu metra
Karlovo náměstí Rady Prahy 2.
A Dvojka si také stěžovala na
špatnou komunikaci s magistrá-
tem. „Se zřízením kontaktního
a výměnného centra pro uživa-
tele nealkoholových návykových
látek ve vestibulu metra rozhod -
ně nesouhlasíme. Nikdo s námi
tento záměr neprojednal!“ pro-

hlásil radní Dvojky Michal Zuna
(TOP09), který má ve své gesci
bezpečnost. Podle něj si právě
lidé bydlící v okolí, konkrétně
v Podskalí, už ,užili‘ dost nad-
měrného hluku z ná plavky, uží-
vání alkoholu a návykových látek
či rušení nočního klidu.

Ačkoli Praha 2 dle své tiskové
mluvčí Andrey Zoulové dlouho-
době podporuje prevenci i terén -

ní péči o uživatele návykových
látek, vymezuje se proti zřízení
kontaktního či výměnného cen-
tra pro uživatele nealkoholových
návykových látek na svém území
a prosazuje decentralizaci to-
hoto typu služeb mimo městské
části ve středu metropole, které
jsou již sítí těchto služeb i pohy-
bem jejich klientů přetíženy.

Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1

INZERCE V8-0404

Radnice protidrogová centra nechce...

Centra na pomoc lidem na okraji společnosti na svém území
většinou nikdo nechce.
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FIRMA NORMAN spol. s r.o. 
výrobce zahradních krbů 
ve Veleni okr. Praha – východ přijme 

do výrobny zahradních krbů 
pracovníka na pozici  
ZÁSOBOVAČ / SKLADNÍK.

  Práce na hlavní pracovní poměr
  Jednosměnný provoz
  Dobré platové podmínky
  Příspěvky na stravování

Pro více informací nebo dohodnutí osobní návštěvy nás  
kontaktujte telefonem 283 933 408 (p. Chalupová, 9.00 – 15.00)

Hlavní 201, 25063 Veleň 
www.norman-cz.cz

FIRMA NORMAN spol. s r.o. 
výrobce zahradních krbů 
ve Veleni okr. Praha – východ přijme 

do výrobny zahradních krbů 
manuálně zručné a fyzicky 
zdatné pracovníky.

 Práce na hlavní pracovní poměr
 Jednosměnný provoz
 Dobré platové podmínky
 Příspěvky na stravování

Pro více informací nebo dohodnutí osobní návštěvy nás  
kontaktujte telefonem 283 933 408 (p. Chalupová, 9.00 – 15.00)

                                                 Hlavní 201, 25063 Veleň

INZERCE V8-0402INZERCE V8-0401

Po celou dobu rekonstrukce
je obousměrně přerušen
tramvajový provoz v úse -

ku Ohrada – Palmovka. V lokali -
tě je zavedena náhradní autobu-
sová doprava.

Linky č. 1, 6, 10, 11, 13, 14,
19 a 95 jezdí po změněných tra-
sách, Dopravní podnik zavedl
v denním provozu náhradní
autobusovou dopravu X10,
v noč ním provozu X95. Stavební
práce potrvají do konce května
2023, většinu z nich zrealizují
společnosti COLAS CZ a „FIRES -
TA-Fišer, rekonstrukce, stavby“,
část modernizace provede Do-
pravní podnik vlastními silami.
Předpokládané náklady na re-
konstrukci tratě jsou 239,5 mi-
lionů korun.

Rekonstrukce tramvajové tra -
tě Ohrada – Palmovka se dotkne
i provozu na železničních tra-
tích, které vedou pod estakádou
Krejcárek. Výluky budou nutné

pouze v době montáže ochran-
ných lávek pod mostní konstruk -
cí. Budou pouze ve večerních
nebo nočních hodinách, a vždy
jenom na určitých skupinách ko-
lejí. Díky tomu nebudou mít žád -
ný vliv na cestující. První z výluk
je plánována na noc z 2. na
3. květ na, další pak v následují-
cích dnech do 11. května.

Tramvajová trať Ohrada – Pal-
movka, která poprvé přímo spo-
jila Libeň se Žižkovem, byla zpro-
vozněna před téměř 32 lety,
22. listopadu 1990. Její součástí
je také první pražská tramvajová
estakáda Krejcárek nad hlavním
železničním koridorem Masa -
rykovo nádraží – Libeň a nad
tratí Hlavní nádraží – Vysočany.
Tramvajová trať v minulosti pro-
šla několika běžnými opravami,
naposledy v roce 2009. Za celou
dobu ale nebyla zrekonstruová -
na, stejně jako estakáda Krejcá-
rek. Prakticky v celém úseku se

nachází ještě původní dřevěné
pražce z konce 80. let a zejména
v části Ohrada – Krejcárek, i pů-
vodní polské kolejnice 180S. Izo-
lace mostu ani jeho odvodnění
na mnoha místech už neplní
svoji funkci.

V rámci rekonstrukce bude
z estakády odstraněno celé tram-
vajové těleso. Důležitou etapu
představují přeložky optických
sítí a dalších inženýrských sítí,
které jsou nyní vedeny pod eva-
kuačními chodníky. Po dokonče -
ní rekonstrukce estakády budou
uloženy přímo v tubusu mos tu
jako v kolektoru, čímž se zlepší
jejich dostupnost. Kompletní re-
konstrukcí projde také odvod-

nění mostu i tramvajové tratě.
Všech 22 trakčních bran i osvět-
lení estakády projde repa sí. Nově
přibydou mazníky, díky nimž se
sníží opotřebovávání kolejnic.
Kromě toho bude opravena i část
tramvajové tratě od esta kády
směrem ke křižovatce Palmovka
a zmodernizová na hor ní část
tratě od mostu po křižovatku
Ohrada, kde dojde k výměně ko-
lejové rozvětvení od Krejcárku. 

Zastávka bude nově v přímé
části tramvajové tratě, pro snaz -
ší nástup a výstup se zvýší výška
nástupní hrany. Zlepší se bezba-
riérový přístup od křižovatky
a bezbariérový bude i přechod
přes tramvajovou trať. red

Tramvajová trať Ohrada – Palmovka
včetně estakády Krejcárek prochází rekonstrukcí 
Dopravní podnik hlavního města Prahy zahájil
v pondělí 28. března letošní největší investiční
akci na stávající pražské tramvajové síti. Opraví
a zmodernizuje trať v úseku Ohrada – Palmovka
dlouhou téměř 1,5 kilometru. Součástí stavebních
prací bude také rekonstrukce estakády Krejcárek.
Práce potrvají téměř 15 měsíců. 
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INZERCE V8-0403

Několik desítek papírových
modelů, které navrhl
a vy tvořil Pavel Maška bě-

hem svého 35letého papírového
koníčku, mohou vidět návštěv-
níci na výstavě Papírový svět.

Výstava v budově Úřadu Pra -
hy 8, takzvaném Bílém domě,
potrvá do konce dubna. Vstup je
zdarma. Návštěvníci výstavy se
mohou zúčastnit i soutěže o sle-
pený model a slepovačky. red

Radnice Prahy 8 připravila
tlumočníka do kapsy pro
české neslyšící. Tichá lin -

ka jim usnadní komunikaci na
úřadě. Obecně prospěšná společ-
nost Tichý svět nabízí, kromě
řady dalších služeb pro slyšící
i neslyšící, také jedinečnou apli-
kaci Tichá linka. Potřeba pro její
vývoj vyvstala z nedostatku tlu-
močníků u nás. Radnice Prahy 8
bude proto nově využívat dva ta-
blety, které s pomocí aplikace Ti-
chá linka usnadní komunikaci
neslyšícím při vyřizování úřed-
ních záležitostí.

„Chtěli jsme, aby naše radnice
byla vstřícná i k lidem s tímto
handicapem. Zdravý člověk si
umí těžko představit, jak je pro
takto postižené těžké komuni -
kovat. Proto jsme se dohodli
s Tichý m světem a spouštíme Ti-
chou linku i na úřadě MČ Pra -
 ha 8,“ řekl starosta Prahy 8 On-
dřej Gros (ODS). 

Přípravu a proškolování pří-
slušných pracovníků na úřadě na
účinnou komunikaci prostřed-
nictvím Tiché linky zahájila rad-
nice Prahy 8 symbolicky 3. břez -
na, tedy na Světový den sluchu.
Neslyšící se nyní snáze domluví
s úředníky nejen přímo v budově
radnice, ale také z pohodlí do-
mova na webových stránkách
městské části. red

Tlumočník do kapsy
pomáhá neslyšícím

Karlínské
velikonoční slavnosti

Do Libně přijede pouť
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Bohatý program, v němž
nebude chybět tradiční
jarmark i netradiční pouť-

ové atrakce nabídne letošní, již
šestý ročník Libeňské pouti.
Uskuteční se v sobotu 23. dubna
v okolí kostela svatého Vojtěcha.
Hlavně děti se mohou těšit na
pestrý program a atrakce, jako je
třeba kolotoč na ruční pohon,
střelba z kuše a další, nebo
zábav né hry atd. Na návštěvníky

čeká i komentovaná prohlídka
kostela sv. Vojtěcha, koncert du-
chovní hudby a mše svatá. Vstup
na akci i atrakce je zdarma. red

Skvělé jídlo a pití, stánky
s velikonočním sortimen-
tem, ale třeba i květinové

a bylinkové stánky nabídnou
Karlínské velikonoční slavnosti.
Den plný zábavy pro celou ro-
dinu se uskuteční 17. dubna od
11 hodin na Karlínském ná-
městí. Bohatý program bude při-
praven hlavně pro děti, které si
budou moci ozdobit velikonoční
vajíčka a vyrobit si další skvělé
tematické výrobky na kreativ-

ních dílnách. Nebude chybět ani
oblíbené malování na obličej,
trampolíny a sladké překvapení
od velikonočního zajíčka. Bude
to parádní. red

Papírový svět
v Bílém domě
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6Zpravodajství z Prahy 8

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

ných stanovišť na tříděný odpad.
Nádoby jsou určeny pro veškeré
dru hy potravinářských olejů
(slunečnicový, olivový, řepkový,
sójový, palmový, kokosový, a dal -
ší) a tuky (máslo, margarín nebo
sádlo). To jsou například oleje ze
smažení a fritování, oleje ze sa -
lá tů, oleje z nakládaných potra -
vin, oleje a tuky z konzerv, mari-
nády 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

Oleje a tuky přelejte do běžné
uzavíratelné PET lah ve. Před
přelitím nechte oleje a tuky vy-
chladnout. Pečlivě uzavřenou
PET lahev naplněnou olejem pak
můžete vyhodit do speciální ná-
doby, odevzdat v rámci mobil-
ního sběru nebezpečných odpa -
dů a jedlých olejů nebo odevzdat
ve sběrném dvoře.

Zdroj MČ Praha 8

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. 

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, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

Datum Čas Lokalita Katastr
11. 4. 13.00–17.00 Pod Vod. věží x Nad Mazankou Libeň
11. 4. 14.00–18.00 Pivovarnická x Na Rokytce Libeň
11. 4. 15.00–19.00 Hnězdenská x Olštýnská Troja
12. 4. 13.00–17.00 Zhořelecká x Nad Pentlovkou Bohnice
12. 4. 14.00–18.00 Trojská x Nad Trojou Troja
12. 4. 15.00–19.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
13. 4. 13.00–17.00 Havránkova x Šimůnkova Kobylisy
13. 4. 14.00–18.00 Gabčíkova Libeň
13. 4. 15.00–19.00 Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy
14. 4. 13.00–17.00 V Zahradách x Na sypkém Libeň
14. 4. 14.00–18.00 Kollárova x Pernerova Karlín
19. 4. 13.00–17.00 Korycanská x K Ládví Čimice
19. 4. 14.00–18.00 Kubišova x Pod Vlachovkou Libeň
19. 4. 15.00–19.00 Libišská Kobylisy
20. 4. 13.00–17.00 Tanvaldská 1 Kobylisy
20. 4. 14.00–18.00 Kurkova Kobylisy
21. 4. 13.00–17.00 Mlazická Čimice
21. 4. 14.00–18.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
21. 4. 15.00–19.00 Na Dlážděnce x U Sloupu Troja
23. 4. 8.00–12.00 Kašparovo náměstí Libeň
23. 4. 9.00–13.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
23. 4. 10.00–14.00 Na Truhlářce Libeň
25. 4. 13.00–17.00 Na Přesypu x Pod Přesypem Troja
25. 4. 14.00–18.00 Nekvasilova Karlín
25. 4. 15.00–19.00 Pernerova x Sovova Karlín
27. 4. 13.00–17.00 Pernerova x Kubova Karlín
27. 4. 14.00–18.00 U Pekařky Libeň
27. 4. 15.00–19.00 V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice
29. 4. 13.00–17.00 Mazurská Bohnice
29. 4. 14.00–18.00 Šimůnkova Kobylisy
29. 4. 15.00–19.00 Písečná x Na Šutce Troja
30. 4. 8.00–12.00 Pod Vodárenskou věží Libeň
30. 4. 9.00–13.00 Pivovarnická 7 Libeň
30. 4. 10.00–14.00 Drahorádova Střížkov

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
na elektroodpad

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 odvozu od-

padu. Cena této nadstandardní
služby je stanovena za naložení
(rozhoduje množství odpadu)
a za ujeté kilometry. Odvézt je
možné veškerý odpad, který lze
odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.

Zdroj MČ Praha 8

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

dia, počítačové vybavení, tele-
fony, elektronické hračky, apod.

Do kontejnerů nepatří televi-
zory, monitory, zářivky, úsporné
žárovky a velké domácí spotře-
biče jako jsou například ledničky,
pračky, chladničky apod.

Objemnější elektroodpad lze
odevzdat ve sběrném dvoře ve
Voctářově ulici Praha-Libeň.

Seznam nádob
na elektroodpad:

■ Bedřichovská 1957/10
■ Červenkova 527/2
■ Chlumčanského 327/10 x Bu-
lovka

■ Čimická 769/96
■ 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

Zdroj MČ Praha 8

Jedlé oleje a tuky

Svoz bioodpadu
Datum Čas Lokalita Katastr
11. 4. 14.00–18.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
14. 4. 13.00–17.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
22. 4. 13.00–17.00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy
25. 4. 15.00–19.00 Turská x K větrolamu Čimice
27. 4. 15.00–19.00 Kubišova x S. K. Neumanna Libeň
30. 4. 8.00–13.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín

Zdroj MČ Praha 8
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