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Park U Vody v blízkosti mostu
Barikádníků slibuje zeleň a klid

Vkročit na některá místa v pražských Holešovicích se rovná
hazardu. Jednou z takových lokalit býval i úsek mezi mostem
Trojským a Barikádníků až k výběžkům tzv. Holešovické kosy. Časy
se ale mění, ze zanedbané industriální části vltavského břehu
plného odpadků se stane odpočinkové místo.

„B

ývalo zde odtahové parkoviště
a zbytky překladiště. Terén byl
pak dlouho špatně přístupný kvůli
rozbitým betonovým plochám, kusům železa
a dalším překážkám. To jsme změnili, prostor jsme vyčistili, místo betonu vyrostla
tráva a instalovali jsme zde sportoviště s ﬁtness prvky. Místní sousedé tak začali pomalu
zjišťovat, že mají kousek za rohem pěkné
místo, kde mohou trávit svůj volný čas,“ vy-

světluje místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová (Praha Sobě), která se stará o územní
rozvoj. „Debatu o budoucnosti tohoto zajímavého prostoru u řeky jsme otevřeli v roce
2017 komentovanou procházkou pro veřejnost a ještě předtím mezinárodní konferencí
Město a řeka. Ve spolupráci s našimi občany
jsme deﬁnovali, že chceme, aby zde vzniklo
místo, které bude skvělé pro sport, pikniky
a procházky a zároveň bude součástí zele-

ného pásu nábřeží kolem celých Holešovic,“
dodává.

Dvacet návrhů
Do urbanisticko-krajinářské soutěže o podobě nového parku se přihlásilo dvacet různých návrhů. Někteří autoři se vydali cestou
přírodě blízkého parku, jiní se rozhodli pro
lužní les či městský park. Odbornou porotu
nejvíce zaujal návrh kolektivu architektek
pod vedením Terezy Mácové z Atelieru
YYYY.
Kromě mobiliáře, jako jsou lavičky a odpadkové koše, počítá projekt se zachováním
volné zelené plochy i komfortním přístupem
k řece, se zprůchodněním nových cest, obohacením stávající zeleně novou výsadbou
pokračování na straně 3
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V polovině dubna převzala Zoo Praha pár
luskounů krátkoocasých, které z Tchaj-wanu
přivezli dva pracovníci Taipei Zoo. Pražané pro ně
nyní mohou vybírat česká jména. Zájemci mají na
výběr pět možných jmen pro samečka a stejný
počet pro samičku. Do 12. května je možné
hlasovat on-line prostřednictvím Portálu Pražana.
apojit se do hlasování o českých přezdívkách páru
luskounů krátkoocasých,
samičky Run Hou Tang a samečka Guo Bao, se může úplně
každý. K přihlášení do Portálu
Pražana stačí mít k dispozici přihlašovací údaje do státní identity
občana, bankovní identity, nebo
datové schránky. Hlasovat je
možné také osobně, a to formou
anketního lístku odevzdaného
s ověřením totožnosti na podatelně pražského magistrátu,
nebo zaslat hlas korespondenčně
s úředně ověřeným podpisem.
Luskouni do Prahy přicestovali z Tchaj-wanu jako důkaz partnerství mezi hlavními městy
Tchaj-pej a Prahou. Pro samičku
je možné vybírat mezi jmény
Runa, Ruby, Rut, Růženka, Fazolka a pro samečka Kuba, Bourák, Gusta, Guba nebo Hugo. Ty-

Z

to návrhy vyplynuly z ankety na
sociálních sítích a při jejich výběru se přihlíželo i k fonetické
podobnosti s jejich původními,
tchajwanskými jmény. „Přihlásit
se do Portálu Pražana může kdokoliv. Hlasování je sice primárně
určené pro obyvatele metropole,
ale de facto není omezené. Na
portálu bude dostupné až do
půlnoci 12. května. Pokud jde
o vlastní přihlášení do Portálu
Pražana, mají lidé na výběr několik možností, například mohou využít elektronickou nebo
bankovní identitu či datovou
schránku. Nejsnazší přihlášení
do Portálu Pražana je přes internetové bankovnictví nebo přes
uživatelský účet známý jako
Identita občana. Další informace
o možnostech přihlášení jsou
k dispozici na webu portálu portalprazana.cz. Z jednoho uživa-

telského účtu bude započítán jen
jeden hlas,“ vysvětlil Tomáš
Barczi, generální ředitel městské
společnosti Operátor ICT, která
portál provozuje a rozvíjí.
Oba dovezení luskouni se narodili v tchajpejské zoo, která je
jejich nejvýznamnějším chovatelem. Chov luskounů je mimořádně náročný. Musí mít zajištěno správné rozpětí teplot či
velmi vysokou vlhkost, ale největší problém představuje jejich
potrava. V přírodě se živí mravenci a termity, které jim v Praze
nahradí speciální směs, jejíž základ tvoří včelí larvy. Zoo Praha
je teprve druhým chovatelem
těchto pozoruhodných savců
v Evropě.
„Díky partnerské smlouvě mezi Prahou a Tchaj-pejí přicestoval
do našeho hlavního města vzácný pár luskounů krátkoocasých.
Velmi za ně Tchajwancům děkuji. Pražská zoologická zahrada,
která je jednou z nejlepších na
světě, se stane jejich novým domovem,” řekl pražský primátor
Zdeněk Hřib (Piráti).
Luskouni jsou na první pohled
výjimeční tím, že mají tělo pokryté šupinami. Proto bývají
označováni jako oživlé šišky.
Úsilí získat je pro Zoo Praha bylo
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V Zoo se zabydlují luskouni.
Jak se budou jmenovat?

Luskouni musí po svém
příjezdu absolvovat povinnou
karanténu. Veřejnosti se
představí asi 15. května.
motivováno především tím, že
jsou v oblastech svého výskytu
masivně loveni a již dlouho patří
k nejvíce nelegálně obchodovaným savcům světa. Zoo Praha
usiluje o jejich ochranu jak ve
střední Africe, tak v jižní Asii. „V
Kamerunu podporujeme strážce
chráněných území a v rámci projektu Toulavý autobus se snažíme o omezení lovu osvětou
a vzděláváním místních obyvatel. V Laosu a na Sumatře jsme
ﬁnancovali vybudování záchranných stanic pro luskouny,“ připomněl ochranářské projekty
ředitel Zoo Praha Miroslav Bored
bek.
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Park U Vody v blízkosti mostu...
dokončení ze strany 1
včetně ovocného sadu. V plánu
je také zachování komunitní zahrady. S úpravami parku by se
mělo začít ke konci letošního
roku. Velkou část stavebních nákladů pokryje dotace z Norských
fondů, kterou se radnici podařilo
na tento projekt získat. Do zcela
nového parku bude možné vyrazit už na jaře v roce 2024.

Trojská kotlina

Projekt Parku U Vody. Vítězný návrh urbanisticko-krajinářské
soutěže.

Foto MČ Praha 7 2x

„Citlivě jsme navazovaly na
historii, industriální odkaz, starou rybářskou osadu i přístav.
Tenhle park by nemohl vzniknout nikde jinde než tady. To je
ostatně náš odkaz, který ctíme
s každým svým projektem. Není
mnoho míst v Praze, kde nevadí,

když vejdete do záhonu nebo si
sednete na kus betonu a máte
pěkný výhled,“ zmiňuje Mácová.
Materiály použité v parku U Vody by měly být podle ní extrémně
odolné, což dává i velkou svobodu v užívání. „Chtěly jsme park
co nejméně svázat a zároveň mu
vtisknout jasný charakter. Měl
by působit bezpečně, ale i trochu
divoce,“ doplňuje architektka
projektu.
Některé z akcí radnice Prahy 7, které se soustřeďují na
Trojskou kotlinu, realizaci velkého urbanistického projektu Parku U Vody, proběhnou už nyní
v květnu. Je to například letos už
čtvrtý ročník Dne pro Trojskou
kotlinu, který se uskuteční v sobotu 14. května, kdy ožije několik míst u Vltavy, na Císařském

Současný stav lokality budoucího Parku U Vody.

ostrově a v Podbabě zábavným
programem pro celou rodinu.
Mezi jednotlivými lokalitami,
kde se budou odehrávat kulturní
a sportovní akce, budou moci
návštěvníci proplouvat vodní
tramvají, která bude kotvit v přístavištích u zastávky Nádraží
Holešovice, na Císařském ostrově a v Podbabě. Císařský ostrov
nabídne program na střeše Nové
vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod a v komunitní zahradě MetroFarm. Akce naváže
na mezinárodní konferenci Město a řeka, která se bude konat
v pátek 13. května.

Přístav pro čluny
Park U Vody však není jediným
projektem, který se bude reali-
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zovat v blízkosti mostu Barikádníků. Vltavská lokalita v Praze 7
se dále rozroste také o přístav
pro motorové a malé čluny a nábřeží a mola budou místem kulturních a společenských akcí
i prostorem pro vodní sporty. Pro
propojení okolí s novým areálem
a řekou poslouží průchod pod železničními nástupišti nádraží
Holešovice.
Kromě nových staveb projekt
počítá i se zachováním a rekonstrukcí dvou stávajících objektů.
Bývalý hospodářský dvůr U Šimků se stane wellness a saunovým
centrem a původní halový objekt
Armovny se přemění na sportovní lofty. Na břehu se počítá
i s budoucí možnou zastávkou
říční tramvaje. Táňa Pikartová
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Sedmička má
Skleník Fata Morgana
jeden z nejlepších webů je opět plný motýlů
odle rozhodnutí odborníků mají pro letošní rok nejlepší webové stránky
v Praze z velkých městských
částí Praha 2 a Praha 7, mezi
těmi menšími uspěla městská
část Praha-Kunratice. Slavnostní předávání cen krajského kola
soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb 2022
proběhlo 26. dubna v Rezidenci
primátora hlavního města Prahy.
Sedmá městská část byla
oceněna za celkové zpracování
svých
webových
stránek
www.praha7.cz i inovativní služby, jako je webový portál Praha 7
pomáhá. Vítězové krajských kol
postupují dále do celostátního
kola.
Do 19. ročníku krajského kola
soutěže Zlatý erb 2022 o nejlepší
webové stránky měst a obcí se
v hlavním městě zapojilo celkem
22 webových stránek městských
částí. Mezi obcemi, respektive
malými městskými částmi, letos
zvítězila Praha-Kunratice před
radnicemi Praha-Satalice a Praha-Lysolaje. V kategorii „město“
byly mezi velkými městskými

otanická zahrada Praha
opět připravila oblíbenou
výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli,
zaostřeno na detail. Během letošní výstavy ve skleníku Fata
Morgana mohou návštěvníci obdivovat jako každý rok krásu motýlích křídel, půvabný let i tajuplnou přeměnu kukly v dospělého
motýla.
Výstava poodhaluje tajemství
stavby motýlích křídel, ukazuje,
jak vypadají například oči, nohy
nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. „Výstava motýlů patří každoročně mezi nejúspěšnější akce a láká dospělé, ale
zejména děti. Letošní 19. ročník
se zaměřuje na detaily motýlího
těla, návštěvníci se tak mohou
dozvědět spoustu zajímavostí.
Ve skleníku Fata Morgana bude
k vidění nádherná přehlídka barev a velikostí. Na akci každoročně přijde několik desítek tisíc
návštěvníků, nejvytíženější jsou
tradičně víkendy. Zájemci tak
musí počítat s čekáním před
skleníkem Fata Morgana, proto
doporučujeme, pokud je to mož-

B
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částmi nejúspěšnější Praha 2
a Praha 7. Za nimi se umístila
Praha 8 a Praha 12.
Do celostátního kola soutěže
Zlatý erb 2022 postupují městské části Praha 2, Praha 7 a Praha-Kunratice. Výsledky ﬁnálového kola budou vyhlášeny
na konferenci Internet ve státní
správě a samosprávě dne
16. května v Hradci Králové.
V letošním roce se koná již
24. ročník soutěže Zlatý erb, kterou organizuje Český zavináč. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní veřejné správy
prostřednictvím rozvoje inforred
mačních služeb.

né, plánovat návštěvu na všední
den odpoledne. Velmi si vážíme
toho, že patronaci nad naší výjimečnou výstavou přijaly čtyři výjimečné dámy – Klára Melíšková,
Aneta Langerová, Eva Samková
a Pavlína Němcová,“ zve na výstavu ředitel Botanické zahrady
hl. m. Prahy Bohumil Černý.
K vidění je například jeden
z největších motýlů na světě –
martináč Attacus atlas. Návštěvníci si mohou prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto
nočního motýla v nadživotní velikosti. V rámci edukačních panelů se zájemci dozvědí mnoho
zajímavého o stavbě motýlího
těla. Zjistí, čim je dána barevnost
motýlích křídel a že jsou opatřena speciálními váčky s feromony lákajícími opačné pohlaví.
Výstava prozradí, jak vypadají
složené motýlí oči, k čemu jsou
tykadla a že chuťové buňky mají
motýli na chodidlech. Kromě dospělých jedinců se věnuje i housenkám a vývoji motýla.
Výstava Motýli, zaostřeno na
detail je k vidění ve skleníku Fata
red
Morgana do 22. května.

Kulturní centrum Stalin zahájilo 8. sezónu

lavní činností kulturního
centra Stalin je po celou
dobu jeho působení především prezentace lokální mladé
kultury. Pod kyvadlem uvádí živé
projekty pražské hudební scény,
projekce zajímavých dokumentů
a hraných ﬁlmů z české i zahraniční produkce a v neposlední
řadě DJ’s večery plné nejnovějších trendů v elektronické hudbě. Program je koncipován vždy
od středy do neděle. Stejně jako
v předchozích letech budou středy patřit koncertům živé hudby.
Dramaturgická linka se zaměřuje zejména na mladé začínající, ale i známější kapely z nezá-

H

vislé hudební scény. V letošním
roce na Stalin Live Stage zahrají
například kapely P/\ST Frankie
and the Dedbeats či Luciana.
Jako každý rok se chystá i jedna větší akce zaměřená na širší
publikum. V letošním roce půjde
o koncert Agon Orchestra –
„Egon Bondy 90“, který proběhne 15. září. V roce 2020 bylo výročí 90 let od narození Egona
Bondyho, svérázné osobnosti, jehož dílo bylo, a stále je, výrazným zásahem do české literatury a ﬁlosoﬁe. Bylo osloveno
osm hudebních skladatelů k napsání nových skladeb na Bondyho texty dle jejich vlastního vý-

Foto MČ Praha 7

Oblíbené místo v Letenských sadech se po
dvouleté nejisté době plné lockdownů vrací
v plném rozsahu. Kulturní centrum Stalin zahájilo
v dubnu svoji osmou sezonu pod pražským
metronomem.

běru. Vrcholem bude právě zhudebnění a představení těchto
skladeb přímo Agon Orchestrem.
Kromě hudební složky budou
do programu zařazeny i doprovodné akce, například promítání
projektu Skate World Better
o stavbě skateparku v Africe, komunitní skate/ski projekce a další podobné akce.

Tématem zůstává i stále probíhající válka na Ukrajině. Na
kyvadle symbolicky visí vlajka
v ukrajinských barvách, na místě proběhla beneﬁční akce Peaceful Rave: United we stay, divided
we fall. Na podobné aktivity chtějí organizátoři navázat a do programu zařadit ukrajinské interred
prety.
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Ve foodtruckové zóně v Pražské tržnici, která zde
funguje již třetí sezónu, zahájil začátkem dubna
provoz ukrajinský foodtruck. Každý den kromě
neděle nabízí denní menu složené z ukrajinských
specialit. Připravují jej kuchařky, které v Praze
nalezly útočiště před válkou na Ukrajině.
Ukrajinský foodtruck je společnou iniciativou
hlavního města, Pražské tržnice, nadačního fondu
Šatník Praha, který v Tržnici sídlí, a provozovatele
Food Truck Pointu.

Foodtruck nabízí
ukrajinské speciality
aní Nadia při zahájení provozu pro zákazníky připravila tradiční boršč a vareniky, do budoucna plánuje
vařit mimo jiné naleszniky, což
jsou speciální palačinky s různými náplněmi, například s kuřecím masem a žampionovou
omáčkou nebo se sýrem a slaninou, a mnoho dalších autentických receptů. Menu v ukrajinském foodtrucku se bude denně
obměňovat i v závislosti na tom,
kdo bude zrovna vařit.
Nadia přijela do České republiky ze Lvova hned druhý den
války se svým šestnáctiletým synem, který by tu rád pokračoval
ve studiu. Díky dobrovolnické síti
byli hned po příjezdu ubytovaní
nejprve v hotelu, nyní bydlí v jednom pražském klášteře v samostatném bytě. Na Ukrajině pracovala Nadia v gastronomické
škole a s vařením má bohaté zkušenosti. Práci si chtěla najít co
nejdříve a za tuto příležitost je
dle svých slov velmi vděčná.
„Ukrajinský foodtruck je výsledkem spolupráce města
a dvou nájemců Pražské tržnice,
nadačního fondu Šatník a Food
Truck Pointu, kteří patří mezi
symboly nových aktivit v areálu
a důrazu na jeho otevřenost a přístupnost pro všechny Pražany
i návštěvníky města. Přeji si, aby
se tato iniciativa stala příkladem
zapojení uprchlíků do pracovního života v Praze, a všechny
jménem hlavního města zvu
k návštěvě nejen foodtrucku, ale
i celého areálu Tržnice,“ řekl náměstek pražského primátora pro
oblast ﬁnancí Pavel Vyhnánek

P

(Praha Sobě), který má Pražskou
tržnici ve své gesci.
Ukrajinský foodtruck dává příležitost pracovat Ukrajinkám
a Ukrajincům, kteří našli útočiště před válkou právě v Praze,
a zároveň má i charitativní rozměr. Zákazníci, kteří se přijdou
najíst, mohou předplatit porci
jídla potřebným. Provozovatel
foodtrucku pak předplacenou
porci promění v poukázku, kterou bude mít k dispozici nadační
fond Šatník, který v Tržnici funguje již druhým rokem. Ten ji
pak uplatní pro ty nejpotřebnější
klienty z Ukrajiny, kteří do Šatníku chodí pro materiální pomoc, případně pro dobrovolníky
a dobrovolnice z řad uprchlíků,
kteří v Šatníku pomáhají. Od vypuknutí válečného konﬂiktu na
Ukrajině Šatník distribuuje příchozím uprchlíkům materiální
pomoc, oblečení, hračky pro děti,
vybavení domácností, hygienické
potřeby apod.
„Je dobře, že i v této turbulentní době, kdy v Tržnici teprve
probíhají přípravy na různé stavební práce, jsme našli možnosti, díky kterým můžeme
v současné situaci nějak pomoci.
Od pondělí tu v Hale 29 funguje pobočka Úřadu práce, která
zprostředkovává pracovní nabídky příchozím z Ukrajiny, a Šatník Praha v Hale 13 odvádí od
vypuknutí konﬂiktu výbornou
práci. Díky oběma těmto projektům se také v areálu pohybuje
mnoho Ukrajinek a Ukrajinců
včetně dětí a věřím, že možnost
dát si tu jejich oblíbená jídla jim,
byť v symbolické rovině, umožní

Foto Adam Dvořák, Pražská tržnice

Zpravodajství z Prahy 7

Foodtruck v Pražské tržnici nabízí ukrajinské speciality
cítit se tu zase o něco lépe,“ dodal
k projektu ukrajinského foodtrucku předseda představenstva
městské společnosti Výstaviště
Tomáš Hübl.
Pro letošní třetí sezonu je celá
zóna s občerstvením Food Truck
Point nově přesunuta hned vedle
zeleninového trhu v Hale 22,
s nímž má též společné sociální

zázemí pro návštěvníky. Každý
čtvrtek, kdy je nově provoz Haly
22 prodloužen až do 19 hodin,
nabídne Food Truck Point také
doprovodný hudební program
v podobě koncertů nebo diskoték. Foodtrucková zóna včetně
ukrajinského foodtrucku je
v provozu od pondělí do soboty
red
vždy od 11 do 20 hodin.
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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.

D

Kontejnery na drobné
elektrozařízení a baterie

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

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,

D

Kontejnery na textil

Foto Praha1.cz

K

16. 5. 2022
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)
17. 5. 2022
■ Čechova x Nad Královskou
oborou
■ U Průhonu x Na Maninách
24. 5. 2022
■ Tusarova (proti č. 5)
■ Letohradská x U Letenského
sadu
13. 6. 2022
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Studánky č. 22 x Malířská
14. 6. 2022
■ U Průhonu x Na Maninách
■ Pplk. Sochora (proti č.p. 14)
27. 6. 2022
■ Letohradská x U Letenského
sadu
Odpad je možné odevzdat i ve
sběrných dvorech a ve stabilních
sběrnách nebezpečných odpadů.
Všechny druhy odpadů přijímá
Sběrný dvůr hlavního města
Prahy, Voctářova, Praha 8, telefon 266 00 72 99. Provozní doba
je od pondělí do pátku 8.30–
17.00 hodin, v letním období do
18.00 hodin, v sobotu od 8.30 do
Zdroj MČ Praha 7
15.00 hodin.

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

K

Velkoobjemové
kontejnery

ontejnery jsou přistavovány vždy od 16.00 do
20.00 hodin. Věci na vyhození nenoste na místo dříve,
než je kontejner přistaven. 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.
9. 5. 2022
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7
10. 5. 2022
■ Pplk. Sochora (proti č.p. 14)

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.

■ 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 kovové obaly
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

■ 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

