
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Lukrativní pozemky uprostřed rodin-
ných domů a nízkých bytovek, na kte-
rých leží koupaliště Stírka, by mohly

mít pro developery cenu zlata. Zvlášť když
se dnes jeden metr čtvereční bytu v Praze
prodává za téměř 150 tisíc korun. A právě
takové eventuality se obávalo vedení Pra -
hy 8, když se počátkem minulého roku stalo
koupaliště předmětem plánované dražby.

Stát ho v ní chtěl nabídnout za vyvolávací
ce nu 31,4 milionu.

Jenže právě ve chvíli, kdy se stát rozhodl
koupaliště prodat ho do soukromých rukou,
se zastupitelé Osmičky v obavě o jeho další
fungování rozhodli zintenzivnit své úsilí, kte-
rým by zabránili jeho převodu do privátní
sfé  ry. „Stát se chce koupaliště zbavit. Máme
obavu, že v tomto případě by soukromý in-

Praha koupí koupaliště Stírka
za 46 milionů

Oblíbené koupaliště v pražských Kobylisích odkoupí od státu hlavní
město. Metropoli i Osmičce jde především o to, aby se areál sloužící
Pražanům k letnímu osvěžení již sedmdesát let nedostal do
soukromých rukou, které by mohly ze zištných důvodů jeho brány
pro veřejnost zavřít.

vestor vytvořil tlak na zrušení areálu tak,
jak ho známe. Naším cílem je však zachování
koupaliště pro naše občany a řešení vidíme
například ve směně pozemků mezi hlavním
městem Prahou a státem,“ uvedl v té době
sta rosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).

Následně magistrát vyzval Úřad pro zastu -
pování státu ve věcech majetkových, ať po-
zemky s koupalištěm zařadí do plánovaných
směn majetku mezi Prahou a státem. A draž -
ba se zastavila. „Byla by škoda, kdyby tradič -
ní koupaliště přestalo sloužit veřejnosti. Pra -
ha má dostatek nevyužitých pozemků, které
může se státem směnit, a věřím, že se dohod -
neme,“ řekl k tomu tehdy pražský rad ní pro
majetek Jan Chabr (TOP 09).

pokračování na straně 5
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Osmá městská část již
zná vítěze umělecko-
-výtvarné soutěže, ze
které vzešel návrh na
nové umělecké dílo
Dívka s kolem. Dílo má
odkazovat na památku
Jindřišky Novákové
popravené nacisty.

Porota vybírala z celkem de-
vatenácti návrhů, autorem
toho vítězného je Lukáš

Wagner. Na instalaci umě leckého
díla naváže revitalizace prostoru
před budovou Základní školy Bo-
humila Hrabala.

Veřejná soutěž „Umělecké dílo
Dívka s kolem“ byla vyhlášena
koncem loňského roku s cílem
připomenout oběť žačky školy

U Zámečku (dnešní ZŠ Bohumila
Hrabala) Jindřiš ky Novákové, po-
pravené německými okupanty
24. 10. 1942, a zá roveň přenést
současné formálně neomezené
umění do veřejného prostoru
a do povědomí široké veřejnosti
nejen v Praze 8. Kromě další při-
pomínky hrdinů operace Anthro-
poid by mělo výtvarné dílo vzdát
hold i všem ženám a dívkám, kte -

ré podporovaly odboj a zaplatily
za to cenu nejvyšší.

„Vybrali jsme dílo, které je
vhod né do tohoto prostoru, pro-
tože se jedná o školu, kam chodí
první stupeň, to je ten zásadní
problém. Takže jakékoli fune-
rální umění nebo něco dalšího by
zde bylo nemístné. Každopádně
ten návrh je svěží, je podle mě
pro děti přijatelný,“ uvedl radní

Prahy 8 Michal Švarc (Patrioti
pro Prahu 8). 

„Vycházel jsem z nějakých do-
bových pramenů té historie dív -
ky s kolem, jakým způsobem se
to stalo. Co mě inspirovalo nej-
víc, to je několik rovin. Jedna
z rovin je, že jsem sám aktivním
cyklistou, takže je pro mě cyklis-
tika velice blízký element, a to,
jak odvážně se ta dívka zacho-
vala, jakým způsobem to kolo by -
lo zničené, takže ti nacisté tu věc
nikdy nenašli, to byl velice silný
moment,“ řekl autor Wagner.

Na instalaci uměleckého díla
bude navazovat také revitalizace
prostranství před Základní ško-
lou Bohumila Hrabala.

Pro píšící děti připravila navíc
radnice Prahy 8 literární soutěž.
Vítězná povídka bude zveřej-
něná v připravované knize s ná-
zvem Statečnost je ženského
rodu. red

Osmá městská část zve na
oslavy 80. výročí opera -
ce Anthropoid, které se

usku teční v pátek a v sobotu
27. a 28. května v zatáčce u pa-
mátníku operace Anthropoid,
v areálu Velkého Löwitova mlýna
a v Thomayerových sadech.

Rekonstrukce atentátu na
Heydricha, vzpomínkový akt,
slavnostní přehlídka vojáků v do-
bových uniformách, civilistů
a historických vozidel proběhne
v pátek 27. května od 9.30 hodin
v zatáčce u památníku operace
Anthropoid. Pestrý program je
pak od 14 hodin připraven v ulici
U Českých loděnic, v areálu Vel-
kého Löwitova mlýna a v Tho-
mayerových sadech, který bude
pokračovat i v sobotu 28. května. 

V programu se představí na-

příklad Skotští dudáci, hymnu
zazpívá dětský sbor ZUŠ Taussi-
gova, vystoupí skupina Třehusk
se staropražskými písničkami,
Petr Sovič & Golden Big Band
Prague, orchestr Ježkovy stopy,
skupina Taxmeni nebo Hudba
hradní stráže a policie ČR. Náv-
štěvníci se mohou těšit také na
přednášku Filipa Šíra na téma
Voskovec a Werich v Americe,
doplněnou o autentické zvukové
záznamy či promítání filmu Ji-
řího Sequense z roku 1964 Aten-
tát.

V areálu Velkého Löwitova
mlýna bude po oba dny k zhléd-
nutí replika letadla Spitfire, te-
matické výstavy, prodej pamětní
medaile, pamětní bankovka,
trička, CD, LP, knihy a mnoho
dalšího. Souběžně bude probíhat

program i ve spojeneckém táboře
v Thomayerových sadech. Náv-
štěvníci se mohou těšit na ukáz -
ky a předvádění dobové výzbroje
a výstroje, výcvik, předvádění
techniky apod.

Operace Anthropoid
Operace Anthropoid byl krycí

název pro parašutistický výsa-
dek vyslaný v rámci druhé svě-
tové války z Velké Británie na
území Protektorátu Čechy a Mo-
rava. Tvořili ho vojáci českoslo-
venské exilové armády Jozef
Gabčík a Jan Kubiš. Byl organi-
zován zvláštní skupinou zpravo-
dajského odboru exilového Mi-
nisterstva národní obrany a byl
řazen do první vlny výsadků.
Jednalo se o diverzní operaci,

která se uskutečnila mezi pro-
sincem 1941 a červnem 1942.
Jejím hlavním cílem byla likvi-
dace zastupujícího říšského pro-
tektora 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 československé exilové
armády Jozefu Gabčíkovi a Janu
Kubišovi, pomáhali a zaplatili za
to svými životy, bylo mnoho oby-
vatel Prahy 8. red

Oslavy 80. výročí operace Anthropoid

Porota vybrala návrh Dívky s kolem

V letošním roce si připomínáme 80. výročí
operace Anthropoid, konkrétně atentátu na
Reinharda Heydricha. Hlavní město ve spolupráci
s městskou částí Praha 8 plánuje řadu
tematických a pietních akcí, které mají
připomenout tento významný mezník druhé
světové války.
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Na území osmé městské části
začala v polovině března
rekonstrukce domu v ulici Na
Dlážděnce. Vznikne tu nová
pobytová služba pro lidi
s nutností speciální péče
i chráněné byty. Rekonstrukce
by měla trvat přibližně půl roku.

V Praze 8 vzniká další komunitní byd-
lení pro lidi s autismem a zdravotním
znevýhodněním „Hlavní město dlou-

hodobě trpí nedostatkem služeb pro zdra-
votně znevýhodněné Pražany, které roky vy-
váželo do ústavů zřízených komunisty
v pohraničí, daleko od jejich příbuzných
a přátel. Dospělé a bohužel i děti s chováním
náročným na péči nechávala metropole léta
žít v psychiatrických léčebnách. Od svého
nástupu do funkce proto s úřadem a posky-
tovateli posilujeme kapacitu služeb, aby tito
Pražané mohli zůstat v rodném městě a ne-
končili ve velkých zařízeních daleko od Pra -
hy,“ uvedla pražská radní pro oblast sociální
politiky Milena Johnová (Praha Sobě).

V přízemních prostorách domu je v plánu
zřízení bytu pro čtyři osoby s těžšími formami
autismu tak, aby měl každý z nich svůj pokoj

a dostatečné soukromí. Tuto sociální službu,
která bude začleněna do sítě sociálních služeb
hlavního města, by měla provozovat organi-
zace Ruka pro život z Prahy 8. V nadzemních
podlažích by mělo vzniknout chráněné a sa-
mostatné bydlení lidí se zdravotním znevý-
hodněním, kteří nepotřebují nepřetržitou
péči. „Jako rodiče těžce posti ženého syna si
velmi vážíme iniciativy pražského magistrátu
zřídit pobytovou so ciální službu pro klienty
náročné na péči. V minulosti jsme oslovili ne-
spočet poskytovatelů sociálních služeb, při-
čemž velká část z nich našeho syna odmítla.
Uspěli jsme pouze v jed nom případě, syn se
však nedokázal dostatečně adaptovat na za-
vedený režim, který byl v zařízení nastaven.
V tomto směru si velmi ceníme snahy hlav-

ního města vytvořit sociální službu modelo-
vanou na míru s ohledem na vysoce specifické
potřeby klientů, jako je náš syn,“ řekla Hana
Masopustová, kte rá má dlouhodobý zájem
o podobnou službu.

Bytový dům je umístěn v rezidenční části
Prahy 8 a patří k němu zahrada, kterou čeká
postupná revitalizace tak, aby byla plně bez-
bariérová a noví nájemníci tu mohli příjemně
trávit čas. „Jsme rádi, že můžeme být u tvor -
by nových komunitních sociálních služeb.
Tato služba je vstupenkou do péče 21. století,
bude zaměřena na lidi, jejich skutečné po-
třeby, preferenci a vůli. To vše v důstojném
prostředí,“ popsal Martin Kahánek, pověře -
ný řízením Domova sociálních služeb Vlaš-
ská. Budova Na Dlážděnce sloužila v minu-
losti jako dům sociálních služeb, od roku
2016 byla prázdná a chátrala. Městská část
ji chtě la prodat, to se ale podařilo zvrátit.
Dům byl v roce 2020 městskou částí předán
zpět do správy hlavního města a svěřen pří-
spěvkové organizaci Domov sociálních slu-
žeb Vlašská, která zde ve spolupráci s měs-
tem připravila projekt celkové rekonstrukce.
Práce by měly stát necelých 27 milionů ko-
run včetně DPH, hotovo by mohlo být už le-
tos na podzim. Současně s tím začala pří-
prava provozu služeb, které by v nových
prostorách měly začít fungovat od začátku
roku 2023. red

Původní dvanáct metrů vysoká a pět tun
těžká dominanta veřejného prostoru
u vstupu do stanice metra Florenc byla

těžce zasažena korozí, tabule ukazující časy
ve světových metropolích zase dlouhodobě
nefungovala.

„Po provedení sondy jsme zjistili, že je
plastika v nevyhovujícím až havarijním sta -
vu. V létě 2020 ji tak THMP jakožto správce
pražských veřejných a věžních hodin se-
jmula a začala se zabývat otázkou, zda ji ne-
chá opravit, nebo vyrobí novou. Jako nejefek-
tivnější řešení se ukázalo vyhotovení repliky
s tím, že u kulových pozlacených hodin a ta-
bule se světovými časy bude provedena ob-
nova,“ přiblížil pražský radní Jan Chabr
(TOP 09) a dodal, že na obnově participují
lidé, kteří stáli už u vzniku hodin ve druhé
polovině 80. let minulého století. Na první

pohled kolemjdoucí repliku nerozeznají od
původního sochařského díla. Úpravy se však
dotknou její vnitřní části a sloup s hodinami
se díky nim stane dalším chytrým zařízením
v metropoli.

„Replika bude mít uvnitř nové elektroza-
pojení a rozvaděč. To nám umožní vzdálený
dohled nad oběma hodinami. Přímo z našeho
dispečinku v holešovické centrále tak uvi-
díme, jestli se nevyskytla nějaká porucha,
což nám umožní její pohotovější opravu. Zá-
roveň budeme schopni na dálku pružně re-
agovat na změnu času a hodiny seřizovat,“
upřesnil předseda představenstva THMP To-
máš Jílek.

Plastiku poškodila dlouhodobě zatékající
dešťová voda. Aby se degradace neopakovala,
dohodla se společnost Technologie hlavního
města s Technickou správou komunikací

o novém vyspádování prostranství kolem
plastiky. „Při deinstalaci plastiky v létě 2020
jsme současně demontovali dlažbu na ná-
městíčku. S Technickou správou komunikací
jsme se dohodli, že až ji budeme pokládat
zpět, změníme její spád, aby se případná
voda u plastiky už dále neshromažďovala,“
dodal Jílek. K prodloužení životnosti díla by
měl přispět také antigraffiti nátěr a bezpeč-
nostní sklo na tabuli ukazující světové časy.

red

Na Florenc se vrátí hodiny se světovými časy

Na Dlážděnce vzniknou nové chráněné byty 

Ocelovou plastiku na Florenci, která nesla hodiny a tabuli se
světovými časy, odinstalovala před necelými dvěma lety městská
společnost Technologie hl. m. Prahy (THMP). Důvodem byla koroze
konstrukce. Místo už ale dlouho prázdné nezůstane. Koncem léta
by se měla vrátit replika plastiky i s hodinami, které bude nově
možné seřizovat a kontrolovat na dálku.
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Prohlídková trasa představuje nejzají-
mavější prostory barokní Invalidovny
i to, jak se měnily v průběhu času. Náv-

štěvníci si budou moci prohlédnout unikátně
řešené obytné jednotky od Kiliana Ignáce
Dien zenhofera, kapli nebo dlouhé chodby se
zazděnými arkádami a barokními průhledy.
Každou sobotu a neděli od 10 do 16 hodin
se od průvodců dozví také něco o ideovém
konceptu stavby i její historii. Letošní pro-
hlídková trasa přináší návštěvníkům no-
vinku. Do jedné z ubytovacích jednotek byly
nainstalovány vitríny s archeologickými ná-
lezy z výzkumu, který proběhl v roce 2020.
Nově si tak během prohlídky budou návštěv-
níci moci prohlédnout například předměty
běžné denní potřeby bývalých obyvatelů In-
validovny. Spolu s vystavenými nálezy je pro
návštěvníky v ubytovací jednotce také při-
praven bližší popis toho, jak archeologický
výzkum probíhal a co bylo jeho cílem.

Invalidovna je rozsáhlý barokní objekt
v Karlíně, stojící vedle parku na adrese So-
kolovská 136. Od roku 2017 je objekt chrá-
něn jako národní kulturní památka. Areál
Invalidovny často vyhledávají čeští i zahra-
niční filmaři. Například režisér Jiří Menzel
zde natáčel některé scény oscarového filmu
Ostře sledované vlaky, o několik let později
tu některé scény oscarového filmu Amadeus
točil Miloš Forman. Invalidovna se objevila
i ve filmech Hellboy, Doktor Živago, Mladý
Indiana Jones: Útok jestřábů, Anděl Páně 2,
Masaryk a mnoha dalších. Na nádvoří Inva-
lidovny točil také Ozzy Osbourne klip k písni
I just want you.

V roce 2018 získal budovu Invalidovny Ná-
rodní památkový ústav. V areálu by měla
vzniknout expozice věnovaná historii Inva-
lidovny, výstavní prostory by zde měly na-
leznout i další kulturní instituce. Působit zde
pak bude edukační centrum zaměřené na
kulturní dědictví. Budova by se měla rovněž
otevřít kreativnímu průmyslu a kromě pra-
coviště Národního památkového ústavu zde
své sídlo nalezne také Pražský filharmonický
sbor.

Historie Invalidovny 
Invalidovna byla postavena z prostředků

nadace hraběte Petra Strozziho na pozem-
cích na Špitálském poli, které vlastnil řád

křížovníků s červenou hvězdou. Základní pů-
dorysná dispozice je od vídeňského archi-
tekta Josefa Emanuela Fischera z Erlachu,
projekt budovy byl realizován podle návrhu
Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Základní ká-
men Invalidovny byl položen za osobní účasti
císaře Karla VI. dne 15. srpna 1732. V této
době však byla její stavba již rok v plném
proudu. Do května roku 1737 byla v hrubé
stavbě hotova pouze devítina celkového za-
mýšleného projektu – severovýchodní dvůr. 

Invalidovna v Praze byla projektována
podle vzoru pařížské Invalidovny v letech
1731–1737 pro ubytování válečných inva-
lidů. Původní projekt byl plánován pro čtyři
tisíce invalidů s rodinami, správou ústavu
a pomocný personál. Vzhledem k nedostatku
financí byla další výstavba přerušena
a urychleně dokončeny omítky a klenby, aby
stavba mohla sloužit svému účelu. Po smrti
iniciátora celého podniku císaře Karla VI.
v roce 1740 se stavba definitivně zastavila.
Realizována byla pouhá devítina původního
návrhu. 

Základní koncept Invalidovny byl vytvořen
a schválen u císařského dvora ve Vídni, patří
ale mezi nejvýznamnější stavby předního če-
ského barokního architekta Kiliána Ignáce
Dientzenhofera, provedené v jeho vrcholném
tvůrčím období ve 30. letech 18. století.

Stylově vhodným způsobem kombinuje vo-
jensko-erární charakter stavby inspirovaný
římskou antickou architekturou s monumen-
tálním severním průčelím. Toto reprezenta-
tivní průčelí palácového typu představuje za-
jímavý a specificky český ohlas oficiálního
„imperiálního“ stylu doby vlády císaře Kar -

la VI. Habsburského. Jako možný zdroj inspi -
race pro pražskou Invalidovnu mohl sloužit
kromě pařížské Invalidovny i komplex El Es-
corial španělského krále Filipa II. v Madridu.

S ohledem na plánované rozměry se mělo
jednat o jakési malé soběstačné městečko
a v případě, že by pražská Invalidovna byla
dostavěná, patřila by spolu s proslulou pa-
řížskou předchůdkyní k největším invalidov-
nám v Evropě. Ovšem i přesto, že dostavěna
nikdy nebyla, patří provedená část k největ-
ším barokním areálům nejen v Praze, ale
i v celých Čechách. Představuje funkčně
i provozně promyšlený a plnohodnotný sta-
vební celek. K novátorským řešením patří
vlastní mezonetové obytné jednotky pro
inva lidy, velkorysost společných prostor,
především komunikací včetně schodišť.

Invalidovna představuje vedle kvalitní sta-
vební konstrukce a architektury rovněž nej-
starší ukázku sociální nadace tohoto typu
pro vojenské invalidy v českých zemích.
Svému účelu sloužila až do doby první repu-
bliky. V tomto kontextu je spojena i s půso-
bením předního českého fotografa a vojen-
ského vysloužilce Josefa Sudka ve dvacátých
letech 20. století. V květnu 1916 byl Sudek
během bojů na italské frontě zasažen graná-
tem a přišel o pravou paži, kterou mu am-
putovali lékaři ve Štýrském Hradci. V letech
1922–1927 žil na pražské Invalidovně, kde
se na státní útraty rekvalifikoval na profe -
sionálního fotografa. Zde vznikl cyklus Z In-
validovny, který připomíná žánrové malířství
19. století a představuje mimo jiné zajíma-
vou sondu do sociálního života zdejších oby-
vatel. red

Karlínská Invalidovna
zve k návštěvě

Budova Invalidovny v pražském Karlíně představuje skvost české
barokní architektury. Nejzajímavější prostory barokní Invalidovny
i to, jak se měnily v průběhu času, si mohou zájemci prohlédnout
během komentovaných prohlídek až do konce října. 
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Na tom, aby se koupaliště ne-
dostalo do rukou někoho, kdo by
mohl pozemky například zasta-
vět nemovitostmi, se v té době
shodli zástupci jak vládnoucí
ODS či TOP 09, tak i opozičních
Pirátů nebo hnutí Osmička žije.
Na koupališti, které pojme až ti-
síc návštěvníků, bývá během let-
ních měsíců hlava na hlavě a za-
stupitelé Osmičky je považují za
strategické místo k relaxaci a od-
počinku pro celou Prahu 8. Proto
nedávný souhlas magistrátního
výboru hlavního města s koupí
koupaliště Stírka do vlastnictví
Prahy za 45 milionů a 890 tisíc
korun jen uvítali.

Osm let
Tento krok vedení metropole

byl vyvrcholením osmiletého úsi -
lí Prahy 8 o zachování areálu ve
své původní funkci. „Shodou
okolností jsem byl u toho, když
se celá věc takzvaně nastarto-
vala. V roce 2014 jsem jako mís -
tostarosta inicioval zájem o tento
areál. Bylo to v roce, kdy jsme po
dlouhých letech získali od státu
zdevastované koupaliště Ládví
a zcela ho zrenovovali,“ řekl Na-
šemu REGIONU Gros. Převod do
vlastnictví městské částí se ale
do konce volebního období už ne-
uskutečnil a po volbách v říjnu
2014 přišlo nové vedení v čele se
starostou Romanem Petrusem
(ČSSD). Toto období nemůže sta-
rosta podle svých slov komento-
vat, protože nemá informace, jak

se k věci tehdejší vedení radnice
stavělo. A po volbách v roce
2018, kdy usedl do křesla sta-
rosty, už zase neměla Praha 8 na
odkup koupaliště finanční pro-
středky. Finance, které tato
měst ská část získala prodejem
drtivé většiny svých bytů, totiž
zatím zdánlivě nedobytně „uto-
pila“ v projektu Nová Palmovka,
a od té doby se prakticky neustá -
le potácí na hranici rozpočtového
provizoria.

Proto se do koupě koupaliště
snažila zapojit hlavní město –
buď formou směny pozemků ne -
bo přímým odkoupením od státu.
„Teď to konečně vypadá, že se
celá věc podaří dotáhnout. Hlav-
ním cílem bylo, aby se areál ne-
prodal do soukromých rukou,
kdy by vážně hrozilo zrušení ob-
líbeného koupaliště,“ vysvětlil
Gros. Kdo se nakonec ujme sprá -
vy areálu, bude podle jeho slov
ještě předmětem jednání mezi

dokončení ze strany 1

Osmičkou a metropolí. „Vzhle-
dem k tomu, že tam budou nutné
poměrně vysoké investice, mys-
lím si, že by spravovat koupaliště
mělo hlavní město. Pokud jej bu-
deme mít ve správě my, budeme
muset žádat o dotace, protože

z vlastních prostředků si inves-
tiční náklady v řádu desítek mi-
lionů korun těžko budeme moci
dovolit,“ myslí si Gros. „Plány
jsou jednoduché – zachovat tam
koupaliště!“

Jitka Kačánová
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Koupaliště Stírka
● Najdete ho zhruba čtvrt kilometru od stanice metra „C“ Ko-
bylisy v klidné lokalitě mezi rodinnými domy. Vlastní areál kou-
paliště zahrnuje velký bazén 42,5 x 16,5 metrů s maximální
hloubkou 2,3 metru (dno bazénu se postupně svažuje), dětský
oválný bazén o průměru 16,5 metru s hloubkou 0,8 metru, vod-
ním hřibem a skluzavkou.
● K bazénu je vybudovaný bezbariérový přístup. Návštěvníci
si mohou zapůjčit lehátka a slunečníky a využít finskou saunu,
kondiční masáže, restauraci se zahrádkou, stánky s občerstve-
ním nebo si zahrát šipky, fotbálek, stolní tenis, kroket nebo pé-
tangue.

Praha koupí koupaliště Stírka
za 46 milionů
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Datum Čas Lokalita Katastr
9. 5. 13.00–17.00 Frýdlantská Kobylisy
9. 5. 14.00–18.00 Gabčíkova Libeň
9. 5. 15.00–19.00 Havlínova x Pohnertova Kobylisy

10. 5. 14.00–18.00 Havránkova x Šimůnkova Kobylisy
10. 5. 15.00–19.00 Hlivická Bohnice
11. 5. 13.00–17.00 Gdaňská x Toruňská Bohnice
11. 5. 13.00–17.00 Kandertova x Lindnerova Libeň
11. 5. 14.00–18.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy
11. 5. 15.00–19.00 U Drahaně 163/9 Bohnice
12. 5. 13.00–17.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
12. 5. 14.00–18.00 Křivenická x Čimická Čimice
12. 5. 15.00–19.00 Klecanská x Na Ládví Kobylisy
14. 5. 8.00–12.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
14. 5. 10.00–14.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín
16. 5. 13.00–17.00 Pernerova x Kubova Karlín
16. 5. 14.00–18.00 Pernerova x Peckova Karlín
16. 5. 15.00–19.00 Nekvasilova Karlín
17. 5. 13.00–17.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
17. 5. 14.00–18.00 Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň
18. 5. 14.00–18.00 Na Vartě Libeň
18. 5. 15.00–19.00 Stejskalova x U Rokytky Libeň
19. 5. 13.00–17.00 Pod Labuťkou x Prosecká Libeň
19. 5. 14.00–18.00 U Pekařky Libeň
19. 5. 15.00–19.00 Kašparovo náměstí Libeň
21. 5. 8.00–12.00 Kubíkova Kobylisy
21. 5. 9.00–13.00 Fořtova x Okořská Čimice
21. 5. 10.00–14.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
23. 5. 13.00–17.00 Kubišova x Gabčíkova Libeň
23. 5. 14.00–18.00 Mlazická Čimice
23. 5. 15.00–19.00 Třeboradická x Košťálkova Kobylisy
25. 5. 13.00–17.00 Služská x Přemyšlenská Kobylisy
25. 5. 14.00–18.00 Třebenická x Sebuzínská Kobylisy
25. 5. 15.00–19.00 Uzavřená Kobylisy
27. 5. 13.00–17.00 V Zahradách x Na sypkém Libeň
27. 5. 14.00–18.00 Turská x K Větrolamu Čimice
27. 5. 15.00–19.00 Tanvaldská 1 Kobylisy
28. 5. 8.00–12.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
28. 5. 8.00–12.00 Prosecká x Františka Kadlece Libeň
28. 5. 10.00–14.00 Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín
31. 5. 13.00–17.00 Písečná x Na Šutce Troja
31. 5. 14.00–18.00 Trojská x Nad Trojou Troja
31. 5. 15.00–19.00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň

Velkoobjemové
kontejnery

Svoz bioodpadu

Uvedená místa přistavení
kontejnerů jsou orientač -
ní. Skutečné umístění

přistavení kontejneru se může
dle aktuální situace v dané ulici,
lokalitě lišit až o několik desítek
metrů. Infor mace podá dispe-
čink 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, po-
čítače, lednice a sporáky.

Odpad můžete zdar ma odložit
v některém z 16 sběrných dvorů
hlavního města Pra hy. Tato služ -
ba je pro občany s trvalým poby-

tem na území měs ta bezplatná.
Ve sběrných dvorech je možné si
domluvit zajištění odvozu od-
padu. Zdroj MČ Praha 8

Datum Čas Lokalita Katastr
10. 5. 13.00–17.00 K Haltýři x Velká Skála Troja
13. 5. 15.00–18.00 Na Přesypu x Pod Přesypem Troja
18. 5. 13.00–17.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
20. 5. 15.00–18.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
22. 5. 13.00–16.00 Pod Vodár. věží x Nad Mazankou Libeň
24. 5. 14.00–18.00 Kubišova x S. K. Neumanna Libeň
27. 5. 13.00–17.00 Pernerova x Sovova Karlín
28. 5. 9.00–13.00 Modřínová x Javorová Kobylisy

Kontejnery
na elektroodpad

Kontejnery na 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
■ Chabařovická
■ Žernosecká (Billa)
■ roh Hovorčovické a Mirovické, 
■ Sokolniky (ulice Trousilova)
■ 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 (proti 832/28)

Troja
■ Velká skála x Vřesová

Ďáblice
■ Květnová, č.p. 52
■ U Parkánu
■ Dolní Chabry
■ Ústecká x Ulčova

Dolní Chabry
■ Měděnecká
■ Spořická

Troja
■ Na Kazance
■ Sosnovecká 10 x Hnězdenská
■ Mazurská x Pomořanská

Zdroj MČ Praha 8

Bioodpad je organickáhmo -
ta, která v sobě váže ži-
viny, které můžeme ve for -

mě kompostu navracet do půdy.
Uvedená místa přistavení kon-

tejnerů jsou orientační. Skuteč -
né umístění přistavení kontejne -

ru se může na základě aktuál ní
situace v dané ulici/lokalitě lišit
až o několik desítek metrů. In-
formace podá dispečink společ-
nosti Ipodec – Čisté město, a. s.,
na telefonu 724 240 941 od 7.00
do 18.00 ho din. Zdroj MČ Praha 8

■ Bedřichovská 1957/10
■ Červenkova 527/2
■ Čimická 769/96
■ Chlumčanského 327/10
■ Křižíkova 238/53
■ Křižíkova 448/123
■ 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
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