
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Buď skutečnost, že za pár dní skončí
prázdniny a děti opět nastoupí do škol,
nebo fakt, že budou co nevidět volby

do městských samospráv, vedly k tomu, že
se zastupitelé pražské Osmičky začali na
stránkách svého časopisu věnovat právě kva-
litě vzdělávání ve školách zřizovaných touto
městskou částí. Je ale možné, že je k tomu
vedly důvody oba, což samozřejmě na věci

nic nemění. To, že školství na Osmičce dost
hoří, je realita. 

Nerovnost v kvalitě škol
„Problém je v tom, že kvalitou škol se do-

sud vůbec nikdo z radních nezabýval, na což
je jako opozice soustavně upozorňujeme.
Radnice nalévá peníze do budov a vybavení
škol, my bychom chtěli investovat do uči-

Rozdíly mezi základními školami
jsou na Osmičce patrné

Jsou školy vyhledávané, kvůli nimž dokonce rodiče neváhají změnit
dítěti trvalé bydliště, jen aby se do té dobře hodnocené školy
dostalo. A jsou školy průměrné. 

telů,“ zmiňuje zastupitel Václav Stránský
(8žije). „Už jsme s tím začali, zastupitel 8žije
Tomáš Němeček prosadil finanční prémii pro
nejlepší učitele, Cenu Eduarda Štorcha, kte-
rou současní radní nechávají hynout na úby -
tě,“ dodává. Je přesvědčený o tom, že na žád -
né škole se žádná změna neprosadí, dokud
se pro ni nenadchne ředitel. „Pak se mů že
přenést na učitele a po čase ji uvidí rodiče.
Můžeme slíbit, že pokud zasedneme v radě
a ujmeme se školství, na konci příštího vo-
lebního období bude zlepšení viditelné,“ tvrdí
Stránský.

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 8

Již po osmé se převtělili
senioři z pražského
Centra RoSa
v Kobylisích do
modelek a modelů, aby
společně předvedli
módu ve stylu
„lážo – plážo“. Jak se
obléknout a jaké zvolit
doplňky na pláž
a v horkých letních
dnech?

Inspiraci našli návštěvníci
módní přehlídky v Centru
RoSa, kde předvedli pestré

outfity a doplňky modelky a mo-
delové ve věku mezi 70 a 92 lety.
Jednoho z modelů doprovodila
patronka módní přehlídky v Ro -
Se, herečka Sabina Laurinová.
„Já jsem vlastně měla štěs tí, že
jsem od maminky zaži la oba pra-
rodiče a ze strany tatínka ales-
poň babičku Boženku. Všich ni
pro mě byli takovým vzorem
skromných a pracovitých lidí,
kteří se uměli radovat z malič-
kostí. Vím, že je to generace, kte -
rá to neměla vždy v životě jedno-

duché, přesto jsou většinou tito
lidé skromní a optimističtí, a to
mě oslovuje. Mám pocit, že na
seniory obecně se myslí pořád
málo, a přitom jsme všichni v si-
tuaci, že seniorem jednou bu-
deme každý – a každý člověk má
právo žít co nejvíce plnohod-
notný a důstojný život. To je na
RoSe obdivuhodné, lidé tam mají
pomoc a dobré zázemí. Co víc si
přát?“ řekla Sabina Laurinová.

Čestným hostem módní pře-
hlídky byl herec a kouzelník Ro-
man Štabrňák, který také před-
vedl seniorům své kouzelnické

umění. „Vzpomínám, jak jsem
trávil víkendy jako malý u ba-
bičky, byť to bylo na sídlišti, bylo
to fajn. Když jsem odrostl, tak
jsem se snažil starat já o ni.
Vzpo mínám na to rád. Všichni
budeme jednou staří a nejlepší je
chovat se tak, jak bychom chtěli,
aby se pak v tomto věku někdo
choval k nám. Všechno se nám
může vrátit a já jsem rád, že mo -
hu někoho potěšit,“ upřesnil Šta-
brňák.

Modelky a modelové letos
předvedli oblečení charitativního
second handu Fashion Charity

Shop neziskové organizace Klub
svobodných matek, který po-
máhá rodičům samoživitelům.
Předvádějící vynesli především
modely pro horké letní dny s do-
plňky. Modelky tradičně nalíčily
vizážistky Yves Rocher. Nad akcí
převzali záštitu pražská radní
Hana Třeštíková (Praha Sobě)
a radní Prahy 8 Michal Švarc (Pa-
trioti). red

Senioři z RoSy v Kobylisích předvedli
letní módu na osmé módní přehlídce

„Narodila se a vyrůstala
v Karlíně. S Karlínem
se pojí i její sportovní

začátky. Letos si navíc připomí-
náme 80 let od jejího narození.
Při této příležitosti jsme také na
jejím rodném domě v Sokolovské
ulici v Karlíně odhalili pamětní
desku a myslím si, že ocenění
čestný občan městské části si

jednoz načně zaslouží,“ vysvětlil
starosta Prahy 8 Ondřej Gros
(ODS).

Dalšími čestnými občany
měst ské části Praha 8 pro letošní
rok jsou dlouholetá pedagožka,
cvičitelka a organizátorka v So-
kole Libeň Eva Foglová, český
spisovatel, publicista, pedagog
a hudebník Jaroslav Čvančara

Praha 8 má další čestné občany
Zastupitelé osmé městské části koncem června
jednohlasně schválili udělení čestného občanství
Věře Čáslavské in memoriam. Čáslavská je se
sedmi zlatými olympijskými medailemi
nejúspěšnější česká olympionička všech dob. Byla
to i statečná žena, která se nebála postavit
komunistickému režimu.

Pamětní deska Věry Čáslavské na jejím rodném domě v Sokolov -
ské ulici v Karlíně

a významný filosof, historik a li-
terní vědec Josef Zumr.

Praha 8 udělila od roku 2015
své čestné občanství již 22 osob-

nostem veřejného života, mimo
jiné například herci Janu Skopeč-
kovi nebo gerontoložce Ivě Hol-
merové. red

Nejstarší modelkou byla paní
Radmila Janíčková, která
v červnu oslavila 92. naroze-
niny.
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3 Zpravodajství z Prahy 8

Vedení Osmičky situaci tak
dramaticky nevidí. „Nemyslím
si, že bychom v Praze 8 měli
velké rozdíly mezi školami. Ně-
které školy mají svá výrazná spe-
cifika, a je to tak dobře, namát-
kou formativní hodnocení v ZŠ
Lyčkovo náměstí, úzká spolu-
práce ZŠ Dolákova se sportov-
ním klubem Joudrs, řada škol
klade důraz na sport či na výuku
zvláště užitečných předmětů, ja-
kými jsou cizí jazyky či informa-
tika. V každém případě všechny
naše školy fungují výborně a oje-
dinělé kritické podněty městská
část Praha 8 průběžně vypořá-
dává,“ oponuje místostarosta Os-
mičky Tomáš Tatranský (TOP
09), který má školství ve své
gesci.

Role zřizovatele
„Vedení školy potřebuje maxi-

mální podporu svého zřizova-
tele. Je potřeba vybrat kompe-
tentního radního pro školství,
který se nebude pasovat do role
údržbáře a tvrdit, že na úroveň
vzdělávání nemá vliv. Kompe-
tentní radní bude jistě vědět,
jaké má k dispozici prostředky,“
vysvětluje zastupitelka Dana
Blahunková (8žije), středoškol-
ská učitelka s osmadvacetiletou
praxí ve školství.

Tatranský však takto roli sa-
mosprávy, coby zřizovatele, ne-
vidí: „Zřizovatel jmenuje a odvo-
lává ředitele škol, především má
však zodpovědnost za to, aby
byly na školách, které zřizuje,
zajištěny vhodné materiální pod-
mínky pro kvalitní výuku. Trou-
fám si tvrdit, že ten to svůj pri-
mární úkol plní Pra ha 8 dobře,
jakkoli je limitována poměrně
úsporným rozpočtem,“ chválí
počínání radnice vůči školství.

„Dále je důležité, aby zřizova-
tel v maximální možné míře po-
máhal vedení škol s administra-
tivou, s právními záležitost mi,
s čerpáním grantů a dotací a se
správou majetku – tím se ředite-

lům a jejich zástupcům uvolňuje
kapacita, kterou mohou věnovat
péči o pedagogické vedení uči-
telů. I zde Praha 8 poskytuje ško-
lám nadstandardní servis,“je
přes vědčený.

Zápisová turistika
„Tuto debatu potřebujeme ote-

vřít ze strany radnice, zjišťovat
u rodičů, co jim na spádové škole
vadí nebo chybí. Potřebujeme
sbírat data o stavu našich škol,
jako to dělá například Liberec.
Musíme udělat školy i na druhém
stupni přitažlivé. Z prvních vidi-
telných kroků například navrhu-
jeme obnovit jazykové výjezdy
do Anglie, které současná rad-

nice bez náhrady zrušila,“ vy-
světluje zastupitel Stránský.

Středoškolská učitelka Dana
Blahunková vidí řešení ve výběru
kvalitních ředitelů. „Takových,
jejichž prioritou je nastavit pozi-
tivní klima ve škole, kteří budou
podporovat učitele, aby žáky
vedli k aktivnímu a angažova-
nému přístupu ke světu. Školy
pak nebudou vykazovat tak vý-
razné rozdíly a ubude potřeba
zápisové turistiky, tedy přehla-
šování trvalého bydliště, dále tes-
tovat úroveň škol pomocí Mapy
školy či pomocí dotazníků pro ro-
diče zadávaných školou nebo
přímo městskou částí, do škol-
ských rad jmenovat odborníky
z oblasti školství, nikoliv koaliční
politiky, kteří problematice škol-
ství leckdy vůbec nerozumí.“

Co může zřizovatel udělat pro
to, aby měl školy kvalitní a oblí-
bené, se zamýšlí i zastupitel Mar-
tin Roubíček (ODS): „Především
pozorně naslouchat veškerým,
do školského procesu zapojeným
stranám a snažit se napomáhat
všemi dostupnými prostředky
ředitelům škol k realizaci jakých-
koliv nápadů, u nichž je prvořa-
dým cílem spokojený rodič a děti
a zároveň i kantor, kterého baví
jeho práce, neboť za ní vidí vý-
sledky. Tato zdravá atmosféra je
pak podhoubím pro zdravé ško -
ly.“ Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

Rozdíly mezi základními školami jsou...

Od ledna letošního roku se
příspěvek na bydlení do-
stal již k více potřebným,

protože byl rozšířen okruh mož -
ných žadatelů. Seniorům z Os-
mičky pomáhají s vyřízením
žádos tí sociální pracovníci i Se-
niorská linka pro Prahu 8.

Rozšířením okruhu možných
žadatelů se vyřešily složité ži-
votní situace mnohých, kteří na-
příklad pro bydlení využívali re-
kreační objekt, jako jsou chaty,
chalupy a zahradní domky, což
je v České republice poměrně
standardní způsob bydlení. Dru-
hou velmi častou situací bylo

bydlení v bytě, jehož vlastnictví
bylo převedeno na jinou osobu,
například z rodičů na děti, a toto
bylo upraveno tzv. věcným bře-
menem. Důležitým předpokla-
dem úspěšné žádosti je však
písem ný doklad o vztahu k ne-
movitosti, například písemně
sjednané věcné břemen, nestačí
pouhá slovní úmluva.

Od července se dále zjednodu-
šuje způsob podání žádosti, jed-
noznačně ubyde administrativní
náročnost. Velkou pomocí je rov-
něž rozšíření možností forem po-
dání žádosti, byť ne všichni po-
třební si mohou žádost podat

elektronicky, ale pro mnohé, na-
příklad díky pomoci blízkých,
může být tato forma podání vý-
hodná.

„Zjednodušení celé admini-
strace příspěvku na bydlení je ale
pomocí i pro sociální pracovníky,
kteří například osamělým imo-
bilním občanům, pomáhali pří-
spěvek pravidelně vyřizovat. Ko-
legové tak budou mít více času
na práci s klientem v domác-
nosti, protože se jim alespoň
o malinko sníží čas potřebný pro
návštěvu úřadu práce,“ vysvět-
lila místostarostka Prahy 8 Vla-
dimíra Ludková (ODS).

Seniorská linka pro Prahu 8 je
připravena poradit nejen s vyří-
zením žádosti o příspěvek na by -
dlení na telefonu 601 263 294.
Linka je v provozu v od pondělí
do čtvrtka od 8 do 16 hodin, v pá-
tek do 12 hodin. Linka je provo-
zována Odborem zdravotnictví
a sociálních služeb ÚMČ Pra -
ha 8. red

Seniorská linka pomůže
s příspěvkem na bydlení
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4Zpravodajství z Prahy 8

K předání jednoho z nejtajemnějších
míst Česka, Bohnického hřbitova,
mezi státem a městskou částí došlo

21. června krátce po poledni, přímo v areálu
hřbitova. Tajemné místo hřbitova, označo-
vaného také „hřbitov bláznů“ potvrdilo svou
pověst. Přesně ve chvíli, kdy se podepisoval
protokol, začalo hřmít a spustil se lehký déšť. 

Osmá městská část má zájem historicky
významný prostor Bohnického hřbitova
opravit do podoby důstojného pietního místa
a zároveň jej zpřístupnit veřejnosti. A přitom
ponechat místu jeho mystičnost a ráz.
V rám ci obnovy mají být stabilizovány obvo-
dové zdi i kaple a zredukovány náletové dře-
viny, popínavý břečťan má být na hřbitově
kvůli zachování atmosféry ponechán. Prv-
ním plánovaným krokem má být oprava
vstupní brány a zabezpečovací práce k zajiš-
tění bezpečnosti. 

Hřbitov bláznů 
Bohnický ústavní hřbitov, někdy označo-

vaný jako „hřbitov bláznů“, se nachází 700
metrů západně od Psychiatrické nemocnice
v Bohnicích. Pohřbívat se zde přestalo v roce
1951 a v té době byl zároveň zrušen i tamější
kostel a ústavní duchovní správa. Hřbitov
fungoval do roku 1963, kdy byl předán Po-
hřební službě hl. m. Prahy, která jej nevy-
užívala a nechala jej zpustnout. Během let
oficiálního provozu hřbitova zde bylo na
ploše 2,5 hektaru pohřbeno přes čtyři tisíce
osob. Dominantou hřbitova je kaple s márnicí
a také mohyla vystavěná na památku vojá-
kům a obětem první světové války, kteří
v průběhu hospitalizace v ústavu zemřeli. 

Hřbitov byl založen roku 1906, dokončen
a vysvěcen byl 12. září 1909 jako součást Psy-
chiatrické léčebny v Bohnicích. Ta se teh dy
jmenovala Ústav pro choromyslné v Bohni-
cích u Prahy a byla největší psychiatrickou lé-
čebnou ve střední Evropě. Na hřbi tově byl
jako první pohřben 24. září 1909 jedenácti-
letý pacient František Jankovský postižený
hydrocefalem (vodnatelností mozku). Ročně
se zde pohřbívalo asi osmdesát pacientů zes-
nulých v léčebně. Kromě pacientů zde našli
místo posledního odpočinku i jejich ošetřova-
telé, řádové sestry, místní dělníci či úředníci. 

Pochováni jsou zde i italští vojáci z neda-
lekého zajateckého tábora, kteří v roce 1916
podlehli epidemii tyfu. Za první světové války
byli do léčebny přesunuti chovanci psychia -
trické léčebny z Tridentu. A bohnický hřbitov
se stal místem posledního odpočinku těm
z nich, kdo zde zemřeli.

V říjnu 1932 byl arcibiskupem pražským,
kardinálem Karlem Kašparem za přítom-
nosti italského velvyslance posvěcen jim vě-
novaný památník. Jednalo se o dvě desky
z Kararského mramoru zasazené do zdi
u vchodu do hřbitovní kaple. Na deskách byly
nápisy v italštině a češtině: „Věčné památce
48 Tridentských choromyslných do tohoto
ústavu převezených a zde zemřelých za
strašné světové války, jejichž tělům na tomto
hřbitově pohřbeným, nedostalo se svrchova-
ného štěstí posledního odpočinku v osvobo-
zené půdě vlasti.“ 

Pohřbeni jsou zde také sebevrazi, šílení
násilníci a nejhorší vrazi své doby. Leží tu
prý například vrah Pavlíček, který se přihlá-
sil k vraždě prostitutky Otýlie Vranské, jejíž
tělo se našlo rozčtvrcené v cestovním kufru.
Pavlíček se přiznal při jedné z terapií a díky
tomu jej začali vyšetřovat. V průběhu poli-
cejního vyšetřování ale spáchal sebevraždu
oběšením. Údajně tu byl tajně pohřben aten-
tátník na arcivévodu Ferdinanda d’Este, bo-
senskosrbský politický aktivista Gavrilo
Princip. Poznatek o tom, že byl na „hřbitově
bláznů“ ulo žen v květnu 1918 do neoznače-
ného hro bu Gavrilo Princip, zjistilo gestapo
v září 1942. Hrobník při výslechu uvedl, že
zde došlo k neohlášenému pohřbu, který byl
doprovázen vojáky z terezínské pevnosti.
Podle něj mělo být tělo atentátníka na násle-
dovníka trůnu ukryto někam, kde ho budoucí
generace nebudou obdivovat.

Bohnický hřbitov si vybral v roce 1984 pro
natáčení filmu Amadeus režisér Miloš For-
man. V ponurých kulisách bohnického hřbi-
tova točil scénu ukládání W. A. Mozarta do
hromadného hrobu. Americký film režiséra
Miloše Formana, jehož natáčení částečně
probíhalo i v tehdejším komunistickém Če-
skoslovensku, obdržel osm Oscarů, 13 nomi -
nací na Oscara a dalších 32 ocenění včetně
čtyř Zlatých globů.

V roce 1989 místní kapličku vypálili van-
dalové. Po požáru zbylo z kaple pouhé torzo.
Opuštěná vyhořelá a polorozpadlá hřbitovní
kaple lákala v noci příznivce satanismu.
V 80. le tech tady probíhaly satanistické
rituá ly, při kterých zasahovala i tehdejší Ve-
řejná bezpečnost. Za kaplí je márnice
a podzem ní chodba, ve které je prý dodnes
váp no. To se používalo nejen pro pohřbívání
lidí, kteří trpěli nějakou nakažlivou choro-
bou, ale i při pohřbech sebevrahů. 

V současné době je bohnický hřbitov velmi
zchátralý. Většina bývalých hrobů je obrostlá
břečťanem a zbylo zde jen velmi malé množ-
ství náhrobků. Bývalá kaple spolu s márnicí
je v dezolátním stavu. red

Bohnický hřbitov
převzala do své péče Praha 8

Po devítileté snaze místostarosty Prahy 8 Jiřího Vítka (Patrioti)
patří Bohnický hřbitov osmé městské části. Podpisem předávacího
protokolu to stvrdili ředitelka odboru hospodaření s majetkem
státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ivana
Kubíčková a radní Prahy 8 pro oblast majetkovou Tomáš
Slabihoudek (TOP 09). 
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INZERCE V8-0801

Jedno z největších dětských
hřišť, které kapacitně pojme
až 130 dětí, bylo letos na ja -

ře po velké rekonstrukci otevře -
no při mateřské školce Na Korá -
bě. „Jednou z našich základních
priorit je investovat do školství.
V tomto období se povedlo zre-
novovat nebo zcela zhotovit ně-
kolik nových hřišť,“ uvedl radní
Prahy 8 Tomáš Hřebík (STAN).

Radost z hřiště pak mají přede-
vším děti z obou mateřských škol
Na Korábě. Městské části se po-
vedlo sehnat dostatečné množ-
ství financí a tak bylo hřiště ne -
jen opraveno, ale dostalo i nové
herní prvky. „Na Korábě bylo
staré zanedbané hřiště na po-
měrně velkém prostoru, takže se

nabízelo ho zrekonstruovat. Což
se povedlo v nedávné době a jsme
za to rádi,“ dodal předseda ko-
mise pro dopravu Martin Jed-
lička (TOP 09).

Velkým překvapením pro pře -
devším sportovně založené děti
bude nově vybudované sporto-
viště při Základní škole Glowac-
kého. „Další velmi významnou
investiční akcí je rozvoj sporto-
viště při základní škole Glowac-
kého. Namísto starého a již ne-
používaného minigolfu vznikne
několik kurtů na beach volejbal
a dočkat by se jich škola mohla
hned začátkem nového školního
roku, protože plánované dokon-
čení je datováno k 31. srpnu
2022. Navíc běžecká dráha získá

Děti na Osmičce si mají kde hrát
Říká se, že děti jsou budoucnost a investice do
nich se vrátí. Své o tom vědí v osmé městské
části, kde pokračují renovace i výstavby dětských
hřišť u škol základních i mateřských. Dětem se
otevírají nové prostory plné interaktivních prvků.

nový povrch,“ dodal Hřebík. Ne-
dílnou součástí rozvoje celého
sportoviště bude i vybudování

skate parku. Ten vznikne přede-
vším na žádosti tamních obyva-
tel a spolků. red

Multifunkční hřiště pro žáky ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě
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Metrostav Handy cyklo
ma raton je pětidenní
nonstop závod, jehož

týmy tvoří zdraví a handicapo-
vaní, muži a ženy, amatéři i pro-
fesionálové. Cílem projektu je in-
tegrovat handicapované do
spo lečnosti a ukázat v praxi, že
všichni bez rozdílu můžeme tvo-
řit jeden velký fungující tým, a to
jak v extrémním závodě, tak
i v běžném životě.

Handy cyklo maraton odstar-
toval dopoledne 26. července sta-
rosta osmé městské části Ondřej
Gros (ODS) a Heřman Volf, před-
seda neziskové organizace Cesta
za snem z nádvoří Libeňského
zámku.

V letošním roce se uskutečnil
již desátý ročník unikátního cyk-
listického závodu, který vede na-
příč všemi kraji České republiky.
Trasa měří rovných 2222 km
a jednotlivé týmy složené z mu -
žů i žen, starších i mladších, lidí
s hendikepem i bez, spolu zdolá-
vají ve dne i v noci obrovskou vý-

zvu. Závod je otevřen všem bez
rozdílu, v každém týmu ale musí
být alespoň jeden člověk se zdra-
votním handicapem. 

Unikátní závod pořádá veřejně
prospěšný spolek Cesta za snem,
který prostřednictvím společen-
ských a sportovních akcí inte-
gruje handicapované a nehan -
dicapované občany. Společnost
Me trostav je partnerem i řady
dalších projektů spolku v průběh
celého roku. red

Z Libeňského zámku
vyjel Handy cyklomaraton
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Bioodpad je organická (v pů -
dě rozložitelná) hmota,
která v sobě váže spousty

živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří listí, trá -
va, zbytky ovoce, zeleniny, čajo -
vé sáčky, kávová sedlina, zbyt ky
rostlin, piliny, větve, dřevní štěp -
ka z větví stromů a keřů, hlína
z květináčů, ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel , jedlé oleje, kosti, maso, ků -
že, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné
piliny a všechny další biologicky
nerozložitelné odpady.

Bioodpad bude zpracován na
kompost, který je využíván v ze-
mědělství či pražskou zeleň.

Uvedená místa přistavení kon-
tejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění kontejneru se
může na základě aktuální situ-
ace v dané ulici/lokalitě lišit až
o několik desítek metrů. Termín
přistavení velkoobjemových kon-
tejnerů se může  měnit, proto je
nutno sledovat aktualizace ter-
mínů na webu městské části.

Info podá dispečink společ-
nosti Ipodec – Čisté město, a. s.,
na telefonu 724 240 941 od 7.00
do 18.00 hodin. Zdroj MČ Praha 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

Jedlé oleje a tuky

Svoz
bioodpadu

Datum Čas Lokalita Katastr
9. 8. 14.00–18.00 Přemyšlenská x Služská Kobylisy
9. 8. 15.00–19.00 Kandertova západní konec Libeň

10. 8. 14.00–18.00 Do Údolí x Libeňská Čimice
12. 8. 15.00–19.00 Kubišova x Pod Vlachovkou Libeň
14. 8. 13.00–16.00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
16. 8. 15.00–19.00 Mlazická Čimice
19. 8. 13.00–16.00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň
20. 8. 13.00–16.00 Na Dílcích Libeň
23. 8. 15.00–19.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
24. 8. 14.00–18.00 Přádova x Nad Hercovkou Libeň
25. 8. 13.00–17.00 K Haltýři (před domem 12)
27. 8. 9.00–12.00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy

Kontejnery
na elektroodpad

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

Uvedená místa přistavení
velkoobjemových kontej-
nerů (VOK) jsou pouze

orientační. Skutečné umístění
přistavení kontejneru se může
na základě aktuální situace v da -
né ulici, lokalitě lišit až o několik
desítek metrů. Termín přistavení
velkoobjemových kontejnerů se

může z provozních důvodu mě-
nit, proto je nutno sledovat ak-
tualizace termínů na webu měst-
ské části.

Přesné informace podá dispe-
čink společnosti Ipodec – Čisté
město na telefonu 724 240 941
od 7.00 do 18.00 hodin. 

Zdroj MČ Praha 8

Datum Čas Lokalita Katastr
9. 8. 13.00–17.00 Ratibořská x Radomská Bohnice
9. 8. 15.00–19.00 Třeboradická x Košťálkova Kobylisy

10. 8. 13.00–17.00 Uzavřená Kobylisy
10. 8. 15.00–19.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín
12. 8. 13.00–17.00 Turská x K Větrolamu Čimice
12. 8. 15.00–19.00 Šimůnkova Kobylisy
16. 8. 13.00–17.00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice
16. 8. 14.00–18.00 Prosecká x Františka Kadlece Libeň
18. 8. 14.00–18.00 Hlivická Bohnice
18. 8. 15.00–19.00 Podhajská pole Bohnice
19. 8. 14.00–18.00 Křivenická x Čimická Čimice
19. 8. 15.00–19.00 Kubišova x S.K. Neumanna Libeň
20. 8. 13.00–17.00 Zhořelecká x Nad Pentlovkou Bohnice
20. 8. 14.00–18.00 Pod Vodár. věží x Nad Mazankou Libeň
21. 8. 15.00–19.00 Hnězdenská x Olštýnská Troja
23. 8. 13.00–17.00 K Olympiku x Nekvasilova Karlín
23. 8. 14.00–18.00 Petra Slezáka x Urxova Karlín
23. 8. 15.00–19.00 Na Truhlářce Libeň
24. 8. 13.00–17.00 Klecanská x Na Lídví Kobylisy
24. 8. 15.00–19.00 Kubíkova Kobylisy
25. 8. 14.00–18.00 Braunerova x Konšelská Libeň
25. 8. 15.00–19.00 Kašparovo náměstí Libeň
28. 8. 13.00–17.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
28. 8. 14.00–18.00 Mazurská Troja

Velkoobjemové
kontejnery
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