
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Technická správa komunikací (TSK)
spustila první stavební práce souvise-
jící s rozsáhlou rekonstrukcí Libeň-

ského soumostí. Dělníci oplotili staveniště,
začnou kácet stromy a pak budovat retenční
nádrže a proplachovací kanál. Souběžně
s tím se dělají projektové práce opravy sou-
mostí. V příštím roce budou přeloženy inže-
nýrské sítě a vznikne provizorní přemostění
přes řeku. 

TSK podepsala v lednu smlouvu na rekon-
strukci Libeňského soumostí s nejúspěšněj-
ším uchazečem, společností Metrostav TBR.
Most opraví konsorcium firem Metrostav
TBR, Metrostav a projekční firmy SATRA
a SHP. Vítězné sdružení opraví most za
2,181 miliardy korun s tramvajovou výlukou
365 dní. Zakázka byla zadána formou
Design&Build, kdy zhotovitel je zároveň
projek tantem. V současnosti probíhají pro-

Libeňský most se dočkal.
Začala první etapa jeho rekonstrukce

Na pravém břehu Vltavy nedaleko pražské Palmovky byla zahájena
rekonstrukce Libeňského mostu. Akce, o které se mluví už mnoho
let, začala přípravnými pracemi. Ty potrvají téměř dva roky, pak
začne hlavní oprava mostu. 

jekční práce pro celé soumostí. Samotné za-
hájení stavebních prací na Libeňském mostě
se předpokládá v roce 2024.

Most nebude
sloužit pro dopravu

Projekt počítá kromě opravy mostu přes
řeku také s kompletní proměnou celého sou-
mostí a jeho okolí včetně stavby protipovod-
ňových opatření. Most a jeho okolí nemá
v budoucnu sloužit jen k dopravě, ale i k trá-
vení volného času. „Dokázali jsme to. Zahá-
jili jsme první etapu rekonstrukce Libeň-
ského mostu. Během následujících dvou let
bude me pracovat na přípravných pracích.

pokračování na straně 3
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Čestné občanství Prahy 8 včera
obdržela Věra Čáslavská in
memoriam. Ocenění převzala
Jana Kasalová, iniciátorka
pamětní desky na domě
v Karlíně, kde se Věra Čáslavská
narodila a následně zde prožila
převážnou část svého dětství.
Dalšími oceněnými byli
pedagožka Eva Foglová,
spisovatel Jaroslav Čvančara
a filosof Josef Zumr.

Věra Čáslavská je dodnes nejúspěšnější
česká olympionička všech dob. Na
olympijských hrách získala ve spor-

tovní gymnastice celkem sedm zlatých me-
dailí, dále vybojovala čtyři tituly mistryně
světa, 11krát vyhrála mistrovství Evropy
a celkem čtyřikrát byla vyhlášena nejlepší
Sportovkyní Československa. V roce 1968
se zapojila do politického života a podepsala
petici Dva tisíce slov. Po sametové revoluci
byla předsedkyní Československého olympij-
ského výboru a také členkou Mezinárodního
olympijského výboru. Věra Čáslavská ze-
mřela v roce 2016. Eva Foglová je dlouholetá
pedagožka, cvičitelka a organizátorka v So-

kole Libeň. Jejími kurzy prošly generace cvi-
čenek všeho věku od dívek přes dospělé ženy
až po seniorky.

Jaroslav Čvančara je český spisovatel, pu-
blicista, pedagog a hudebník v country sku-
pině Taxmeni. Během svého života vystřídal
řadu povolání. Jako badatel se věnuje prob-
lematice atentátu na Heydricha. Josef Zumr
je významný filosof, historik, literární vědec

a historik. Zabývá se vývojem revolučního
demokratismu 19. století, věnu je se také es-
tetice, především dílu Johanna Friedricha
Herbarta. Uspořádal výbor z díla Ladislava
Klímy Vteřiny věčnosti, jedinou Klímovu
knihu, která za minulého režimu vyšla. Byl
členem ediční rady Spisů Bohumila Hrabala,
napsal esej Obraz býka v díle Bohu mila Hra-
bala. red

Na cyklostezce podél Vltavy
září nové veřejné osvětlení

„Jedná se o oblíbenou a mnohdy ruš-
nou část cyklostezky, která je ve-
řejně přístupná 24 hodin denně.

Sportovci, ale třeba i pejskaři si zaslouží, aby
se na ní po setmění cítili bezpečně. Požada-
vek na bezpečnost je o to zásadnější, že se
v těsné blízkosti nachází dětské hřiště,“
uvedl pražský radní pro oblast majetku Jan
Chabr (TOP 09).

Společnost Technologie hlavního města
Prahy umístila na trase dlouhé 1,2 kilometru
čtyřicet nových stožárů s LED osvětlením.

Současně s tím vybudovala i nové zapínací
místo, které bude sloužit ke spínání dotče-
ného osvětlení. Podle radního Jana Chabra
bude nové osvětlení možné regulovat: „Re-
gulace intenzity osvětlení v nejméně expo-
novaných časech je vhodným způsobem, jak
přispět k úspoře energií. U těchto konkrét-
ních lamp bude klesat intenzita každý den
v čase zhruba od 22.00 do 5.00 hodin, a to
přibližně o 33 procent.“

Výstavba nových stožárů probíhala sou-
časně s povrchovou úpravou cesty. red

Osmička má nové čestné občany

Na více než kilometrovém úseku cyklostezky A2 U Českých loděnic
v Libni je nově čtyřicet stožárů veřejného osvětlení. Úsek vedoucí
od Löwitova mlýna po odbočku na Bulovku, který využívají
cyklisté, chodci i sportovci jezdící na in-line bruslích, byl dosud
neosvětlený. Výstavbu nových stožárů zajistila městská společnost
Technologie hl. m. Prahy na žádost Prahy 8.
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Postavíme havarijní a retenční
nádrže, proplachovací kanál
a provizorní lávky. V letech 2024
až 2027 začnou hlavní stavební
prá ce. Opravíme nejcennější ob-
louky Pavla Janáka. Postavíme
celé soumostí od Manin po Pal -
mov ku v délce 1200 metrů včet -
ně protipovodňových opatření.
Proměníme i nejbližší okolí Li-
beňského mostu. Bude k sobě
Pražany lákat nejen svou krá-
sou, ale také novými místy pro
odpočinek a trávení volného ča -
su. Prostory pod trámovými kon-
strukcemi z Janákových docho-
vaných skic i historické oblouky
nabídnou kavárny, obchůdky
a další služby. Počítáme i s no-
vými přístupy k vodě a skatepar-
kem,“ uvedl náměstek praž ské -
ho primátora pro oblast dopravy
Adam Scheinherr (Praha sobě).

Zatím probíhají
přípravné práce

Cílem rekonstrukce je nejen
oprava Libeňského mostu přes
Vltavu a obloukového inundač-
ního mostu na Rohanském os-
trově, ale i kompletní vybudování
všech dalších mostních objektů,
přilehlých komunikací a nutných
přeložek inženýrských sítí v ulici
Libeňský most. Součástí rekon-
strukce je také kompletní výmě -
na trakčního vedení a kolejového
svršku pro tramvajovou trať,
kterou bude realizovat praž ský
Dopravní podnik. Počítá se i se
stavbou proplachovacího kaná -
lu, retenční nádrže a soubo ru
protipovodňových opatření. „Ta -
to veřejná zakázka byla a stá le
je jednou z nejsložitějších v his-
torii TSK

Po více než dvaceti letech pře-
šlapování na místě se Libeňský
most dočká potřebné rekon-

strukce a přípravné práce mů-
žeme zahájit již nyní, v průběhu
projektování hlavních staveb-
ních prací. Příprava projektové
do  kumentace a zahájení schva-
lovacích procesů rekonstrukce
započaly prakticky okamžitě po
vybrání zhotovitele a nyní zahá-
jíme stavební přípravné práce,
přičemž hlavní stavební výkony
se uskuteční v průběhu roku
2024,“ řekl generální ředitel
a předseda představenstva TSK
Jozef Sinčák.

Z probíhajících projekčních
prací zhotovitel již předložil do-
kumentaci pro stavební povolení
provizorního mostu, kde projek-
tant zapracoval nové požadavky
Povodí Vltavy. „Jsem velmi potě-
šen, že v tak krátké době přebí-
ráme staveniště k zahájení pří-
pravných prací pro realizaci
vodohospodářského díla hava-
rijní nádrže a proplachovacího
kanálu, a to již v době projekto-
vání. Věřím, že dřívějším zajiš-
těním těchto přípravných prací
dojde k šetrnějšímu odvodu sráž-
kových vod z oblasti Palmovky
do Vltavy,“ uzavřel předseda
představenstva společnosti Met-
rostav TBR Aleš Gothard. 

Oprava zvítězila
nad demolicí

Libeňský most je v havarijním
stavu. V roce 2018 byl dočasně
uzavřen pro auta a MHD. Loni se
při diagnostikách ukázalo, že
všechny oblouky vykazují stej-
nou zatížitelnost jako v době
stavby. Minulé vedení Prahy po-
čítalo se zbouráním mostu a jeho
nahrazením novou konstrukcí,
současné vedení magistrátu ale
rozhodlo o opravě.

„Jsem šťastný, že po složitých
politických vyjednáváních a hád-
kách konečně začala stavba,“ do-
plnil Scheinherr. red

dokončení ze strany 1

Libeňský most se dočkal. Začala první...

Volby do zastupitelstva Prahy 8 vyhrála ODS
● Ve volbách do zastupitelstev měst a obcí, které se uskutečnily 23. a 24. září, v městské části Praha 8 získala nejvíce hlasů ODS,
a to19,28 %.. Získala tak deset zastupitelských mandátů z volených 45. Druhé místo voliči Prahy 8 se 17,98 % hlasů udělili straně
ANO 2011, která získala devět mandátů. Stejný počet, devět mandátů, získala s počtem hlasů 17,03 % Praha sobě a 8žije.
● Do zastupitelstva se ještě dostala Česká pirátská strana, která se počtem hlasů 11,59 % získala šest mandátů. Společně pro Prahu 8
dosáhlo 11,18 % hlasů a pět mandátů. Po třech mandátech získali Patrioti pro Prahu 8 s 6,80 % hlasů a SPD a Trikolora pro Osmičku,
kterým voliči přidělili 5,97 % platných hlasů. 
● Celková volební účast v Praze 8 byla 41,78 %.

● Libeňský most je po proudu řeky patnáctým mostem přes Vl-
tavu. Spojuje levobřežní čtvrť Holešovice s pravobřežní Libní.
Je po něm vedena dvoukolejná tramvajová trať. 
● Samotný most tvoří celkem šest celků, proto je někdy označo-
ván jako Libeňské soumostí.
●Byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka, pro veřej -
nost byl otevřen 29. října 1928 k 10. výročí vzniku Českosloven -
ské republiky. 
● Původně nesl název po tehdejším primátorovi Prahy, Karlu
Baxovi. Ten se však neujal a most byl známý spíš jako Libeňský
most. Tento název mu zůstal, i když se v minulosti ještě několi-
krát měnil. Dne 9. května 1950 byl přejmenován na Stalingrad-
ský most. Tento název mu zůstal až do roku 1962.
● Most dosud nebyl opravován a je ve velmi špatném stavu.
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Město se na základě no-
vých pravidel pro de ve lo -
pery dohodlo se soukro -

mým investorem, že společnost
poskytne Praze a osmé městské
části v souvislosti s rozvojem
území dobrovolný příspěvek ve
výši 560 milionů korun. Podstat -
ná část z těchto prostředků půj -
de na výstavbu parku a nové
školy v této lokalitě.

Podle předpokladů bude po do-
končení v nové pražské čtvrti žít
a pracovat jedenáct tisíc lidí. Cel-
kové investiční náklady projek -
tu, který výrazně změní tvář me-
tropole, přesáhnou 18 miliard
korun. 

Původně řečiště
Nynější území Rohanského os-

trova bylo až do první poloviny
minulého století řečištěm, které
bylo později zasypáno. Nově
vzniklé plochy se využívaly
k prů myslovým a skladovým
účelům a časem se z nich stal ne-
využívaný brownfield protkaný
zelení o rozloze téměř 21 hek-
tarů. Se změnou územního
plánu se v této lokalitě počítá od
roku 2008. Již tehdy se hovořilo
o tom, že Rohanský ostrov by
měl být moderním městským
centrem navazujícím na histo-
rický střed Prahy s byty a prosto-
rem pro trávení volného času. 

„V lednu tohoto roku jsme po
velkém úsilí schválili nová pra-
vidla pro developery, spravedli-
vou a transparentní platformou
pro vyjednávání se soukromými
investory o jejich podílech na bu-
dování související infrastruktury
a zajištění občanské vybavenosti
v případě zhodnocení pozemků
změnou územního plánu. Jedná
se o klíčový nástroj pro odbloko-
vání výstavby ve městě a zároveň
tvorbu vyvážených čtvrtí s kva-
litním veřejným prostorem a do-

statečnou občanskou vybave-
ností. Zde jsme naše nová pra-
vidla znovu úspěšně aplikovali
a dojednali společnou dohodu
mezi městem, městskou čás -
tí a developerem, díky čemuž
vzni kl v případě Rohanského os-
trova i závazný regulační výkres
a zároveň jsme získali dosud
nejvyš ší příspěvek ve výši přes
půl miliardy korun. Z této částky
bude většina použita na vý-
stavbu no vé základní školy nebo
na nový park,“ uvedl náměstek
pražské ho primátora pro územní
rozvoj a územní plán Petr Hla-
váček (STAN).

Od olympijské stavby
po rezidenční lokalitu

V minulosti se uvažovalo
o tom, že na Rohanském ostrově
vyroste plavecký areál, který by
se stal jednou z olympijských
staveb. Praha se totiž v roce
2008 stala kandidátským měs-
tem pro pořádání olympijských
her v roce 2016. Nicméně do už-
šího výběru se ale nakonec nedo-
stala a od tohoto plánu se upus-
tilo. Následně se prosadila idea
proměnit Rohanský ostrov v pře-
vážně rezidenční lokalitu.

Jedním z podkladů pro změnu
územního plánu byla urbanis-
tická studie, kterou vypracoval
architekt Pavel Hnilička. Studii
již v roce 2018 schválili pražští
radní. Materiál obsahuje i tak-
zvané regulační prvky, které de-
veloper nesmí porušit. Stano-
vena je tak například uliční čára,
která vymezuje tvar a směr ulic
či výškové limity. Domy také ne-
smí být vyšší, než je původní zá-
stavba Karlína. Důraz je kladen
i na dostatečně široké chodníky.
V přízemí budov má vzniknout
aktivní parter, tedy obchody
a služ by. Materiál rovněž vyme-
zuje vznik promenády, která bu -

 de hranicí mezi zástavbou a ze-
lení. „Studie prošla procesem
participace a mohla se k ní tedy
vyjádřit široká veřejnost. Veš -
keré požadavky pak do projektu
město a developer zapracovali.
Lokalita je zajímavá i z pohledu
krajiny. V současnosti probíhá
tzv. soutěžní dialog na budoucí
podobu povodňového parku, kte-
rou budou navrhovat čtyři sou-
těžní týmy,“ řekl ředitel IPR Pra -
ha Ondřej Boháč. 

Finance do rozpočtu
V souvislosti se změnou územ-

ního plánu poskytla společnost
Sekyra Group dobrovolný pří-
spěvek do rozpočtu hlavního
měs ta ve výši 560 milionů ko-
run. Podíl z této sumy získá také
městská část Praha 8. „Jsem
přesvěd čen, že tyto finanční
prostřed ky budou významným
impulsem pro rozvoj infrastruk-
tury a občanské vybavenosti celé
lokality. Značná část příspěvku
půjde na výstavbu nové školy,
která bude součástí Rohan City.

Radnice předpokládá, že pláno-
vaná škola za zhruba miliardu
korun by měla pojmout více než
800 dětí,“ dodal Petr Hlaváček.   

Společnost Sekyra Group za-
hájila výstavbu projektu Rohan
City v sousedství historického já-
dra loni na podzim. Společnost
zde vybuduje nové zelené cen-
trum Prahy o rozloze 380 tisíc
metrů čtverečních převážně by-
tových, ale i administrativních
a obchodních ploch. Součástí
projektu budou rezidenční věže
a nové sídlo společnosti Sekyra
Group od uznávané architektky
Evy Jiřič né. Chybět nebudou ani
obchody, kavárny, služby, zdra-
votnická zařízení, plochy pro re-
laxaci a sport. Vznikne tak mo-
derní čtvrť včetně kilometrové
pobřežní promenády určené pro
odpočinek a sport, na niž naváže
velkoryse koncipovaný park.
Parky i veřejná prostranství
budou tvořit až polovinu ploch
Rohan City. V budoucnu prome-
nádu propojí lávky s volnočaso-
vým ostrovem. red

Rohanský ostrov čeká velká proměna 
Praha iniciovala rozvoj nové čtvrti na Rohanském
ostrově. Pražští zastupitelé schválili v polovině
září změnu územního plánu včetně plánovací
smlouvy týkající se pozemků na Rohanském
ostrově, která umožní komplexní proměnu dnes
nevyužívaného brownfieldu v živou čtvrť. Tu již
loni na podzim započala společnost Sekyra
Group, která zde realizuje projekt Rohan City. 

Rohan City nabídne bydlení, pracovní místa i prostranství pro
odpočinek a sport.
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INZERCE V8-1001

Nádvoří Základní školy
Bohu mila Hrabala má od
začát ku září netradiční

umě leckou instalaci Dívka s ko-
lem. Je poctou Jindřišce Nová-
kové, nejmladší zavražděné po-
mocnici výsadku Anthropoid.
Památník je v těsném sousedství
pamětní desky připomínající, že
Jindřiška Nováková právě do té -
to školy chodila. 

Oficiální odhalení se uskuteč-
nilo 4. září v rámci Libeňských
slavností. „Bylo to neuvěřitelně
emotivní pozdně odpolední za-
dostiučinění. Díky všem, kteří se
ho v nebývalém počtu zúčastnili.
Jindřiška pro nás navždy zůsta -
ne nedostižným vzorem hrdin-
ství a sebeobětování,“ řekl radní
Prahy 8 Michal Švarc (Patrioti).

Jindřiška Nováková 27. května
1942 odklidila kolo, na kterém
prchal Jan Kubiš, jeden ze strůj -
ců útoku na zastupujícího říšské -
ho protektora Reinharda Heydri-
cha. I proto byl památník nazván
Dívka s kolem. Dílo se skládá
z mno ha obručí, mezi kterými
jsou nataženy dráty, takže každá
zvlášť připomíná cyklistická ko -
la. Spolu jsou spojeny tak, aby vy-
tvářely kouli. Na vr cholu sedí
želez ný obrys dívky s rukou nata -
ženou k nebesům. Autor vítězné -
ho návrhu Lukáš Wagner vychá-
zel dle svých slov z dobových
pra menů historie ,,dívky s kolem“
a jejího skutečného osudu. „Dílo
představuje kontrast mezi sta-
tečností čtrnáctileté dívky a zrůd-
ným násilím německých nacis -
tů,“ ocenil starosta osmé měst ské
části Ondřej Gros (ODS).

Celá rodina Novákových byla
zatčena 9. července 1942 a věz-
něna v Praze na Karlově náměs -
tí, kde byli všichni podrobováni
krutým výslechům. Nacistický
soud je 29. září 1942 v nepřítom-
nosti odsoudil k trestu smrti, a to
včetně čtrnáctileté Jindřišky, což
odporovalo i tehdy platným ně-
meckým zákonům. Dne 22. října
1942 byli deportováni do Maut -
hausenu a zde o dva dny později
zavražděni střelou do týlu. 

Praha 8 si letos, 27.května,
připomněla 80. výročí útoku čes -
koslovenských parašutistů na
Heydricha rekonstrukcí útoku.
Uskutečnila se v zatáčce u Pa-
mátníku Anthropoid v Praze 8 –
Libni nedaleko křižovatky u Vy-
chovatelny, kde se také konal
vzpomínkový akt a slavnostní
přehlídka vojáků a civilistů v do-
bovém oblečení a historické vo-
jenské techniky.

Nelítostnému nacistovi a spo-
luautorovi takzvaného koneč-
ného řešení židovské otázky
Heydrichovi se osudnou stala sil-
nice pod Vychovatelnou v Libni,
kudy téměř každý den projížděl.
Heydrich útok přežil, ale nečis-
toty zanesené do ran vedly k se-
psi. Zemřel o pár dní později,
4. června 1942. Nacisté v odvetě
vyhladili obce Lidice a Ležáky
a popravili mnoho odbojářů a li -
dí, kteří jim pomáhali. Kubiš
s Gabčíkem a dalšími spolubojov-
níky zemřeli 18. června po boji,
když se odmítli vzdát a opustit
vyzrazený úkryt v kryptě kostela
svatých Cyrila a Metoděje v Pra -
ze. red

V obřadní síni Libeňské -
ho zámku se v pondělí
19. září sešly rodiny s dět -

mi na tradičním vítání občánků.
Nové ratolesti přivítali starosta
Ondřej Gros a místostarostka
Vladimíra Ludková. Jejich přání
do života i upomínkové dárky si
odnesli rodiče osmdesáti devíti
dětí, z toho dva páry dvojčátek.
V celkovém počtu převládli kluci,
kterých bylo padesát tři.

„Vítáním dětí chceme dát lidem
najevo, že vnímáme velmi šťa-
stnou událost v jejich osobním
životě a že je pro nás důležité,
aby obyvatelé získali vztah
k mís tu, kde žijí. Osobně vítání
beru jako nejmilejší obřad, který
na radnici máme," řekl starosta
Ondřej Gros (ODS).

„Občanství je o tom, že si vá-
žím toho, v jakém žiji prostředí,
že si všímám toho, jak to pro-
středí třeba i zlepšit, a že zkrátka
mám zájem pečovat o svoji

obec,“ doplnila místostarostka
Vladimíra Ludková (ODS). 

Obřad vítání dětí v Praze 8
vychá zí ze skutečných rituálů
v dáv né minulosti, tak jak byl pů-
vodně zamýšlen v dějinách. Pů-
vodně se jednalo o tak zvaný pře-
chodový čili iniciační obřad,
jehož základem bylo vítání či při-
jímání dětí do společenství. Slib
a poskytnutí pomoci ze strany
společenství, opět symbolicky,
provádí představitel radnice po-
dáním ruky rodičům. red

Libeň zdobí
Dívka s kolem

Osmička přivítala
další nové občánky
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6Zpravodajství z Prahy 8

Datum Čas Lokalita Katastr
10. 10. 13.00–17.00 Pekařova x Jestřebická Čimice
10. 10. 14.00–18.00 Hlivická Bohnice
11. 10. 13.00–17.00 Uzavřená Kobylisy
11. 10. 14.00–18.00 U Pekařky Libeň
11. 10. 15.00–19.00 Přemyšlenská x Chaberská Kobylisy
12. 10. 13.00–17.00 Kandertova x Lindnerova Libeň
12. 10. 13.00–17.00 Pernerova x Kubova Karlín
12. 10. 14.00–18.00 Klecanská x Na Ládví Kobylisy
13. 10. 14.00–18.00 Lindavská Bohnice
13. 10. 13.00–17.00 Mazurská Bohnice
13. 10. 15.00–19.00 U Drahaně 163/9 Bohnice
14. 10. 13.00–17.00 Libišská Kobylisy
14. 10. 14.00–18.00 Kubíkova Kobylisy
14. 10. 15.00–19.00 Kurkova Kobylisy
15. 10. 08.00–12.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
15. 10. 09.00–13.00 Šimůnkova Kobylisy
15. 10. 10.00–14.00 Petra Slezáka x Urxova Karlín
17. 10. 13.00–17.00 Pernerova x Šaldova Karlín
17. 10. 15.00–19.00 Řešovská x Zelenohorská Bohnice
18. 10. 13.00–17.00 Kubišova x Pod Vlachovkou Libeň
18. 10. 15.00–19.00 Stejskalova x U Rokytky Libeň
18. 10. 14.00–18.00 Pivovarnická x Na Rokytce Libeň
19. 10. 13.00–17.00 Nekvasilova Karlín
19. 10. 15.00–19.00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice
20. 10. 13.00–17.00 Roudnická Střížkov
20. 10. 14.00–18.00 Pod Labuťkou x Prosecká Libeň
20. 10. 15.00–19.00 Tanvaldská 1 Kobylisy
21. 10. 13.00–17.00 V Mezihoří x U Pošty Libeň
21. 10. 14.00–18.00 Valčíkova x Na Truhlářce Libeň
22. 10. 8.00–12.00 V Zahradách x Na sypkém Libeň
22. 10. 8.00–12.00 Štěpničná Kobylisy
22. 10. 9.00–13.00 Služská x Přemyšlenská Kobylisy
24. 10. 13.00–17.00 Ratibořská x Radomská Bohnice
24. 10. 14.00–18.00 Na Dlážděnce x U Sloupu Troja
25. 10. 13.00–17.00 Hnězdenská x Olštýnská Troja
25. 10. 14.00–18.00 Frýdlantská Kobylisy
25. 10. 15.00–19.00 Pod Vod. věží x Nad Mazankou Libeň
26. 10. 13.00–17.00 Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín
26. 10. 14.00–18.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
26. 10. 15.00–19.00 Zhořelecká x Nad Pentlovkou Bohnice
27. 10. 13.00–17.00 Třeboradická x Košťálkova Kobylisy
27. 10. 13.00–17.00 Na Vartě Libeň
27. 10. 14.00–18.00 Prosecká x Františka Kadlece Libeň
29. 10. 8.00–12.00 Pivovarnická 7 Libeň
29. 10. 9.00–13.00 Pernerova x Peckova Karlín
31. 10. 13.00–17.00 Podhajská pole Bohnice
31. 10. 14.00–18.00 Pod Vod. věží (východní konec) Libeň
31. 10. 15.00–19.00 Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy

Velkoobjemové
kontejnery

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. 

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,

sta ré 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, te-
levizory, počítače, lednice a spo-
ráky. Zdroj MČ Praha 8

Datum Čas Lokalita Katastr
10. 10. 15.00–19.00 K Haltýři (před domem 12) Troja
12. 10. 15.00–19.00 Kandertova (západní konec) Libeň
13. 10. 14.00–18.00 Kubišova x S.K. Neumanna Libeň
15. 10. 8.00–12.00 Mlazická Čimice
15. 10. 9.00–13.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
17. 10. 14.00–18.00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
19. 10. 14.00–18.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
21. 10. 15.00–19.00 Na Dílcích Libeň
24. 10. 14.00–18.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
27. 10. 15.00–19.00 Fořtova x Do Údolí Čimice
30. 10. 13.00–16.00 Nad Popelářkou x Nad Strání Troja

Kontejnery
na svoz bioodpadu

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, plevel, zbytky ovoce, zeleni -
ny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, větve,
dřev ní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spada -
né ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožra-
vých zvířat, znečištěné piliny

a všechny další biologicky neroz-
ložitelné odpady. Bioodpad bude
zpracován na kompost, který
je využíván v zemědělství, pro
praž skou zeleň či na rekultivaci.

Uvedená místa přistavení kon-
tejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení
kontejneru se může na základě
aktuální situace v dané ulici, lo-
kalitě lišit až o několik desítek
me trů. Termín přistavení velko-
objemových kontejnerů se může
z provozních důvodu měnit, pro -
to je nutno sledovat aktualizace
termínů na webu městské části.

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
druhy potravinářských olejů
a tu ky. To jsou například oleje ze
smažení a fritování, oleje ze salá -
tů, oleje z nakládaných potravin,
oleje a tuky z konzerv, marinády
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 lahve. Před
přelitím nechte oleje a tuky vy-
chladnout. Uzavřenou PET la-
hev naplněnou olejem pak může -
te vyhodit do speciální nádoby,
odevzdat v rámci mobilního sbě -
ru nebezpečných odpa dů a jed-
lých olejů nebo odevzdat ve sběr-
ném dvoře. Zdroj MČ Praha 8

Nádoby na sběr 
jedlých olejů a tuků



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


