
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Zastupitelé odpovídají na
otázku, co v tomto volebním
období udělají pro to, aby
občané Prahy 8 neměli pocit, že
jsou jejich problémy přehlíženy.

Podle starosty Osmičky Ondřeje Grose
(ODS) je jedním z dlouholetých a dlou -
ho neřešených problémů doprava, stav

chodníků a ulic. „Praha je specifická, s hodně
záležitostmi radnice městské části nepohne,
pokud není vůle na úrovni vedení hlavního
města. Vezměme si například stav některých

ulic, které bez výjimky vlastní hlavní město
a ‚stará‘ se o ně prostřednictvím své organi -
za ce Technická správa komunikací,“ konsta-
tuje starosta. „Víme sami dobře, v jakém jsou
stavu, i naši občané si často stěžují. Proto
rada přijala usnesení, kterým žádá vedení
Prahy o urgentní rekonstrukce vyjmenova-
ných ulic. Bez vstřícného přístupu magis-
trátu a konkrétně Prahy sobě, která má i ně-
kolik měsíců po volbách dopravu pod sebou,
to však nepůjde.“

Politika jako služba občanům
Opoziční zastupitel Ondřej Buršík (8žije)

je přesvědčen o tom, že ze všeho nejdůleži-

Jak Osmičku zpříjemnit občanům?

tější je důvěra občanů ve stát, potažmo tedy
městskou část. „Důvěra v to, že na každý
e-mail přijde odpověď. Důvěra v to, že každý
výtluk bude opraven a každý kus veřejného
prostranství opečováván. V neposlední řadě
také důvěra, že když se chystá cokoliv, co se
občanů týká, bude to s nimi předem a trans-
parentně projednáno, ať už jde o lanovku do
Bohnic či výstavbu v Karlíně,“ konkretizuje
své výhrady.

„To, že tu spousta věcí nefunguje už snad
od nepaměti, může vést k dojmu, že městská
část je tu jen od toho, aby posekala trávu,
rozprodala majetek a o Vánocích rozsvítila

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 8

Během podzimu se v areálu
zahradnictví vybudovalo
dočasné zázemí pro pra-

covníky stanice i léčebné pro-
story a voliéry pro zvířecí paci-
enty. Provoz stanice nemusí být
tedy po dobu stavby přerušen
a naopak ani stavební práce v ji-
nonickém areálu nebudou kom-
plikovat léčení pacientů. Aby
mohla i během stavebních prací
poskytovat zraněným živoči-
chům adekvátní péči v celém roz-
sahu, byl přesun stanice na do-
časné působiště mimo stavbu
nevyhnutelný.

Nonstop linka
záchranné stanice

Stále platí, že pokud najdete
nějakého zraněného volně žijí-
cího živočicha, nejlepší možný
postup je zavolat na nonstop
linku záchranné stanice 773 772
771, kde se s vámi operátor do-
mluví na dalším postupu.

Stejně jako v Jinonicích ani ny-
nější dočasný léčebný areál v Ďá-
blicích není přístupný veřejnosti,
ale pokud do stanice přijedete
například se zraněným živoči-
chem, můžete cestu samozřejmě
spojit s návštěvou prodejny za-
hradnictví, která je hned vedle.

Nová stanice vznikne v Jinoni-
cích na místě stávající, která fun-
guje v provizorních podmínkách
stavebních buněk a dočasných
voliér od roku 2012. Provizorní
Záchranná stanice hlavního

měs ta Prahy pro volně žijící ži-
vočichy v Jinonicích ošetřovala
asi 5000 zvířat ročně. Nově bu-
dovaná stanice má mít dvojná-
sobnou kapacitu. Stavba nového
zázemí záchranné stanice by
měla být zahájena během února
a předpokládaná doba výstavby
je 18 měsíců. Investorem stavby
je hlavní město.

Přes pět tisíc zvířecích
pacientů ročně

V minulém roce ošetřili v Ji -
nonicích celkem 5175 živočichů
125 různých druhů. To je sice
o stovku méně než v předchozím
roce, přesto jde o jedno z nejvyš-
ších čísel v historii fungování sta-
nice. Nejčastěji přijímaným vol -
ně žijícím živočichem byl v roce
2022 holub hřivnáč, původně
plachý lesní pták, který se po-
dobně jako jiní volně žijící živo-
čichové v posledních desetiletích
stále více zabydluje i ve velkých
městech, a musí se tak potýkat
s nástrahami městského pro-
středí. V uplynulém roce potře-
bovalo pomoc záchranářů cel-
kem 638 holubů hřivnáčů.

Nejčastěji se do záchranné sta-
nice v roce 2022 dostávali živo-
čichové, kteří utrpěli nějaké zra-
nění – obvykle při střetech
s vo zidly, při pokousání jiným ži-
vočichem nebo při nárazech do
překážek, jako jsou například
skleněné plochy nebo trolejová
vedení. Pečovali tu například

o vzácného kvakoše nočního,
který si zlomil obě nohy, o silně
ohroženou vlhu pestrou zraně-
nou po nárazu do překážky při
cestě na zimoviště v Africe, o ka-
čera, kterému nohu probodl ry-
bářský háček, nebo o ježka, kte-
rého škrtil kroužek z víčka od
PET lahve.

Zhruba třetinu příjmů tvořila
malá, nesamostatná mláďata.
Záchranáři se postarali třeba
o malinké mládě lasice kolčavy,
které by bez pomoci nepřežilo,
o čtyřtýdenní veverčátko vyta-
žené predátory z hnízda na Let -
né nebo o dva malé kalouse, za
bouřky vypadlé z hnízda. Dalších
12 procent pacientů potřebovalo
pomoc, protože uvízlo v některé
z městských pastí, jako jsou svět-
líky, komíny, kanály či nejrůz-
nější sítě a další skryté nástrahy.
S mláďaty standardně souvisí
i nejvytíženější měsíc z celého
roku. Obvykle to bývá některý
z letních měsíců, kdy vrcholí tak-
zvaná sezona mláďat. Stejně ja -
ko v roce předcházejícím byl i lo -
ni nejnáročnější červen, během
kterého stanice přijala 907 zví-
řat. Jen o málo živočichů méně,
celkem 895 jich přijali také
v květ nu. Dohromady tak za tyto
dva měsíce záchran ná stanice
přijala více než třetinu všech pa-
cientů z celého roku.

Pracovníci stanice řešili i dost
kuriózní situace. Například pří-
pad dvou užovek hladkých spo-

lečně zamotaných do nylonové
sítě nebo dvou špačků nedobro-
volně k sobě připoutaných za-
šmodrchaným provázkem. Od-
chytávali také straku obecnou,
která zalétla do areálu Kláštera
svatého Gabriela na Smíchově,
nebo rehka domácího, který
v síd le České televize na Kavčích
horách pravděpodobně uvízl
v ně jaké větrací šachtě a nakonec
se propadl až do televizní kosty-
mérny. Celkem 542 zvířat skon-
čilo v péči záchranné stanice také
kvůli celkovému vyčerpání. Přes
dvě třetiny zraněných a jinak
handicapovaných zvířat tvořili
ptáci, zbytek představovali savci,
mezi nimi hlavně ježci východní,
ježci západní, zajíci polní či ve-
verky obecné. Z ptačích zástup -
ců, kromě holubů hřivnáčů, ošet-
řili záchranáři například také
453 kachen divokých, 171 hrd-
liček zahradních, 130 kosů čer-
ných či 81 labutí velkých.

Každá pomoc
je vítána

Provoz záchranné stanice pro
zraněné živočichy je nejen ča-
sově a personálně, ale především
finančně náročnou službou. Pro -
to je stanice vděčná za pomoc od
všech podporovatelů a sponzorů.
Veškeré informace o možnostech
pomoci záchranné stanici a zoo-
koutku najdete na webových
stránkách Lesů hlavního města
Prahy. red

Záchranáři se zvířecími pacienty
se přesunuli do Ďáblic
Zahájení dlouho očekávané stavby nového
zázemí Záchranné stanice hlavního města Prahy
pro volně žijící živočichy v Praze 5 – Jinonicích
je již na dohled. Celá stanice, včetně pacientů,
se proto přestěhovala do svého dočasného
působiště v Praze 8. Po celou dobu stavby bude
stanice fungovat v neveřejné části areálu
Zahradnictví Ďáblice, které stejně jako záchranná
stanice spadá pod příspěvkovou organizaci
Lesy hlavního města Prahy. V následujících
měsících tak záchrannou stanici najdete
hned vedle Ďáblického hřbitova, na adrese
K Zahradnictví 582, Praha 8 – Střížkov.

Stěhování záchranné stanice do Ďáblic, kde zvířecí pacienti našli
klece, výběhy i voliéry.
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3 Zpravodajství z Prahy 8

stromečky. Co hůř, část politiků v tomto omy -
lu skutečně žije. Problémy občanů jsou pře-
hlíženy, vše jede samospádem a jen na údrž -
bu. Pracovat pro občany musíme nejen my
zastupitelé, ale i celý úřad a další organizace
Prahy 8. Začíná to kvalitními mateřskými
a základními školami, o které se jejich zřizo -
vatel sta rá a podporuje je. Dále pokračuje
vstřícným, spravedlivým a hlavně fungujícím
úřadem, který chrání zeleň, nedopustí pře -
mrštěnou výstavbu a kultivuje veřejná pro-
stranství,“ myslí si Buršík.

Participativní rozpočet
Rozhodování o tom, jak využít část pro-

středků městské části ve prospěch občanů
Osmičky i podle jejich přání a preferencí, je
vůbec téma opozice v této městské části.
„Chceme-li budovat důvěru občanů, musíme
je co nejvíce zapojit, komunikovat a vysvět-
lovat. Proto usilujeme o obnovu participativ-
ního rozpočtu, kdy si občané přímo sami
rozho dují, na co půjdou peníze a co je třeba
zlep šit,“ vysvětluje Buršík.

Myšlenku participativního rozpočtu pod-
poruje i další opoziční zastupitel Jakub Jiran
(Piráti). „Participativní nebo také účastnic-
kou demokracii snažící se o maximální za-
pojení občanů do politického a veřejného ži-
vota podporujeme. Tato forma demokracie
má pro rozvoj obce řadu pozitivních efektů,

dokončení ze strany 1

Jak Osmičku zpříjemnit občanům?

● Osmička je čtvrť osobitého českého
prozaika Bohumila Hrabala. Bydlel tady
v dnes už neexistujícím domě v ulici Na
Hrázi, v místech někdejšího prostran-
ství, které dostalo název náměstí Bohu-
mila Hrabala v roce 1999, druhý rok po
spisovatelově úmrtí.
● Pojmenování náměstí si ale vysnil
sám spisovatel: „Vycházím na ulici
a tam, kam na Hráz ústila ulice Bra trs -
ká, bývalo malounké náměstíčko, o kte-
rém jsem říkal se smíchem, až budu
slavný, tak tady bude náměstí Bohumila
Hrabala.“
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zvyšuje míru zájmu obyvatel o dění v obci
a jejich zapojení i v jiných společných aktivi-
tách, posiluje sounáležitosti místní společ-
nosti, zefektivňuje komunikaci obecních
úřadů s občany a může předcházet nedoro-
zuměním mezi občany a jejich zástupci. Bu-
deme se snažit o znovuoživení projektu par-

ticipativního rozpočtu, který probíhal v naší
městské části v letech 2017 a 2018,“ říká Ji-
ran.

Problémy řešíme každý den
„Principy, kterými se koalice dlouhodobě

řídí, jsou: kvalitně informovat širokou veřej-
nost a spolupracovat na lokálních problé-
mech s aktivními občany,“ vysvětluje smě-
řování koalice Společně pro Prahu 8 (TOP 09
a STAN) radní Tomáš Slabihoudek (TOP 09).
Připomíná, že radnice v posledních letech
věnovala hodně úsilí k rozvoji územního roz-
voje a dopravy.

„Máme připravený projekt nového náměstí
Bohumila Hrabala, který se už brzy začne
realizovat. Pracujeme také na zvýšení kvality
života na sídlištích, a to zabráněním jejich
zahušťování, rozšířením možností volnoča-
sových aktivit nebo zvýšením počtu parko-
vacích míst,“ dodává radní. Táňa Pikartová

Stávající autobusové nádraží nahradí Palmovka One s bytovým komplexem a komerč-
ními prostorami.

Osmička je místo, kde žil a tvořil výjimečný spisovatel Bohumil Hrabal.
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4Zpravodajství z Prahy 8

Vúterý 17. ledna byla zahájena oprava
posledního úseku cyklostezky v Kar-
líně, v úseku mezi Negrelliho viaduk-

tem a Breifeldovou ulicí. Hotovo by mělo být
přibližně za tři měsíce. Nový devět set metrů
dlouhý úsek se napojí na dosavadní zrekon-
struovanou část cyklostezky sahající až k Li-
beňskému mostu.Páteřní cyklostezka A2
spojuje centrum Prahy s okrajem města
a vede prakticky po celé délce břehu osmé
městské části. Namísto nevhodného mlato-
vého povrchu s výtluky, které se ve špatném
počasí plnily kalužemi a blátem, dostane cy-
klostezka nový, mnohem pohodlnější povrch
asfaltový. Po vzoru předešlého úseku od Li-
beňského mostu bude i zde stezka rozšířena
ze tří na čtyři metry a doplní se nové veřejné
osvětlení. Stavební povolení pro tento důle-
žitý úsek se podařilo městské části získat
v uplynulém roce.

„Dlouhodobě podporujeme výstavbu cy-
klostezek, které jsou oddělené od vozovky,
a cyklistům tak nabízejí bezpečnou jízdu
mimo hlavní silniční prostor. To je trend,
který můžeme vidět v západních metropo-
lích. Ve výsledku je to bezpečnější i pro řidiče

aut. Cyklostezka A2 bude také napojena na
právě budovanou Štvanickou lávku, a díky
tomu umožní velmi rychlé a komfortní spo-
jení Karlína se Štvanicí a Holešovicemi,“
uvedl radní Prahy 8 pro dopravu Tomáš Sla-
bihoudek (TOP 09).

Stavba probíhá za úplné uzavírky, objízdná
trasa je vedena po cyklopruhu přes Rohan-
ské nábřeží a obchozí trasa je vedena po
chodníku podél této ulice. Stavbu provádí
osmá městská část, financována je dotací
hlavního města Prahy. red

Osmička
ožije masopustem

Tradiční masopustní veselí si bu-
dou moci užívat obyvatelé i náv-
štěvníci Karlína a Ďáblic v sobotu

18. února. Připraven je 20. ročník Kar-
línského masopustu a tradiční Ďáblický
masopust.Na Karlínském náměstí bu-
dou od 12 hodin otevřeny stánky s ma-
sopustními pochoutkami a mnoho dal-
šího, co k takové akci patří. Nebudou
chybět zabijačkové speciality, sladké
i slané koláče a spousty skvělého jídla
a pití. Na své si přijdou jak milovníci kla-
sické gastronomie, tak i té moderní. Od
13 hodin začíná krátký program v Kaiz -
lových sadech, kde je připraveno několik
vystoupení. Poté se vydá masopustní
průvod na Karlínské náměstí, kde bude
následovat další program. Těšit se mů-
žete na Pohřební kapelu, Uraggan An-
drew, kapelu Děda Mládek Illegal Band
či velkolepou fireshow Backout Paradox.
Pro děti je připraven karneval, divadelní
pohádka, projížďka na koňském povoze
a mnoho masopustních aktivit. Děti,
které dorazí do průvodu v mas kách, do-
stanou sladkou odměnu. Vstup na akci
je zdarma.

Slavnostní masopustní průvod pro
děti i dospělé vyjde také ve 14 hodin od
ďáblického Obecního domu. Návštěv-
níky akce čekají také tradiční zabijač-
kové hody a od 19 hodin taneční zábava
v restauraci Na Růžku. red

Podvečery
pro rodinu o rodině

Rodina, to jsou vztahy, emoce, pe-
čování, radost i starost. Podve-
čery o rodině a pro rodinu pořá-

dané osmou městskou částí nabídnou
pravidelná setkání s odborníky na téma
dnešní mezigenerační rodiny, péče
o děti, o rodiče nebo sám o sebe. Odbor
zdravotnictví a sociálních služeb Prahy
8 a místostarostka Vladimíra Ludková
(ODS) zvou zájemce, aby přišli s pozva-
ným odborníkem i mezi sebou sdílet své
obavy, zkušenosti a dozvědět se po-
třebné informace. Podvečery pro rodinu
o rodině se konají v Městské knihovně
Bohnice nebo v Centru aktivačních pro-
gramů SOS Praha 8 vždy od 17.30 ho-
din. V Městské knihovně Bohnice se
uskuteční 23. února Podvečer na téma
Zdravé stárnutí a prevence demence.
V Centru aktivačních programů mohou
jeho návštěvníci 21. března získat rady
odborníků na téma Zlobivé dítě. red

Člen hereckého souboru Divadla pod
Palmovkou Adam Vacula zahájil v úte -
rý 17. ledna svou výstavu Mirrors. Sé-

rie nově vzniklých fotografických portrétů
z prostředí divadelní scény a jejího okolí dává
v prvé řadě nahlédnout do tváří a příběhů
lidských v netradičních momentech. Pro-

dejní výstava ve foyer Divadla pod Palmov-
kou potrvá do 18. února.

„Fotím jako deník a často fotky nechávám
bez úprav. Fotografováním si snažím zacho-
vat zdravý rozum a svým způsobem tím bo-
juji proti všednosti každodenního života,
když nestojím před kamerou, nejsem účast-
níkem, jen pozorovatelem lidských stavů
tak, jak opravdu vypadají. Fotografuji své
přátele, lidi, kteří jsou mi blízcí, lidi, kteří
mě fascinují, věci kolem mě. V Divadle pod
Palmovkou působím čtvrtou sezonu, a tak
mně napadlo se s diváky podělit o fotografie
svých kolegů, jak je vidím já a uspořádat pro-
dejní výstavu,“ řekl Adam Vacula, který po-
řizuje své fotografie na klasický kinofilm.

Herce Adama Vaculu mohou diváci v Di-
vadle pod Palmovkou vidět hned v několika
inscenacích: Laskavé bohyně, Pusťte Donnu
k maturitě!, Bezruký Frantík, 294 stateč-
ných, romeo&julie2022, Encyklopedie akč-
ního filmu nebo Zkrocení zlé ženy. Kromě di-
vadelních rolí je Adam také seriálovým
a filmovým hercem. Objevuje se například
v jedné z hlavních rolí nového televizního se-
riálu Zlatá Labuť. red

Výstava fotografií
Adama Vaculy

Na Rohanském nábřeží
se opravuje cyklostezka
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INZERCE V8-0201

Hlavní město se po více
než třiceti letech dočkalo
nové komory vodojemu.

Na Mazance byla komora uve-
dena v těchto dnech do ostrého
provozu, ten zkušební trval dva-
náct měsíců. Investorem akce
byla Pražská vodohospodářská
společnost.

Nová armaturní komora, jejíž
výstavba byla zahájena na po -
čátku roku 2020, je připojena
na stávající areálové rozvody
DN 800 a DN 1000. Objem nové
komory je 5250 metrů krychlo-
vých a zvyšuje celkovou kapacitu
vodojemu Mazanka na 17 250
met rů krychlových. „Nová komo -
ra vznikla z důvodu očekávané -
ho stavebního rozvoje v oblasti
Bubny – Zátory,“ vysvětlil tis ko -
vý mluvčí Pražských vodovodů
a kanalizací Tomáš Mrázek.

V Praze byl naposledy posta-
ven vodojem Jesenice II, a to
v roce 1991. Na území metropole

je nyní šedesát devět vodojemů
s celkovou kapacitou 758 744
metrů krychlových. V loňském
roce byla ukončena rozsáhlá re-
konstrukce vodojemů na Floře. 

Celková délka vodovodní sítě
na konci minulého roku dosáhla
3606 kilometrů, délka vodovod -
ní přípojek činila 891 kilometrů.

red

Na Osmičce se
bruslí i v únoru

Zabruslit si pod širým ne-
bem, i když jsou teploty
nad nulou. Takových míst

je v hlavním městě několik desí-
tek. Osmá městská část připra-
vila hned tři z nich. I v únoru si
mohou milovníci zimních sportů
zabruslit na koupališti Ládví, na
hřišti u školy Glowackého nebo
v Löwitově mlýně. Na všech
třech zaplatí návštěvníci vstup -
né 60 korun na den, děti do šesti
let bruslí zdarma.

Kluziště na koupališti Ládví
v Kobylisích je otevřeno pro ve-
řejnost denně od 14 hodin, o ví-
kendu od 9 hodin. 

Dalším kluzištěm je hřiště
u Základní školy Glowackého
v Bohnicích. Pro veřejnost je klu-
ziště otevřeno do konce února ve
všední dny od 14 hodin, o víken-
dech od 9 hodin.

Na kluziště Löwitův mlýn si
mů žete přijít zabruslit každý
den mezi 9. a 20. hodinou. red

Na Mazance vznikla
nová komora vodojemu
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Bezpečnější chlorování
na vodojemu Ládví I

Pražské vodovody a kanali-
zace zavedly na vo dojemu
Ládví I v o s mé městské

čás ti nejmodernější formu chlo-
rování pitné vody. Původní me-
toda, aplikace plynného chloru,
byla nahrazena výrobou chlor-
nanu sodného přímo v místě
dávko vání. „Velkou výhodou je
z provozního hlediska zejména
bezpečnost s ohledem na byto-
vou zástavbu v okolí. Eliminu-
jeme totiž skladování sudů
s plyn ným chlorem a jejich do-
pravu na místo dávkování,“
uved la vedoucí oddělní techno-
logie distribuční sítě Pražských
vodovodů a kanalizací Bohdana
Tláskalová. Stejnou technologii
používají Pražské vodovody a ka-
nalizace již od roku 2015 na vo-
dojemu Flora. Na vodojemu Lá-
dví I probíhá od ledna do dubna
letošního roku zkušební provoz.

Nová technologie výroby chlor-
nanu sodného v místě využití
použí vá jako surovinu běžnou
kuchyňskou sůl, což je oproti

provozování chlorovny s plyn-
ným chlorem provozně a obsluž -
ně méně náročné. „Nenakládá -
me tak s nebezpečnou látkou,
jakou byl dříve chlor. Tento způ-
sob chlorování v budoucnu plá-
nujeme zavést i na Úpravně vody
v Podolí,“ upřesnila Tláskalová.

Vlastní realizaci modernizace
hygienického zabezpečení pitné
vody na vodojemu Ládví I zajiš-
ťovala společnost Česká voda –
MEMSEP. red
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Velkoobjemové
kontejnery

Uvedená místa přistavení
velkoobjemových kontej-
nerů jsou pouze orientač -

ní. Skutečné umístění přistavení
kontejneru se může na základě
aktuální situace v da né ulici/lo-
kalitě lišit až o několik desítek
metrů. Termín přistavení kontej-
nerů se může z provozních dů-
vodu měnit, proto je nutné sledo -
vat aktualizace termínů na webu
městské části.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mí sy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný, nebezpečný odpad, bio -
od pad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory, počíta če, lednice
a sporáky. Zdroj MČ Praha 8

Datum Čas Lokalita Katastr
13. 2. 14.00–18.00 Kubišova x Pod Vlachovkou Libeň
13. 2. 15.00–19.00 Trojská x Nad Trojou Troja
14. 2. 14.00–18.00 Dolejškova x U Slovanky Libeň
14. 2. 15.00–19.00 V Zahradách x Na sypkém Libeň
15. 2. 14.00–18.00 Střížkovská 64 Libeň
15. 2. 15.00–19.00 Mlazická Čimice
16. 2. 13.00–17.00 Stejskalova x U Rokytky Libeň
16. 2. 14.00–18.00 Řešovská x Zelenohorská Bohnice
17. 2. 13.00–17.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín
17. 2. 14.00–18.00 Na Vartě Libeň
18. 2. 8.00–12.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
18. 2. 9.00–13.00 Na Dlážděnce x U Sloupu Troja
18. 2. 10.00–14.00 Pernerova x Sovova Karlín
20. 2. 14.00–18.00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy
20. 2. 15.00–19.00 Písečná x Na Šutce Kobylisy
21. 2. 14.00–18.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
21. 2. 15.00–19.00 Gdaňská x Toruňská Bohnice
22. 2. 13.00–17.00 Třebenická x Sebuzínská Kobylisy
22. 2. 14.00–18.00 Hnězdenská x Olštýnská Bohnice
23. 2. 14.00–18.00 K Haltýři (před domem 12) Troja
23. 2. 15.00–19.00 Pod Vod. věží x Nad Mazankou Libeň
24. 2. 13.00–17.00 Podhajská pole Bohnice
24. 2. 14.00–18.00 Dolákova x Hackerova Bohnice
24. 2. 15.00–19.00 Hlivická Bohnice
25. 2. 8.00–12.00 Na Hranicích x Kočova Čimice
25. 2. 9.00–13.00 Mazurská Bohnice
27. 2. 13.00–17.00 Štěpničná Libeň
27. 2. 14.00–18.00 Pod Vodáren věží (vých. konec) Libeň
28. 2. 14.00–18.00 Drahorádova Střížkov
28. 2. 15.00–19.00 Stejskalova x U Rokytky Libeň

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 tuky. To jsou například oleje ze
smažení a fritování, oleje ze sa-
látů, oleje z nakládaných potra-
vin, oleje a tuky z konzerv, mari-
nády na grilování, oleje z fondue.
■ 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 přelijte do PET
lahve. Pečlivě uzavřenou PET la-
hev naplněnou olejem pak mů-
žete vyhodit do speciální nádoby,
odevzdat v rám ci mobilního sbě -
ru nebezpečných odpadů a jed-
lých olejů nebo odevzdat ve sběr-
ném dvoře. Zdroj MČ Praha 8

Nádoby na
jedlé oleje a tuky

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů 

Služba mobilního sběru ne-
bezpečných odpadů a jed-
lých olejů je zdarma pro

občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poško-
zení životního prostředí či ohro-
žení zdraví obsluhy vozidla.

V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné zastáv -
ce, kontaktujte řidiče tohoto vo-
zidla na telefonním čísle 284 098

887, 284 098 888. V rámci mo-
bilního sběru je mož né odložení
tohoto odpadu:
■Nebezpečné: rozpouštědla, ky-
seliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk s nebezpečnými vlast-
nostmi, barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čis-
ticí prostředky), léčiva
■Ostatní: jedlý olej a tuk (v PET
lahvích) Zdroj MHMP

Trasa A, sobota 4. 3. 2023
■ Křižovatka ulic Prosecká x Pod Labuťkou 8.00–8.20
■ Křižovatka ulic Stejskalova x U Rokytky 8.40–9.00
■ Křižovatka ulic Chocholouškova x Elznicovo nám. 9.10–9.30
■ Křižovatka ulic Ronkova x Na Žertvách 9.40–10.00
■ Ulice Molákova (parkoviště naproti ČEZ) 10.30–10.50
■ Křižovatka ulic Křižíkova x Peckova (u kostela) 11.00–11.20
■ Křižovatka ulic Křižíkova x Lyčkovo náměstí 11.30–11.50

Trasa B, úterý 7. 3. 2023
■ Křižovatka ulic Vosmíkových x náměstí Na Stráži 15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Rozšířená x Na Stírce 15.30–15.50
■ Křižovatka ulic Pakoměřická x Březiněveská 16.10–16.30
■ Křižovatka ulic Opálkova x Kyselova (u parkoviště) 16.40–17.00
■ Křižovatka ulic Střelničná x Davídkova 17.10–17.30
■ Křižovatka ulic Třebenická x Frýdlantská 17.40–18.00
■ Křižovatka ulic Březová x Kaštanová 18.10–18.30
■ Křižovatka ulic Jelínkova x Formánkova 18.40–19.00

Kontejnery
na elektroodpad
■ Bedřichovská 1957/10
■ Červenkova 527/2
■ Čimická 769/96
■ Chlumčanského 10 x Bulovka
■Křižíkova x Karlínské náměstí
■Křižíkova 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
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