
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

„My, níže podepsaní občané, se pro-
střednictvím této petice obrací -
me na Magistrát hl. města Pra -

hy, Horní a dolní komoru Parlamentu ČR
a žádáme o exhumaci a důstojné pohřbení
národních hrdinů a bojovníků za naši svo-
bodu proti německému nacismu a komunis-
tické diktatuře, jež jsou dosud pohřbeni
v hromadných hrobech Ďáblického hřbi-
tova,“ píše se v petici. Představitelé petičního
výboru v ní vyjadřují nespokojenost s tím,

že lidé, kteří přišli o život při odporu proti
totalitním režimům, leží ve společných šach-
tách se svými vrahy či zrádci.

„Naše petice vznikla z obavy o osu dy sto-
vek pozůstatků našich hrdinů, jejíž těla byla
během období německé okupace a komu-
nismu naházena do hromadných hrobů Ďá-
blického hřbitova. Najdeme zde Dr. Lyčku,
štábního kapitána Morávka, „te tu“ Morav-
covou, Zelenku Hajského, Zdenku Mašíno-
vou či Záviše Kalandru a další. Navíc zde leží

Deset tisíc podpisů za vyzdvižení
ostatků z Ďáblického hřbitova

pomícháni se zrádci Čurdou, Gerikem, Ema-
nuelem Moravcem a vrahy K. H. Frankem či
Daluegem,“ uvedl iniciátor petice Michal
Švarc (Patrioti) a zastupitel městské části
Prahy 8, na jejímž území Ďáblický hřbitov
leží.

Podle Švarce jsou v místě také s největší
pravděpodobností pohozena těla sedmi sta-
tečných z kostela sv. Cyrila a Metoděje. Pod
peticí je už na deset tisíc podpisů. „Ďáblický
hřbitov totiž sloužil během naší pohnuté his-
torie jako místo k bezcitnému odkládání os-
tatků nepřátel a obětí obou totalitních re-
žimů, které ovládly naši vlast. Chceme pro
ně dosáhnout důstojného pohřbení. Dlužíme
jim to,“ dodal starosta Prahy 8 Ondřej Gros
(ODS). Petenti žádají zahájení dialogu s do-

pokračování na straně 3
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BŘEZEN
Vychází 13. 3. 2023

Už téměř deseti tisíci podpisy podpořili lidé petici žádající nalezení

a vyzdvižení těl národních hrdinů a odbojářů proti totalitním

režimům z neoznačených masových hrobů Ďáblického hřbitova.

Iniciativu podpořil i premiér Petr Fiala (ODS).
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Rekonstrukce domu pro
zdra votně znevýhodně né
obyvatele by měla vyjít

měs to na 27 milionů korun včet -
ně DPH. Dosud bylo proin vesto -
váno zhruba 23 milionů korun.

„Hlavní město dlouhodobě trpí
nedostatkem služeb pro zdra-
votně znevýhodněné Pražany,
které roky vyváželo do ústavů
zřízených komunisty v pohra-
ničí, daleko od jejich příbuzných
a přátel. Dospělé a bohužel i děti
s chováním náročným na péči
metropole nechá vala léta žít
v psychia trických léčebnách,“
uvedla bývalá pražská radní pro
oblast sociální politiky a zdravot-
nictví Milena Johnová (Praha
sobě).

„Jako nová radní budu i nadále
rozvíjet kapacity pro lidi se zdra-
votním postižením a podporovat
vznik projektů komunitního
typu, jako je například nový do-
mov sociálních služeb Na Dláž-
děnce, na celém území Prahy. Za
sedm let, co mám sociální oblast
u nás na Dvojce na starosti, se
nám podařilo mnohé a já jsem
ráda, že budu moci zkušenosti
přenést do celého města. Záro-
veň navázat na práci mé před-
chůdkyně. Každý je pro nás dů-
ležitý a nikoho v tom nenecháme
samotného. Kvalitní péče musí
být pro Pražany dostupná pri-
márně v Praze, tedy tam, kde
většina z nich strávila celý svůj
život,” řekla náměstkyně praž-
ského primátora pro oblast so -
ciál ní péče Alexandra Udženija
(ODS).

V přízemních prostorách do -
mu je v plánu zřízení komunit-

ního bydlení pro Pražany s těž-
šími formami autismu tak, aby
měl každý z nich svůj pokoj a do-
statečné soukromí. Nově vzniklá
pobytová služba by měla umož-
nit čtyřem klientům vytvářet si
za podpory pracovníků vlastní
místo pro život. Dle jejich přání
a potřeb se zapojit do běžného
chodu domácnosti a získat vě-
domí „být doma“. Služba svým
prostorovým uspořádáním, vy-
bavením, náplní programu a pří-
stupem pracovníků má snahu co
nejvěrněji přiblížit samostatný
život v běžném bytě. 

Vzhledem k cílové skupině uži-
vatelů je základním stavebním
kamenem služby individuální
přístup, cílené používání metod
a přístupů práce s lidmi s autis-
mem a zajištění nepřetržité do-
stupnosti podpory a péče. Sociál -
ní službu by měla provozovat
organizace Ruka pro život.

„Služ ba je určena lidem s po-
ruchou autistického spektra
s vy sokou mírou potřebné pod-
pory a chováním náročným na
péči. Tito lidé dlouhodobě propa-
dávali sítí sociálních služeb a ne-
nacházeli důstojné místo pro ži-
vot.  Právě nepřetržitý provoz
služby během celého roku a pod-
pora klientům kladou vysoké ná-
roky na personální i prostorové
zabezpečení služby, tak aby bylo
možné uspokojovat potřeby uži-
vatelů, zajistit jejich bezpečí, po-
skytnout potřebný podíl indivi-
duální péče a také poskytovat
službu v odpovídající kvalitě,”
vysvětlila ředitelka organizace
Ruka pro život Lenka Antonie
Janištinová.

V nadzemních podlažích chce
hlavní město zřídit chráněné
a sa mostatné bydlení pro lidi se
zdravotním znevýhodněním,
kte ří potřebují vyšší míru podpo -
ry. „Jako rodiče těžce postižené -
ho syna si velmi vážíme iniciativy
pražského magistrátu zřídit po-
bytovou sociální službu pro
klien ty náročné na péči. V mi -
nulosti jsme oslovili nespočet po-
skytovatelů sociálních služeb,
přičemž velká část z nich našeho
syna odmítla. Uspěli jsme pouze
v jednom případě, syn se však
nedokázal dostateč ně adaptovat
na zavedený režim, který byl
v za řízení nastaven. V tomto
smě ru si velmi ceníme snahy
hlav ního města vytvořit sociální
službu modelovanou na míru
s ohledem na vysoce specifické
potřeby klientů, jako je náš syn,“
popsala Hana Masopusto vá, kte -
rá má dlouhodobý zájem o po-
dobnou službu.

Bytový dům je umístěn v rezi-
denční části Prahy 8, je obklopen
zahradou a po rekonstrukci je
bezbariérový. Budova již v minu-
losti sloužila jako zařízení sociál -
ních služeb, od roku 2016 však
byla prázdná, chátrala a městská
část ji plánovala prodat. Díky do-
hodě mezi osmou městskou částí
a hlavním městem byl nakonec
dům v roce 2020 předán a svě-
řen příspěvkové organizaci Do-
mov sociálních služeb Vlašská,
která zde ve spolupráci s magis-
trátem zajistila projekt celkové
rekonstrukce.

„Jsme rádi, že můžeme být
u tvorby nových komunitních so-
ciálních služeb. Tato služba je
vstupenkou do péče 21. století,
bude zaměřena na lidi, jejich
sku tečné potřeby, preferenci
a vů li. To vše v důstojném pro-
středí,“ dodal ředitel Centra ko-
munitních služeb Pro život Mar-
tin Kahánek. red

Dům Na Dlážděnce zabydlí autisté či
lidé s jiným zdravotním znevýhodněním
Hlavní město dokončilo kompletní rekonstrukci
domu v ulici Na Dlážděnce v Praze 8. Vzniknou
zde nové pobytové služby pro Pražany, kteří
potřebují specializovanou péči a chráněné byty.
Tento projekt je dalším krokem hlavního města
na cestě k dostupným sociálním službám na
území Prahy, aby se lidé se zdravotním
znevýhodněním nemuseli stěhovat za péčí do
jiných krajů republiky. 

Nové útočiště pro lidi se zdravotním postižením
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3 Zpravodajství z Prahy 8

tčenými institucemi České repu-
bliky o financování celé akce, za-
hájení exhumace a důstojného
pohřbení v označených hrobech.

Podpora premiéra
K řešení letitého problému se

historicky přihlásil nejeden poli-
tik, naposledy premiér Petr Fia -
la. Ten se totiž nedávno setkal se
členy petičního výboru. Při Úřa -
du vlá dy tak vznikne skupina od-
borníků, historiků a zástupců
institucí. Jejich úkolem bude
křiv du napravit. „Ďáblický hřbi-
tov má temnou a pohnutou mi-
nulost. Je to místo, kde spočívají
jak oběti nacistického a komunis-
tického teroru, tak bohužel i je-
jich trýznitelé. Jde o velkou his-
torickou křivdu a není možné,
aby hrdinové měli místo ve stej-
ných hrobech jako zločinci,“
uvedl k tomu premiér Fiala.

Za pravdu dávají politikům
i někteří historici, podle nich

měla být těla ze hřbitova exhu-
mována už dávno. „Ti lidé jsou
v odpadových jámách, jsou prak-
ticky na smetišti, takže je po-
třeba tuhle historickou hrůz -
nou skutečnost napravit,“ uvedl
Eduard Stehlík, kte rý je i ředite-
lem památníku v Lidicích. Podle
něj by se jednalo o exhumaci ně-
kolika stovek těl, pravděpodob-
nost nalezení a iden tifikaci kon-
krétních ostatků je podle něj
realistická, i na základě analýz
DNA. Podle místa vyzdvižení os-
tatků pátera Josefa Toufara se
dají určit polohy dalších. „Zdů-
razňuji to – jedná se o archeolo-
gickou exhumaci. A existuje tady
celá řada vynikajících odborníků
v tom to státě, kteří jsou schopni
je provádět,“ dodal. 

Petice k žádosti o nalezení
a vyzdvižení těl národních hr-
dinů a odbojářů proti totalitním
režimům z neoznačených maso-
vých hrobů Ďáblického hřbitova
v Praze 8 stále běží na webu vaz-
mesihrdinu.cz. Jan Štoll

dokončení ze strany 1

Deset tisíc podpisů za vyzdvižení...

INZERCE V8-0302
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Lepší péče 
na Bulovce

Fakultní nemocnice Bulovka rozši-
řuje spektrum poskytované pre-
natální péče rodičkám a následné

postnatální péče o novorozence. Díky
neustále se rozvíjející multioborové spo-
lupráci je nyní Bulovka schopna nabíd-
nout těhotným ženám a novorozencům
komplexní péči od prenatální diagno-
stiky a komplexního poradenství v tě-
hotenství přes vedení porodu až po no-
vorozeneckou chirurgii vybraných
vrozených vývojových vad, a to včetně
operací předčasně narozených dětí. Ga-
rantem centra je Oddělení dětské chi-
rurgie a traumatologie vedené primá-
řem Janem Škvařilem.

Činnost nového centra zajišťuje v úz -
ké spolupráci odborný zdravotnický per-
sonál oddělení dětské chirurgie a trau-
matologie, gynekologicko-porodnické
kliniky Fakultní nemocnice Bulovka
a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
neonatologického oddělení a anestezi-
ologicko-resuscitačního oddělení. Cílem
centra je pomoci rodinám, které čekají
dítě s podezřením na vrozenou vývojo-
vou vadu. Rodiče nenarozeného dítěte,
u nějž ultrazvukové vyšetření v těho-
tenství stanoví podezření na přítomnost
vrozené vady, často prožívají nejistotu
až do doby potvrzení vady a určení dal-
šího postupu. Nezřídka pak hledají in-
formace sami a obtížně se v nich orien-
tují. Centrum rodičům nabízí odborné
konzultace, poradenství a pomoc s orga -
nizací péče.

V nově vzniklém centru mohou tě-
hotné ženy absolvovat sérii podrobných
odborných vyšetření a konzultací všech
prenatálně zjištěných chirurgických dia-
gnóz. Samozřejmostí je i genetické po-
radenství. Rovněž je jim poskytnuta
předoperační, operační a pooperační in-
tenzivní péče o novorozence a také mož-
nost hospitalizace rodičů na standard-
ních či nadstandardních pokojích. Podle
charakteru onemocnění je centrum
schopno zajistit dlouhodobé ambulantní
sledování dítěte. red

Vláda a Agentura Evropské unie pro
Kosmický program (EUSPA) pode-
psaly společné memorandum o pod-

poře stěhování agentury do budovy Nové Pal-
movky, která byla dlouhodobě bez využití.
„Aplikace systémů družicové navigace, tele-
komunikace a pozorování Země využívají
stamiliony Evropanů každý den. Kromě vy-
užití v dopravě je tu i zemědělství, energetika
či nakládání s přírodními zdroji. EUSPA tak
nabízí České republice, našim firmám, vý-
zkumným pracovištím i běžným občanům
obrovské příležitosti,“ uvedl ministr dopravy
Mar tin Kupka (ODS), který za kosmické ak-
tivity v naší republice odpovídá.

Dynamický růst agentury EUSPA se síd-
lem v Praze si během následujících dvou let
vyžádá její stěhování do nových prostor.
Z pražských Holešovic se bude agentura
v roce 2025 stěhovat do nedaleké budovy
Nová Palmovka.

„S novým sídlem budovy se Praha stane
prestižním mezinárodním vědeckým cen-
trem evropských kosmických programů s ne-
zanedbatelným ekonomickým významem
pro českou ekonomiku. Celkový budou cí pří-
nos pro HDP České republiky do roku 2027
je odhadován na devět miliard korun s kaž-
doročním přínosem 600 milionů korun,“
řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Podepsané memorandum o porozumění
mezi vládou ČR a agenturou EUSPA je vy -
jádřením podpory české vlády agentuře
EUSPA. Budova Nové Palmovky bude agen-
tuře k dispozici od roku 2025. 

„Nová budova a datové centrum nám po-
skytnou nové příležitosti k dalšímu rozvoji
implementace Kosmického programu EU,“
doplnil výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da
Costa. Evropská unie přikládá kosmickým
aktivitám stále větší význam, což je patrné
i z no vě založeného programu bezpečného
družicového spojení IRIS2. Počet kosmic-
kých odborníků v Praze se tak dále navýší
nad rámec aktuálně předpokládaných 550.

Agentura EUSPA vznikla na půdorysu
Agentury EU pro evropský družicový glo-
bální navigační systém (GSA) v roce 2021.
GSA sídlila od září 2012 v pražských Hole-
šovicích. Nad rámec původního zaměření na
družicovou navigaci rozšířila svoji působnost
i k ostatním unijním družicovým systémům,
jako je Copernicus pro pozorování Země a te-
lekomunikační GOVSATCOM pro vládní dru-
žicové spojení, a také k ochraně unijních kos-
mických infrastruktur. K úkolům EUSPA
patří zejména bezpečnostní akreditace dru-
žicových systémů, rozvoj trhu a využití dat
a služeb Kosmického programu unie a také
podpora podnikání v této oblasti. red

Agentura pro kosmický
program míří na Palmovku

Praha je jedním z hlavních měst družicové navigace na světě.
A těch je méně než počet prstů jedné ruky. Od roku 2021 je hlavní
město také sídlem jedné z nejvýznamnějších kosmických agentur
na světě, agentury Evropské unie pro Kosmický program.
Oficiálním sídlem agentury, která rozšiřuje v České republice svou
působnost a potřebuje získat nové prostory, se od roku 2025 stane
Nová Palmovka v Praze 8. 
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Každé dvě vteřiny zabliká
po setmění jediný maják
na Vltavě. Vyrostl na os-

trohu u Libeňského ostrova. Vod -
ní motoristé se zde totiž po set -
mění špatně orientovali. Pro to se
rozhodli vybudovat nový, téměř
třímetrový červenobíle pruho-
vaný maják. Měsíc po svém zpro-
voznění maják dokonce zachrá-
nil život padesátiletému mu ži.

Co vlastně lodníky z přístavu
v Libni přivedlo na myšlenku
vztyčit orientační bod, bezpečně
navádějící plavidla od Podbaby
k ostrovu a zpět? Podle zkuše-
ného kapitána parníku a před-
sedy Klubu vodních motoristů
Libeňský ostrov Romana Kel -
bicha to bylo především nadšení.
Roli samozřejmě sehrála i péče
o bezpečí pasažérů plujících po
řece v tomto poměrně riskant-
ním úseku. „Je to skutečně první
maják, který je funkční a který
plní to, co se od majáku očekává.
To znamená, přesně ukáže lo-
dím, kde končí výběžek ostrova,"
uvedl Roman Kelbich. Jak dodal,
několik lodí tu už narazilo na dno
a poškodily se. „To byl jeden z dů-
vodů stavby, protože tady ztro-
skotaly tři lodě právě na špici os-
trova, kde maják je."

„Když se plavíte v noci po
prou du směrem k Podbabě
a chce te zakotvit v přístavu na
ostrově, nevidíte jeho špici. Dříve

se kapitáni orientovali třeba pod -
le lamp na silnici na protějším
břehu. Jenže stačilo, aby jedna
z lamp nesvítila, kapitán zatočil
kormidlem dřív, než měl, a na
špi ci ostrova narazil. Pod vodou
se tam ukrývají velké kameny,“
popsal Kelbich.

Předseda klubu rovněž připo-
míná, že maják plní funkci tak-
zvaného náměrníku. „Když po-
plujete z Podbaby proti proudu
skrz dva mosty, povede vás ma-
ják plavební dráhou. Stále je
ovše m třeba dávat pozor na vítr
a na spodní proudy,“ řekl dále ka-
pitán Kelbich.

Na Libeňském ostrově ve dvou
klubech kotví přes šest desítek
lodí. Maják slouží nejen pro ně,
ale i pro ostatní, které jezdí oko -
lo. Iniciátor projektu Roman Kel-
bich, který se stal i jakýmsi
„stráž cem majáku“. 

Když byla v roce 2002 povo-
deň, tak tu voda stoupla o šest
metrů. Proto má maják pevnou
železobetonovou konstrukci.
Svě telná hlavice má nejsilnější
LED diodovou žárovku, která šla
sehnat a v případě povodně ji lze
sundat. Světlo majáku by mělo
být vidět až na vzdálenost pěti
kilometrů. Jedná se většinou
o věž, na jejímž vrcholu se na-
chází optická soustava, která vy-
sílá paprsek světla na velké vzdá-
lenosti, a upozorňuje tak lodě na
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Jediný vltavský maják se před dvanácti
lety rozsvítil na Libeňském ostrově 

Nejznámější maják světa stál na ostrově Faru,
první a jediný funkční maják na Vltavě stojí
v Praze na spodním výběžku Libeňského ostrova.
Před dvanácti lety ho zde na vlastní náklady
vybudovali vodní motoristé z Libeňského
ostrova. 

blížící se pevninu. Maják má tvar
věže, aby byl vyvýšen nad hla-
dinu moře, a byl tak dobře vidi-
telný na větší vzdálenosti. Často
je stavěn na útesech, aby se ještě
více zvětšila jeho výška. Světlo
z majáku může být viditelné na
vzdálenosti desítek kilometrů.

V dřívějších dobách byly ma-
jáky většinou osazeny stálou lid-
skou posádkou, která měla za
úkol obsluhovat světelnou jed-

notku majáku, ale v dnešních do-
bách jsou majáky většinou mo-
dernizovány a automatizovány,
lidská obsluha není nadále po-
třebná. Optická soustava majáku
pracuje buď s reflektorem, Fres-
nelovou čočkou nebo kombinací
obojího. Cílem těchto systémů je
koncentrace světla do jednoho
směru, zvýšení jeho intenzity
a vzdálenosti, ze které lze maják
pozorovat. red
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Trasa A – středa 19. 4.
■ Křižovatka ulic Prosecká x Pod Labuťkou 15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Stejskalova x U Rokytky 15.40–16.00
■ Křižovatka ulic Chocholouškova x Elznicovo nám. 16.10–16.30
■ Křižovatka ulic Ronkova x Na Žertvách 16.40–17.00
■ Ulice Molákova (parkoviště naproti ČEZ) 17.30–17.50
■ Křižovatka ulic Křižíkova x Peckova (u kostela) 18.00–18.20
■ Křižovatka ulic Křižíkova x Lyčkovo náměstí 18.30–18.50

Trasa B – úterý 18. 4.
■ 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 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

Trasa C – sobota 25. 3.
■ Křižovatka ulic Chotovická x Libišská 8.00–8.20
■ Křižovatka ulic Hovorčovická x Mirovická 8.40–9.00
■ Ulice Písečná (u č. 442, za prodejnou) 9.10–9.30
■ Křižovatka ulic Služská x Přemyšlenská 9.40–10.00
■ Křižovatka ulic Větrušická x Mašínova 10.10–10.30
■ Křižovatka ulic Ke Stírce x Pod statky 10.40–11.00
■ Křižovatka ulic Na Dlážděnce x Nad Hercovkou 11.10–11.30
■ Křižovatka ulic Nad Rokoskou x Kubišova 11.40–12.00

Trasa D – úterý 28. 3.
■ Křižovatka ulic Bohnická x Ústavní 15.00–15.20
■ Ulice Eledrova (u č. 730) 15.30–15.50
■ Ulice Zhořelecká (parkoviště u prodejny) 16.00–16.20
■ Křižovatka ulic Na Bendovce x Kostřínská 16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Vratislavská x Štětínská 17.00–17.20
■ Křižovatka ulic Mazurská x Svídnická 17.30–17.50
■ Ulice Olštýnská (parkoviště) 18.00–18.20
■ Ulice Podhajská pole (parkoviště) 18.30–18.50

Trasa E – středa 29. 3.
■ Křižovatka ulic Křižíkova x Lyčkovo náměstí 8.00–8.20
■ Křižovatka ulic Ronkova x Na Žertvách 8.40–9.00
■ Křižovatka ulic Vosmíkových x náměstí Na Stráži 9.20–9.40
■ Křižovatka ulic Střelničná x Davídkova 10.00–10.20
■ Křižovatka ulic Služská x Přemyšlenská 10.40–11.00
■ Ulice Podhajská pole (parkoviště) 11.20–11.50

Trasa F – středa 29.3.
■ Ulice Ouholická (u č. 453) 15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Drahanská x Chlumínská 15.30–15.50
■ Ulice Na Zámkách (parkoviště centrum Draháň) 16.00–16.20
■ Křižovatka ulic Na průhonu x Korycanská 16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Kočova x Na hranicích 17.00–17.20
■ Ulice K Ládví (parkoviště u restaurace) 17.30–17.50

Dolní Chabry – Dolní Chabry,
Ďáblice, Březiněves – úterý 18. 4. 

■ Křižovatka ulic Ulčova x Ústecká 15.00–15.20 
■ Hrušovanské náměstí 15.30–15.50
■ Bílenecké náměstí (k ulici Měděnecká) 16.00–16.20
■ Křižovatka ulic Hřenská x Květnová 16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Šenovská x U Spojů 17.00–17.20
■ Ulice U Prefy (vedle č. p. 771/25) 17.30–17.50
■ Křižovatka ulic Kostelecká x Legionářů 18.00–18.20 
■ Ulice U Parku (před úřadem MČ) 18.40–19.00

Zdroj MHMP

Velkoobjemové
kontejnery

Datum Čas Lokalita Katastr
13. 3. 14.00–18.00 Pivovarnická 7 Libeň
13. 3. 15.00–19.00 Janečkova Kobylisy
14. 3. 13.00–17.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín
14. 3. 14.00–18.00 Služská x Přemyšlenská Kobylisy
15. 3. 14.00–18.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
15. 3. 15.00–19.00 Pod Vod. věží x Nad Mazankou Libeň
16. 3. 14.00–18.00 Roudnická Střížkov
16. 3. 15.00–19.00 Hnězdenská x Olštýnská Troja
17. 3. 14.00–18.00 Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy
17. 3. 15.00–19.00 Tanvaldská 1 Kobylisy
18. 3. 8.00–12.00 Drahorádova Střížkov
18. 3. 9.00–13.00 Frýdlantská Kobylisy
20. 3. 14.00–18.00 K Haltýři x Velká Skála Troja
20. 3. 15.00–19.00 Nekvasilova x K Olympiku Karlín
21. 3. 14.00–18.00 Havlínova x Pohnertova Kobylisy
21. 3. 15.00–19.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
22. 3. 14.00–18.00 Křivenická x Čimická Čimice
22. 3. 15.00–19.00 Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice
23. 3. 13.00–17.00 Kurkova Kobylisy
23. 3. 14.00–18.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
24. 3. 14.00–18.00 Na Dlážděnce x U Sloupu Troja
24. 3. 15.00–19.00 Kandertova x Lindnerova Libeň
25. 3. 8.00–12.00 Řešovská x Zelenohorská Bohnice
25. 3. 9.00–13.00 Mazurská Bohnice
27. 3. 13.00–17.00 Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy
27. 3. 14.00–18.00 Pekařova x Jestřebická Čimice
28. 3. 14.00–18.00 Řešovská x Zelenohorská Bohnice
28. 3. 15.00–19.00 Gdaňská x Toruňská Bohnice
29. 3. 14.00–18.00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice
29. 3. 15.00–19.00 Roudnická Střížkov
30. 3. 14.00–18.00 Na Přesypu x Pod Přesypem Troja
30. 3. 15.00–19.00 Hnězdenská x Olštýnská Troja
31. 3. 13.00–17.00 Tanvaldská 1 Kobylisy
31. 3. 14.00–18.00 Kubišova x Gabčíkova Libeň

Uvedená místa přistavení
velkoobjemových kontej-
nerůjsou pouze orientač -

ní. Skutečné umístění přistavení
kontejneru se může na základě
aktuální situace v dané ulici/lo-
kalitě lišit až o několik desítek
metrů. Termín přistavení velko-
objemových kon tejnerů se může
z provozních důvodu měnit, pro -
to je nutno sledovat aktualizace
termínů na webu městské části.

Do velkoobjemových kontej-
nerů je možné odložit starý ná-
bytek, koberce, linolea, zrcad la,
umyvadla, vany a WC mísy, staré

sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty.

Do velkoobjemových kontejne -
rů nelze odkládat živnostenský
odpad, jiný odpad než objem ný,
jako je např. směsný ko munální
odpad, který lze vhodit do běžné
sběrné nádoby, nebezpečný od-
pad (například autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a spo-
ráky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez-
platná.

Ve sběrných dvorech je možné
si domluvit zajištění odvozu od-

padu. Cena této nadstandardní
služby je stanovena za naložení
(rozhoduje množství odpadu)
a za ujeté kilometry. Odvézt je
možné veškerý odpad, který lze
odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.

Zdroj MČ Praha 8

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů
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