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STANOVIŠTĚ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

19. 8. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická, Čimice
15.00–19.00
Kubišova x S. K. Neumanna, Libeň

20. 8. 13.00–17.00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou, 
Bohnice
14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Nad 
Mazankou, Libeň

21. 8. 15.00–19.00
Hnězdenská x Olštýnská, Troja

23. 8. 13.00–17.00
K Olympiku x Nekvasilova, Karlín
14.00–18.00
Petra Slezáka x Urxova, Karlín

 15.00–19.00
Na Truhlářce, Libeň

24. 8. 13.00–17.00
Klecanská x Na Ládví, Kobylisy
15.00–19.00
Kubíkova, Kobylisy

25. 8. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská, Libeň
15.00–19.00
Kašparovo náměstí, Libeň

28. 8. 13.00–17.00
Sopotská x Bydhošťská, Bohnice
14.00–18.00
Mazurská, Troja

Strom hrdina bojuje o život 
v neprodyšné betonové pasti
Střížkov – Dvacetimetrový javor 
jasanolistý zkrášluje u trafo-
stanice ulici Teplická. Řada 
kolemjdoucích se alespoň letmo 
dotkne jeho kmene, někteří 
pohladí jeho listy. Od letošní-
ho května má také titul Strom 
hrdina, který uděluje Nadace 
Partnerství.

Jak nadace uvedla, strom se 
„provinil“ tím, že vlastníkovi 
pozemku brání v rozšíření par-
koviště. Vlastník tedy požádal 

o pokácení stromu, které bylo 
v červenci roku 2020 povoleno, 
aby se následně sám proti němu 
odvolal. Důvody byly ekono-
mické: náklady spojené s káce-
ním, výsadbou nových stromů 
a zajištěním potřebné péče o ně. 
Životní podmínky stromu však 
byly výrazně ztíženy, kořeny 
byly zavezeny sutí, okolí zalito 
betonem a následně byl celý 
prostor pod korunou zasypán 
navážkou zeminy. (red)

STŘÍŽKOVSKÝ JAVOR nezlomila ani beto-
nová zátka. Zdroj: Nadace Partnerství

KRÁTCE Z OSMIČKY

Festival mezinárodní 
kuchyně
Karlín – Fantastickou nabíd-
ku exotických jídel z celého 
světa a bohatý doprovodný 
program včetně hudebního 
vystoupení kapely IBBY and 
CREW, to slibuje Festival 
mezinárodní kuchyně. Usku-
teční se v neděli 28. srpna 
(11.00–20.00 hod.) na Karlín-
ském náměstí. (red)

Letní fi lmy na Palmovce
Libeň – Projekce fi lmů pod 
širým nebem ve dvoraně 
kina Humanita (Nová-
kových 20–22) pokračují 
i v srpnu. Program: čt 18. 8. 
od 20.30 hod. Kdyby radši 
hořelo a čt 25. 8. od 20.30 hod. 
Nejhorší člověk na světě. 
Vstupné 135 Kč, občerstve-
ní včetně točeného piva od 
19.00 hodin. Více informací na 
www.humanita489.cz. (red)

Dvacet let od povodně
Libeň – Praha 8 zve na výstavu 
přibližující jednu z nejničivěj-
ších povodní na území města 
Prahy. Prohlédnout si ji může-
te až do 23. září (pondělí–čtvr-
tek) v Bílém domě, U Meteo-
ru 6. Vstup je zdarma. (red)

800 korun za dvě hodiny 
povídání. Vezmete to?
Praha – Během září 2022 až čer-
vence 2023 bude v Praze probíhat 
prestižní Mezinárodní výzkum 
dospělých PIAAC, který pořádá 
Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). Česká 
republika se výzkumu účastní 
společně s více než 30 zeměmi 
z celého světa. 

Na vybrané domácnosti se v této 
době obrátí tazatelé výzkumných 
společností. Rozhovor s tazatelem 
bude trvat přibližně dvě hodiny 
a každý respondent obdrží za 
účast fi nanční odměnu 800 Kč. 
Pro úspěch výzkumu je zásadní, 
aby se zapojilo co nejvíce oslo-
vených domácností, neboť jsou 
vybrány právě ony a podle mezi-
národní metodiky nemohou být 
nahrazeny. Data budou uchována 
jako přísně důvěrná, zpracována 
hromadně a použita výhradně pro 
účely výzkumu.

Cílem je zjistit, jak jsou občané 
v jednotlivých zemích připraveni 
na výzvy současné doby, jako jsou 
změny na trhu práce či rostoucí 
využívání digitálních technologií. 
Výzkum se proto zajímá o pra-
covní zkušenosti a vzdělávání, ale 
i o uplatňování různých doved-
ností v každodenním životě. Info 
na www.piaac.cz. (red)

Do města vyjedou 
popeláři s kamerami
Praha – Městská společnost OICT 
začne testovat využití technologie 
obrazové analýzy a umělé inte-
ligence pro pravidelné sledování 
veřejného prostoru, které odhalí 
odchylky od výchozího stavu 
a ohodnotí jejich závažnost.  

Pilotní projekt se zaměří na 
navržení, vybudování a otestová-
ní systému na vozidlech, která se 
v pražských ulicích běžně pohybu-
jí. Jedná se například o popelářská, 
rozvážková a jiná vozidla. Ta budou 
osazena přenositelným systémem 
zahrnujícím kamerové a polohové 
senzory s výpočetní jednotkou 
a modulem pro přenos dat. Díky 
tomu získá hlavní město informace, 
které využije pro analýzu stavu ulic. 

„Projekt nám umožní mimo jiné 
průběžně a v reálném čase sledo-
vat šířku záchranářské uličky pro 
vozidla integrovaného záchran-
ného sboru, špatně zaparkovaná 
vozidla bránící například svozu 
odpadu nebo nepořádek kolem 
kontejnerů na tříděný odpad,“ 
upřesnil projektový manažer OICT 
Vojtěch Štěch. (red)

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY! 

VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotografi i pošlete s krátkým popiskem 
na e-mail martin.dudek@ceskydomov.cz. Do předmětu mailu uveďte: Staňte se 
fotografem. Fotografi i, která zaujme naše redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku 
Naše Praha. Za otištěnou fotografi i (velikost nejméně 250 kb!) čeká na autora odměna 
v podobě vstupenek na zajímavou pražskou akci, případně jiná radost, třeba kniha. 
Pravidla pro využití a oceňování fotografi í najdete na nasepraha.cz.   (red)

„POSÍLÁM FOTKU 
Z PARKU u vršovického 
nádraží. Je to pomník 
zahrádkářské kolonii 
Na Slatinách,“ napsal nám 
Jan Diviš a dovysvětlil: 
„Nouzové kolonie v oblasti 
Michle, Záběhlic i Strašnic 
vznikaly po připojení 
těchto čtvrtí k Velké Praze 
roku 1922. Město Praha 
umožnilo legionářům 
postavit si zde na měst-
ských pozemcích domky. 
Na strašnické straně 
železniční trati jsou zase 
rozsáhlé železničářské 
kolonie zahrnující katego-
rie od slušných rodinných 
domků až po nouzové 
stavby.“ Za pěknou foto-
grafi i i exkurzi do historie 
Naše Praha děkuje.

ZA FOTOGRAFII O
DMĚNA


