
    
 

Třetí ročník iniciativy Ukliďme Česko, proběhl i v Praze 8 

Tisková zpráva MČ Praha 8 ze dne 20. dubna 2016 

 

V sobotu 16. dubna 2016 proběhl na pěti ohlášených lokalitách úklid černých skládek a volně 

pohozeného smetí. Jednalo se o třetí ročník iniciativy Ukliďme Česko, který městská část 

Praha 8 podpořila. Celkově se podařilo posbírat více než 19 tun odpadu. Při akci byl také 

zajištěn jeden celostátně hledaný muž, který v lokalitě Proseckých skal přebýval. 

 

„Letošní úklid se velmi povedl a potvrdil, že občané a zájmové spolky s podporou radnice umí 

táhnout za jeden provaz a vykonat spoustu dobré práce, když se chce, a z toho mám opravdu 

velkou radost. Díky proto všem, kteří se do úklidu zapojili, a těším se na další akce 

uskutečněné v podobném duchu,“ říká radní pro životní prostředí Prahy 8 Anna Kroutil, která 

se do úklidu společně s kolegyní Janou Pešlovou osobně zapojila. 

 

Dobrovolníci se v letošním roce zaměřili na úklid dvou oblastí Proseckých skal, parku kolem 

bobové dráhy u Máchalky, okolí libeňského plynojemu a také na vltavské břehy a břehy 

Rokytky. Městská část ve spolupráci se společností IPODEC zajistila potřebné úklidové 

náčiní, 6 velkoobjemových kontejnerů a 2 svozové vozy – multikáry. Dobrovolníci měli k 

dispozici 10 koleček, 27 lopat, 30 hrábí či 15 košťat. Použito bylo 1140 pytlů na smetí a 

rozdáno 280 kusů rukavic. 

 

Zahrádkáři pomohli uklidit břehy Vltavy i Rokytky 

 

Několik desítek libeňských zahrádkářů a dobrovolníků uklidilo severovýchodní břeh 

libeňského poloostrova, dále břeh Vltavy lemovaný ulicemi U Českých loděnic a Povltavská, 

a také břehy Rokytky, od jejího ústí až po most vedoucí do ulice U Libeňského pivovaru. 

Zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza, který městskou část v této 

„uklízecí skupině“ zastupoval, sděluje: „Dobrovolný úklid v tak velkém rozsahu by nebyl 

možný bez kvalitní spolupráce městské části s velkými zájmovými skupinami občanů. Takovou 

jsou právě libeňští zahrádkáři, kterým patří mé velké díky.“ 

 

     

 

 

Prosecké skály ukrývaly hledaného muže 

 

Přibližně padesát dobrovolníků a příznivců geocachingu se sešlo při úklidu přírodní památky 

Proseckých skal. Ti za necelé tři hodiny nasbírali 380 pytlů odpadu, které naplnily téměř 4 

kontejnery. Na místě bylo objeveno také velké množství použitých injekčních jehel. Přivolaná 

policie dokonce zadržela jednoho muže a odvezla ho na služebnu, kde zjistila, že je celostátně 

hledaný. 

 

„Tato přírodní památka je vyhledávaným místem k procházkám, proto jsem velmi ráda, že se 
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nám ji s pomocí dobrovolníků podařilo alespoň částečně uklidit. Věřím, že i návštěvníci 

Proseckých skal naši snahu ocení,“ objasňuje situaci radní Anna Kroutil, která se úklidu v 

této lokalitě zúčastnila. 
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