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Inzerce
Vás
zvou na

Mural Art a QR bojovku

Anthropoid
od 22. května 2021
na zastávce tramvaje Vychovatelna.

Od 22. května do 18. června 2021 na místě Mural Artu startuje QR bojovka “Operace Anthropoid”
o ceny pro starší děti a dospělé (více na www.praha8.cz/anthropoid), kterou Praha 8 připravila
ve spolupráci s Prahou 9, Sokolem Libeň, Divadlem Pod Palmovkou a DDM Spektrum Karlín.
Ze hry pořizujte fota, pište básně a krátké povídky. Posílejte na michal.svarc@praha8.cz.
Nejúspěšnější budou odměněni věcnými dary. Datum dokončení Mural Art je předpokládané.
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Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
přicházejí májové dny, které po nejstudenějším dubnu od roku 1941 snad
již přinesou tolik očekávané oteplení, a to nejen ve smyslu počasí.
Radost mi udělaly děti, které se konečně vrátily alespoň zčásti do školních lavic, přestože jim bylo vládou nařízeno testování, navíc ne příliš
vhodnými antigenními testy. Musím se zde poklonit jim i jejich rodičům,
jelikož to zvládají trpělivě. I tak jsem při příležitosti návštěvy ministra
zdravotnictví v naší mateřské škole apeloval, aby co nejdříve pro děti
testování probíhalo šetrnějšími PCR testy ze slin. Tyto testy a jejich financování veřejně požadují i naši sousedi z Prahy 9, které jsme samozřejmě
podpořili.
Dobrou zprávou pak určitě je, že po několik let trvajícím byrokratickém
martyriu získává Praha 8 do svých rukou bohnický „hřbitov bláznů“. O ten
usiloval nynější místostarosta Jiří Vítek a já mu upřímně gratuluji, že se mu
tento sen podařilo dotáhnout. Věřím, že se tam zanedlouho uvidíme při jím
vedené zajímavé noční a možná lehce strašidelné prohlídce.
S přicházejícím květnem doufám, že se situace s koronavirem natolik
zlepší, aby se uvolnily další aktivity, jako je sport, který potřebují děti, ale
i my dospělí doslova jako
sůl. Vždyť jsme se na hřištích nesetkali již dlouhé
měsíce. Samozřejmě si
velmi přeji, aby se mohli
konečně nadechnout
i naši podnikatelé a živnostníci. Držme si palce!
Příjemné májové dny
přeje
Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8

5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Radnice se vrhla na jarní úklid, čístí se
chodníky i ptačí budky

Ilustrativní vizualizace areálu

7 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Zanedbané zahrádky u Šutky nahradí
parky a experimentální výstavba
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Lidé mohou využívat aplikaci Mobilní
rozhlas
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12 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Je hlavní město Praha připraveno
na krizové a mimořádné situace?
18 ŠKOLSTVÍ
Zápisy dětí do mateřinek začínají 2. května
20 HISTORIE
Doba akcízů skončila ve 40. letech
minulého století
29 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Osmičky otiskujeme několik pozvánek
na akce, jejichž konání závisí na rozhodnutí
státních orgánů o opatřeních souvisejících
s šířením koronaviru. Prosíme, sledujte stránky
www.praha8.cz, kde se dovíte aktuální informace,
zda se akce koná, či nikoli. Děkujeme.
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Zpravodajství
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Radnice zavádí Mobilní rozhlas
nnVíte, že Praha 8 využívá
Mobilní rozhlas a je tedy
schopna chytré a efektivní
komunikace s občany? Zapojte se do dění ve své městské
části i vy. Zaregistrovat se
můžete zcela zdarma na
www.praha8.mobilnirozhlas.
cz nebo přes aplikaci Mobilní
rozhlas v chytrém telefonu.
Aplikace funguje jak pro
Android, tak iOS.
„Efektivně informovat občany
v době krizových událostí,
upozornit na odstávku, havárii
nebo blokové čištění, pozvat na
zajímavé kulturní či sportovní
akce, umět oslovit konkrétní
skupiny obyvatel, získávat
zpětnou vazbu od občanů a reagovat na jejich podněty. To jsou
výhody komunikačního systému Mobilní rozhlas, který nově

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
A PŘÍZNIVCI
„STAROBOHNICKÉHO
POSVÍCENÍ“
A „STAROBOHNICKÉHO
VÁNOČNÍHO TĚŠENÍ“,
chceme vás ujistit, že přes
veškerou snahu a pečlivou
přípravu na letošní jarní
akci opět není možné,
abychom Starobohnické
posvícení uskutečnili. Je to
již třetí slavnost, kterou
nám covid-19 znemožnil.
Věříme, že jednou tato
situace pomine, a prosíme
vás, abyste nám zachovali
přízeň. Slibujeme, že i my
v budoucnu chceme pokračovat ve 12leté tradici
těchto oblíbených akcí.
Děkujeme vám za pochopení a těšíme se, že se snad
s vámi všemi shledáme na
Starobohnickém vánočním
těšení 2021.
S přáním pevného zdraví
vám všem za farnost sv.
Petra a Pavla v Bohnicích
přejí
Máša D´Ambrosová
a David Stejskal

přidává Praha 8 do rodiny svých
nástrojů pro chytrou komunikaci. Městská část si od nového
systému slibuje rychlejší, efektivnější a bezpečnější informování obyvatel a jejich vyšší
zapojování do života v obci,“
shrnuje systém starosta Prahy 8
Ondřej Gros (ODS).
Mobilní rozhlas není pouze
moderní obdobou klasického
obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje

možnost rozesílek SMS zpráv,
hlasových zpráv a e-mailů, čímž
umožňuje přímou komunikaci
mezi úřadem a občany. Důležitá
zpráva vás tedy zastihne, ať už
jste kdekoli. Obrovskou výhodou
Mobilního rozhlasu navíc je, že
neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale
umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat.
Systém provozuje Neogenia,
s. r. o., roční provoz stojí sto tisíc
korun, které v rámci boje s koronavirem schválil pražský
magistrát.
(mš)


android

Co může nabídnout chytře
komunikující obec?
 neunikne vám žádná
důležitá informace, i když
jste třeba v práci nebo na
dovolené
 sami si volíte, jaké informace chcete dostávat
 máte možnost se zapojit
do dění v obci a jednoduše
sdělit vedení svůj názor
 máte šanci nahlašovat
problémy v obci, jako je
nepořádek nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci
v mobilním telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí
platformy Mobilní rozhlas
 můžete jednoduše pomáhat sousedům, třeba při
hledání ztracených věcí nebo
zatoulaných zvířat

iOS

TRHY

Bohnice a Karlín vítají farmáře
Po více než tříměsíční pauze
způsobené virovou epidemií se
opět vracejí farmářské trhy
u Obchodního centra Krakov
a v Karlíně u kostela sv. Cyrila
a Metoděje.
V nabídce bude sezonní zelenina a ovoce, čerstvé maso
a uzenářské výrobky, voňavé
pečivo a mnoho dalšího. Začíná
také přát počasí, a proto lze
předpokládat, že zvláště v této
době se rádi půjdete projít na
čerstvém vzduchu a nakoupit si

kvalitní potraviny plné
vitamínů.
Na trzích je přirozeně dbáno
maximálních hygienických
opatření, samozřejmostí je
dezinfekce a používání respirátorů, mimoto se navíc prodejci
pravidelně testují. Není se tak
čeho bát a věřte, že malí farmáři a producenti potřebují vaši
podporu víc než kdykoliv
předtím. Vaším nákupem pomůžete udržet fungování jejich
rodinných firem, pro řadu

z nichž uplynulý rok hraničil
s bankrotem.
Doufejme, že jaro a pozitivní
energie nám všem opět umožní
společné setkávání na oblíbených trzích a postupně se vrátíme do normálního života.  (red)
Otevírací doba
Karlín Market
každý pátek od 8 do 18 hodin
Bohnické farmářské trhy
každé pondělí a středa od 8 do
18 hodin

Zemřel Julián Slepecký
S velkou lítostí jsme přijali
zprávu, že zemřel plukovník
Julián Slepecký (* 1928), čestný
občan Prahy 8, bojovník proti
totalitě a za demokracii, vyznamenaný prezidentem republiky.
Ocenění čestný občan Prahy 9
získal v roce 2020. Za války byl
nacistickými úřady odvlečen na
práce do Lipska a pak do Bádenska. Po osvobození se dostal do
francouzského sběrného tábora
pro občany Sovětského svazu
a měl být deportován do SSSR
navzdory tomu, že se hlásil

k české národnosti. V Polsku se
mu naštěstí podařilo z transportu uprchnout. Do Československa se dostal až na konci listopadu 1945. Přihlásil se do vojenské
školy pro spojařské mechaniky.
Vojenským výcvikem prošel na
Slovensku a na vojenská studia
nastoupil v Novém Mestě nad
Váhom. Když se čs. armáda
dostala do područí komunistů,
byl zatčen a odsouzen na dvacet
let. Na svobodu se dostal těsně
před amnestií v roce 1959.
Pracoval pak jako řidič a také

v dělnických profesích. Po roce
1990 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka. Žil
v Praze 8 a byl činný ve vojenské
sekci Konfederace politických
(red)
vězňů.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jarní práce i úklid
chodníků jedou naplno
nnV jarních měsících radnice
Prahy 8 zahajuje prostřednictvím odboru životního prostředí práce na údržbě zeleně,
které probíhají vždy s ohledem na klimatické podmínky.
Každoročně již v předjaří se
provádí bezpečnostní řezy
dřevin, prořezání dřevin u veřejného osvětlení, úprava podchozích výšek, odstraňování dřevin
podlimitních a nadlimitních,
které jsou káceny na základě
vydaného povolení dle zákona
o ochraně přírody a krajiny.
Velká pozornost byla letos
věnována i odstraňování pařezů,
které jako pozůstatek z předchozích let byly překážkou například při provádění seče.
Naši ptačí přátelé jistě ocení
vyčištění budek, které je zajišťováno každý rok, a to vždy před
možným zahnízděním.
V letošním roce se opět vrátil
do města i sníh a mráz a bylo
potřeba zajišťovat zimní službu.
Jejím pozůstatkem je posyp na
chodnících. V současné době již
probíhají dokončovací práce
ohledně jeho úklidu, a to na
chodnících svěřených do správy
MČ Praha 8.
Odbor životního prostředí se
nyní soustředí na případné
opravy mobiliáře, jako jsou
například parkové lavičky, které
budou v případě potřeby opatřeny nátěrem, u některých dojde
k výměně fošen. Práce se uskuteční za vhodných klimatických

podmínek. Probíhají také postupně opravy herních prvků na
dětských hřištích a výměna
písku v pískovištích. Velká
pozornost se věnuje také dopadovým zónám, kde se podle
potřeby zajišťuje překopání.
Péče se věnuje i vodním plochám a vodním prvkům. Například na jezírku na sídlišti Ďáblice došlo k jarnímu vyhrabání
odumřelých části rostlin a také
k jeho odbahnění. Vše s ohledem
na možnost hnízdění divokých
kachen a žijících vodních živočichů. Vodní prvky, jako jsou
například kašny a pítka, budou
zprovozněny také s ohledem na
počasí a teplotní výkyvy. Připravuje se zprovoznění veřejného
WC u dětského hřiště v Thomayerových sadech, kde radnice
následně zajistí pravidelný úklid
a dezinfekci prostor.
Z důležitých prací je nutno
zmínit i zahájení jarní deratizace
na pozemcích ve vlastnictví MČ
Praha 8 a posílení cyklické deratizace na pozemcích v majetku
hlavního města, na kterých osmá
městská část vykonává údržbu.
Deratizace je prováděna průběžně odbornou firmou a probíhá
v jarním a podzimním cyklu.
V plném proudu jsou i přípravy na zahájení seče travnatého
porostu, kdy se mapují a kontrolují svěřené lokality. S oteplením
bude růst trávy nejsilnější
a z toho důvodu je důležité
zahájit seč včas.
(po)

Zahájení školního
testování
V polovině dubna se pro své
žáky po dlouhé době otevřela
i Mateřská škola Štěpničná
v Libni. Událost si nenechal
ujít ministr zdravotnictví
Petr Arenberger (vlevo), jehož
dcera školku před několika
lety navštěvovala. Zahájení
se zúčastnil i starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS), který
na ministra apeloval, aby co
nejdříve prosadil neinvazivní
PCR testování ze slin. Radnice Prahy 8 se následně v této
věci připojila k veřejné výzvě
vedení sousedního devátého
obvodu.
(tk)

JEZÍRKO na ďáblickém sídlišti prokouklo.

PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
domov se zvláštním režimem
specializace na Alzheimerovu
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty

DĚTI NA HŘIŠTÍCH určitě ocení
„čerstvý“ písek.

Domov seniorů Vysočany
Bassova 14, Praha 9
www.dsvysocany.cz
601 526 025
775 065 565
zadosti@dsvysocany.cz
placená inzerce

PECKY Z PALMOVKY v šapitó

WWW.PODPALMOVKOU.CZ

BESTSELLERY PALMOVKY
V JEDINEČNÉM PROSTORU!
UNIKÁTNÍ ZÁŽITEK, KTERÝ
SE UŽ NEMUSÍ OPAKOVAT!

PŘEDPRODEJ
SPUŠTĚN 20. DUBNA
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Rozvoj
BOHNICE

Ústavní hřbitov po velkém
úsilí míří do správy Prahy 8

AREÁL BOHNICKÉHO HŘBITOVA má obrovský genius loci.

NYNĚJŠÍ MÍSTOSTAROSTA Jiří Vítek (druhý zprava) se výrazně podílel na záchraně
hřbitova.

nnRadní hlavního města odsouhlasili žádost městské části
Praha 8 o bezúplatné nabytí pietního místa na území Bohnic
od státu. Hřbitov o rozloze více než 25 tisíc m2 by se měl dočkat pravidelné údržby i lepšího zabezpečení, které zamezí
neoprávněnému vstupu a rozšiřování černých skládek.

hřbívalo asi 80 pacientů v léčebně zemřelých, celkem jsou zde
pochovány více než čtyři tisícovky osob. V roce 1916 podlehli
epidemii tyfu i mnozí italští
pacienti, kteří sem byli evakuováni z italských ústavů před
postupující válečnou vřavou. Od
sedmdesátých let 20. století se
na hřbitově již nepohřbívalo
a místo postupně chátralo.
Poslední „světskou slávu“ zažil
hřbitov v roce 1984, kdy se
v jeho ponurých kulisách filmovalo ukládání W. A. Mozarta do
hromadného hrobu. Šlo o scénu
z filmu Amadeus režiséra Miloše
Formana. V roce 1989 někdo
úmyslně zapálil kapličku s márnicí a místo se stalo doslova
skládkou odpadu.
Od roku 2013 se o hřbitov jako
dobrovolník začal starat místní
občan Jiří Vítek, který v průběhu
prvního roku odvezl více než 30
tun odpadu, od ledniček až po
stavební materiál. Se skupinou
dobrovolníků místo začal pročišťovat od náletových dřevin
a prováděl zde komentované
prohlídky. Od roku 2015 žádal
Prahu 8 o uskutečnění převodu
pod městskou část z důvodu
obav, aby jednou nezmizel hřbitov z povrchu zemského ve
veřejné dražbě, jako se stalo
u mnoha jiných zapomenutých
míst. V roce 2018 Jiří Vítek
pomohl italskému ministerstvu

Hřbitov se tak dostává do správy
osmého obvodu. Dříve patřil pod
ministerstvo zdravotnictví,
následně jako nepotřebný majetek byl předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Veřejnost do něj neměla
přístup.
„Moc všem děkuji za podporu
a pomoc. Jak to půjde, určitě
obnovím komentované prohlídky a pustíme se do úklidu. Někdy i Don Quijote vyhraje boj
s větrnými mlýny,“ neskrývá
svou radost místostarosta Jiří
Vítek (Patrioti pro Prahu 8),
který zde osobně za necelých
deset let provedl v rámci komentovaných prohlídek skoro šest
tisíc návštěvníků.
Podle pražského radního pro
majetek Jana Chabra (Spojené
síly pro Prahu) je dané území
v bezútěšném stavu a pro stát to
byl zbytný pozemek. „Docházelo
tady k neoprávněným vstupům
a vznikaly černé skládky. Městská část má zájem o tento pozemek a chce se o něj starat a za to
jsem moc rád. Přestože jde
o bývalý hřbitov, náleží mu
patřičná péče,“ sdělil Chabr.

UMOŽNIT VSTUP
VEŘEJNOSTI

A co dál? V první řadě je třeba
opravit vandaly poškozenou
vstupní bránu a branku, následně provést úklid hřbitova a prořezání rostoucích náletových
dřevin. Následně vypracovat
projekt na rekonstrukci kapličky
tak, aby byl ponechán genius
loci a zabránilo se hrozícímu
zřícení. Poté obnovit komentované prohlídky a umožnit opět
vstup veřejnosti. „Není třeba
měnit něco, co návštěvníky tolik
láká, tedy to kouzlo neplynoucího času. Jen je třeba zabránit
hrozícímu zřícení dominanty
hřbitova, tedy kapličky s márnicí. A také opravit mohylu věnovanou vojákům zemřelým ve
světové válce,“ informoval místostarosta Vítek. Nejdříve ale
bude probíhat administrativní
část převodu, což může trvat
několik měsíců.

BOHATÁ HISTORIE

Bohnický hřbitov byl dokončen
a vysvěcen 12. září 1909 jako
součást Psychiatrické léčebny
v Bohnicích. Ročně se zde po-

obrany identifikovat badatelskou činností všech 48 osob
italské národnosti, kteří na věky
spočinuli na bohnickém hřbitově. V roce 2019 zastupitelstvo
MČ Praha 8 požádalo o svěření
hřbitova do správy městské
části. Po šesti letech od prvního
jednání pražští radní tento krok
(mš,tk)
schválili.

Jak se získával
hřbitov do správy?
2017
Městská část Praha 8 začala intenzivně podnikat konkrétní kroky k tomu,
aby hřbitov získala do své správy
a mohla dále výrazně zlepšovat jeho
stav. Během řady jednání na úrovni
hlavního města a ministerstva
zdravotnictví se městské části
podařilo dosáhnout toho, že hřbitov
postupně přešel ze správy Psychiatrické nemocnice Bohnice až pod Úřad
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, který dále řešil všechny
nezbytné právní kroky.
2018
Zastupitelstvo osmého obvodu
schvaluje návrh jednání o převodu
hřbitova na Prahu 8.
2021
Rada MČ Praha 8 opět schvaluje
záměr převodu ze státu na Prahu 8.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových oznamuje, že je připraven bezúplatně hřbitov převést.
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SKAUTSKÉ HNUTÍ

Stavba klubovny
jde do finále

nnPráce s dětmi je v dnešní komplikované době snad ještě
důležitější než kdy jindy. Volnočasové kroužky, sportovní
aktivity, ale i skauting jsou nezbytnými pilíři kvalitního
vývoje dětí a dospívajících. V Praze 8 budou pro tyto činnosti
již brzy otevřeny nové prostory v podobě skautské klubovny.

Prahy 8 přidala výstavbu této
klubovny do svých investičních
priorit, mohli jsme necelou
polovinu investice čerpat z dotace magistrátu hlavního města,“
informoval Hřebík. Klubovna by
měla být zkolaudována a předána skautům již během letošního
května. „Klubovna nám poskytne
zázemí pro naše schůzky, které
v Bohnicích děláme pro naše
členy již od roku 1980, kdy jsme
fungovali jako turistický oddíl
mládeže. Za tu dobu prošlo
našimi oddíly přes 500 dětí.
Těšíme se, až se děti budou moci
setkat v nové klubovně, po roce
fungování v online prostoru,"
sdělil vedoucí Staněk.
Projekt výstavby nové klubovny vznikl v roce 2017. V současnosti se více než devadesáti
dětem věnuje kolem třiceti
vedoucích a jejich pomocníků.
Nyní se schází v klubovně, která
je pro jejich aktivity již nevyhovující. Vedle nich v Praze 8
působí ještě další tři skautská
střediska, a to 24. Sever a 88. Radost v Kobylisích a 46. Sfinx
(kcp)
v Karlíně.

RADNÍ PRAHY 8 Tomáš Hřebík (vlevo) a vedoucí skautského střediska Stopařů Vojtěch
Staněk před novou klubovnou.

DOTČENÉ ÚZEMÍ je v současnosti vemi zanedbané. Měly by ho oživit parky
i experimentální výstavba.

Vizualizace MDMA architects

Nová skautská klubovna vzniká
na místě bývalé nefunkční
sauny v areálu Mateřské školy
Dolákova v Bohnicích, bude
kromě skautů sloužit i místním
spolkům nabízejícím volnočasové aktivity pro děti.
Do podoby klubovny mohli
v přípravné fázi projektu mluvit
i sami skauti. Nedávno na
stavbě proběhla také kontrolní
prohlídka, které se vedle vedoucího bohnického střediska
Stopařů Vojtěcha Staňka zúčastnil i radní Prahy 8 pro
strategický rozvoj Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN). „Nová
klubovna pro skauty a další
volnočasové aktivity dětí je
v dohlednu, s její výstavbou se
již blížíme ke konci. Osmá
městská část tak brzy bude mít
novou, krásnou klubovnu pro
skauty a dětské spolky,“ zhodnotil radní Hřebík. Podle něj se
tak děti dočkají zázemí, kde pod
dohledem dospělých budou
bezpečně trávit svůj volný čas.
Městská část dokázala zajistit
část financí na klubovnu z externích zdrojů. „Jelikož si radnice

Zahrádky Šutka se
promění, vzniknou
i veřejné parky
Na březnovém jednání zastupitelů Prahy 8 byl schválen
návrh podání podnětu na
změnu územního plánu týkající se aktuálně výrazně zanedbané lokality Prahy 8, takzvaných Zahrádek Šutka. Během
příštích let by se toto prostředí
mělo výrazně proměnit. Na
náklady investora, který tady
plánuje experimentální výstavbu. Projekt zohledňuje
environmentální hledisko tím,
že v lokalitě bude systém
udržitelného nakládání s dešťovou vodou a systémem
zadržování vody v krajině. To

Ilustrativní vizualizace areálu

znamená, že dešťová voda ze
zelených střech bude svedena
do retenčních nádrží, ze kterých následně bude využívána
pro zalévání a splachování
v budoucí zástavbě dvoupodlažních objektů. Mezi bezpodmíněčné požadavky radnice
Prahy 8 patří zajištění průchodnosti veřejností a vznik
dvou veřejných parků. Investorem projektu je Troja City
Escape.
Proces nyní míří do rukou
magistrátu. O dalším vývoji
budeme informovat v některém z dalších vydání.
(tk)
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Doprava

Opravy výtluků po zimě začaly
nnOpravy výtluků a výmolů po zimě začaly mimo jiné v Libni,
pokračovat budou ve všech částech Prahy 8. Provizorní i definitivní opravy zajišťuje Technická správa komunikací, která
je správcem většiny vozovek a chodníků.
„Jsme v neustálém kontaktu
s TSK, která má vozovky a chodníky v Praze ve správě, a průběžně opravuje škody na vozovkách
po zimě. Postupně se většina
z nich zalepí, ať už provizorně
nebo většími záplatami. Větší
opravy letos odstartovaly v oblasti Palmovky, v ulicích Pod
Hájkem, Pod Kotlaskou a Ronkova,“ uvedl radní pro dopravu
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 +
STAN).
Podle předsedy komise pro
dopravu Martina Jedličky (TOP
09 + STAN) i v dalších ulicích
Prahy 8 dochází k provizorním
opravám, které budou postupně

nahrazeny definitivním povrchem. „To se týká mimo jiné ulice
Ve Vrchu, kde kvůli velmi špatnému stavu vozovky proběhla
provizorní oprava vozovky, která
zajistila sjízdnost ulice. K finální
opravě povrchu dojde v nejbližích týdnech,“ doplnil Martin
Jedlička.
Pokud máte ve své ulici rozbitou ulici nebo chodník, můžete ji
zadat přes formulář přímo na
TSK (https://tsk-praha-zavady.
cdsw.cz/). Případně zašlete
e-mail na martin.jedlicka@
praha8.cz a váš podnět se předá
přímo na TSK.
(tk)

Kde již proběhly opravy povrchu
po zimě:

 Frýdlantská

 Na Žertvách x Pod Hájkem

 Na Hlavní (větší rozsah)

 Pod Hájkem x Pod Kotlaskou

 Povltavská x Bulovka

 Na Hrázi

 Děčínská

 Ronkova

 Čimická

 Klapkova x Střelničná (oprava
chodníku)

 Fořtova (velký propad v jízdním
pruhu)

 Štěpničná (větší rozsah)

100 let

–
+ další nahlášené závady, které

 Draháňská (oprava chodníku)

 Ve Vrchu (průjezdný profil)

Podle informací TSK následují
tyto opravy:

průběžně přicházejí

Bezpečnější přechody
v Bohnicích i Kobylisích
Radnice Prahy 8 před nedávnem iniciovala několik drobných opatření, která zvýšila
bezpečnost provozu v osmém
obvodu.
 Klapkova, Kobylisy: Na
základě žádosti místních
obyvatel a urgence Prahy 8
bylo u přechodu pro chodce
doplněno výstražné oranžové
světlo, upozorňující řidiče,
odbočující z ulice Pod Sídlištěm na Klapkovu, že zde
přecházejí chodci.
 Tanvaldská, Kobylisy:
Vyznačené rozhledové dopravní stíny před dvěma
přechody pro chodce, bude na

NA PŘELOMU BŘEZNA A DUBNA se opravily výtluky i na křižovatce ulic Na Žertvách
a Pod Hájkem. Větších záplat se dočkaly i okolní ulice.

nich lepší rozhled pro chodce
i pro řidiče.
 Zelenohorská, Bohnice:
Vyznačen rozhledový stín
před jedním přechodem, kvůli
zlepšení rozhledu.
 Zelenohorská, Bohnice:
Vyznačen chybějící přechod
pro chodce směrem k obchodnímu domu Visla.
 Pernerova, Karlín: Byly
opraveny dva rozbité informační ukazatele rychlosti.
Pokuty z nich nechodí, ale
jedná se o preventivní upozornění řidičů, kteří občas zapomenou, že jsou v zóně
(tk)
30 km/h, aby zpomalili.

skautingu
v kobylisích
22. 2. – 16. 4. 2021
Úřad MČ Praha 8

Úřad MČ Praha 8
U Meteoru 6, Praha 8
PO, ST: 8:00 – 18:00
ÚT, ČT: 8:00 – 15:30
PÁ: 8:00 – 15:00
SO, NE: zavřeno
Konání výstavy se bude řídit aktuálními
krizovými opatřeními vlády a mimořádnými
opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, ktera může být zveřejněna.

vstup zdarma
více informací na:
www.24sever.org/100let

Městs
Pra
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Květnové termíny blokového čištění komunikací
4. 5.
Dunajecká, Glowackého
(+ parkoviště), Hnězdenská,
Krosenská, Lešenská, Lublinská,
Notečská, Olštýnská, Sosnovecká, Těšínská

13. 5.
Brandýská, Do Údolí, Fořtova,
Ke Hřišti, Korycanská, Libeňská,
Na Průhonu, NN 3230 (část), NN
3231 (část), Okořská (K Ládví–
Na Průhonu)

5. 5.
Krynická, Mazovská, Mazurská, Pomořanská, U Pentlovky,
U Polikliniky, NN 255, NN 3250
(část)

14. 5.
Byšická, Drahanská, Chlumínská, Chorušická, K Mlýnu, K Větrolamu, Mikovická, Turská,
Vehlovická, Větrná, Vidimská,
Vidovická, Zlončinská

6. 5.
Košalinská, Radomská, Ratibořská, Řešovská, Svídnická,
Zelenohorská, NN 3254
7. 5.
Dolákova (Feřtekova–Cafourkova), Eledrova, Feřtekova,
Hackerova (+ parkoviště), Hanouškova, Kusého, NN 3589
(parkoviště u Feřtekovy)
11. 5.
Cafourkova, Hlivická, K Farkám, Katovická, Kostřínská, Na
Bendovce, Nad Pentlovkou, NN
261 (U Skalky–K Farkám), NN
3228 (část parkoviště a komunikací), NN 3254, Před Ústavem
(Cafourkova–Zhořelecká), U Pazderek U Skalky (Cafourkova–Dolákova, NN 261–slepý konec)
U Velké skály, V Nových
Bohnicích

18. 5.
K Rybníku, Libčická, Na Zámkách, Strážnická, NN 3229,
Tišická, Žalovská (Drahanská–
Čimická)
19. 5.
Kaňkovského, Klecanská,
Máslovická, Mašínova, Na Ládví,
Petra Bezruče, Šiškova, U Pískovny, Veltěžská, Větrušická,
Vodochodská
20. 5.
Bořanovická (Vršní–Klapkova),
Březiněveská (slepý konec–Klap-

kova), Chaberská, Líbeznická
(Vršní–Klapkova), Na Pecích,
Předbořská, Přemyšlenská (Horňátecká–Klapkova), Sedlecká, Vršní (Pod Sídlištěm–Horňátecká)
21. 5.
Bořanovická (Klapkova–Čumpelíkova), Březiněveská (Klapkova–Čumpelíkova), Líbeznická
(Klapkova–Pakoměřická), Náhorní, NN 5380, Pakoměřická,
Přemyšlenská (Klapkova–Čumpelíkova), Štíbrova, U Měšťanských škol, U Školské zahrady,
Zdibská
25. 5.
Bojasova, Burešova, Famfulíkova, Hrubého, Kurkova, Kyselova, Opálkova, Rajmonova,
Slancova

26. 5.
Binarova, Davídkova (slepá
komunikace u Taussigovy),
Hlaváčova, NN 3940 (parkoviště
u Davídkovy), NN 4982 (parkoviště u Hlaváčovy), Střekovská

Dopravní omezení na letošní rok
Trocnovská,
Prvního pluku (Pernerova–Trocnovská)
1. 7.–31. 12. 2021
Od července do konce prosince tohoto
roku bude v celé délce ulice Trocnovská
a dále v ulici Prvního pluku v úseku od ul.
Pernerova k ul. Trocnovské realizována
souvislá údržba komunikace. Předpokládá se, že dotčené úseky komunikací budou zcela uzavřeny a objížďka vedena po
trase Husitská, Wilsonova, Ke Štvanici,

27. 5.
Batličkova, Koláčkova, Na
Kopanině, Na Slovance (Na
Kopanině–Davídkova), Nad
Mazankou, Nad Novou Libní
(Davídkova–NN 3245), Nad
Okrouhlíkem (část komunikace
vč. parkovacích zálivů), Pod
Vodárenskou věží (Na Slovance–
Nad Mazankou, část k úseku NN
2097), Ryzlinkova, U Slovanky
(Na Kopanině–Davídkova), Za
Vodárnou (Na Slovance–Pod
Vodárenskou věží)
28. 5.
Bedřichovská, Klínová, Na
Dílcích, Na Malém Klínu, Na
Slovance (Davídkova–Bedřichovská), Na Štěpnici, Pod Vlastním krovem, Společná (Na Malém klínu–Na Slovance),
Štěpničná, Za Vodárnou (Na
Malém klínu–Na Slovance)

Omezení provozu
v Povltavské
V termínu od 27. dubna do
22. září 2021 dojde v Povltavské ulici k omezení dopravy.
Půjde o částečnou uzavírku
pravého jízdního pruhu
(zúžení obou pruhů na 2,8 m)
od křižovatky s ulicí Bulovka
ve směru na Libeň, a to v délce přibližně 250 metrů. Důvodem je provedení opravy
mostu. Dojde rovněž k přechodnému snížení rychlosti
na 30 kilometrů za hodinu,
obousměrný provoz zůstane
(red)
zachován.

12. 5.
Hanzlíkova, Chvatěrubská,
Jestřebická, Kočova, Minická,
Na Hranicích, Nedomická, NN
3233, Okořská (jižní část),
Pekařova, Pešinova, Pod Čimickým hájem, Přívorská, Rousovická, Řepínská (část), Skálova,
Vraňanská

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil
seznam plánovaných oprav s velkým
dopadem na dopravu, které mají proběhnout v letošním roce

(Tanvaldská–Střelničná), Tanvaldská (Taussigova–Střekovská), Taussigova, Za Střelnicí

Křižíkova. Obsluha autobusového terminálu Florenc zůstane ve všech etapách
prací umožněna ve směru od Prahy 8.
Stavba je koordinována s připravovanou
rekonstrukcí okolí Negrelliho viaduktu.
Prosecká (úsek Zenklova – Na rozhraní)
21. 9. 2020–14. 6. 2021
Od začátku letošního roku probíhá
rekonstrukce kanalizace postupně
v několika etapách, která započala již
v loňském roce. Do listopadu tohoto roku
by měla být akce ukončena včetně provedení úplné opravy povrchu komunikace.
V některých etapách prací bude zaveden
jednosměrný provoz ve směru z centra, ve

směru do centra se pak řidiči dostanou po
objízdné trase Vysočanská, Liberecká,
Zenklova, variantně ulicemi Vysočanská,
Sokolovská, Čuprova.
Metro C (Ládví – Letňany)
12. 6.–14. 6. 2021
V termínu od 12. 6. (1.15 hodin) do 14. 6.
(3.50 hodin) bude Dopravní podnik hl. m.
Prahy měnit zabezpečovací zařízení ESA
na části linky metra C. Z toho důvodu
bude obousměrně vyloučen provoz metra
v úseku mezi stanicemi Ládví a Letňany
a zavedena náhradní autobusová doprava.
IAD nebude omezena.
Pro aktuální informace o uzavírkách
sledujte www.praha8.cz.
Zdroj: MHMP
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Čtenáři píší
○ Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, co znamená mohutné
kácení stromů podél vlakové trati mezi ulicemi Kandertova a Povltavská a dál západním
směrem. Budou tyto stromy nějak nahrazeny?
Nebyly sice moc pěkné, ale pořád lepší, než
žádné. Navíc zabraňovaly alespoň částečně

nadměrnému hluku z vlakové dopravy v ulici
Kandertova, kde vede trať v těsné blízkosti
obytných domů a hluk tu (jak ukázalo opakované měření) překračuje v nočních hodinách
i tak dost měkké zákonné limity pro takzvanou starou hlukovou zátěž.
Děkuji za odpověď.
Zdeněk Procházka

Dobrý den,
podél železniční trati mezi ulicemi Kandertova a Povltavská a dále byly odstraněny
dřeviny za účelem zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy a provozuschopnosti
dráhy. Kácení bylo realizováno v oznamovacím režimu na základě ustanovení § 8 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. O kácení zažádala státní organizace Správa železnic.
Vzhledem k výše uvedenému nemá Úřad
městské části Prahy 8 žádnou možnost uložit
náhradní výsadbu.
S pozdravem
ODSTRANĚNÍ DŘEVIN bylo nutné z důvodu
bezpečnosti železniční dopravy.

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané
dotazy, připomínky či návrhy včetně
odpovědí. Nezveřejňujeme příspěvky
anonymní, vulgární a zjevně nepravdivé.
V případě pochybností rozhoduje redakční
rada.
Vaše stručné náměty zasílejte
na e-mail osmicka@praha8.cz
či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
krátit a upravovat.

Václav Knejfl
vedoucí Odboru životního prostředí

NAPSALI JSTE NÁM NEJEN NA WWW.PRAHA8.CZ
○ Dobrý den,
prosím o informaci, zda se uvažuje o úpravě či rozšíření parkovacích zón v okolí
Třeboradické, Paláskově, ev. Horňátecké
ulici. Po příjezdu s vozidlem, nemají majitelé parkovacích povolení možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště, neboť míst je
málo. V Bohnicích parkují vozidla (u Odry)
na hlavní silnici, kde jezdí BUSY MHD
v jízdním pruhu, bylo by možné toto povolit i na Horňátecké, event. upravit z části
stání na chodníku, nikoliv za sebou vedle
chodníku, aby se vešlo víc vozidel vedle
sebe. Bohužel jsou takoví řidiči, kteří neumí
parkovat a zabírají dvě místa, proto prosím
alespoň v uvedených ulicích o označení
parkovacích míst tak, aby řidiči alespoň
dodržovali toto značení. I přesto, že platím
parkovací zónu, hradila jsem pokutu za
špatné zaparkování vozidla, neboť místo
v blízkosti bydliště jsem nenalezla a potřebovala jsem vynést věci z auta domů.
Bydlím v 11. p., tzn. nejlépe zaparkovat
u domu, odnést věci k vstupním dveřím
domu, posléze k výtahu atd. Není tato
možnost a ve svém vysokém věku (75) po
mnoha operacích, bez nároku na ZTP mám
tyto parkovací problémy nejen já, ale
i ostatní, bydlící ve stejném domě. Například v Liberci mají čísla míst, na která mají
oprávnění a nelze tam zaparkovat jiné
vozidlo, mohlo by se něco podobného
uskutečnit i v Praze 8. Děkuji, že jste mému
dotazu věnovali svůj čas a současně prosím o zvážení mého některého návrhu.
Jana Vaníková

Vážená paní Vaníková,
v tuto chvíli se o úpravě nebo rozšíření
parkovacích stání v ulici Třeboradická

neuvažuje. Zde jsou kapacity bohužel
vyčerpány. V ulici Paláskova byl správci
komunikace TSK hl. m. Prahy již v roce
2020 podán podnět na možnost navýšení
o několik parkovacích stání. Jsou zde ale
nutné stavební úpravy. V ulici Horňátecká
zřízení parkovacího pruhu není reálné.
Jedná se o významnou místní komunikaci
I. třídy.
Na místní komunikaci, jako je ulice
Třeboradická, Paláskova, Horňátecká atd.,
nelze Vámi zmiňovaným způsobem vyhradit jednotlivá parkovací stání. V uváděného příkladu z Liberce se pravděpodobně
jedná o účelovou komunikaci ve vlastnictví
právnické nebo fyzické osoby.
Děkuji za podnět.
S pozdravem
Marek Černý, oddělení silničního správního úřadu

○ Dobrý den,
v loňském roce proběhla velká oprava
teplovodu pod ulicí Vysočanská. Po jejím
dokončení byla plocha opět upravena,
s výjimkou venkovní posilovny v ulici
Černého. Kolem cvičebních prvků je stále
nedodělaná dlažba, která byla při stavbě
odstraněna, takže cvičit tam stále nelze.
Dlaždice leží na hromadách kolem. Je to
škoda, protože jinak byla plocha po výkopu
upravena pěkně. Dá se to někde urgovat?
Pavla Procházková

Dobrý den,
děkuji Vám za dotaz, který jste zaslala na
Úřad městské části Praha 8, a také za
pozornost, kterou věnujete svému okolí. Na
úpravě fitness hřiště mezi ulicemi Drahorádova a Černého momentálně pracujeme.
V nejbližší možné době bude vše uvedeno

do původního stavu, aby bylo možné hřiště
opět plnohodnotně využívat. Předem
děkuji za Vaši trpělivost.
S pozdravem
Markéta Veiserová, odbor životního prostředí

○ Dobrý den,
prosím o sdělení, co se buduje v lokalitě
ohraničené ulicemi Františka Kadlece,
Srbova, Zenklova, jinak řečeno cca severovýchodně nad restaurací U Karla IV. Jde
o velmi rozsáhlé staveniště. Děkuji.
Roman Beneš

Dobrý den,
jedná se o výstavbu bytových domů společnosti YIT.
S pozdravem
Pavel Kryštof, vedoucí odboru
územního rozvoje a výstavby

○ Dobrý den,
lze uhradit roční parkování, které mi tento
měsíc končí, online?
Vladimír Sobotka

Vážený pane Sobotko,
parkovací oprávnění je možné prodloužit
buď osobně na výdejně parkovacích oprávnění, nebo prostřednictvím Osobních
stránek uživatele, ke kterým Vám byly
zaslány přihlašovací údaje za předpokladu, že jste při registraci parkovacího oprávnění poskytl svoji e-mailovou adresu.
Pokud jste si přihlašovací údaje neuložil,
kontaktujte přímo referenty výdejny parkovacích oprávnění e-mailem nebo
telefonicky.
S pozdravem
Michal Komenda, vedoucí odboru dopravy
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Inzerce
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Pojďte s námi dělat práci, která má smysl…

Co aktuálně nabízíme při přijetí do služebního poměru?
Podmínky přijetí do
služebního poměru:







Co nabízíme:


Občan České republiky
Starší 18 let
Bezúhonný
Splňuje stupeň vzdělání
na služební místo
Fyzicky, osobnostně a
zdravotně způsobilý
Není členem politické
strany nebo hnutí










Jistotu zaměstnání a
garanci pravidelného
příjmu
Náborový příspěvek
150 000,- Kč
Po prvním roce služby
příjem 33 590,- Kč ve
směnném provozu
Cestovní náhrady
Bezplatné ubytování pro
mimopražské
Možnost dalšího
vzdělávání
6 týdnů dovolené
… a mnoho dalšího

Benefity:









Příspěvek na stravování
Příspěvek na sport,
kulturu
Příspěvek na penzijní
připojištění
Odchodné (po nejméně
6 letech služebního
poměru)
Výsluhový příspěvek (po
uplynutí nejméně 15 let
služebního poměru)
Uplatnění pro každého
v rámci jedné organizace

Náborové pracoviště krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666, Praha 4

Tel.: 703 823 840

email: krpa.nabor@pcr.cz

www.policie.cz/nabor
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Fórum zastupitelů
Je hlavní
město Praha
připraveno
na krizové
a mimořádné
situace?

TENTO MĚSÍC
SE PTAJÍ:
PATRIOTI

V této rubrice
najdete názory
zástupců stran
zvolených
do Zastupitelstva
MČ Praha 8.
Každý měsíc postupně
jedna z nich vybere
otázku, na kterou
odpovídají i ostatní.

Libor Paulus
radní MČ Praha 8

Pavel Franc
zastupitel
MČ Praha 8

Ondřej Buršík
zastupitel
MČ Praha 8

ODS

PIRÁTI

8ŽIJE

Krizové řízení
se stalo součástí
našich životů

Na všechny běžné
katastrofy jsme
připraveni

Hodnotíte kobylu,
která ještě běží
závod

Obor krizového řízení si rychle
našel své místo v klíčových
oblastech řízení obcí, měst
a zemí. Nově vznikající a rychle
se měnící hrozby, vyžadují více
než kdy dříve rychlou a efektivní
reakci všech subjektů zapojených do přípravy a řešení krizových situací. Mezi jednotlivými
městskými částmi existuje
společná obecná linie krizových
situací. Na druhou stranu však
mají díky své poloze a průmyslově technologickým podmínkám
na svém území tak rozdílné
požadavky na řešení mimořádných událostí a opatření, že je
nutné, aby budovaly silné zázemí pro vlastní krizové řízení,
dokázaly správně vyhodnotit
aktuální situace, jejich možný
budoucí vývoj a adekvátně
reagovaly přijetím připravených
opatření.
Pokud bych měl odpovědět na
položenou otázku, tak Praha
a jednotlivé městské části na
krizové situace připraveny jsou.
Nutně to však nemusí znamenat, že jsou připraveny v potřebné kvalitě a diskutabilní zůstává
fakt, že systém krizového plánování se jeví jako archaický a je
nutné ho modernizovat. Historicky zažitá praxe v plánování se
v roce 2020 projevila v ne příliš
efektivní kooperaci na území
hlavního města v době
pandemie.
Městská část Praha 8 bude
z těchto důvodů modernizaci
krizového plánování věnovat
maximální pozornost. Chce
nalézt nová řešení ve smyslu
tvorby ad-hoc plánů, dynamických dokumentů a softwarových nástrojů pro analýzu dat,
které mohou generovat rychlá
a efektivní opatření v závislosti
na vývoji události, a to jak pro
krizové orgány městské části,
potažmo hl. m. Prahy, tak i pro
další zainteresované subjekty na
svém území.

Jedná se o zajímavou otázku, na
kterou se lze podívat z mnoha
pohledů. Tady jsou dva.
Občan s kritickým myšlením
by nejspíš zašel prvně na portál
http://bezpecnost.praha.eu,
prozkoumal stovky předpisů
a plánů na nejrůznější krizové
situace od malých průmyslových havárií, výpadků proudu,
povodní až po pokyny související s vypuknutím války. Případně
je dále porovnal s podobnými
pokyny a postupy jiných velkých
měst a s radostí by odpověděl, že
ANO. V rámci našich znalostí
a pravděpodobnosti, že se daná
situace nastane, jsme připraveni.
A ne, Praha opravdu nemá plán
na výbuch sopky na psí louce
v Libni.
Obchodník se strachem,
kterého spíše než fakta zajímají
emoce, vytáhne nejspíše migranty, mezinárodní terorismus nebo
něco, co si zkrátka vymyslí.
Takto vznikají hoaxy. K vytvoření ještě většího strachu lze
připomenout možnost střelby
ve školách nebo jiných veřejných budovách. K tomu si přidejme malou dostupnost policie
v ulicích, nedostatečnou dostupnost záchranky nebo hasičů.
Obratem vám tento člověk
nabídne řešení – kamery na
každém rohu, policejní dohled,
turnikety, velkého bratra, atp.
Ale co je hlavní, nabídne detailní
plány a cvičení na terorismus
prováděné spřátelenou bezpečnostní firmou.
A teď fakta. Praha a celá naše
země patří mezi nejbezpečnější
místa na světě. Na všechny
běžné katastrofy jsme připraveni. Prosíme, nepodléhejme
panice a nenechme se v boji za
větší bezpečí připravit o naší
svobodu. Děkujeme.

Jednou z prvních věcí, které
jsem se jako malý kluk ve skautu
naučil, bylo heslo „buď připraven“. V brašně na kole tak s sebou vozím náhradní duši, pumpičku, nářadí a taky lékárničku.
V aktovce byste zas u mě našli
švýcarský nůž pro všechny
případy. Být připraven je vždycky dobře. Věřím, že tuto nejen
skautskou zásadu se v běžném
životě snažíme aplikovat
všichni.
Žijeme v době přeplněné
neustálým proudem zpráv
a událostí, které vyžadují naši
reakci a rychlý názor na vše –
schvalovat či odsuzovat, adorovat nebo kritizovat. Přiznávám,
že pokušení kritizovat je veliké
– opatření, očkování, testování,
komunikace, důvěryhodnost,
spolupráce, korupce, skandály
atd. Věřím ale, že tak jako uštvanému koni nepomohou další
rány bičem, tak ani naší společnosti nepřidají další kritiky.
Všichni jsme už z pandemie
vyčerpaní, ani nemluvě o těch,
kteří přišli o své blízké či se jich
pandemie a její důsledky dotkly
více než ostatních. Mnoho z nás
se drží už jen silou vůle a hledat
pozitiva je den ode dne těžší.
V takovéto době je mnohem
důležitější snažit se pomáhat,
spolupracovat, děkovat
a podporovat.
Věřím, že Praha stejně jako její
městské části dělají pro zvládnutí současné krize maximum
možného. Děkuji všem, kteří se
na tomto snažení spolu s námi
také podílejí. Zároveň bych také
rád nabídl pomoc všem, kteří ji
potřebují. Napište nám, co vás
trápí, na info@8zije.cz. Pomůžeme, jak budeme moci.
Jestli jsme jako Praha současnou krizi zvládli, to doopravdy
zjistíme, až krize pomine. I zde
ale platí dostihové pravidlo
„kobylu hodnoť, až když je v cíli“.
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Roman Faltýn
člen TOP 09 Praha 8

Petr Vilgus
zastupitel
MČ Praha 8

ANO

TOP 09 A STAN

ZELENÍ

Teoreticky ano,
prakticky však ne

Praha je
připravena,
ale možnosti
ke zlepšení tu
stále jsou

Zelení:
Mimořádným
situacím je třeba
předcházet

Pojďme si nejdříve vysvětlit, co
všechno je vlastně termínem
„krizové řízení“ myšleno. Definice nám říká, že krizové řízení je
souhrn řídících činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení
bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných
v souvislosti s přípravou na
krizové situace a jejich řešením,
nebo ochranou kritické
infrastruktury.
V praxi to znamená připravenost hlavního města Prahy na
mimořádné události nebo krizové situace, které mohou vzniknout na jejím území. Tyto události mohou vzniknout buď
působením přírodních vlivů
(například povodně, sněhové
kalamity, rozsáhlé požáry) nebo
působením člověka (například
terorismus, narušení dodávek
pitné vody, elektřiny, plynu,
provozní havárie). Praha má již
z minulých let pro jednotlivé
mimořádné nebo krizové situace
zpracované dílčí typové plány
– ten nejznámější donedávna byl
„typový plán pro povodně velkého rozsahu“. Takže „papírově“
jsme připraveni dobře.
Co se týče praktické připravenosti na další krizové situace je
na tom Praha dost bídně – snad
krom povodní (na které se Praha
v minulých letech stihla připravit a probíhá i pravidelné cvičení) se Praha ve všem spoléhá na
stát a tváří se, jako by se jí další
krizové situace jako třeba narušení dodávek elektrické energie
(blackout), narušení dodávek,
vody, tepla, různé technologické
havárie netýkaly. Připravenost
na řešení takzvaného blackoutu
je téměř nulová a Praha bohužel
v tomto směru ani nic významného nepodniká.

Praha má zpracované plány
krizového řízení mimořádných
situací. Ale stěží lze prohlásit, že
je připravená na vše. Přes rok
probíhající pandemie koronaviru ji zaskočila, stejně jako celý
svět. A není se čemu divit. Krize
podobného charakteru a rozsahu nás nikdy nepotkala. Proto
stejně důležité jako teoretická
připravenost na všemožné
varianty situací je schopnost
pružně a efektivně reagovat na
jejich vývoj. A případné chyby si
umět přiznat a poučit se z nich.
Podobně jako po tisícileté vodě
v roce 2002. Praha začala budovat montované bariéry a sestavovat protipovodňové plány.
Další povodně v roce 2013 tak již
tehdejší primátor Hudeček
zvládl lépe a škody byly menší.
Nejenom celá Praha se připravuje na krize. I v Praze 8 máme
vlastní krizový štáb. Máme
vlastní krizové plány, které se
uplatňují i nyní. Vedení radnice
se snaží pomáhat svým občanům
zvládat nelehkou situaci, která je
pro ně, díky častým a leckdy
i chaotickým změnám ze strany
vlády, obtížně řešitelná. Postupně
tak například mohli naši obyvatelé od radnice získat zdarma
tehdy nedostatkovou dezinfekci
a respirátory.
Cesta z krize vede přes očkování. To bohužel probíhá pomalu.
Zatím nedošlo k proočkování
všech rizikových skupin. Je
nutné zrychlit tempo očkování,
proto se radnice Prahy 8 aktivně
podílí na vzniku nového vysokokapacitního očkovacího centra,
které by mělo na našem území
vzniknout a sloužit všem
Pražanům.
Neustále je tedy co zlepšovat,
abychom další krize zvládli zase
lépe.

Jak v čem, jak kde a jak kdo.
Například v oblasti boje s následky povodní magistrát i městské části udělaly hodně a od
roku 2002 a 2013 jsme se posunuli k větší profesionalitě. Vznikly protipovodňové zábrany,
rozšiřuje se hlásný systém na
Vltavě i na menších tocích,
existují „mluvící sirény“. Blíží se
však nová rizika v důsledku
klimatické změny – např. hromadné odumírání jehličnatých
lesů, extrémní výkyvy počasí
nebo nedostatek pitné vody.
Co by město mělo dělat lépe?
1. Město by mělo více mluvit
s městskými částmi, které jsou
blíže občanům a jejich problémům. Součástí toho by měla být
i častější cvičení prověřující
spolupráci všech složek.
2. Město by se mělo pokusit
opravit rozklížené vztahy se
státem. V atmosféře sporů
a podezírání jde těžko
spolupracovat.
3. Praha dost trpí na zmatené
administrativní dělení. Praha je
městem i krajem zároveň, je
rozdělena na 10 městských
obvodů a na 57 samosprávných
městských částí, ze kterých se
ještě vyděluje 22 tzv. číslovaných
částí s vyššími pravomocemi.
Město by potřebovalo reformovat své dělení, aby bylo přehlednější pro občany i správu. Šmahem by šlo škrtnut 10 obvodů,
které jsou sice na každé ceduli
s názvem ulice, fakticky ale
ničemu neslouží.
4. A konečně – město by mělo
dobudovat stavby pro krizové
situace. Jedním z takových míst
je 35 let rozestavěné technologické centrum u plynojemu na
Palmovce. Kvůli této nedokončené budově za necelou miliardu
nemůže metro sloužit jako
dlouhodobý úkryt pro případ
války nebo průmyslové
katastrofy.
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Jiří Vítek
místostarosta
MČ Praha 8

PATRIOTI
S TRIKOLOROU

Praha není dobře
připravené
město
Jestli zahrneme do krizového
řízení hlavního města profesionální i dobrovolné hasiče a záchranou službu, tak tato páteř
krizového řízení funguje bezchybně. Jestli mám psát o oddělení krizového managementu
a řízení hlavního města, vidím
zde za poslední roky významnou
stagnaci.
Praha jako město se dostala
pouze do role koordinátora, tedy
pozice někoho, kdo žádá a přerozděluje, netvoří, nepřipravuje
se. Praha jako kraj určitě má jistě
mnoho plánů, ale prakticky
nemá vlastní jednotnou infrastrukturu pro mimořádné události, jako je například v USA
organizace FEMA.
Nechci se věnovat tentokrát
pandemii, jak říká klasik – starým válkám, ale spíše budoucím
problémům, které plíživě přichází a i přes zavřené oči je již vidíme v Belgii, Švédsku, Rakousku,
a to problému dlouhodobého
výpadku elektrické energie, což
je oblast, která když zasáhne
například velká sídliště na delší
dobu, nese v sobě všechna rizika
od zásobování, rychlého šíření
nemocí, kriminalitu až po dopravní kolaps. V Praze v případě
blackoutu se větší problémy dají
očekávat po pěti hodinách, a po
18 hodinách se situace stává
kritickou. Taková krizová situace není zvládnutelná složkami
IZS, protože mnohonásobně
překračuje jeho kapacitu. Dle
cvičení u Středočechů, tak
například záložní zdroje, které
mají v pohotovosti třeba nemocnice i některé další instituce, se
pro dlouhodobější provoz jeví
jako nedostatečné.
Ač v současné době řešíme
složitý úkol v boji s pandemií, je
nutné vzhledem k rostoucímu
politickému zájmu o elektromobilitu, řešit zmíněný problém,
prakticky i legislativně.
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Rozhovor
VÝTVARNÍK JAKUB MAREK:

Vážím si každého projektu,
který město oživuje
nnPraha 8 se úspěšně zapojila do projektu Galerie hlavního
města Prahy „MuralArtUM 2020“, v jehož rámci metropole
výtvarně upravuje nevzhledné betonové plochy v obydlených oblastech. Radnice se rozhodla touto formou připomenout jednu z nejvýznamnějších událostí moderních českých
dějin – Operaci Anthropoid, která vyvrcholila popravou českého kata – zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha.
Dílo osvěží nevzhlednou zeď
nad slavnou zatáčkou u Vychovatelny v Zenklově ulici. Soutěže se zúčastnilo 23 námětů
a odborná komise vybrala
návrh výtvarníka Jakuba
Marka.

ka je jasně čitelná a přiblíží část
dějin i lidem, co se o historii
nezabývají.

Jaký máte osobní vztah
k historické události Operace
Anthropoid?
Víc než detektivky nebo sci-fi
rád čtu příběhy pamětníků
a historické výpovědi, je pro mě
důležité si je připomínat. Ať už
jde o nacistický odboj, český
underground nebo i aktivisty
v současném Bělorusku.
V jaké fázi jsou přípravy vaší
realizace?

Intenzivně probíhají přípravy
na samotnou malbu a čekám až
vyleze trochu slunka.
Co pro vás vítězství v soutěži
z pohledu vaší tvorby
znamená?
Primárně se věnuji architektuře, s tím i úzce souvisí vzhled
a charakter veřejného prostoru.
Vážím si téměř každého projektu, který město oživuje. Je prima,
že Galerie hlavního města Prahy

Co vás vedlo k tomu nabídnout radnici své služby?
Obecně se zajímám o dění ve
veřejném prostoru a díky projektu Umění pro město jsem se
dostal k nabídce zpracovat zeď
na Vychovatelně.
Jak hodnotíte samotný
nápad radnice? Myslíte, že
bude tato forma ilustrace
opravdu přístupnější mladším, aby si takové události
připomínali?
Událost k místu bezesporu
patří a umění je nenásilnou
formou, jak si tyto věci připomínat. Věřím, že jednoduchá grafi-

PODLE JAKUBA MARKA by se sprejeři měli zamýšlet nad tím, co budou lidé po jejich zásahu každý den ve městě míjet.

přesouvá umění z výstavních
sálů i do ulic a vkládá důvěru
v mladé umělce.

VIZUALIZACE VÍTĚZNÉHO NÁVRHU. Takto by měla vypadat zeď u Vychovatelny koncem května.

Jaký máte jako umělec názor
na pouliční sprejerství?
Často sprejeři dotváří atmosféru a oživují svěží intervencí
ulice měst. Jednotlivé vrstvy
maleb zaznamenávají historii
a mění charakter veřejného
prostoru. Přesto mám pocit, že
většina míst v Praze by potagována být nemusela. Je ale určitě
dobře, že jsou i ta, kde se kult
spreje může vyřádit. Ostatně
vzpurnost a neposlušnost také
patří k běžnému životu. Rozdíl je
vždy mezi bezmyšlenkovitým
vandalismem, a touhou se vyjádřit. I sprejeři by se měli zamýšlet
nad tím, co budou lidé po jejich
zásahu každý den ve městě
(jf)
míjet. 
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Inzerce

PO STOPÁCH
KUBIŠOVA KOLA

29. KVĚTNA
2021
14.00

#JDZLMTFISÈMWFMNJEʹMFäJUPVSPMJ
OFKFOCʏIFNĕOÈMOÓGÈ[FPQFSBDF
"OUISPQPJE#ZMWPCEPCÓQSPUFLUPSÈUV
OFKEPTUVQOʏKÝÓNEPQSBWOÓN
QSPTUʭFELFN7ZEFKNFTFUFEZ
OBLPMFDIQPTUPQÈDIUSBTZÞUʏLV
+BOB,VCJÝFBQʭJQPNFʥNFTJ
EBMÝÓVEÈMPTUJBPCʏUJTQPKFOÏ
TCPKFNQSPUJOʏNFDLâNPLVQBOUʹN
5SBTBCVEFNÓSOÈ UFEZWIPEOÈ
JQSPEʏUJBTWÈUFʊOÓDZLMJTUZ
/BWJEʏOPVT7ÈNJTFUʏÝÓ
.JDIBMÀWBSD SBEOÓNʏTUTLÏʊÈTUJ

Foto: Vladimír Slabý

Příprava na dobu „postkovidovou“
Nikdo sice neví, kdy skončí epidemická omezení, vyvolaná
koronavirem, ale je třeba být připraven. Proto se pracovníci
odboru kultury v polovině dubna rozhodli na nádvoří Libeňského zámku „vyvenčit“ pódium, které má sloužit při kulturních akcích. V rámci zkoušky funkčnosti provedli i test osvětlení a zvukové aparatury. Takže pokud virus dovolí, můžete se
těšit například ve druhé polovině června na Léto divadelních
hvězd, které chystáme s divadelním Studiem DVA nebo na
velký koncert filmových a muzikálových melodií v polovině
července. Pro informaci, pódium má po rozložení rozměry šest
krát šest metrů. 
(vs)

sraz u památníku
Operace Anthropoid
(ul. V Holešovičkách)
Vzhledem k aktuálním
opatřením způsobeným
bojem proti Covidu
vás prosíme o předběžnou
registraci na E-mailu:
michal.svarc@praha8.cz.
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Životní prostředí
KOBYLISY

Lidé vyčistili Ďáblický háj

nnĎáblický háj je typickým pražským
rekreačním lesem, který však skrývá
i zajímavou přírodní památku. V době,
kdy po planetě Zemi pobíhali ještě dinosauři, byl vrch Ládví ostrůvkem v druhohorním moři. Doklad mořské příbojové činnosti v době svrchní křídy, tj.
100,5 až 93,9 milionu let před naším
letopočtem, se zachoval v opuštěném
buližníkovém lomu, který je také jediným místem nálezu deseti nových druhů křídových foraminifer (mořští prvoci) na světě.

Ani Ďáblickému háji se nevyhnul kůrovec
a dnes už jenom pamětníci pamatují procházky ve stínu mohutných smrků, modřínů
a borovic.
O co ubylo zeleně, přibylo návštěvníků.
Mnozí z nich jsou jen uživatelé zeleně, proběhnou se porostem, vezmou to přes novou
výsadku stromků, udělají si kdekoliv piknik
s ohněm, zakličkují na kole mezi stromy,
adrenalin podpoří alkoholem, ohleduplností
k ostatním ani úklidem se neobtěžují.
Naštěstí existují i jiní, kteří si lesa váží.
Právě z nich se rekrutují ti, kteří se zúčastnili
úklidu Ďáblického háje 27. března. Je optimistické, že přicházejí nejen ti starší, ale stále

víc i rodiny s dětmi, a ty opravdu nadšeně
uklízejí. Je povzbuzující, že stále více se
objevují návštěvníci lesa, kteří tak nějak
samozřejmě denně les uklízejí, takové tiché
a milé poděkování přírodě.
Úklid byl úspěšný, kontejner se rychle
zaplnil. Všichni ti, kteří po úklidu les navštívili, měli stejný pocit, les jako by ožil. Proto
ještě jednou díky všem zúčastněným a také
oficiálním partnerům, bez jejichž vstřícnosti
a pomoci by se nám tak nedařilo.
Těšíme se na vás při podzimním úklidu
v sobotu 18. září 2021 od 9 hodin v areálu
zdraví.
Pavel Marvánek

OČISTOU PROŠEL NEJEN ĎÁBLICKÝ HÁJ. Dobrovolníci ze
spolku Vědomý dotek v rámci akce Ukliďme Česko uklidili ten Čimický.
Radnice Prahy 8 k úklidu opět přispěla přistavením kontejneru a poskytla
plastové pytle.

KAŇON VLTAVY U SEDLCE

Kniha o významné lokalitě je zdarma
nnV dubnovém čísle Osmičky
jste se mohli v článku o přírodní památce Zámky dočíst,
že se jedná o takzvanou
evropsky významnou lokalitu. Proč tyto lokality vznikaly? A nachází se na území
Prahy 8 a blízkém okolí i jiné
takové území? A co konkrétně je předmětem ochrany
právě v Kaňonu Vltavy
u Sedlce?
Evropsky významné lokality
jsou lokality evropského významu, které chrání nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů
a přírodní stanoviště na území
Evropské unie. Její vytváření
vyplývá ze směrnic Evropské
unie na ochranu přírody. Na

jejich základě bylo na území
Prahy vymezeno celkem jedenáct lokalit.
Jednou z nich je i kaňon
Vltavy u Sedlce. Představuje
jedinečný ekosystém, který
nelze srovnávat s žádným jiným
v Praze – hluboké říční údolí,
které bylo vytvářeno postupně
se zahlubujícím tokem řeky
Vltavy. Na svazích údolí se díky
členitosti svahů udržela řada
vzácných druhů (a to nejenom
rostlin, ale i živočichů). Předmětem ochrany jsou stanoviště
– společenstva vázaná na výslunné svahy a skalní výchozy.
Až na ojedinělé výjimky kopíruje evropsky významná lokalita hranice současných přírodních památek a přírodních
rezervací: Zámky, Podhoří,

Sedlecké skály, Podbabské skály
a Baba. Nově byla vyhlášena
přírodní památka Kaňon Vltavy

u Sedlce – malý cíp, který představuje přesah do Středočeského kraje.
O celém tomto území pojednává kniha Květena Kaňonu Vltavy u Sedlce, která je přes svůj
odborný název pojata pro širokou veřejnost (s bohatou fotografickou dokumentací). Uvedený titul je zdarma k vyzvednutí
na Magistrátu hl. m. Prahy
(oddělení péče o zeleň) nebo po
domluvě na e-mailu salvia-os@
seznam.cz. Vydavatelem je
Salvia – ekologický institut, z.s.,
provozovatel webových stránek
o přírodně cenných územích
s katalogem rostlinných a živočišných druhů https://salvia-os.
cz/. Publikace vznikla za finanční podpory hlavního města
(dh)
Prahy.
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Kultura
DIVADLO POD PALMOVKOU

Libeňská scéna se snaží
fungovat viru navzdory
nnLetní hraní nejen v Azylu78, Libeňské
pašije načtené herci a exkluzivními
hosty, natáčení inscenace v rámci projektu Brejlando nebo stream koncertu či
zkoušení nové hry, to vše se děje za
zavřenými dveřmi Divadla pod
Palmovkou.
V létě se bude stanovat na Výstavišti, v šapitó s názvem Azyl78! V něm se společně
s dalšími divadelními scénami zabydlí také
Divadlo pod Palmovkou. Plánuje pro diváky
zahrát nejoblíbenější pecky z Palmovky:
Žítkovské bohyně, Bezrukého Frantíka či
Pusťte Donnu k maturitě! Zájemci nepřijdou
ani o romantiku v podobě Zamilovaného
Shakespeara, jehož uvedení v létě chystá
divadlo přímo na Velké scéně. Těšit se můžete také na oblíbené inscenace OFF scény.
O předprodeji na letní hraní bude Divadlo
pod Palmovkou včas informovat.
Co takhle do divadla na koncert? Divadlo
pod Palmovkou rozjelo online koncertní
řadu, na které vystoupili například Buty,
Michal Prokop Trio, Lenka Dusilová nebo
Robert Křesťan a Druhá tráva.
Víte, co je Brejlando? Pojďte zažít divadlo
prostřednictvím virtuální reality. Na konci
března se Divadlo pod Palmovkou zapojilo
do projektu Brejlanda, který vzniká pod
taktovkou kreativní skupiny Brainz Studios
v koprodukci Magistrátu hlavního města
Prahy. V rámci tohoto projektu se na neobvyklých místech natáčela inscenace Pusťte

INSCENACE Pusťte Donnu k maturitě! se natáčela na neobvyklých místech

Donnu k maturitě! Pomocí nejmodernější
technologie a v zapůjčených brýlích doslova
vniknete do sledování vybraného představení a ocitnete se v těsné blízkosti herců.
Vyberete si i z jiných divadelních představení dalších pražských divadel. A jak to bude
fungovat? Zakoupíte si lístek, kurýr vám
domů přiveze brýle a show může začít. Další
den dopoledne si kurýr brýle opět odveze.
Vstupenky jsou již nyní v prodejní síti Goout.
Tak co říkáte? To bude pecka stát kousek od
Donny, Brandona nebo Dylana. A co teprve

vedle Ivana Jonáka. Brejlando vám doslova
splní sen.
V budoucnu Pod Palmovkou počítají
s obnovou představení nazvaného 294 statečných. Jde o dokumentární fikci ze zákulisí
atentátu na Reinharda Heydricha, kterou
napsal i režíroval Tomáš Dianiška. Příští rok
si připomeneme 80 let od Operace
Anthropoid.
Sledujte FB a Instagram divadla, na audioplatformách a stránkách www.podpalmovkou.cz. 
(dpp,tk)

ZÁBAVA

Bohnická QR hra pobavila
stovky soutěžících skupin
Velikonoční QR hra v ulicích
Bohnic přilákala přes čtyři
stovky účastníků, kteří prověřili své znalosti o historii a významných místech nejmladší
čtvrti osmého obvodu, velikonočních názvů, zvyků a jarní
květeny. „Po libeňských a karlínské QR hře se dočkaly i Bohnice a velmi děkujeme za velký
zájem, který hra vyvolala.
Přišly nám navíc desítky krásných výkresů, básniček a kraslic, ze kterých bylo velmi těžké
vybrat vítěze,“ uvedl ke hře

radní Michal Švarc (Patrioti pro
Prahu 8).
Podle něj úspěch této i předchozích her inspiroval k vytvoření nové velké QR bojovky
Anthropoid, kterou radnice
osmého obvodu ve spolupráci
s DDM Spektrum, Sokolem
Libeň, Divadlem Pod Palmovkou a Prahou 9 připravuje na
konec května a červen letošního roku.
O nové hře si více přečtěte na
www.praha8.cz/anthropoid.
(tk)

VÍTĚZNÝ VÝKRES a básničku bylo velmi těžké vybrat.
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Školství
ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Děti přihlašte v první půli května
nnInformace o termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
a k povinnému předškolnímu vzdělávání v mateřských školách městské části Praha 8 na školní rok 2021/2022.
Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem,
městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, §
34b a § 179 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších
předpisů, místo, termín a dobu
pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání od
následujícího školního roku.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany
České republiky a na občany
jiného členského státu Evropské
unie, kteří na území České republiky pobývají déle než
90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na
jiné cizince, kteří jsou oprávněni
pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po
dobu delší než 90 dnů, a na

účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Zákonný zástupce dítěte, které
dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let,
má povinnost dítě přihlásit
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní
vzdělávání povinné. Školské
obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou
stanoveny v obecně závazné
vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. m.
Prahy, o školských obvodech
mateřských škol, viz www.praha8.cz (odkaz Občan, Školství,
Školy zřízené MČ, Mateřské školy,
Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy). Mateřské
školy zřízené MČ Praha 8 mají
jeden školský obvod.
Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií a rozhodující je
místo trvalého pobytu dítěte,
v případě cizinců místo pobytu ve
školském obvodu a dále věk dětí.

Děti jsou přijímány v souladu
s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, ve
znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2021
předškolní vzdělávání povinné.
Termín pro příjem žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 je stanoven na
období od 2. května 2021 do
16. května 2021.
Podání žádosti je možné do
datové schránky školy, e-mailem
s uznávaným elektronickým
podpisem zákonného zástupce,
poštou (rozhodující je datum
podání na poštu), vhozením do
poštovní schránky školy (žadatel
informuje o odevzdání dokumentů emailem, ředitelka potvrdí převzetí dokladů odpovědí na
tento email).
Osobní podání je možné pouze
ve výjimečných případech, po
dohodě s vedením mateřské
školy. Zastupuje-li dítě jiná
osoba než zákonný zástupce, je
zároveň podstatné, aby doložila

své oprávnění dítě zastupovat
(např. pěstoun).
Žádost označte prosím
v předmětu zprávy „Zápis
2021/2022“.
Jako přílohy žádosti budou
tyto dokumenty:
- vyplněná Žádost o přijetí
- kopie Rodného listu dítěte
- vyplněný Evidenční list –
včetně potvrzení praktického
dětského lékaře o očkování
dítěte, případně potvrzení o odkladu očkování dítěte (tato
povinnost se netýká dítěte, které
bude plnit povinné předškolní
vzdělávání)
- v případě cizinců kopii dokladu dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po
dobu delší než 90 dní.
Bližší informace, včetně příslušných dokumentů najdete na
webových stránkách příslušných
mateřských škol – https://www.
praha8.cz/Materske-skoly.html
Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství

zde může b
vaše reklamýt
a
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Tel.: 284 007 681
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Podnikání
Vážení provozovatelé gastronomických zařízení,
radnice Prahy 8 si uvědomuje, že se kvůli vládním
restrikcím nemůžete naplno věnovat svým zákazníkům. Proto vám nabízí pomoc formou bezplatné prezentace v časopise Osmička. Kdo chce alespoň touto
formou informovat o svých aktuálních službách, ať
napíše na e-mail: osmicka@praha8.cz.
Inspiraci máte na této stránce, v příštím čísle se objeví prvních sedm z vás, kteří projeví zájem. Podmínkou
je umístění provozovny na území MČ Praha 8, provoz
výdejního okénka či rozvoz jídel.

Restaurace U Zábranských

Restaurace Na Mělnické

Restaurace U Jagušky

Křižíkova 89, Karlín
www.uzabranskych.cz
Tel.: 775 112 617, 222 323 332
Výdejní okénko: 11 až 22 hodin
Rozvoj jídel od 10 do 21 hodin
zdarma. Pro studenty, seniory
a držitele ZTP zvýhodněná cena
99 Kč za polévku a hlavní jídlo

Ořechová 2, Kobylisy
www.restaurace-na-melnice.business.
site
Tel.: 731 270 507

Na Žertvách 28, Libeň
www.jaguska.cz
Tel.: 284 824 747
Výdejní okénko 11 až 20 hodin

Výdejní okénko 11 až 19 hodin
Nabízíme i zachlazené pokrmy.
Minimální trvanlivost pět dní

Tankové pivo s sebou!

Restaurace U Blekotů

Restaurace Trojský vrch
Mašínova 15, Kobylisy
www.ublekotu.net
Tel.: 608 402 535

Olštýnská 607, Troja
www.trojsky-vrch.cz
Tel.: 775 223 667

Výdejní okénko pondělí až pátek
10:30 až 21 hodin

Výdejní okénko 11 až 16 hodin.
Rozvoz jídel a tankového piva
zdarma. Polévka v ceně hlavního
jídla

Rozvoz jídel 10.30 až 14 hodin

Restaurace U Králů
Pivovarnická 1022, Libeň
Tel.: 775 445 500
Výdejní okénko 11 až 21.30 hodin.

Pizzeria Carllino

Můžete si objednat dovážku přes
damejidlo.cz
Thámova 26, Karlín
www.carllino.cz
Tel.: 222 311 522
Výdejní okénko 10 až 20 hodin.
2+1 pizza zdarma
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Historie
AKCÍZY

Vzpomínka na dobu, když se
vybíraly potravní daně...
nnJsou stavby, kolem kterých roky chodíme, nevíme co představují, a je možné, že časem zmizí, aniž bychom to poznali.
Taková stavba stojí na konci Klapkovy ulice u konečné tramvaje v Kobylisích – nepříliš nápadný dům se zvláštním obloukovým oknem v přízemí.
Tento dům není historickou
památkou v pravém slova smyslu, ale jedná se o významný
historicko/technický objekt,
který za první republiky sloužil
jako celnice (akcíz) pro výběr
„potravní daně“ na okraji tehdejší
Velké Prahy. Co je však významné, že se podle zjištěných informací jedná o jediný zachovalý
objekt tohoto druhu v celé Praze.

ZŘÍZENEC PAN
CHOCHOLKA

Rovněž před Píseckou Bránou
na Hradčanech je zachovalý
nenápadný domek, který sloužil
k výběru daně. Nutno dodat, že
clo se vybíralo na vstupu do
města a dotyčný vždy dostal
doklad o zaplacení, a pokud
zboží jen provážel městem, tak
na výstupní celnici dostal tento
obnos zpět. Akcízy byly také
státní správou propachtovány
magistrátu, takže úředník byl
městský zaměstnanec. Výběr
daně v té době byl zřejmě velmi
přísný, ale vynalézavost lidu
pražského byla velká, a tak se
potraviny pašovaly různými
způsoby. Oblíbené bylo například pronášení potravin pod
tehdejšími širokými suknicemi
žen, což Jaroslav Hašek detailně
a humorně popsal ve své povídce „Román pana Chocholky od
potravní daně“. …Zřízenec potravní daně pan Chocholka byl
velice svědomitý člověk. V úředním jednání neznal slitování
s nikým, a když přivedl do kan-

Na začátku se musíme vrátit do
historie. Vše začalo v roce 1829
císařskou vyhláškou „Potravní
daň na čáře a obecní přirážky
k ní“. Tato vyhláška sjednocovala v „mocnářství Rakouském“
různé městské daně z potravin
a nápojů na jeden poplatek pod
jménem „všeobecná potravní
daň.
Na základě této vyhlášky byla
okolo velkých měst Rakouska-Uherska vytyčena tak zvaná
potravní čára a na hlavních
přístupových místech
zřízeny výběrčí místa
této daně nazývaná
městiště, celnice nebo
lidově akcíz. Praha v té
době byla malá a potravní čára do určité
míry kopírovala městské opevnění a proto
některá výběrčí místa
měla podobu strážních
budek u dnes již většinou zbouraných městských bran, ale někde
se postavily i domky
s kancelářemi a byty
pro výběrčí daně.
Historické akcízy
většinou zanikly v důsledku bouřlivého
rozvoje Prahy po roce
1900. V současné době
však stále můžeme
vidět některé staré
„celnice“, pokud o nich
víme. Celnicí byla
dodnes stojící Táborská
KOBYLISKÝ AKCÍZ stojí u vozovny v Klapkově ulici.
brána na Vyšehradě.

celáře podezřelou osobu, že chce
něco přenést podloudně přes
potravní čáru, tu jeho modré oči
zářily radostí se zábleskem
úředního uspokojení. …Vedl je do
kanceláře na čáře vzpřímen ve
své uniformě a s takovou hrdostí, jako by chytil loupežné vrahy.
A zvítězil, i když si paničky
stěžovaly na příliš důvěrné
ohmatávání svých plášťů. „Čistým vše čisté,“ říkával si tento
statečný muž, „a pronášíš-li
husu, tak ti pomoz pánbůh.“

PŘEKÁŽKY DOPRAVNÍCH
STAVEB

První republika tento systém
výběru daní na potravní čáře
automaticky převzala a výběrem
byla pověřena celní správa.
Město se však velmi rozšířilo,
a tak za hranicemi Velké Prahy
byly stavěny nové akcízy s typizovanou architekturou a charakteristickým obloukovým oknem
kanceláře v přízemí. Tyto budovy se stavěly na hlavních přístupových silnicích a tak vznikl
i „náš“ akcíz v Kobylisích na
hlavní silnici od Teplic. Těchto
charakteristických budov byly
postaveny snad desítky a to, že
stály na výpadových silnicích, se

jim často stalo osudné, překážely
novým křižovatkám a obchvatům anebo byly začleněny do
vzniklé okolní zástavby a přestavěny k nepoznání.
Kobyliský akcíz vzhledem
k vzrostlým stromům vypadá
nenápadně.
Je však jediný, který ze
zbylých budov akcízů, které lze
v Praze identifikovat, má kromě
vzhledu původních budov
z období první republiky navíc
i původní originální prvky, jako
je obloukové litinové okno
s výběrčím okénkem a vstupními dveřmi do kanceláře. Z hlavní
ulice jsou zachovány i vstupní
cihlové schody do kanceláře
a z boční strany další menší
obloukové okno pro výhled na
příjezdovou silnici. Jedná se tedy
svým způsobem o historický
unikát a je velké štěstí, že jej
dnes můžeme pozorovat v původní podobě o to víc, že podobně zachovalou budovu akcízu už
dnes v Praze neuvidíme.

KONEC ZA NĚMECKÉ
OKUPACE

Činnost výběru daně na potravní čáře byla definitivně ukončena v roce 1942. Již předtím však
byla existence tohoto
způsobu výběru daně
často kritizována.
Časopis Auto z roku
1939 informuje, že že
pražský akcíz vynáší
městu ročně 50 milionů korun, a proto se
obec pražská nechce
tohoto příjmu vzdát.
Přitom výdaje státu
spojené s vybíráním
činí sedm milionů,
a navíc je potřeba
značných investic do
lidí, domů atd. Článek
žádá zrušení této
starobylé činnosti
a dále argumentuje
ztrátami motoristů při
čekání a popojížděním
u akcízu. Prostě doba
byla už jiná, selky
s kachnami už nechodily a na silnici převládala auta nad koňskými povozy.
Ivan Vítek
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SEDMILETÁ VÁLKA

I Čimice tvořily vojenské dějiny.
Tábořila tam pruská armáda
nnČimice nikdy neměly kostel ani
vlastní zastupitelstvo, ale shodou
okolností se dostaly na četná mapová zobrazení a do knih vojenské
historie. V době sedmileté války,
v předvečer bitvy u Štěrbohol
(známé také jako bitva u Prahy),
stanovalo na kopci u Čimic pruské
vojsko krále Fridricha II. Velikého
a sám král tu mohl strávit noc.

BITVA SE BLÍŽÍ

O Čimicích v polovině 18. století
nemáme mnoho informací, na místě
se již od středověku nacházel vrchnostenský dvůr a dva poddanské
grunty, sousední Bohnice tehdy
tvořila zhruba dvacítka popisných
čísel.

Příprava na stavbu mostu a převoz
ochranných praporů na druhý břeh
začaly 5. května časně ráno. Do večera tábořilo u Čimic dvacet praporů,
28 eskadron a 50 těžkých děl pruské
armády. Dalších deset eskadron
hlídalo ležení od Čimického háje.
Hlavní stan Prusů byl v Čimicích.
V předvečer bitvy došlo k dohodě
Fridricha II. s posly generála Schwerina o setkání obou oddílů pruské
armády v šest ráno na prosecké pláni.
Kde přesně a jak strávil král Fridrich
noc před bitvou nevíme, ani jaké
dojmy si mohl z okolí odnést. Doufejme, že zprávy o jeho nočních nevolnostech a zvracení vyplynuly jenom
z nervozity.

PŘÍPRAVA NA STŘET

A JAK BITVA DOPADLA?

Pruské vojsko se počátkem května
1757 před klíčovým setkáním s rakouskou armádou usídlilo v prostoru
Lysolají a Liboce, Fridrich II. se usadil
v letohrádku Hvězda. Rakouská armáda prince Karla Lotrinského si připravila pozice na širokém území mezi
horou Vítkov a Kyjemi. Když se přiblížily od Brandýsa pruské posily – oddíly maršála Schwerina –, dal král Fridrich II. pokyn k přesunu armády přes
pontonové mosty na druhý břeh
Vltavy a přes návrší u Bohnic a Čimic
na Prosek. Nevíme přesně, kde byly
mosty zbudovány a kolik jich bylo,
historické prameny uvádějí Podbabu,
Sedlec a dokonce i Roztoky. Dobové
vojenské mapy Vltavu, její okolí, Bohnice, Čimice i samotné centrum Prahy
tak zachycují v mnoha podobách.

Pruské vojsko 6. května zvítězilo,
rakouská armáda se stáhla za hradby Prahy a město prožilo tři těžké
týdny obléhání a ostřelování. Prahu
tou dobou obývalo asi 60 tisíc osob,
stejný počet vojáků byl na pruské
i rakouské straně. Kolem 60 tisíc
bylo i dělových koulí, které se na
Prahu snesly ze všech stran. Vojenské oběti střetu kromě smrti polního maršála Schwerina a rakouského
velitele Browneho následovaly
i civilní ztráty, v Praze byla zničena
čtvrtina měšťanských domů, poničena byla i katedrála sv. Víta. Střet
armád je možné si připomenout
výletem do Štěrbohol, kde stojí
památník bitvy.
Za tým tvůrců Bohnické naučné stezky
Mária Trenklerová

MAPA ASI Z ROKU 1770 zobrazující přesun vojska přes Vltavu. Autor L.
Therbu. 
Zdroj: https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/111673/5/

TŘI PONTONOVÉ MOSTY zobrazené na mapě bitvy orientované jižně.
Druhá polovina 18. století, Národní knihovna, sign. 62 B 000112.
Zdroj: www.manuscriptorium.com

HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM
Přestože jsou letošní Vánoce ještě
daleko, již nyní vyzýváme ty, kteří
se chystají v době vegetačního klidu
kácet strom, který by mohl být
vhodný na vánoční strom Prahy 8,
aby se s námi spojili.

Milí diváci, vzhledem k protikoronavirovým opatřením vlády
je Divadlo Karla Hackera uzavřeno.
VVpřípadě
uvolnění
program
případě uvolněníopatření
opatřenínajdete
najdeteprosincový
květnový program
na www.divadlokh.cz.

Kontaktujte, prosím, paní
Zuzanu Láznovou, e-mail:
zuzana.laznova@praha8.cz,
tel.: 222 805 170,
mobil: 601 306 107.

V ÝZV
A
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Zdravotní a sociální péče
INTEGRACE CIZINCŮ

Centrum nabízí
sociální a pracovní
poradenství
nnV České republice žije dle statistik ČSÚ zhruba 635 tisíc
cizinců. Tito lidé musí vyvinout velké úsilí na překonání
nejrůznějších bariér, než se jim podaří plnohodnotně zapojit
do života v naší společnosti. Naučit se jazyk, získat informace
o svých právech a povinnostech, porozumět nejrůznějším
pravidlům pro své fungování v české společnosti.
Potřebují se také orientovat
v možnostech pracovního uplatnění, znát své povinnosti zaměstnance a stejně i zaměstnavatele. Potřebují rozumět
požadavkům škol, aby jejich děti
mohly řádně plnit školní docházku, a musí rozumět fungování úřadů, které potřebují pro
řešení nejrůznějších životních
situací.
Centrum pro integraci cizinců
o. p. s. (CIC) poskytuje bezplatně
cizincům sociální poradenství
a pomáhá jim tak bariéry v integraci překonávat. Cizinci se
mohou na CIC obracet
v situacích:
 povolení k pobytu
 školství
 sociální zabezpečení
 zdravotní pojištění a zdravotní péče
 rodina (sňatek, rozvod, narození dítěte, sloučení rodiny aj.)
 bydlení
 jednání s úřady
 získání občanství ČR
 práce a pracovně – právní
poradenství (zaměstnávání

cizinců s různými druhy
pobytů, jak napsat životopis
a motivační dopis, příprava na
pracovní pohovor, vyhledávání pracovních nabídek, začátek a konec zaměstnání,
evidence na úřadu práce,
nostrifikace vzdělání).
CIC poskytuje poradenství
také občanům ČR, kteří mají
rodinného příslušníka cizince.
Poradenství poskytujeme osobně v poradnách, telefonicky,
mailem, online i v terénu. Cizinci mohou také navštěvovat
kurzy češtiny nebo konverzační
kluby.
V případě, že vás informace
o činnosti CIC zaujaly, uvítáme,
když se na nás obrátíte. Velmi
rádi vám poskytneme zdarma
(red)
více informací. 

Když studenti píší seniorům...
Povzbuzující dopisy, pohlednice s jarní tematikou a velikonoční perníčky dorazily
na několik oddělení Psy
chiatrické nemocnice Bohnice a do Domova s pečovatelskou službou v Klecanech.
O tuto velikonoční dárkovou
poštu se zasloužili studenti
Střední školy DUKE Náhorní, Gymnázia Ústavní
z Prahy 8 a děti z Centra
integrace dětí a mládeže
z Karlína.

Autory pohlednic a zpráv
však byli i jednotlivci, mezi
nimi například malířka Eva
Fousová (uměleckým jménem
EvitaR) či 84letá výtvarnice
Vlastimila Žampachová. Tuto
mezigenerační poštu organizuje Mezigenerační Akademie z.s.
v rámci projektu „Mezi časy“.
Rádi bychom, aby se lidé
(nejen) v těchto časech necítili
tak osamoceni. Cílem je vzájemná radost a solidarita.

Mezigenerační Akademie z.s.

Kontakt:
Centrum pro integraci cizinců,
o.p.s.
Pernerova 10/32, Praha 8
+420 704 600 700,
+420 702 150 630
e-mail: info@cicops.cz

Ředitelka Domu dětí a mládeže
Praha 8 – Spirála zemřela
Minulé dny přinesly velmi smutnou zprávu. Tento svět opustila
Alena Rýgrová, ředitelka DDM
Praha 8 – Spirála. Byla vzácným
člověkem s dokonalou kombinací
manažerských dovedností, lidskosti a kamarádského přístupu.
Dokázala nejen skvěle řídit,
organizovat a motivovat, ale
především to vše dokázala propojit s přátelskou a kamarádskou
atmosférou, kterou vnímali jak
děti, tak i dospělí. Vzpomínáme
(red)
na ni s láskou.

Více na: www.vizdom.cz
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SENIOŘI

CAP je tu pro vás už třináct let
nnNa letošní rok připadá 13. výročí založení Centra aktivizačních programů. Ten vzešel z dobrého nápadu a vlastní iniciativy místostarostky Vladimíry Ludkové (ODS) s úmyslem
pořídit „přístav“ pro dříve narozené, aby tam rádi pobývali
a obohacovali svůj život vším, co by je bavilo a zajímalo a na
co by se sami nezmohli.
Velmi rychle se vše rozjelo. Našli
se dobrovolníci, zabudovaly se
počítače, navrhla se témata,
přihlašovali se zájemci. Jaký byl
a je zájem, svědčí počet zaregistrovaných. Já mám legitimaci č.
20, v Burešově ulici jich v roce
2020 měli již 1700, a v Mazurské
(otvírala se v září 2013), kde je
schopnou kormidelnicí paní
Košťálová, celkem 996. Také
počet témat narůstal, nelze je
všechna vyjmenovat – cizí jazyky,

turistické výlety, speciální cvičení
(čchi-kung, jóga), zdravotní a sociální témata, pohybové aktivity
a mnoho dalších včetně právní
poradny. Největší zájem byl
o výuku práce s počítačem, ta se
rozjela už 17. září 2008. Velkou
oblibu si získaly výtvarné dílničky. Petra Holá zabodovala, když si
k prohlídce podzemí v Jílovém
přizvala své známé – plně obsazený hasičský vůz pro případ, že by
na nás „něco spadlo“.

Nutno ještě podotknout, že
CAP za dobu jeho trvání osobně
navštívila řada známých osobností, včetně ministra zdravotnictví, uznávaní odborníci a také
oblíbení herci. S příchodem

prokletého viru bylo vše zmrazeno. Přátelství uzavřená v CAP
však pokračují.
Současné „kormidelnice“
Petra Limavská a Petra Čtvrtečková jsou empatické, komu-

nikativní, dělají vše pro to,
aby seniorům, zvlášť osamělým, pomohly, hledají dobrovolníky a aktivně se účastní. Samy
nám telefonují a nabízejí
procházky.
„Lodivodem“ je stále zakladatelka, která nechce, abychom
řečeno slovy Jana Wericha
„zbařtipánovatěli“. Vymýšlí nám
stále něco pro zbystření mozku
a vítěz je vždy odměněn.
Nejvíce se ale těšíme na to, až
se zase v CAP sejdeme. Přejme si,
aby to bylo co nejdříve. CAP nám
vstoupil do života před třinácti
lety a zanechal tam mnoho
pozitivního, važme si toho.
A díky všem, kteří k tomu
přispěli.
Eva Vykusová

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

Luštíte rádi? Budete mít příležitosti
nnI v květnu jsme pro vás za Centrum aktivizačních programů
(CAP) pro seniory připravili doplňovačku, jejíž obliba narůstá. Tajenku dubnové doplňovačky zaslalo 62 luštitelů.
I v květnu můžete vyhrát české detektivky, které věnovala
místostarostka Vladimíra Ludková (ODS).
Tajenku zasílejte e-mailem na
vladimira.ludkova@praha8.cz.
Znění dubnové doplňovačky
bylo „vítáme jaro“. Gratulujeme
třem vylosovaným dámám,
jejichž iniciály zní: M. N., J. F.
a M. K.
A protože vám chceme být
ještě více na blízku, a mnozí by si
vedle uveřejněné doplňovačky
zaluštili mnohem více, připravili
jsme pro vás „7 týdnů s CAP
křížovkou“. Naše luštitelské
klání je určeno pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, protože CAP je registrovanou sociální službou právě pro
tuto cílovou skupinu. Soutěž
bude probíhat po dobu sedmi
týdnů a záleží jen na vás, zda
budete soutěžit se všemi křížovkami či zašlete například pouze
jednu z nich.
Distribuce první křížovky
proběhne v pondělí 3. května,
další křížovky budou následovat
v těchto termínech: 10., 17., 24.
a 31. května a 7. a 14. června.

Křížovku si můžete vyzvednout
v kterékoliv pobočce CAP nebo
v informačním centru MČ
Praha 8 v takzvaném Bílém
domě, rovněž vám křížovku rádi
zašleme e-mailem a klientům
pečovatelské služby SOS Praha 8

je budeme roznášet jejím prostřednictvím. Pokud si nestihnete vyzvednout některou z již
vydaných křížovek, rádi vám je
zašleme dodatečně.
Vyplněnou křížovku/y je třeba
odevzdat nejpozději do 21. 6.
2021 na adresu: CAP, Burešova
1151/12, Praha 8, 182 00. Doručit nám ji můžete vy nebo vaši
blízcí osobně prostřednictvím
pečovatelské služby či poštou.
Případně nám zašlete alespoň
správné znění tajenky společně

s vašimi kontaktními údaji na
e-mail: renata.handlova@sospraha8.cz. Losování sedmi výherců
(za každé kolo jeden výherce)
proběhne po 21. červnu, výherci
budou kontaktováni do konce
června a odměněni dárkovými
balíčky.
Pro bližší informace ke křížovkářské soutěži nás kontaktujte
na tel.: 283 881 848. Těšíme se na
vaše odpovědi a přejeme vám
krásné jarní dny.
Tým CAP

1.
2.
3.
4.

2. ženské jméno 24.12.
3. chem. značka astatu

5.

4. část Prahy 8
5.	zřícenina hradu ve
Středočeském kraji

6.
7.
8.

1. starší lidový tanec

6. tělocvičný prvek
7. kočkovitá šelma
8. český malíř
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Zdravotní a sociální péče
PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Rodičovská linka slaví 20. narozeniny
nnRodičovská linka, která nabízí krizovou pomoc a rodinné
poradenství, letos slaví dvacet let své činnosti. Dá se říct, že
se jedná o projekt, se kterým vyrostla celá jedna generace. Od
dob jejího založení, kdy byl provoz šest hodin týdně, došlo
k výraznému nárůstu zájmu o její služby.
V současné době poskytují
odborníci Rodičovské linky
krizové služby na telefonu
dvanáct hodin denně, k dispozici
je i e-mailová poradna a chat. Na
lince většinou pracují psychologové s mnohaletou praxí v krizové intervenci a rodinném
poradenství.
Linku využívají nejčastěji
rodiče, kteří čím dál častěji
potřebují bezpečný prostor pro
sdílení svých starostí a obav
nebo mají potřebu konzultovat
s odborníkem své výchovné
postupy či náročnou rodinnou
situaci. Zvláště v dnešní době
koronavirové krize, kdy se stále
více objevují vyčerpaní rodiče,

kteří potřebují někde ventilovat
své emoce a reálné obavy o psychické zdraví svých dětí, je linka
nezbytnou součástí krizových
služeb. Kromě rodičů je linka
také určena prarodičům, kteří

řeší problémy s vnoučaty. Ostatní rodinní příslušníci se na
službu často obrací s tématem
ohroženého dítěte v rodině.
V neposlední řadě linku využívají pedagogové, kteří potřebují
odbornou konzultaci týkající se
jejich žáků, v současné době
často v situaci psychické nepohody dětí.
Mezi hlavní témata Rodičovské linky patří výchovné obtíže
u dětí, rozvody, předrozvodové
a porozvodové uspořádání péče
o dítě, týraní a zneužívání dětí,
psychické či školní obtíže u dětí
a šikana. Meziročně Rodičovská
linka zaznamenala nárůst u rodinných vztahů (26 %), psychických obtíží u dětí (10 %), problémů spojených se školou (10 %)
a problémů spojených s bezpečím na internetu (50 %).
Na Rodičovskou linku nejčastěji volají matky dětí (54 %), ale

roste zájem o poradenství i ze
strany otců (15 %) a ostatních
rodinných příslušníků (14 %).
Jedná se převážně o rodiče dětí
ve věkové kategorii 13 až 17 let.
O službách Rodičovské linky
je možné se dozvědět více na
jejich webových stránkách www.
rodicovskalinka.cz, kde je i k přehrání podcast „Na tenké Lince“.
Tam se otevřeně hovoří právě
o výše uvedených tématech.
Na Rodičovskou linku je
možné se obrátit každý pracovní
den, pondělí až čtvrtek od 9 do
21 hodin, v pátek od 9 do 17
hodin.
(red)

Kontakt:
Telefon: 606 021 021
Chat: https://chat.rodicovskalinka.cz
E-mailová poradna:
pomoc@rodicovskalinka.cz

JESLE

Pozor. Zápis končí
v půlce května

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

Pro přijetí dítěte do jeslí je nutné, aby dítě mělo v souladu se
zákonem § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, všechna povinná
očkování do daného věku. Přednost mají děti s trvalým bydlištěm v Praze 8.
Další podmínkou pro přijetí
dítěte do jeslí je přináležitost
obou rodičů k jedné z uvedených
skupin:
• zaměstnanec
• OSVČ
•	studující či rekvalifikující
se.
Děti budou do zařízení přijímány dle pořadí, ve kterém byly
přihlášky podány. Zápis do jeslí
na rok 2021/2022 probíhá od
1. dubna do 15. května.
Na internetových stránkách
www.sospraha8 je připravený
formulář (evidenční list). Po-

kud nemáte možnost si evidenční list vytisknut, můžete si
ho po telefonické domluvě
(tel.: 284 685 087) vyzvednout
v kanceláři vedoucí jeslí. Vyplněný evidenční list odevzdejte
do 15. května 2021 v kanceláři
vedoucí jeslí nebo ho můžete
naskenovat a poslat na adresu
lucie.pancova@sospraha8.cz.
Výsledky přijetí vám budou
oznámeny v době od 1. do
10. června e-mailem nebo
telefonicky. Pokud budete
přijati, odevzdáte při nástupu
do jeslí originál evidenčního
listu s razítkem zaměstnavatele
a potvrzený lékařem. Dále
předložíte rodný list a očkovací
průkaz.
Podrobné informace o adaptaci a provozu jeslí získají rodiče
při osobním pohovoru s jejich
vedoucí.
(red)

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat
rodiče dětí narozených
v letech 2020 a 2021 na

Vítání
občánků
Prahy 8
14. a 15. června 2021
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 16. května 2021
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.
Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

nnJesle jsou zařízení MČ Praha 8, provozovatelem je Sociální
a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8). Poskytují
celodenní odbornou péči pro děti od 15 měsíců do tří let v pravidelné každodenní docházce.
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Inzerce
PAX SPOL. S R.O. - POHŘEBNÍ SLUŽBY

e-mail: pax@pax.cz
www.pax.cz

• pohřby s obřadem i bez obřadu, možnost sjednání doma, tel.: 733 120 411, 283 842 271
Nepřetržitá služba – převozy z bytů NONSTOP: 603 551 038, 603 551 032
Objednávková kancelář, dispečink – P-8 Libeň, Vosmíkových 2, tel.: 284 841 928
Při využití služeb telefonické předobjednávky, bude z konečné ceny sjednaných
služeb poskytnuta 15% sleva, tel.: 603 551 034

Poliklinika Mazurská - B (dětská část)
Mazurská 484/2, Praha 8
www.ocniordinacesro.cz

OBJEDNÁVKOV É KANCELÁŘE:
Praha 3 - Olšany, Vinohradská 153, tel.: 272 744 622 | Praha 4 - Nusle, Táborská 65, tel.: 241 741 164
placená inzerce

739 838 281, 233 901 327

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
DĚTI I DOSPĚLÉ
placená inzerce

placená inzerce

Centrum RoSa Vás zve
na koncert sólové harfistky

Katarína Ševčíková
ˇ
24. kvetna
2021 od 18:00
vstup zdarma
pro více informací sledujte naše stránky na Facebooku

KDE:
Centrum RoSa
Střelničná 1680/8
Praha 8 - Kobylisy
www.centrumrosa.cz
tel: 212 270 612

Finanční podpora:

placená inzerce
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování,
stěrky a sádrokarton. Sezonní
sleva 10 %.
Volejte na tel.: 603 432 476.
``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ A KANALIZACE,
veškeré instalatérské práce,
topenářské práce. Nepřetržitě!
Rekonstrukce koupelen
a bytových jader. Tel.: 603 421
968, 737 415 417
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy
a montáž vodovodních baterií,
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně
dodání. Tel.: 603 421 968,
737 415 417.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE revize
domů, SVJ, BD, škol. Odstranění
revizních závad, nová el. vedení,
opravy v bytech a domech. www.
elektrikarerben.cz T: 604 516 344
``ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ
Provádím veškeré zednické,
malířské, obkladačské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytu domu, nebytových prostoru.
Volat 606 125 116.
``REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215
``REKONSTRUKCE BYTŮ,
bytových jader, malování, www.
malreko.cz, tel.: 603 410 942
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561

INSTALATÉR
TOPENÁŘ
veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

Tel: 603 421 968
737 415 417
Rothenberg s.r.o.
Na Slovance 38, Praha 8
placená inzerce

``OPRAVA ŽALUZIÍVÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ
PLASTOVÝCH OKENVERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA
LODŽIE-SÍTĚ PROTI HMYZU
Tel.: 733 720 950,
pavel.janci@email.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ,
spolehlivost a 10% sleva,
demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698
``FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ
A KUCH. DESEK. Instalace
sprchových koutů a boxů-senioři
sleva! Pokládka dlažby, obkladů,
PVC, koberců. Štukování,
malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.
T.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz
``ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY,
pergoly, baldachýny, plisé, sítě
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže,
čalounění dveří+ těsnění. Zdeněk
Petříček, tel.: 606 350 270,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
``ELEKTRIKÁŘ nové rozvody.
Zjištění závad a opravy. Výměna
rozvaděců. Tel.: 608 278 778.
POLACEK.L@seznam.cz
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
``MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU
rychle, kvalitně a čistě,
tel.: 736 734 947
``PLYNAŘ– INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032

``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 728 324 916

``SERVIS PC pro Prahu 8 a 9 aj.
Tel.: 604 552 758 i u Vás doma.

``Provádíme sádrokartonářské
práce (stropy, příčky, předstěny,
půdní vestavby, akustické
odhlučnění, bytová jádra). Dále
provádíme zednické a malířské
práce. Tel.: 605 075 095.
Milos.Verner@email.cz

``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
A KEŘE motorovými nůžkami,
včetně odvozu odpadu.
Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz/plot

``ELEKTRIKÁŘ VESELÝ.
Tel.: 602 881 859
``ZEDNICKÉ, obkladačské
a malířské práce. Tel.: 602 386 895,
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz
``MALÍŘ – LAKÝRNÍK.
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ
PRÁCE. Tel.: 725 173 593,
www.malir-zenisek.cz
SLUŽBY

``HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170
``!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU! Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv za
rozumnou cenu. Stěhování.
Tel.: 773 484 056
``POTŘEBUJETE VYKLIDIT
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme
a odvážíme z těchto míst: půdy,
byty, sklepy, dvorky, zahrádky
atd. Levně, tel.: 702 410 965. 7 dní
v týdnu.
``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ
- vyklidíme Váš dům, byt a jiné.
Pracujeme levně, rychle, kvalitně
– i o víkendu. Ceny dohodou.
Roman. Tel.: 775 520 155
``Hodinový manžel elektro, voda
a další práce. 40 let praxe na rek.
bytů. Tel.: 602 366 135

``VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU,
SKLEP, DŮM. Volejte
tel.: 608 884 148. Ceny dohodou.
``SEKÁME TRÁVU na zahradách
naší motorovou sekačkou včetně
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275.
www.pvj-group.cz/trava
``ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE do
15m z naší hydraulické plošiny.
Řežeme, tvarujeme i likvidujeme
vysoké túje, stromy a živé ploty.
Tel.: 724 006 275, e-mail: info@
pvj-group.cz, www.pvj-group.cz
``SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY
a vysokou trávu našimi stroji.
Odstraníme také křoví, nálety,
zlikvidujeme odpad. Tel.:
724 006 275, www.pvj-group.cz
``PRODEJ MOLITANŮ, koženek,
potah. Látek. Matrace na míru.
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem
domu, Praha 4 - Pankrác. Tel.:
241 402 270, www.molitany.cz
``DÁMY S LUXEM - čištění
koberců a sedaček profi strojem
KÄRCHER. Praxe 8 let.
Tel. 732 212 022
``"KOTEL-KARMY-VAFKYSPORÁKY - kvalitní a rychlý
servis. PLYNEL.CZ Jiří Kudela.
TEL.: 776 120 919, info@plynel.cz"
``KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ vč.
odvozu. T.: 604 512 294
``INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, ÚKLID
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA ZAHRAD
Tel.: 602 835 102

VÝROBNÍ FIRMA HLEDÁ

SOS Praha 8 vyhlašuje výběrové řízení
na pozici Všeobecná sestra
(domácí ošetřovatelská péče)
Popis pracovní pozice: Poskytování zdravotní
péče pacientům v jejich domácím prostředí.
Místo: SOS Praha 8
Nástup: dle dohody
Více informací na www.praha8.cz

BRIGÁDNÍKY NA
DLOUHODOBOU
SPOLUPRÁCI - DPP, DPČ
Lehká manuální práce se stroji
a textilem. Spolehlivost, přesnost
a pečlivost podmínkou.
Možnost i směnného provozu.
Zahájení činnosti - počátkem letních
prázdnin.
Mzda: 110 Kč/hod.
Praha 8, Praha 9
Tel.: 728 150 092
E-mail: chcipraci@mclk.cz

placená inzerce
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``ČISTĚNÍ KOBERCŮ
A SEDAČEK, MYTÍ OKEN,
OPRAVA ŽALUZIÍ, ÚKLID
A VYKLÍZENÍ BYTŮ, DOMŮ
A SKLEPŮ , ČIŠTĚNÍ GARÁŽÍ,
Tel.: 602 835 102

``KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ
DŮM, VILU, pozemek jakkoli
velký i spoluvlast. podíl s právní
vadou, exekucí, nežádoucím
nájemníkem. Formality vyřídím.
I na dožití. Tel.: 603 420 013.

``NON STOP - ELEKTROPRÁCE
Tel.: 603 382 746, 775 910 853

``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 –
3+1 v Praze 8 a 9. Tel.: 778 085 837

``Trápí vás počítač? Počítejte
s námi! Provádíme čištění,
zrychlení, instalace, opravy,
konzultace, obnovu dat i výkup
zařízení. Volejte 773 192 003.
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

``Koupím byt nebo menší domek
v Praze a blízkém okolí. Na
vystěhování nespěchám, lze i na
dožití. Platba ihned. Vyplatím
dluhy i exekuce. Tel.: 608 661 664
``Koupím byt v Praze 8, přímo od
majitele. Tel.: 604 617 788

``Nabízíme stříhání, trimování,
poradenství a veškerou
úpravu psů, dle standardů
i dle přání majitelů v nově
zrekonstruovaném salónu na
Invalidovně. TEL.: 773 997 132.

``Koupím chatu, chalupu do
50 km od Prahy v dobrém
i špatném stavu. Děkuji za
nabídku, tel.: 720 031 400
REALITY SLUŽBY

``"EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ Ing.
Mirgová, Tel.: 603 415 830,
www.predseda-svj.cz"
REALITY POPTÁVKA

``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE UŽÍVAT.
Vykupujeme byty i s dluhy
nebo v exekuci. Platba ihned
v hotovosti. Tel.: 739 665 455

``MARTIN KRATOCHVÍL
– REALITNÍ MAKLÉŘ NA
DOPORUČENÍ pro Prahu 8.
Osobní přístup. 20 let zkušeností
na trhu. NEJVÝHODNĚJŠÍ
CENY při prodeji a pronájmu vaší
nemovitosti. Zdarma tržní odhad
a poradenství. Spolehlivost.
www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350

www.praha8.cz

REALITY PRONÁJEM

``GARÁŽOVÉ STÁNÍ
K PRONÁJMU V ULICI
KŘIŽÍKOVA PRAHA 8 ZA
2100 KČ. TEL. 602 288 444.
``Hledám menší byt do 14 tisíc
nebo větší do 18 tisíc Jen
pro 2 osoby - pár. Ideálně
dlouhodobě, lodžie výhodou
ale nemusí být. Centrum do
30 minut. RK nevolat. Děkuji.
Tel.: 605 845 088
``PRONAJMU GARSONKU NA
PRAZE 7 ZA 12.000 KČ+POPL.
TEL. 602 288 444

KRÁSA

``PEDIKÚRA (I MOBILNÍ),
REFLEXNÍ masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
``Nabízím kadeřnické služby
levně, vhodné pro důchodce,
zajdu i k vám domů,
tel.: 724 909 592
``Masáže Marika Tomanová:
reflexní, hloubkové a relaxační
masáže, práce s meridiány,
dárkové poukazy. Podlipného 14.
Tel.: 705114184.
www.masazetomanova.cz
VÝUKA – KURZY

NÁKUP – PRODEJ

``ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY
mince, čtyřlístky, mapy
a pohledy. Tel.: 773 542 797
``KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOSTI, koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
``AUTOSEDAČKY PRODÁM zn.
Ferrari. Po dvojčatech, téměř
nepoužívané i jednotlivě. Volejte
737 380 044
``AUTO DO 30 000 Kč koupím.
Tel.: 602 889 740
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``Výuka kytary začátečníci
a pokročilí. Hnězdenská.
Tel.: 736 287 212
NABÍDKA PRÁCE

``Hledáme kolegy pro montáže
žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu.
Volná pracovní doba, odměna
dle počtu zakázek, rozsah
práce dohodou. Vhodné i jako
přivýdělek. Jednoduché montáže,
zapracujeme. Kontakt písemně
na gato@gato.cz,
telefon: 777 038 000

ANGLIČTINA pro děti ZDARMA
Jednodenní AJ kurzy v KVĚTNU 2021
JAK?

ZDARMA

vč. AKTIVAČNÍHO BALÍČKU

7x v Praze

O4 A
K
R O L IN
PA U L lka
S
HAN
6
Praha

-

ROLINO 9
PROSEK

au
Hansp

Praha 9 - Střížkov

RO LIN O 7

RO LI NO 1

STOD ŮL KY

FL OR A

Praha 13 - Stod

Praha 3 - Vin

ůlky

ROLINO 2

NÁM. MÍRU

Praha 2 - Vinohrady

R O L IN

H Á JE

Praha

- výuka probíhá ONLINE přes aplikaci MS Teams (není potřeba nic stahovat)
- žáci jsou rozděleni do skupinek podobného věku a znalostí
- ve skupinkách je maximálně 7-8 žáků,
- před samotnou výukou zašleme všem žákům AKTIVAČNÍ BALÍČEK, součástí je učebnice ve
formě pracovních sešitů s vlastním jménem, a mnoho dalších věciček...
- kdo si vyzvedne AKTIVAČNÍ BALÍČEK v kanceláři ROLINO, dostane sladké překvapení
- mimo tvrdé práce zažijí žáci i spoustu legrace a jazykových her, menší žáci si vyrobí kolíčkové
figurky či vlastní pexesa, starší zase tabulky triád, gramatické přehledy apod., a všichni poté
tematické myšlenkové mapy... vše je součástí našeho AKTIVAČNÍHO BALÍČKU
- ZDARMA pro všechny žáky BEZ omezení
www.rolino.cz/osmicka
- každý žák se může přihlásit na jeden květnový termín ZDARMA
- více info a přihláška na: www.rolino.cz/osmicka

ohrady

RO LI NO 3
O8

HO ST IVA Řtivař
Praha 10 -

Hos

11 - Há

je

Jednodenní AJ kurzy ZDARMA
SO nebo NE vždy 8:30-11:30 nebo 12:30-15:30

www.rolino.cz/osmicka
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Na trhu více
než 29 let
placená inzerce
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Společenská rubrika
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz
NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
Září 2020

Březen 2021

 Holomáč David

 Fiala Tadeáš

Listopad 2020

 Sýkora Jiří

Sommer Kristián

Prosinec 2020
Šustr Adam

Leden 2021
 Kalianková Františka
 Šedivec Petr

Únor 2021
Kolátor Zoltán Martin
 Kuchš Daniel

Vážení spoluobčané,
• v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této
rubrice nás, prosím, kontaktujte na telefonních číslech 222 805 170 nebo 601 306 107,
popřípadě na e-mailové adrese: osmicka@
praha8.cz.
• Fotografie a text zveřejňujeme jak v tištěné
podobě časopisu Osmička, tak v elektronické
verzi umístěné na webových stránkách
www.mesicnikosmicka.cz.
• Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze
u dětí do tří měsíců věku v době uveřejnění.
• Dále zveřejňujeme jméno a příjmení u dětí
do šesti měsíců věku, ostatní pouze pokud
je volné místo.

NOVÉ BYDLENÍ
PRO SENIORY
OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Všem dětem přejeme krásné
a šťastné dětství a jejich rodičům
blahopřejeme.

Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový
komplex, který přirozeně propojuje ubytování
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,
7 dní v týdnu k dispozici zdravotní a sociální
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje
bohatý program volnočasových aktivit.
Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Máte zájem inzerovat v našem měsíčníku?
Chcete oslovit 64 200 domácností?
KONTAKTUJTE NÁS:
Lenka Jančijuková
e-mail: inzerce@praha8.cz
tel.: 222 805 112

Více informací na

www.rezidencejasmin.cz
+420 602 725 547
+420 602 369 789
info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín
ulice Řešovská 852/10
181 00 Praha 8 – Bohnice
placená inzerce
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Servis
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY

Lokalita

Datum

Čas

Lokalita

Datum

Čas

Mazurská (u trafostanice)

7. 5. 2021

15:00 – 19:00

K Haltýři x Velká skála

1. 5. 2021

8:00 – 12:00

Tanvaldská 1

8. 5. 2021

8:00 – 12:00

U Pekařky

3. 5. 2021

13:00 - 17:00

U Pekařky

8. 5. 2021

8:00 – 12:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

3. 5. 2021

14:00 - 18:00

Písečná x Na Šutce

8. 5. 2021

10:00 – 14:00

Přemyšlenská x Chaberská

3. 5. 2021

15:00 - 19:00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

10. 5. 2021

13:00 – 17:00

Petra Bezruče x U Pískovny

4. 5. 2021

13:00 - 17:00

Burešova

10. 5. 2021

14:00 – 18:00

Ke Stírce x Na Stírce

8. 5. 2021

9:00 – 13:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

11. 5. 2021

15:00 – 19:00

Střížkovská 64

9. 5. 2021

9:00 – 12:00

Frýdlantská (u garáží)

11. 5. 2021

13:00 – 17:00

Turská x K Větrolamu

10. 5. 2021

13:00 - 17:00

Kubišova x Gabčíkova

11. 5. 2021

14:00 – 18:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

10. 5. 2021

15:00 - 19:00

Chaberská x Líbeznická

12. 5. 2021

15:00 – 19:00

Sopotská x Bydhošťská

11. 5. 2021

13:00 - 17:00

Na Žertvách x Vacínova

12. 5. 2021

13:00 – 17:00

Petra Bezruče x U Pískovny

12. 5. 2021

14:00 – 18:00

K Mlýnu x Chorušická

15. 5. 2021

10:00 – 14:00

Uzavřená

13. 5. 2021

15:00 – 19:00

Valčíkova x Na Truhlářce

16. 5. 2021

13:00 – 16:00

Na Pěšinách x Pod Statky

13. 5. 2021

13:00 – 17:00

U Sluncové x Za Invalidovnou

24. 5. 2021

13:00 - 17:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

13. 5. 2021

14:00 – 18:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

24. 5. 2021

14:00 - 18:00

Na Přesypu x Pod Přesypem

14. 5. 2021

15:00 – 19:00

Fořtova x Okořská

24. 5. 2021

15:00 - 19:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

14. 5. 2021

14:00 – 18:00

Na Hranicích x Kočova

22. 5. 2021

8:00 – 12:00

Gdaňská x Toruňská

14. 5. 2021

13:00 – 17:00

Na Přesypu x Vzestupná

23. 5. 2021

9:00 – 12:00

Pernerova x Peckova

15. 5. 2021

8:00 – 12:00

Havlínova x Klíčanská

26. 5. 2021

13:00 - 17:00

Prosecká x Františka Kadlece

15. 5. 2021

9:00 – 13:00

Kubišova x S.K. Neumanna

26. 5. 2021

14:00 - 18:00

Podhajská Pole – u trafostanice

15. 5. 2021

8:00 – 12:00

Do Údolí x Libeňská

26. 5. 2021

15:00 - 19:00

Třeboradická x Košťálkova

17. 5. 2021

13:00 – 17:00

Kubišova x Gabčíkova

29. 5. 2021

10:00 – 14:00

Kandertova x Lindnerova

17. 5. 2021

14:00 – 18:00

Klecanská x Na Ládví

30. 5. 2021

13:00 – 16:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

17. 5. 2021

15:00 – 19:00

Gabčíkova ( mezi ul. Kubišovou
a Valčíkovou)

19. 5. 2021

13:00 – 17:00

Ke Stírce x Na Stírce

19. 5. 2021

14:00 – 18:00

Lindavská

19. 5. 2021

15:00 – 19:00

Řešovská x Zelenohorská

21. 5. 2021

13:00 – 17:00

Pekařova x Jestřebická

21. 5. 2021

14:00 – 18:00

Klecanská x Na Ládví

21. 5. 2021

15:00 – 19:00

Kurkova (parkoviště)

22. 5. 2021

8:00 – 12:00

22. 5. 2021

9:00 – 13:00

22. 5. 2021

10:00 – 14:00

25. 5. 2021

13:00 – 17:00

25. 5. 2021

14:00 – 18:00

Pakoměřická x Březiněveská
Ratibořská x Radomská (parkoviště)
Kubišova x S. K. Neumanna
Hlivická 10
V Zahradách x Na Sypkém

Přivýdělek se vždycky hodí
Co vás čeká?
Zajímavá odměnahodí
Přivýdělek se Přivýdělek
vždycky
se
vždycky
hodí
Oslovování nových zákazníků
Flexibilní pracovní doba
25.Zajímavá
5. 2021
15:00
– 19:00
odměna

Zhořelecká – parkoviště u Alberta

27.Flexibilní
5. 2021
13:00
– 17:00doba
pracovní

Mlazická

27.Žádné
5. 2021

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
Přemyšlenská x Služská
K Mlýnu x Chorušická
Hnězdenská x Olštýnská

14:00 – 18:00
dojíždění

Co
vás dojíždění
čeká?
Co vás čeká?
Zajímavá
odměna
Spolupráce
s těmi stávajícím
Žádné
Oslovování
nových
zákazníků
Oslovování nových
Flexibilní pracovní
doba
Poskytování
půjček zákazníků
Spolupráce
na hlavní
nebo
činnost
Spolupráce
s těmi
stávajícími Výběry
Spolupráce
s
těmi stávajícím
Žádnévedlejší
dojíždění
splátek
Poskytování
půjček
Poskytování
půjček
Spolupráce na hlavní
Z
nebo vedlejší
Výběry
splátekčinnost
Výběry splátek
karier
Co vás čeká?
Zjistěte více na
Z
Co vás čeká?
Zajímavá odměna
kariera.provident.cz
karier
Co vás čeká?
Oslovování
nových zákazníků
nových zákazník
Flexibilní pracovní doba
a Oslovování
na telefonu
Oslovovánísnových
zákazníků
Spolupráce
těmi stávajícími
Spolupráce
s těmi stávajícím
844
744
644
Žádné dojíždění
Spoluprácepůjček
s těmi stávajícími
Poskytování
Poskytování půjček
Spolupráce na hlavní
Poskytování
půjček
Výběry
splátek
nebo
vedlejší
činnost
Výběry splátek
Výběry splátek
Zjistěte více na

Spolupráce na hlavní
Přivýdělek
vždycky hodí
nebo vedlejší činnost se Přivýdělek
se vždycky hodí
Přivýdělek
se
vždycky
hodí
Zajímavá odměna
27. 5. 2021

15:00 – 19:00

28. 5. 2021

13:00 – 17:00

28. 5. 2021

14:00 – 18:00

28. 5. 2021

15:00 – 19:00
Zajímavá
odměnadoba
Flexibilní
pracovní

Havlínova x Pohnertova

29. 5. 2021

8:00 – 12:00

Na Truhlářce (parkoviště)

29. 5. 2021

9:00 – 13:00

Roudnická

29. 5.
2021 vedlejší
8:00 – 12:00
nebo
činnost

Flexibilní
pracovní doba
Žádné
dojíždění
Žádné dojíždění
Spolupráce
na hlavní

Spolupráce na hlavní
nebo vedlejší činnost
Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC
19114_PF_Nabor_86x54.indd
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

1

Co do velkoobjemového
kontejneru nepatří?
19114_PF_Nabor_86x54.indd
119114_PF_Nabor_86x54.indd 1
Rozhodne NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. - autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

Z
kariera.provident.cz
Zjistěte více na
karier
a na telefonu
kariera.provident.cz
844
644
a na744
telefonu
02.05.19 10:10
844 744 644
placená inzerce
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Gastronomie
ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Chřest. Lahodná zelenina,
kterou si oblíbili i Češi
nnKdyž se řekne chřest, okamžitě se mi vybaví Německo, kde
jsem v letech 1996 až 1998 pracoval. Tam jsem se s chřestem,
nebo chcete-li s tím jejich šparglem, setkal prvně.
Netušil jsem, co to je. Jen jsem
viděl ty podivné zelené a bílé
tyčky. Teprve v Německu jsem je
poprvé vzal do ruky… Ohřál,
namočil do holandské omáčky
a láska byla na světě.
Ta chuť a vůně. Chřest na
skusu lehce chrupne, ale přitom
je měkký a šťavnatý. K tomu
poctivá holandská omáčka ze
žloutků a másla. Navrch osmaženou strouhanku, a věřte mi, že
nepotřebujete maso.
V Německu byl chřest svátek.
V Mnichově, kde jsem pracoval,
se dělaly špargl týdny, špargl
víkendy, špargl festivaly a ne-

vím co ještě. Restaurace i zahrádky praskaly ve švech.
Číšníci nestíhali nosit talíře
plné chřestu, točit tupláky piva
a já dohřívat chřestovou polévku. Masakr, jaký zažijete jen
v kuchyni.
Němci jsou největšími konzumenty chřestu v Evropě. Pro
představu, jeho roční spotřeba
v Německu byla zhruba před
deseti lety přibližně 1400 gramů
na osobu, v tuzemsku v téže
době více než desetkrát nižší.
Ale tam, někde v tom roce
1996, jsem získal svoji lásku ke
chřestu. Trvalo mnoho let, než

CHŘESTOVÁ POLÉVKA není na přípravu příliš složitá. Její chuť je ale dokonalá.

rohanský
ostrov

Projděte se po Rohanském a Libeňském ostrově
a poznejte Prahu z nové perspektivy!

jeho popularita začala stoupat
i v České republice, a řekněme
teprve nějakých pět let vnímám,
že chřest prodávají řetězce a lidé
ho kupují víc a víc.
Naše rodina chřest zbožňuje.
Děláme ho rok co rok v květnu,
když už je dostupný ten český.
A co milujeme nejvíc? No přeci
chřestovou polévku.
Radek Pálka

Chřestová polévka
SUROVINY:
	
1 kg chřestu – ideálně
zelený a bílý
 150 g másla
 100 g hladké mouky
 Špetka soli a bílý pepř
 ½ litru smetany na vaření
	
Bílé pečivo a máslo na
krutóny

POSTUP:

RADEK PÁLKA (44) žije
s rodinou již řadu let v Bohnicích. Jako šéfkuchař
působil v Německu, Americe, Africe, Itálii. Byl členem
Národního týmu kuchařů
a cukrářů ČR. V současné
době pracuje jako šéfkuchař
hotelu Duo na Střížkově.
Pamětníci ho mohou znát
třeba z pořadu Mňam aneb
Prima vařečka.

Chřest oloupeme a odkrojíme
dřevnaté části. A právě z těchto
omytých slupek a dřevnatých částí
si uvaříme vývar, který si vycedíme.
Z másla a mouky si v hrnci
uděláme jíšku, kterou zalijeme
chřestovým vývarem. Provaříme,
aby byla polévka dostatečně hustá.
Zjemníme smetanou. Do hotové
polévky nakrájíme na kolečka pár
bílých a pár zelených stonků
chřestu. Ochutíme solí a bílým
pepřem.
Polévka je ideální, když se
podává s krutóny z bílého pečiva.
A zbylý chřest? Ten si uvařte
a podávejte ho k masu, do salátu
a nebo jen tak s máslem.
Dobrou chuť.

venkovní
výstava

duben
srpen

2021

Více na
www.iprpraha.cz/rohansky-ostrov

inzerce 63x188.indd 2
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny
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vylosovaní výherci obdrží
po dvou vstupenkách na
Letní hraní Divadla
pod Palmovkou.
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Správné znění tajenky tohoto čísla nám
zašlete nejpozději do 10. května 2021 na
adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35,
182 00 Praha 8. Můžete použít také e-mail:
tajenka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji
adresu a telefonní kontakt.

2

16
95
4
8
3
69
57
73
84
21

Jaroslava Drdlíková, Libeň
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Nikola Kapytulová, Troja
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Výherci, kteří získávají knihu Rostislava Osičky
„Čas… nejen o boxu“, jsou:

8

5 12

9

Správné znění tajenky z dubnového čísla, dokončení citátu
Marka Aurelia:
„Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se nemohli
my smát jí.“

Viktor Frič, Kobylisy
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V tajence najdete citát Napoleona Bonaparteho,
francouzského generála a císaře, jednoho z největších
vojevůdců v historii lidstva, od jehož úmrtí začátkem
května uplyne 200 let.
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LÉTO HERECKÝCH OSOBNOSTÍ
18. ČERVNA – 27. ČERVNA 2021
LETNÍ SCÉNA LIBEŇSKÝ ZÁMEČEK

SPOLUPOŘADATEL

VSTUPENKY JIŽ V PRODEJI

Partner:

Hlavní
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