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Slovo starosty Co najdete v čísle

Milí a stateční spoluobčané,
kolikrát začínám své úvahy nejen na tomto místě tím, že žijeme v nelehké době. V posled-
ních dnech a týdnech už toto konstatování začíná být nadbytečné.

Jsem dalek moralizování, a tak se chci se svými spoluobčany podělit o pár svých pocitů 
z bezprecedentní situace.

Vlastně celý svůj dospělý život zastávám názor, že každá krize je možností, jak si uspořá-
dat život tak, aby se člověk vyvaroval chyb, které dosud dělal. S takovým postojem přistu-
puji ke každému životnímu předělu a myslím si, že člověk vlastně ani jinou možnost nemá. 
Každou krizi a těžkosti musí brát jako možnost stát se ne zrovna lepším, to je vždycky 
relativní na posouzení, ale minimálně odolnějším nebo připravenějším. Protože připravený 
je člověk oporou nejen sám sobě, ale i rodině, obci, celku.

Ze všeho nejhorší podle mé životní zkušenosti je, když se člověk novým výzvám ke zlepše-
ní sebe sama vyhýbá, hledá chyby kolem sebe a v jiných a zapomíná na to, zamést si přede-
vším před vlastním prahem. Zní to jako klišé, ale nemůže to být klišé, pokud je tento postoj 
vyjádřen i činem.

Krizová doba, která nastala, nám v první řadě dává možnost soustředit se na důležité 
věci, jako je například péče o naše rodiče, prarodiče, děti, postižené a na všechny, kteří mají 
méně sil, zkušeností, prostě možností. Mluvím teď za generaci, které nezbývá než se starat 
o všechny tři generace – tu za námi, tu před námi a o sebe samotné. Beru to sice jako povin-
nost, ale vnímám, že v lehčích časech to není pro řadu lidí priorita, přestože by být měla 
vždy. Krize nás učí.

Také jako člověk a politik házím za hlavu politickou soutěž a snažím se z pozice vedoucí-
ho samosprávy hledat konstruktivní řešení. Raději než nadávání na vládu, kterou beru 
jako ideového rivala v řadě věcí, navrhuji konkrétní řešení. Například dočasné zrušení 
modrých parkovacích zón, aby se všichni bez omezení mohli postarat o své seniory. Vláda 
toto opatření přijala za své. Říkám to proto, že byl tento nápad využit pro blaho celku. A to 
mě těší a dává mi to sílu.

Myslím si obecně, že jsme v situaci, kdy bychom všichni měli táhnout za jeden provaz, být 
společného ducha, uskromnit se, podrobit se i tvrdým opatřením, věřit si – sobě samotným 
i navzájem – a v neposlední řadě dopřát sluchu těm, kteří tyto těžké situace v životě zažili 
a dokázali je statečně překonat. 

Měli bychom v této situaci poděkovat všem, kteří se starají o to, abychom tuto krizi 
překonali. Nejen zdravotníci, policisté, hasiči, ale také prodavači a prodavačky, řidiči kami-
onů a mnoho dalších. Všem velké díky! 

Prosím, podřiďme se v této chvíli všem tvrdým opatřením, která nás samozřejmě omezu-
jí, ale jsou opravdu nezbytná. Nesnažme se je obcházet, dnes je to opravdu nezodpovědné 
a trestuhodné.

Všem přeji hlavně trpělivost, zodpovědnost, vzájemnou solidaritu a hodně zdraví!

Váš ONDŘEJ GROS, starosta MČ Praha 8

Vážení čtenáři, v ruce držíte ztenčené vydání 
časopisu Osmička, má 32 stran. Tento krok 
nezpůsobil koronavirus, radnice se pro něj 
rozhodla již před časem, a to především 
z úsporných důvodů. Doufáme, že tím nijak 
neutrpí kvalita obsahu i informační rozsah.

VAŠE REDAKCE
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Koronavirus v Praze 8
 nExpandující koronavirus samozřejmě výrazně omezuje život i v osmém městském obvodu. 

Na této dvoustraně vám přinášíme základní, v čase uzávěrky dubnového vydání aktuální 
informace. Doufáme, že i tímto přispějeme ke zdárnému překonání těžké situace nás všech.

Na co se občané nejčastěji ptají?
Situace související se šířící nákazou se 
mění velmi rychle. Některé z níže uvede-
ných odpovědí již nemusejí být aktuální. 
Sledujte doporučené webové stránky.

Budou otevřeny kulturní domy v Praze 8?
Nebudou, až do odvolání jsou pro veřej-
nost uzavřeny KD Krakov, KD Ládví a Di-
vadlo Karla Hackera.

Budou fungovat trhy a tržnice?
Vláda od soboty 14. března zakázala pro-
dej na tržnicích a tržištích. V Praze 8 jsou 
tedy zakázány trhy v Čimicích a Ládví.

Jak to bude se zápisy do škol?
Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, 
co jsou povinni přijít k zápisu k povinné 
školní docházce, že avizované termíny 
zápisů do základních škol zřizovaných 
MČ Praha 8, zveřejněné v únorové Osmič-
ce na straně 30 (včetně termínů otevře-
ných dveří), se budou ve většině případů 
posouvat v návaznosti na aktuální situaci. 
Nové termíny budou zveřejněny jak na 

webu jednotlivých základních škol, tak 
na webu osmé městské části.  

Budou uzavřené školky a jesle v Praze 8?
Krizový štáb Prahy 8 rozhodl o uzavření 
všech 24 mateřských škol. Rovněž jesle 
nejsou v provozu.

Budou se konat akce, na které radnice zve, 
například Libeňská pouť? 
Libeňská pouť se koná až koncem dubna, 
podobně jsou na tom i jiné kulturní akce. 
V současné době nelze odhadnout, jaká 
vládní nařízení v té době budou platit. 
I v této souvislosti sledujte stránky 
www.praha8.cz.

Budou v provozu venkovní školní hřiště?
Provoz venkovních školních hřišť je plně 
na rozhodnutích ředitelů základních škol. 
Nicméně rozhodnutí ředitelů musí být 
plně v souladu s nařízením vlády.

Bude zrušeno vítání občánků?
Březnový termín vítání občánků je zrušen, 
všichni rodiče budou kontaktováni s tím, 
že jakmile bude možný návrat k normálu, 
radnice připraví náhradní termín.

Zvýšená dezinfekce 
na hřištích, sportovištích 
i v podchodech
V souvislosti se současnou 
epidemiologickou situací zahá-
jila městská část Praha 8 zvýše-
nou desinfekci. Dvakrát denně 
tak budou dezinfikovány herní 
prvky na hřištích, madla a zá-
bradlí v podchodech. V době, 
kdy jsou uzavřeny školy, tak lze 
předpokládat zvýšený pohyb 
dětí na těchto místech. 

„Zvýšené nároky na hygienu 
chceme podpořit i dezinfekcí 
míst, která část našich obyvatel 
může využívat ve zvýšené 
míře. Je dost pravděpodobné, 
že část dětí bude z důvodů 
uzavření škol v péči prarodičů. 
Senioři jsou podle všech dosa-
vadních informací tou nejohro-
ženější skupinou, a proto Pra-
ha 8 rozhodla o těchto mimo- 
řádných opatřeních. Dovolím 
si tvrdit, že v dnešních dnech 

je zápach dezinfekčních rozto-
ků vnímán pozitivně, na rozdíl 
od všedních dní. Pocit bezpečí 
prostě patří k základním 
předpokladům lidského živo-
ta,“ prohlásil předseda komise 
pro životní prostředí Martin 
Cibulka (ODS).

I z tohoto důvodu radnice 
Prahy 8 provádí dezinfekci 
například i inventáře na psích 
loukách, kam právě senioři 
se svými čtyřnohými miláčky 
často míří.  (tk)

Informace pro seniory
 nPečovatelská služba Prahy 8 zatím funguje bez omezení, 

přestože i pečovatelky musely reagovat, s ohledem na 
omezení provozu základních škol, výběrem nemocenské. 

Vzhledem k vývo-
ji bylo provedeno 
vytipování riziko-
vých klientů, 
u kterých nelze 
poskytování 
pečovatelské 
služby přerušit, 
protože nemají 
blízkou rodinu.

Senioři se 
mohou obrátit na krizovou 
bezplatnou nonstop linku 
800 160 166, kterou zřídilo 
hlavní město Praha a spravuje 
ji Život 90. Na lince lze získat 
informace v souvislosti s one-
mocněním COVID-19 nebo si 
ve spolupráci se soukromými 
obchodníky objednat balíčky 
potravin či hygienických 
potřeb. Telefonní linka je 
určena seniorům starším 

65 let a má 
napomoci ke 
zvládnutí situa-
cí, kdy se senior 
ocitá díky aktu-
ální krizové 
situaci v izolaci. 
Život 90 také 
vyzývá, aby se 
lidé dobrovolně 
zapojili do po-

moci. Více informací nejdete 
na stránkách www.zivot90.cz.

Provoz Center aktivizačních 
programů pro seniory je až do 
odvolání zrušen. Pro aktuální 
informace volejte čísla 
283 024 118 (CAP Mazurská) 
a 283 881 848 (CAP Burešova).

Stále platí doporučení 
seniorům, aby maximálně 
setrvávali v domácím pro- 
středí!  (tk)

Foto: Václav Knejfl
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Na Úřad MČ Praha 8 
jděte jen v naléhavých 
případech
Krizový štáb Prahy 8 rozhodl 
o novém režimu chodu ÚMČ 
Praha 8. Veškerá agenda je od 
16. března vyřizována pouze na 
prosklených přepážkách poda-
telny v přízemí budovy úřadu, 
a to v pondělí a ve středu od 
13 do 16 hodin. Pro ostatní 
agendy bude v pondělí úřad 
zavřený a budou prověřeny 
technické možnosti, jak 
u agend, které nelze převézt 
napřepážky podatelny, zajistit 
bezkontaktnost mezi úřední-
kem a klientem. 

Stále platí žádost k občanům 
o omezení návštěv úřadu jen 
v opravdu naléhavých přípa-
dech a po předchozí telefonické 
domluvě s konkrétním úřední-
kem. V této chvíli má stejně jako 
na jiných místech mnoho pra-
covníků a pracovnic v domácí 
péči děti, kteří v důsledku 
uzavření vzdělávacích institucí 
nemohou do škol.

Upozorňujeme, že zmíněné 
informace platí v době uzávěr-
ky tohoto vydání (17. března).

Zároveň je do odvolání poza-
staveno vydávání rybářských 
lístků. Vzhledem k tomu, že 
s koncem března se blíží termín 
k zaplacení poplatku za psa, 
těm, kteří k platbě nevyužívají 
bezhotovostní platbu, ale platí 
poplatek na pokladně úřadu, se 
umožňuje platbu posunout 
o dva měsíce. (tk) RADNICE je otevřena jen tři hodiny dvakrát týdně. Foto: Vladimír Slabý

POVINNOSTI, 
DOPORUČENÍ, 
RADY...
• Mezi lidi choďte s rouškou 

či alespoň se zakrytými 
ústy a nosem. Virus se 
nejsnáze přenáší stejně ja- 
ko jiná respirační onemoc-
nění kapénkovou infekcí.  

• Zákaz vstupovat do vozů 
městské dopravy na území 
hlavního města bez zakry-
tých úst a nosu.

• Máte možnost parkovat 
zdarma na „modrých 
zónách“ během zákazu 
volného pohybu osob. 
Vedení metropole nicméně 
apeluje na všechny Praža-
ny, aby auto využívali jen 
v nejnutnějších případech. 
Parkovacích míst je v Praze 
výrazně méně než aut, 
a hrozí, že nezaparkují 
zdravotníci, nemocní míří- 
cí na odběry, pečovatelé 
pomáhající seniorům či 
příslušníci armády. Pro ty- 
to skupiny jsou mobilními 
značkami vyhrazována 
zvláštní parkovací místa, 
ale základem je zodpověd-
ný přístup každého z vás.

• Upřednostňujte přesun 
chůzí nebo na kole.

• Městská doprava jezdí 
v okamžiku uzávěrky 
vydání bez omezení (s vý-
jimkou mírného prodlouže-
ní intervalu u autobusů). 
Díky výraznému poklesu 
cestujících je možné udržo-
vat bezpečný distanc, vozy 
jsou dezinfikovány. Tyčí 
a madel se držte jen v nut-
ných případech (celou paží) 
a dodržujte veškerá hygie-
nická doporučení.
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Doprava

KRÁTCE... 
Oprava sjízdné 
rampy pokračuje
Od 16. března pokračuje Tech-
nická správa komunikací 
s opravou povrchu na sjízdné 
rampě z ulice V Holešovičkách 
do Povltavské. Budou oprave-
ny povrchy levého jízdního 
pruhu a dokončeny práce na 

mostní konstrukci. Celá akce 
má trvat pět týdnů, hotovo by 
mělo být během dubna.

Uzavírka ulice 
Ke Stírce trvá
Vzhledem k rekonstrukci 
kanalizace v ulici Klapkova, 
která je v havarijním stavu 

a je umístěna pod tramvajovou 
tratí, tudíž téměř nepřístupná 
vstupy, umístěnými mezi 
kolejemi, rekonstruuje se 
kanalizace takzvaně hornic-
kým způsobem. To znamená, 
že se vybudují boční vstupy 
umístěné mimo tramvajovou 
trať. Právě v ulici Ke Stírce 
vzniká nový boční vstup, jehož 
výstavba včetně vyražení 

propojení do hlavní stoky 
a zbudování nové kanalizace 
vyžaduje uzavření  ulice Ke 
Stírce a dobu výstavby zhruba 
pět měsíců. Tato doba je ade-
kvátní k rozsahu prací. Objezd 
těžní šachty je z prostorových 
důvodů nemožný, muselo by 
se jezdit po chodníku. První 
etapa prací by měla skončit 
19. dubna letošního roku. (red)

HLUK

Pivní kola 
v Karlíně mají 
stopku

 nRadnice Prahy 8 na nic nečekala a neprodleně zakázala 
provoz takzvaných pivních kol v Karlíně. Ta se tam na konci 
února přesunula z centra Prahy, kde došlo k jejich zákazu.

Zákazová zóna v centru české 
metropole bohužel nezahrnova-
la Prahu 8 a v okamžiku její 
platnosti se některé tyto turis-
tické atrakce přesunuly do 
Karlína, kde obtěžovaly místní 
obyvatele především hlukem 
a zdržovaly provoz.

Vedení Prahy 8 reagovalo 
neprodleně. „Beerbiky v Karlíně 
nehodláme tolerovat. Proto jsme 
okamžitě ve spolupráci s odbo-
rem dopravy začali pracovat na 
dopravním značení, které tyto 
cyklopivnice zakáže,“ komento-
val situaci starosta Ondřej Gros 
(ODS).

Osadit zákazové značky se 
podařilo během necelých dvou 
týdnů. „V rekordně krátké době 
jsme ho projednali s dopravní 
policií, vydali opatření na úřední 
desce a osadili jsme dopravní 
značky, které zakazují vjezd 
těchto atrakcí do historické části 
Karlína,“ doplnil Martin Jedlička 
(TOP 09 + STAN), předseda 
komise pro dopravu.

Jedná se o zákazové značky, 
stejné jakou jsou v centru Prahy, 
tedy zákaz vjezdu kol širších 
1,2 metru. V tuto chvíli již může 
pivní kola v Karlíně řešit měst-
ská policie, která byla současně 
požádána o zvýšenou kontrolu 
ve zmíněné čtvrti.

Už loňský rok Praha 8 v rámci 
připomínek k listopadovému 

opatření obecné povahy, vydané-
ho magistrátem v listopadu 
2019, požadovala stanovit zónu 
pro zákaz pivních kol v rozsahu 
stejném, jako je zákaz osobních 
přepravníků (segwayů). Ten 
právě zahrnuje širší území včet-
ně Karlína. Stanovisko Prahy 8 
však vyslyšeno nebylo a podle 
vyjádření zástupců pražského 
magistrátu stav, který byl do 
minulého týdne platný, ošetřuje 
dostatečně široké území města. 
Opak se však ukázal pravdou, 
a díky tomu si tato „turistická 
atrakce“ našla svou cestu do 
Karlína. Proti tomu se celem 
očekávaně zvedla velká nevole 

místních obyvatel. Především 
z oblastí ulic Thámova, Pernero-
va, Křižíkova, Karlínského ná-
městí nebo Kaizlových sadů.

Vedení Prahy 8 již jedná 
s hlavním městem, aby došlo 
k rozšíření magistrátní zákazové 
zóny, v níž bude zákaz platit.

Po hlavním městě se „beerbi-
ky“ prohánějí už několik let. 
Používají je především turisté, 
kteří během jízdy popíjejí alko-
hol a poslouchají nahlas muziku. 
Kromě toho všeho tato kontro-
verzní vozidla často blokují 
dopravu, jelikož jsou velice 
pomalá a těžko je v užší uličce 
někdo předjede.  (tk)

PIVNÍ  KOLA  by již občany z Karlína neměla obtěžovat.
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Územní rozvoj

KRÁTCE... 
Bohnický 
ústavní hřbitov
Přestože Zastupitelstvo MČ 
Praha 8 schválilo usnesení, ve 
kterém žádá hlavní město 
o svěření ústavního hřbitova 
do své správy, nebylo ze strany 
metropole žádosti osmého 
obvodu vyhověno. V současné 
době je nynějším vlastníkem 
hřbitov uzavřen z bezpečnost-
ních důvodů. Místostarosta 
Jiří Vítek (Patrioti s Trikolo-
rou) v dubnu znovu předloží 
žádost o svěření hřbitova do 

správy MČ Praha 8 radní 
hlavního města Mileně Johno-
vé (Praha sobě), která má tuto 
gesci ve své kompetenci.

Bytový dům na 
Slovance
Žádost o vyjádření k projektu 
Bytového domu Na Slovance 
a posouzení situace, parcelní 
čísla 1815/1, 1815/2, katastrál-
ní území  Libeň. Komise pro 
územní rozvoj a památkovou 
péči přerušuje projednání 
a vyzývá žadatele o doplnění 

dokumentace do takového 
stavu, že bude možné celý 
záměr věcně posoudit.

Prodej 
v Javorové
Komise pro územní rozvoj 
a památkovou péči řešila 
žádost o vyjádření k prodeji 
pozemku parcelní číslo 1896/2 
a části pozemku parcelní číslo 
1896/3 o výměře přibližně 350 
metrů čtverečních v Javorové 
ulici v Kobylisích. Komise 
navrhuje nesouhlasit s prode-

jem, protože se jedná o součást 
širšího koridoru ve vlastnictví 
hlavního města, který by měl 
být zachován jako rezerva pro 
infrastrukturu metropole. 
Současně upozorňuje, že zá-
měr výstavby rodinného domu 
je v rozporu s funkčním využi-
tím dle platného územního 
plánu, který zde má plochu 
ZMK – zeleň městská a krajin-
ná. Vyjádření odboru správy 
majetku: Výše uvedené pozem-
ky nejsou svěřeny do správy 
MČ Praha 8 a nesousedí s po-
zemky, které jsou svěřeny do 
správy MČ Praha 8. (red)

KOBYLISY

Radnice 
odmítá směnu 
pozemku 
Pod Sídlištěm

 nZáměr vybudovat neveřejné parkoviště ve vnitrobloku 
domů ohraničných ulicemi Vršní, Nad Šutkou a Pod 
Sídlištěm vyvolává emoce. Vznikla dokonce i petice.

O co jde? Společnost SP 88, s. r. o. 
(IČO: 24778141, dříve Pěkná 
Lesná, s. r. o.), požádala o mož-
nost směny částí pozemků 
parcelní čísla 628/16  a 628/29 
v Kobylisích ve svěřené správě 
MČ Praha 8 za část pozemku 
parcelní číslo 628/1 ve vlastnic-
tví společnosti SP 88, s. r. o. 
Žadatel navrhuje narovnání 
hranic mezi výše uvedenými 

pozemky za účelem zřízení 
účelové komunikace (neveřejné-
ho parkoviště), která bude sou-
částí širšího záměru spojeného 
s výstavbou bytového domu. 
Rozdíl směňovaných pozemků je 
51 metrů čtverečních ve pro-
spěch osmé městské části, druh 
pozemku i způsob využití je 
u všech dotčených pozemků 
shodný (ostatní plocha). 

Městské části Praha 8 byla 
doručena petice občanů z okol-
ních domů, týkající se zásadního 
nesouhlasu s výstavbou ve 
vnitrobloku.

Na pozvání členů majetkové 
komise se jednání zúčastnili 
zástupci petičního výboru a zá-
stupci obyvatel domů ležících 
v dotčené lokalitě a uvedli důvo-
dy svého nesouhlasu s plánova-
nou výstavbou Obytného domu 
Vršní. „Stávající zelený vnitrob-
lok se nachází v samém srdci 
Kobylis v přímém sousedství 
Kobyliského náměstí a vstupu 

do metra Kobylisy. Toto místo 
je jedním z mála zelených míst 
a klidovou zónou v této dopravou 
a hlukem přetížené lokalitě. Naší 
vizí je zachovat zelený vnitroblok 
a rekultivovat jej s vytvořením 
parkové zeleně, která by této 
frekventované části Kobylis 
slušela,“ píše se v petici. Podepsa-
ní lidé požadují, aby zastupitelé 
MČ Prahy 8 i hlavního města 
podnikli aktivní kroky proti 
jakékoliv výstavbě v tomto 
vnitrobloku a k zachování a re-
kultivaci zeleně. Petici podpořily 
více než dvě stovky občanů.

Magistrát hlavního města 
požádal společnost SP 88, s. r. o., 
o vyjádření, zda by firma při-
stoupila k možnosti výkupu 
pozemku parcelní číslo 628/1, 
případně k možnosti směny 
tohoto pozemku. Majetková 
komise RMČ Praha 8 nedoporu-
čila souhlasit se směnou částí 
pozemků mezi radnicí a společ-
ností SP 88, s. r. o, zároveň komi-
se podpořila stávající jednání 
mezi Magistrátem hlavního 
města Prahy a společností SP 88, 
s. r. o., týkající se možné směny 
nebo odkoupení části pozemku 
ve vlastnictví uvedené firmy.  (tk)VE VNITROBLOKU by měl vyrůst bytový dům. Místním se to nelíbí. Foto:Tomáš Kňourek
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 Životní prostředí

VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ztratil se vám 
pes? Vznikla 
nová databáze

 n Státní veterinární správa na svých internetových strán-
kách vytvořila novou databázi ztracených a nalezených psů. 

Aplikace umožňuje občanům, 
útulkům, městské/obecní policii 
na jednom místě sdílet informa-
ce o nálezu nebo ztrátě psa. 
Aplikace by měla dočasně 
částečně nahradit centrální 
registr psů, který má vzniknout 
od roku 2022. 

Najdete ji na adrese www.
svscr.cz/databaze-ztracenych- 
-a-nalezenych-psu/. 

Vložení informace o ztrátě/
nálezu psa je velmi jednoduché 
prostřednictvím stručného 
formuláře, který je dostupný po 
stisknutí nabídky „Přidat psa“. 
Ve formuláři je nutné specifiko-
vat, zda se jedná o ztrátu nebo 
nález psa, dále pak plemeno psa 
nebo stručný popis, číslo čipu 
(nebo tetování), místo a datum 
ztráty/nálezu, jméno majitele 

resp. nálezce, kontakt, fotografii 
psa a případně další informace 
formou poznámky (povinné 
údaje jsou označené hvězdič-
kou). Všechny uvedené údaje 
mají za cíl propojit majitele psa 
a případného nálezce. 

„Vložené oznámení se začne 
v seznamu ztracených a naleze-
ných psů zobrazovat až po 
potvrzení prostřednictvím 
odkazu, který oznamovatel 
obdrží e-mailem. Potvrzené 
oznámení o ztrátě/nálezu psa 
bude zveřejněno po dobu deseti 
kalendářních dnů, pokud je 
oznamovatel nesmaže dříve, 
nebo je naopak neprodlouží 
(neobnoví) na dalších deset 
dnů,“ informoval ústřední 
ředitel veterinární správy 
Zbyněk Semerád.  

Evidence ztracených a naleze-
ných psů v databázi SVS je 
dobrovolná, a v žádném případě 
nenahrazuje povinnost nálezce 

zvířete stanovenou zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, tj. oznámit nález zvířete bez 
zbytečného odkladu obci.  (tk)

EVIDENCE ztracených a nalezených psů u veterinární správy je dobrovolná.

PÉČE O ZVÍŘATA

Ve Vysočanech funguje 
zvířecí záchranná stanice

 nKousek za hranicí Prahy 8 
vznikla loni nová záchranná 
stanice pro divoká a exotická 
zvířata. Přestěhovala se 
z Jinonic na adresu Pod Šan-
cemi 7 ve Vysočanech. A kdy 
se na ni můžete obracet?

Jednak při nálezu zvířat z příro-
dy, která jsou zraněná, zesláblá 
či nemocná, nebo jde o mláďata 
vypadlá z hnízda, osiřelá či 
nalezená třeba při bourání 
domu, nebo kácení stromu. 
„Dovedeme je vyléčit, vypiplat 
a připravit na návrat zpět do 
přírody. Zvířata přijímáme 
nonstop,“ informovala vedoucí 
stanice Věra Aladzasová Přiby-
lová. Rovněž při nálezu vodních 
želv, které potkáte v potoce, 
rybníku či jiné vodě. Jde o zvířa-

ta exotická, která do naší příro-
dy nepatří, ale lidé je tam nezod-
povědně vypouštějí. Když už 
se nemůžete či nechcete starat 
o různé domácí mazlíčky (kro-
mě psů a koček), pomůžeme 
vám. Nový domov nabízíme 
hlodavcům, králíčkům, fretkám, 
exotickým ptákům, plazům 
a dalším. Postaráme se i o zvířa-
ta, jejichž majitel zemřel a dědi-
cové se zatím nedohodli, co 
s nimi dál, nebo je nechtějí.

Ve stanice se o vaše zvíře 
postarají i v případě, když vás 
čeká dlouhodobý pobyt ve 
zdravotnickém zařízení, krátko-
dobý výkon trestu, nebo přijde-
te o bydlení následkem havárie, 
živelné pohromy či exekuce, 
a nechcete se svých zvířat 
vzdát. V těchto případech pouze 
kromě psů. Nebudete platit 
žádné horentní sumy, pouze 
cenu krmiva, třeba i dodatečně.

Pro více informací navštivte 
www.zachranna-stanice.cz. 
Pokud máte jakýkoli dotaz, 
volejte na telefonní číslo 
602 205 070. (tk)V ZÁCHRANNÉ STANICI se postarají i o králíky.
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Do 31. 5. 2020

Sleva až 50 %

Originální příslušenství

placená inzerce

VÝSADBA

Na sídlišti v Kobylisích 
se objeví další stromy

 nLoni na podzim radnice 
Prahy 8 nechala vysadit pět 
stromů v okolí Štíbrovy ulice 
v Kobylisích. Na jaře bude 
pokračovat.

Na prostranství u Štíbrovy ulice 
se objevily tři kusy jasanu úzko-
listého „Raywood“ (podzimní 
zbarvení listů do karmínově 
červené) a dva kusy jírovce 
pleťového „Briotii“ (uvedený druh 
je odolnější vůči klíněnce a má 
růžové květy). „Na jaře letošního 
roku chceme na ďáblickém 
sídlišti navázat na podzimní 
výsadbu stromů. Jedná se o ná-
hradu za pokácené stromy, které 
byly suché nebo byly v havarij-
ním stavu,“ informoval starosta 
Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).

Na jaře v návaznosti na klima-
tické podmínky plánuje radnice 
vysadit tři kusy jabloně ve 
starých odrůdách Matčino 
či Panenské na Kobyliskou 
střelnici, šest kusů javorů mléčů 
„Schwedleri“ (listy červenozele-
né, na podzim žlutooranžové) do 
parku pod Kobyliskou střelnicí 
a dva kusy dubu letního pod 
dětské hřiště Burešova. Dále 
proběhne doplnění stromů do 
skupinky ve Štíbrově ulici, jeden 
kus jasanu úzkolistého „Ray-
wood“, jeden kus jírovce pleťové-

ho „Briotii“. Do stromořadí 
u koupaliště nechá radnice 
dosadit jeden kus ozdobné 
sakury „Kanzan“.

Na druhé straně je nutné 
odstranit lípu rostoucí na pro-
stranství před stanicí metra 

Ládví v místě, kde se pravidelně 
konají farmářské trhy. Pata 
kmene je po celém obvodu 
nevratně poškozena, do bu-
doucna není perspektivní 
dřevinou a bezpochyby bude 
bezpečnostním rizikem pro 

procházející občany. Lípu na-
hradí nová výsadba.

„Při náhradních výsadbách 
dbáme nejen na výběr vhodného 
místa, ale také taxonu a rozmě-
rů, tak, aby stromy už při výsad-
bě plnily svoji funkci, ale také 
aby z dlouhodobého hlediska 
byly perspektivní,“ doplnil 
předseda komise pro životní 
prostředí Martin Cibulka (ODS). 
Proto se vysazují kvalitní stro-
my vysoké 220 cm s obvodem 
kmínku 16 až 18 cm. Snahou je 
též stromy co nejvíce podpořit. 
Při výsadbě se přihnojí, vytvoří 
se zálivková mísa z důvodu 
lepšího vsaku vody při zálivce 
nebo deštích. Dále se stromy 
upevní úvazky ke kůlování, 
zajistí se ochrana kmene před 
korní spálou speciálním nátě-
rem arboflexem. Před poškoze-
ním křovinořezem, psí močí 
nebo vandaly je strom chráněn 
ohrádkou ve spodní části. Na 
závěr je po výsadbě provedena 
důkladná zálivka a provede se 
po výsadbový řez.

Dalších pět let se věnuje 
vysazeným stromům zvýšená 
následná péče v podobě pravi-
delné zálivky, pletí závlahových 
mís, kontrola a oprava úvazků, 
kůlování a provádí se výchovný 
řez. (mš)

U ŠTÍBROVY ulice rostou tři jasany úzkolisté. Foto:Tomáš Kňourek
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Čtenáři píší

PTALI JSTE SE NEJEN 
NA WWW.PRAHA8.CZ

○ Dobrý den,  
zajímalo by mne, jaký je záměr dalšího 
využití objektu původně jeslí, později 
střední školy sociální v ulici Glowackého 
č. 549. V loňském roce byl objekt vybaven 
plastovými okny a dveřmi a byla 
provedena rekonstrukce střech na všech 
pavilonech. Děkuji za odpověď

JIŘÍ EICHLER
Dobrý den,  
objekt je ve správě Magistrátu hlavního 
města Prahy, tam byste se měl s dotazem 
obrátit. Podle našich informací má 
v budově vzniknout sídlo Pedagogicko- 
-psychologické poradny.  
S pozdravem

REDAKCE OSMIČKY 

○ Zdravím,  
nemůžete zajistit opravu chodníků 
v ulicích Lodžská, Poznaňská 
a Zhořelecká? Je mi skoro 70, vozím 
maminku na invalidním vozíku a cesty 
k lékaři jsou opravdu horor.

J. NOVÁKOVÁ
Dobrý den,   
váš podnět na opravu chodníků v ulicích 
Lodžská, Poznaňská a Zhořelecká 
předáváme správci komunikace, kterým 
je Technická správa komunikací. 
Ta je v této věci kompetentní.  
S pozdravem

LENKA KAPLANOVÁ, 
 vedoucí oddělení silničního správního úřadu

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.

Vážená redakce Osmičky,
Botanickou zahradu využívají lidé a zejmé-
na rodiny s dětmi pro poznání přírody. 
Občané s trvalým bydlištěm v Praze 8 mají 
vstup zdarma. Mohlo by to odpočinkové 
místo pro seniory, kteří uvítají posezení 
na lavičce na sluníčku v klidu a v čistotě, 
na rozdíl od laviček po sídlišti, které jsou 
ve většině případů oblíbeným místem 
vandalů. Ale má to jeden velký háček. 
Značná část seniorů je osamělých a jako 
jediného druha mají pejska. Jenomže roční 
vstup pro pejska činí 600 Kč, a to je pro 
seniora s normálním důchodem opravdu 
dost, navíc, když jde o pár návštěv ročně. 
Chápu, že to zkazili nezodpovědní jedinci, 
kteří nechávali své pejsky volně běhat 
a neuklízeli extrementy. Ale jsou to právě 
senioři, kteří ve většině případů po svých 
pejscích uklízejí, platí roční poplatek za psa 
a nevymlouvají se, že pes u nich trvale 
nebydlí, jako mnozí jiní. Takže těmto senio-
rům nezbývá nic jiného, než jít do lesa, kde 
ovšem sluníčko ani lavičky nejsou, anebo 
udělat jen krátkou procházku po sídlišti. 
Ráda bych se zeptala, zda by nebylo možné, 

aby alespoň seniorům nad 70 let byl umož-
něn vstup s pejsky zdarma nebo se slevou.

ALENA G.

Vážená paní Aleno,
naše zahrada je místem odpočinku, zelená 
oáza, kam si návštěvníci i rodiny s dětmi 
mohou přijít načerpat energii a odpočívat 
v prostředí plném zeleně a květin. Jednou 
z předností je možnost udělat si piknik na 
některé z travnatých ploch (vyjma Japon-
ské zahrady), nechat děti lézt v trávníku 
anebo si i jen tak lehnout do trávy. Tyto 
přednosti zahrady se bohužel vylučují 
s tím, aby náš areál byl zároveň místem, 
kam si veřejnost chodí venčit své čtyřnohé 
miláčky. Vzhledem k mnoha neukázněným 
pejskařům docházelo v minulosti ke znečiš-
tění areálu a stížnostem návštěvníků na 
tento stav. Úklid psích výkalů s sebou nese 
samozřejmě i zvýšené finanční náklady. 
Proto jsme přikročili k zavedení vstupného 
pro pejsky v této výši. Tato regulace se nám 
osvědčila, a o změně výše vstupného pro 
psy v současnosti neuvažujeme.

KLÁRA HRDÁ,  
tisková mluvčí Botanické zahrady

Vážení,
v březnové Osmičce bylo uvedeno, že se cesta 
na zastávku Ke Stírce může zkrátit. Autor 
opomněl uvést, že jde o pouhé metry, napří-
klad od vstupu na Koupaliště Stírka k zastáv-
ce Ke Stírce pět metrů. Městská část však 
požaduje ulici pro automobily a ta by ústila 
v 1/3 tramvajové zastávky, což možné není, 
a je otázkou, zda by zastávka nebyla zcela 
zrušena. Výsledkem by bylo další zvýšení 
dopravy a úbytek zeleně. Snad díky tomu, 
že autor článku na místě zřejmě nebyl, si do-
voluje tvrdit „do prostoru se obracejí slepé 
fasády“ a „zadní trakty“, čímž označuje 
zahrady. S Usnesením rady MČ Prahy 8, které 
doporučuje MHMP vybudování komunikace, 

místní obyvatelé nesouhlasí, a proto byla 
sepsána petice a MČ předána již v listopadu 
2019. Celé znění petice je dostupné na  
www.nasekobylisy.cz.

MÍSTNÍ OBYVATELÉ

Prodávané pozemky jsou dlouhodobě staveb-
ními parcelami, platný územní plán počítá 
na tomto místě se zástavbou s tím, že pláno-
vané funkční využití pozemků je z části OB 
– čistě obytné a z části SV – všeobecně smíše-
né. Co se týká vašeho požadavku na veřejné 
projednání prodeje pozemků, obraťte se s této 
věci na Magistrát hl. m. Prahy, protože se 
jedná o pozemky hlavního města Prahy, které 
nejsou svěřeny do správy MČ Praha 8.

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE MČ PRAHA 8

Dobrý den,
zhlédl jsem v Bílém domě výstavu 
Usedlosti Prahy 8. Výstava, ač na pohled 
jednoduchá, mne potěšila a zaujala. 
Přináší kopu informací, ale bohužel i kopu 
nostalgie a důkazů, kam až může dojít 
nezájem o díla předků. To je již ale jiná 
kapitola... Více takovýchto akcí!
S pozdravem, 

JIŘÍ ŠULC
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Pozvánky

Usedlosti Prahy 8
tzv. Bílý dům • U Meteoru 6 • Praha 8 – Libeň

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

11. 3. — 7. 5. 2020

Otevřeno  
po, st: 8–18 • út, čt: 8–15.30 • pá: 8–15 

so, ne, svátky: zavřeno  
Vstup zdarma

Městská část
Praha 8

 




 

















Cc


ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
informace: Zdeněk Šír, zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105

PRAHA NEZNÁMÁ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

CENTRUM ROSA (PRAHA 8 – KOBYLISY, STŘELNIČNÁ 1608/8)KDE: 

PŘEDNÁŠKY

2. čtvrtek v měsíci / Sál 2 / 14:00-15:00

9. 4.   14. 5.   11. 6.   10. 9. 
8. 10.   12. 11.   10. 12.

Termíny přednášek:

Rub a líc
ROSŤA OSIČKA
26. 2. – 17. 4. 2020
Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

Otevřeno:
po a st: 8.00–18.00
út a čt: 8.00–15.30
pá: 8.00–15.00
so, ne a svátky: zavřeno
Vstup zdarma

Z akce bude pořízena foto 
a video dokumentace, která 

muže být zveřejněna.

Městská část 
Praha 8

Program: zazní skladby autorů 
L. Janáček, B. Smetana, P. Mascagni

ELIŠKA WEISSOVÁ - zpěv
LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ - klavír

Městská část Praha 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

pořádá

Cyklus zámeckých koncertu

úterý  

14.  4.  2020  
19.00 hodin

Libeňský zámek, 
obřadní síň, 
Zenklova 35, 
Praha 8 – Libeň

Rezervace míst 
tel.: 222 805 104, 
606 613 390

www.praha8.cz     Z 
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VSTUP ZDARMA
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Neměli by 
občané 
s ohledem 
na špatnou 
finanční 
kondici Prahy 8 
snadno vidět, 
za co a komu 
posílá městská 
část peníze 
z jejich daní?

TENTO MĚSÍC 
SE PTAJÍ: 

PIRÁTI

ODS
Radnice běží 
v úsporném 
režimu, řeší 
základní 
povinnosti
Většina občanů už ví, že na konci 
minulého volebního období 
zůstala obecní kasa zoufale 
prázdná. Nedostává se peněz 
i na běžný chod úřadu, přede-
vším kvůli povinnostem, které 
stát i magistrát přenáší na úřady 
městských částí. Nařídí vám 
něco dělat, ale peníze jaksi 
nepošlou. Radnice vydává ob-
čanské průkazy, pasy, živnosten-
ské listy za stát, který nějak 
zapomíná, že dotyčné úředníky, 
papír, počítače a spoustu dalšího 
musí někdo platit. Popravdě 
i chápu, že neustálé opakování 
této skutečnosti se někomu 
může zdát jako alibismus, ale 
taková je krutá realita. 

Vedení radnice se tak musí 
dnes soustředit na to, co je 
základní povinností a současně 
i odráží volební programy, se 
kterými šla většina stran do 
voleb. Zlepšit péči o životní 
prostředí, pokusit se řešit parko-
vání tam, kde to jde. Zbytek běží 
v úsporném režimu. Snížil se 
počet úředníků z 350 na 296, 
musela se omezit většina projek-
tů, které by možná přinášely 
politické body, ale prostě na to 
není. 

Vyjma grantů, například na 
sport dětí a sociální otázky, tak 
dnes radnice peníze ani nikam 
moc posílat nemůže. 

Mě osobně mrzí snaha opozice 
využít této situace, a napadat 
současné vedení za nečinnost. 
Ale všichni, kdo jsme do toho šli, 
jsme s tím tak trochu počítali.

PIRÁTI
Politikům 
i úředníkům musí 
být vidět pod ruce
V demokracii máme právo vědět, 
jak námi volení zástupci hospo-
daří s našimi daněmi. Když si 
objednám rekonstrukci bytové-
ho jádra, tak mi na začátku 
stavební firma řekne, kolik to 
bude stát, v průběhu se mnou 
komunikuje o postupu prací 
a nákladech a nakonec mi před-
loží účet, ve kterém je uvedeno 
za co všechno platím.

Současná koalice však před-
kládá vágní rozpočet, v průběhu 
roku skutečné plnění úzkostlivě 
střeží a v polovině dalšího roku 
předkládá stejně vágní závěreč-
ný účet. Je to zhruba stejné, jako 
kdyby vám na začátku rekon-
strukce koupelny řekli, že celko-
vá cena bude 300 tisíc, z toho 
150 na obklady a 150 na vybave-
ní, peníze předem. V průběhu 
prací vás vůbec nepustili do 
bytu a na konci vám předložili 
účtenku, na které by stálo pouze 
„Celkem: 300 tisíc“. Po zaplacení 
byste ale zjistili, že 299 tisíc 
padlo na obklady a uprostřed 
místnosti je škopek s žínkou, 
protože zedníci byli trochu 
dražší, než se čekalo.

První rok mi pan radní Slo-
bodník tvrdil, že pro nasazení 
rozklikávacího rozpočtu není 
dostatek prostředků. Když Piráti 
na magistrátu zajistili rozkliká-
vací rozpočet pro všechny měst-
ské části bez dodatečných nákla-
dů, tak otočil a sdělil mi, že si má 
magistrát především hledět 
svého.

Těžko říct, co se v naší koupel-
ně právě děje.

8ŽIJE
Ano, ale to koalice 
nechce!

Naše kladná odpověď na tuto 
otázku je samozřejmostí! Je 
logické, že když je něco placeno 
z peněz nás všech, máme právo 
vědět, za co a komu. Rozhodně 
to ale není tak jisté pro vládní 
koalici na Praze 8 ve složení 
ODS+TOP+STAN+Patrioti+Tri-
kolora+ANO (uf!). 

Jak známo, magistrát nabízí 
zdarma možnost zavést a použí-
vat rozklikávací rozpočet CityVi-
zor. Ten umí například automa-
ticky vytahovat data z běžného 
(a pro občany skrytého) účetnic-
tví a zveřejňovat je přehledně na 
internetu. Zvídavý občan, novi-
nář nebo třeba zastupitel si 
může snadno zjistit, jak je napl-
ňován rozpočet, a snadno si 
rozklikne i jednotlivé faktury, 
které proplácí městská část 
třeba za stavební zakázky, údrž-
bu zeleně nebo opravy škol.

Je až komické sledovat, kterak 
urputně se současné politické 
vedení Prahy 8 snaží odolat větší 
otevřenosti a transparentnosti. 
Již přes rok můžeme sledovat 
pasivní odpor ztělesněný do 
osoby pana radního Slobodníka 
(ODS), který s čím dál větší 
námahou hledá a vytváří další 
a další důvody, proč to nejde. 

Milí spoluobčané, na to, že se 
od současné koalice nedočkáme 
dobrovolného zavedení skuteč-
ně otevřeného a přehledného 
systému, kde si každý bude moci 
zjistit, za co přesně a kolik utrácí 
Praha 8 naše společné peníze, 
tak na to bych vsadil i svoje 
nejlepší boty.

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.

Martin Cibulka
zastupitel  
MČ Praha 8

Jan Hamal Dvořák 
zastupitel  
MČ Praha 8  

Ondřej Buršík
zastupitel  
MČ Praha 8 

Fórum zastupitelů
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ANO
Občané mohou 
kontrolovat výdej 
financí své radnice
Veřejně přístupný je například 
schválený rozpočet na konkrétní 
rok, a to na webových stránkách 
městské části. Zde se může 
každý podívat, jaké výdaje se 
v roce chystají. Současně je 
většina veřejných zakázek 
zveřejňována na úřední desce, 
stejně tak jako záměry o proná-
jmech či prodejích pozemků 
nebo budov. Kdo tyto zakázky 
následně vyhrál a za kolik, je 
také možné kontrolovat. Menší 
zakázky si pak každý odbor 
zajišťuje sám, nicméně všechny 
podepsané a realizované smlou-
vy nad 50 000 Kč jsou umístěny 
do registru smluv, kam je možné 
také nahlížet. 

Je pravdou, že pro běžného 
občana, který není zvyklý všech-
ny tyto informace vyhledávat, 
může být orientace v takto 
rozsáhlé činnosti městské části 
poněkud složitější. Otázkou tedy 
je, zda by neměl smysl například 
tzv. rozklikávací rozpočet, kde by 
si mohl zájemce rozkliknout 
konkrétní odbor a jeho aktuální 
hospodaření. Pro zevrubnou 
orientaci, jak radnice plní své 
stanovené cíle, by to asi smysl 
mělo. Pro detailní hledání nej-
drobnějších zakázek si myslím, 
že to smysl nemá. Zadávat do 
aplikace veškeré výdaje, napří-
klad nákup drobného občerstve-
ní nebo drobných položek od 
desetikorun po stokoruny, 
dokládat veškeré výdajové 
doklady a následně všechny tyto 
informace do systému nahrávat 
by bylo bezesporu nejen časově, 
ale také personálně náročné. 

Co se týká financí, které měst-
ská část vynakládá například na 
odměny zastupitelů, i toto je již 
jednoduše dohledatelné. Výše 
odměn je stanovena platovou 
tabulkou, kterou určuje vláda 
a kde jsou jasně specifikované 
odměny podle funkcí 
zastupitele. 

Kontrola městské části ze 
strany občanů je bezesporu 
důležitá. A to především snaha 
o kontrolu toho, zda je městská 
část dobrým hospodářem a po-
stupuje transparentně.

TOP 09 A STAN
Otevřený 
úřad je pro nás 
samozřejmostí
Předně je otázka zvláštně polo-
žená. Pokud by byla finanční 
kondice Prahy 8 výborná, a rad-
nice by tak mohla vydávat 
daleko větší množství finanč-
ních prostředků, tak by občané 
měli mít podle mého názoru 
také – ne-li naopak ještě více – 
možnost snadno kontrolovat 
jejich využití.

V současnosti při omezeném 
množství vlastních finančních 
prostředků na udržování chodu 
Prahy 8 vážíme pečlivě jejich 
účelné využívání na klíčové 
oblasti, jako jsou investice 
a opravy ve školních zařízeních 
či údržba veřejného prostoru, 
neboť naprostou většinu peněz 
v rozpočtu musíme vynaložit na 
mandatorní výdaje městské 
části (jako jsou mzdy zaměst-
nanců, energie, pojištění atd.).

Nicméně jsme také příznivci 
otevřeného úřadu – ostatně byli 
to právě naši zástupci v Parla-
mentu, kteří přišli s konceptem 
registru smluv (již v roce 2011), 
podle kterého dnes všechny 
úřady povinně zveřejňují uzaví-
rané smlouvy. Na základě tohoto 
zákona je dnes možné online 
dohledat všechny smlouvy nad 
50 tisíc Kč, které Praha 8 
uzavřela.

Nutno podotknout, že podle 
zákona o svobodném přístupu 
k informacím se může na radnici 
každý občan obrátit s otázkami, 
které se týkají konkrétních 
výdajů.

TOP 09 a STAN podporuje 
otevřenost v maximální možné 
míře. Pojďme se bavit o dalších 
možnostech, jak umožnit obča-
nům účinně kontrolovat své 
volené zástupce, jako je kupří-
kladu rozklikávací rozpočet.

Věřme, že se finanční situaci 
Prahy 8 podaří stabilizovat, aby 
v budoucnu vůbec bylo co 
kontrolovat…

OSMIČKA SOBĚ –  
ZELENÍ, KDU-ČSL
Podívejte se! 
Zemřete smíchem 
nebo vztekem!
Transparentní a hospodárné 
nakládání s finančními prostřed-
ky má být samozřejmostí, ať už 
je město v dobré, nebo špatné 
finanční kondici. Stejně tak by 
mělo být pro občany snadné 
najít na webu přehledný rozkli-
kávací rozpočet, a klidně i faktu-
ry. Jasný rozklikávací rozpočet 
mají např. v Liberci (rozpocet.
liberec.cz). Faktury zveřejňují 
naši sousedé v Praze 7. 

V březnu v Praze 7 otevřeli 
novou radnici, na Praze 8 máme 
nedostavěnou hrubou stavbu 
radnice. Poslední dvě koalice zde 
utopily miliony korun. Na do-
stavbu nejsou peníze. V Praze 7 
chtěla koalice ODS a ČSSD (rok 
2012) postavit novou radnici za 
1,5 miliardy Kč. Na Praze 8 chtěla 
koalice ODS a Volby pro Prahu 8 
postavit radnici a obchoďák za 
1,2 miliardy (2010). Proti této 
předražené a špatně připravené 
stavbě jsme se postavili infor-
mační kampaní a peticí, náš 
soused z Prahy 7 Jan Čižinský se 
inspiroval naším (Osmička sobě, 
KDU-ČSL) postojem a zorganizo-
val referendum (2013). V roce 
2014 jeho uskupení Praha 7 sobě 
drtivě vyhrála volby. Praha 7 
sobě a Zelení dokázali koupit 
starý dům, opravit ho a vybavit 
novou radnici za méně než 
500 milionů korun. Na jedné 
straně Libeňského mostu máme 
skelet budovy – pomník ne-
schopnosti a šlendriánství a na 
druhé v ulici U Průhonu – fungu-
jící radnici – ukázku transparent-
ní a poctivé politiky. Na snímku 
Radnice MČ Prahy 7.

PATRIOTI 
S TRIKOLOROU
Transparentnost 
a odpovědnost, 
to jsou pilíře této 
koalice

Transparentnost je jedna z věcí, 
kvůli které jsem vstoupil do 
politiky. V minulých letech byly 
doslova uzavřené téměř všechny 
komise jako poradní orgány 
opozičním politikům. Otevření 
komisí naší koalicí všem zástup-
cům zvolených stran ukázalo, že 
tady nikdo nic nebude schovávat 
pod pokličkou, že transparent-
nost není jen heslo z plakátu. 
Už se nevyhazují peníze za 
zbytečné studie vzdušných 
nesmyslů, nepodporují se kama-
rádi v různých agendách. 

Každý nese svoji odpovědnost 
a odpovědný radní předkládá 
veřejně svůj rozpočet, který 
musí obhájit a jasně vysvětlit, 
kam jde jaká částka. Každá 
objednávka, faktura je podepiso-
vána radním nebo jeho vedou-
cím odboru, a od částky padesát 
tisíc je každá faktura zveřejněna 
v registru smluv. Proto každý 
radní musí odpovědět, kam jdou 
peníze z jeho rozpočtu. Jestli 
bude předložen návrh na nějaký 
model rozklikávacího rozpočtu 
a na ten projekt budou peníze, 
tak ho jednoznačně podpoříme. 
Jednoduchý graf, kolik ročně 
občan dá z daní (resp. z přeroz-
dělené částky pro městské části, 
drtivá částka jde totiž státu, 
nikoliv samosprávě). Kolik 
přispěje na osmičkové školství, 
zdravotnická a sociální zařízení, 
údržbu majetku, platy zaměst-
nanců, sekání trávy, úklidu ulic, 
voda, světlo, havárie v budovách 
ve správě MČ Praha 8, svoz 
odpadu, různé revize apod. Graf 
by jistě ukázal, jak dlouhodobě 
bídně přerozděluje magistrát 
peníze do městských částí, a to 
se týká i výnosu z modrých zón. 

Takový informační graf má 
jistě v měsíčníku Osmička své 
místo. A k té kondici? Bohužel 
jedině tvrdé a nepopulární 
úspory vedou k získání lepší 
kondice, populismus si mohou 
dovolit jen ti, co nemají 
odpovědnost.

Jana Salomonová
zastupitelka  
MČ Praha 8  

Tomáš Tatranský  
místostarosta  
MČ Praha 8 

Tomáš Pavlů  
zastupitel  
MČ Praha 8 

Jiří Vítek
místostarosta  
MČ Praha 8
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Rozhovor

ŠÉFKUCHAŘ A OBČAN BOHNIC RADEK PÁLKA:

Vaření je 
hrozně hezká 
práce

 nZákladnou šéfkuchaře Radka Pálky je hotel Duo na 
Střížkově. „Tam vařím, tam mám svůj tým lidí,“ vypráví. 
Začátkem března ho ale plně zaměstnával hotel Carol ve 
Vysočanech, kde dával dohromady kuchyni. „Když převez-
meme nějaký nový hotel, dohlížím na něj a vytvářím stan-
dardy,“ popisuje muž známý z televizního vaření Prima 
vařečka. Nyní se s ním diváci můžou setkávat na Nově.  

V kuchyni se rád pohyboval už 
jako dítě, kdy pomáhal mamince 
při pečení. Ani jeho synové se 
nezdráhají postavit se k plotně. 
„Hravě uvaří míchaná vajíčka, 
toasty, hledají si různé recepty,“ 
prozrazuje na svoje potomky. 

Chtěl jste být kuchařem už jako 
dítě?
Stokrát opakovaná lež se stane 
pravdou. Když jsem se motal 
kolem mámy v kuchyni, táta 
pořád říkal, z toho bude kuchař, 
ten se bude mít dobře. Brácha 
dělal muziku, hrál na lesní roh 
a studoval konzervatoř v Pardu-
bicích, táta vždycky říkal, zpívat 
a jíst se bude pořád. Takže jeden 
bude muzikant, druhý kuchař. 
Nabízelo se to samo. 

Pomáhal jste mamince v kuchyni?
Jasně. Mamka byla vyučená 
cukrářka, ale když přišla do 
jiného stavu s bratrem, přestala 
to dělat na profesionální úrovni. 
Tenkrát za komunistů, nevím, 
jestli to bylo úplně legální, asi ne, 
pekla doma dorty na svatby. 
Pomáhal jsem, chvílemi to nená-
viděl, býval to v bytě pekelný 
smrad. Fungovalo to tak, že 
někdo přišel, objednal dorty, 
mamka sepsala suroviny, zkraje 
týdne jí je navezli, pak se peklo, 
zdobila, aby si všechno v pátek 
v sobotu mohli odvést. Dřív se 
dělaly svatby s patnácti i dvaceti 
dorty různých tvarů. Bydleli jsme 
v Jaroměři na náměstí, dole byla 
prádelna s konstantní teplotou, 
kde to mohla všechno mít.

Pamatujete si na svoje první jídlo, 
které jste uvařil?
Tak to vůbec nevím. 

Kdy jste se definitivě rozhodl, 
že budete kuchař?

Ani jsem nad tím moc nepře-
mýšlel, bylo to tak nalajnované. 
V roce 1990 mě přijali na hote-
lovku do Chrudimi, jenže mezi-
tím přišla revoluce, změny, a já 
se najednou neměl pro koho 
učit, kde vykonávat praxi. 
Takže když jsem nastupoval na 
tu školu, nabídli mi příbuzný 
obor, šel jsem se učit řezníkem. 
A to mě možná utvrdilo, že 
budu kuchařem, protože řezni-
čina se mi pekelně nelíbila. Byl 
jsem tak rozčarovaný, že jsem 
měl co dělat, abych dokončil 
první ročník. Nebyl jsem zrov-
na vzorný žák. Na škole jsem si 
udělal ještě výuční list na 
kuchaře. Pak jsem měl velké 
štěstí, že v roce 1993 jsem 

nastoupil v Hradci Králové do 
restaurantu Grill Duran. To byl 
nový projekt, kde pracovali 
chapi, kteří se vrátili z Němec-
ka, dobrý šéf, kolektiv. Já na-
stoupil jako řezník, kuchař, 
takže jsem dopoledne boural 
maso, odpoledne otáčel žebra 
na grilu. Postupně jsem se 
dostával k vaření. Jsem pře-
svědčený, že první zaměstnání 
vás hrozně ovlivní. 

Díky svojí profesi jste se dostal 
do zahraničí. Kde všude jste 
pobýval?
Do zahraničí jsem chtěl vždycky. 
Když jsme poprvé v roce 1990 
vyjeli do Vídně, říkal jsem si, 
tady chci být. Líbily se mi drahé 
motorky v ulicích, životní styl. 
Mojí první štací po vyučení byl 
Mnichov. Když jsem se pak asi 
po roce a půl vrátil do Duranu, 
už mě to tam nebavilo. Měl jsem 
pocit, že se tam zastavil čas. 
Toužil jsem po Praze. Jenže tady 
všichni chtěli angličtinu, já uměl 
jen německy, takže jsem kvůli 
jazyku odletěl do Ameriky. 
Smažil jsem hranolky, dopékal 
kuřecí křídla. V roce 1998 jsem 
se vrátil a dostal se do Hiltonu 
jako šéfkuchař. Rád na to období 
vzpomínám. Ale pálilo mě dobré 
bydlo a poohlížel se po něčem 
jiném. Chtěl jsem do Austrálie. 
Vzal jsem katalog všech Hiltonů, 
rozeslal snad 200 dopisů, ozvaly 
se asi tři. Ale pohořelo to na tom, 
že jsem nedostal vízum. Jednou 
jsem narazil na inzerát, hledáme 
kuchaře do Afriky. Schůzka pro- 
běhla, měsíc se nikdo neozval.
Když jsem byl na nemocenské 
po operaci křečových žil, volali 
mi, nabízíme Zanzibar, pětihvěz-
dičkový hotel, ale vzhledem 
k věku zástupce šéfkuchaře. 
To jsem odmítnul. Nakonec mi 
druhý den zavolali, že mě jako 
šéfkuchaře berou. Bylo mi 23 let. 
To byla obrovská zkušenost. 

VAŘENÍ VÁS ODMĚNÍ, zpětná vazba se dostaví okamžitě, říká šéfkuchař.

Znám spoustu kolegů 
kuchařů, kteří dnes 

radši dělají skladníky 
či jezdí autem.
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Tady si zavoláte, všechno vám 
přivezou, tam ne, jednou za 
měsíc přijel kontejner z Evropy 
s trvanlivými potravinami, jinak 
jsme si museli jsme všechno 
vyrábět. Internet nebyl na 
takové úrovni jako dnes, jednou 
za týden jsem volal mámě domů, 
místo toho, abysme se bavili 
o tom, jak se mám, prosil jsem 
ji o recepty. Strávil jsem tam 
bohužel jen půl roku kvůli poli-
tickým nepokojům. Pak jsem byl 
ještě rok v Itálii.

Zakotvil jste na bohnickém 
sídlišti. Jak se vám v této části 
Prahy 8 líbí?
Bydleli jsme na Letné, což bylo 
hezké, ale jak děti rostly, přestalo 
nám to tam vyhovovat a rozhod-
li se změnit lokalitu. Manželka 
pracovala na katastrálním 
úřadu, já v hotelu Duo, hledali 
jsme něco v blízkosti. Bohnice 
nám padly do oka, pět let jsme 
v paneláku a strašně spokojení. 
Všude blízko, dostatek obchodů, 
zeleně, dostupná MHD, lidé 
nespěchají. 

Je něco, co byste si přáli zlepšit?
Nic mě nic nenapadá. 

Svůj kuchařský um předvádíte 
i v televizi...
V roce 1998 přišla Prima vařeč-
ka, natočil jsem asi sto dílů. Asi 
před rokem a půl jsem si založil 
blog, byla to taková z nouze 
ctnost. Asociace kuchařů a cuk-
rářů vydává odborný časopis 
a před dvěma lety, kdy nastala 
velká krize kvůli nedostatku 
kuchařů, číšníků, který tedy 
přetrvává, mě šéfredaktor oslo-
vil, ať o tom něco napíšu. Ale než 
jsem to dopsal, šéfredaktor 
skončil, a ten druhý měl jinou 
představu. Takže svůj článek 
jsem dal na facebook, a protože 
jsem měl hezké ohlasy, vznikl 
blog Šéfkuchařův deník. Díky 
němu začaly přicházet různé 
nabídky. Zavolali mi z Novy, že 
jim někdo vypadl, tenkrát se mi 
to vůbec nehodilo, ale šel jsem 
a od té doby vařím ve Snídani 
s Novou. 

Čím si vysvětlujete nedostatek 
kuchařů?
Nevím, mám pocit, že se otevřela 
černá díra a všichni do ní napa-
dali. Spousta lidí zjistila, že je 
to tvrdá práce, znám spoustu 
kolegů kuchařů, kteří dnes radši 
dělají skladníky, jezdí autem. 

Co vaříte nejraději?
Každý kuchař má svoje období. 
Stejně jako mám období, kdy 

mám oblíbený nějaký nůž. 
Mám třeba sadu 50 nožů, ale 
dělám s jedním, maximálně se 
dvěma. Mam rád Asii a italskou 
kuchyni, rád vařím těstoviny, 
bylo období, kdy jsem miloval 
dělat masa. Mění se to. Mám rád 
výzvy, otevřu špajz, podle toho, 
co v něm je, vařím. Vaření mě 
baví obecně, výhoda je, že jako 
šéfkuchař si můžu vybírat, 
co budu vařit.

A teď máte jaké období?
Nemám to vyhraněné. Vybírám 
si podle momentální nálady.

Postavíte se doma ke sporáku?
Ano. Když máme volný víkend, 
vařím. Když vidím, jak manželka 
v sobotu lítá s hadrem a šůruje, 
je mi blbé ležet na gauči. Ale 
zároveň se mi nechce uklízet, 
tak jdu radši vařit. Protože to 
mě nijak netrápí, zvládnu to 
levou zadní, můžu při tom 
koukat do mobilu, dělat spoustu 
jiných věcí. 
 
Vymyslel jste nějakou kombinaci 
surovin, která vás překvapila?
Mnohokrát. Mám nějakou 

představu, která se změní v prů-
běhu vaření. Nakonec je to moc 
dobré, jenže já si to nenapíšu, 
a to je právě chyba. Děti to pak 
chtějí zopakovat, ale já vůbec 
netuším, jak to bylo. Jednou 
jsem v Duranu uvařil polévku, 
paní chtěla recept, ale nemohl 
jsem jí říct, že je v podstatě ze 
zbytků. Tak jsem si nějaký 
rychle vymyslel a pak tu paní 
litoval, jestli si to někdy chtěla 
uvařit. Nikdy jí to asi nevyšlo.

Zkoušejí Češi rádi nové chutě?
Slyšel jsem zajímavou větu, pod 
kterou bych se podepsal, že 
každé město má restauraci, 
jakou si zaslouží. Našinec měl 
možnost ochutnat dobrá jídla 
v cizině, a teď je vyžadují po nás. 
Myslím, že v Praze nejsou špat-
né restaurace, konkurence 
a požadavky lidí jsou takové, 
že to nelze šulit. Je to obrovský 
pokrok, lidi chtějí alternativní 
kuchyni. Ale když třeba přijedu 
do Jaroměře za rodiči, mám 
pocit, že se tam zastavil čas. 
Na jídelníčku kaťák, Johančino 
tajemství, tedy zapečený kuřecí 
steak s broskví a sýrem, Rum- 
cajsova kapsa. Ale tam to lidi 
chtějí, a když to nebudou mít, 
půjdou tam, kde jim to uvaří. 

Stravujete se v restauracích?
Málo. Asi z pohodlnosti. Když 
jste celý den v práci, pak si radši 
chcete dát něco doma. Většinu 
věcí si umím uvařit sám. A třeba 
chystání sushi je takový rituál 
pro celou rodinu. 

Nejeden školák nadává na 
stravování ve školní jídelně. Máte 
dvě děti, takže i k vám se informa-
ce donesou... 
Stravování ve školách se mi 
nelíbí. Kuchyně neumí vařit 
atraktivně, kombinovat, nedoká-
žou dělat lehká moderní jídla, 
pořád vaří těžkou klasiku. Na 
jednu stranu naříkají, že nemají 
peníze, ale strašně se mrhá. Není 
v tom žádný nápad, přijde mi, že 
mají 50 jídel, možná ani to ne 
a ty pořád točí dokola. 

Jaké jsou aktuální trendy 
v kuchyni?
Strašně populární je vracet se 
k základům. Street food, jedno-
duché vaření s kořeny dané 
lokality, food tracky. Bojím se, že 
kvůli nedostatku personálu nás 
čeká automatizace, že se dosta-
neme k robotům. Ale myslím, že 
my se toho naštěstí nedočkáme.

Čím byste nalákal ty, kteří práci 
kuchaře zvažují?
Je to hrozně hezká práce. Chce 
ale strašně času, musíte se tak 
říkajíc provařit. Základ na guláš 
uvaříte stokrát, možná ho třikrát 
spálíte, než se trefíte, musíte se 
projíst spoustou věcí, abyste 
vnímali sebemenší rozdíly. 
To povolání vás odmění, zpětná 
vazba se dostaví okamžitě. 
Kuchař je velmi vážená osob-
nost, dobrý kuchař dělá jméno 
restauraci.

LUCIE FILOVÁ
FOTO: ARCHIV RADKA PÁLKY

Školní kuchyně  
neumí vařit atraktivně, 
kombinovat, nedokážou 

dělat lehká moderní 
jídla, pořád vaří těžkou 

klasiku.

RADEK PÁLKA pravidelně vystupuje v pořadu Snídaně s Novou.
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DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, Praha 8 
Rezervace: www.divadlokh.cz
Tel.: 284 681 103
Změna programu vyhrazena.

2020

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

DUBEN
PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

16/4 čt
19:00 

17/4  pá 
19:30 

20/4 po 
19:30 

22/4 st 
19:30

24/4 pá 
19:00

29/4 st 
19:00

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Dopolední představení ve všední dny jsou školní a účast na nich je možná po telefonické 
nebo e-mailové dohodě. Vstupné za představení LD Jiskra 50 Kč, za ostatní představení 80 Kč.

Představení označená jako Pronájem si můžete rezervovat, ale vstupenky se prodávají 
až večer před představením.

J. Pacnerová: ROCKER A DVĚ STARÉ DÁMY. 
Komedie, ve které se střetává seniorský svět se světem dospívajících.  
Oboje se vzájemného ovlivňuje a vede k obohacení obou stran. Hraje 
Divadlo BlaMa: P. Johansson, M. Nohýnková, B. Zdichyncová, M. Šturman. 
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/ studenti a senioři 150 Kč.

J. Lokos - W. Shakespeare: ZA OPONOU. 
Romeo a Julie trochu jinak. Nesetkáte se s násilím a krveprolitím, nebudou 
zde žádné bitky ani mordy, žádné střety mezi rody Monteků a Kapuletů. 
U nás náš mladý zamilovaný pár smrt nerozdělí.Hraje Naše divadlo Praha. 
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 180 Kč.

KOMEDIANT A KRÁL. Hra o Molièrovi, jeho pařížské slávě  
i ponížení, jeho lásce nejen k divadlu, o jeho zápasu s králem i s mocí církve, 
ale především o tom, jak to má smích těžké, když odhalí škleb mocných.  
A jak je takového smíchu bez ohledu na staletí pořád potřeba.  
Hraje Divadlo Merlot. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč.

13. KOMNATA ANEB NOVÍ KOSTLIVCI VE 
SKŘÍNI. Autorsko-improvizační interaktivní představení, které je  
s humornou formou a s nadhledem inspirováno životem samým.  
Hraje Divadlo Uni-Drámo. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 150 Kč.

T. Dianiška: PUSŤTE DONU K MATURITĚ!  
Odvážná komedie s překvapivým koncem pro milovníky devadesátek 
(myšleno 90. léta). Hraje PT Divadlo. Pronájem otevřený veřejnosti.  
Vstupné 250 Kč.

MLÁDÍ NEVYPRCHEJ. Show Jitky Asterové a Hanky Čížkové 
o životě, o láskách a  o tom, jak si udržet mládí. Smršť historek z filmových 
natáčení, divadelního zákulisí, televizních i rozhlasových studií a také  
z večírků a společenského života vůbec. Pronájem otevřený veřejnosti. 
Vstupné 150 Kč/ studenti a senioři 120 Kč.

2/4 čt 
14:00 

3/4  pá 
9:00; 10:30

4/4 so 
10:00 

5/4 ne 
10:00 

12/4 ne 
10:00 

19/4 ne 
10:00 

26/4 ne 
10:00 

28/4 út 
17:00 

HURÁ, JARO JE TADY! Dětské představení, ve kterém ‚ 
se děti dozvědí něco o jarních zvycích a nedělích mezi Masopustem  
a Velikonocemi. Hraje Divadlo Andromeda. Od 6 let.

HURÁ, JARO JE TADY!

NEZBEDNÉ POHÁDKY. O Červené karkulce a O nezbed-
ných kůzlátkách. V první pohádce se děti setkají s Karkulkou, Kmotrou 
Liškou a dobráckým strýčkem Vlkem, který je schopen z hladu sníst 
i gramofonové desky, ale babičky nebo Karkulky by se ani nedotkl.  
Nezbedná kůzlátka v druhé pohádce dělají své hodné babičce samou 
starost. Ale i s nimi to nakonec dobře dopadne. Hraje Divadlo Andromeda. 
Od 3 let.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU,  
O PYŠNÉ BASE. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

JAK MARTIN ZACHRÁNIL TEREZKU.  
Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

JAK MARTIN ZACHRÁNIL TEREZKU.  
Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

POPELKA. Hraje LD Jiskra. Od 4 let.
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Zasedací místnost NO CČSH, Vítkova 13, Praha 8 - Karlín         
www.praha8.cz                                                  

www.dialognaceste.cz                          
www.husiti.cz                                          
www.ccsh.cz              

www.obecspisovatelu.blog.cz 
 

 

 

  

 NO CČSH Karlín a Dialog na cestě ve spolupráci s Městskou částí Praha 8              
pořádají oblíbený přednáškový cyklus 

V úterý           
28. 04. 2020          

od 15 hodin 

»Letem hudebním i literárním světem« 
Srdečně vás zveme na pořad 

 

 

se saxofonistou, spisovatelem                   
a  básníkem 

Stanislavem KALOUSEM, 

objevitelem zpěváka Jiřího Schelingera, 

dlouholetým členem 

orchestru Karla Vágnera, 

doprovodného tělesa Hany Zagorové 

a jeho humornými povídkami z muzikantského života, 
vtipnými epigramy, závěrem zbyde čas i na krátkou besedu 
a vaše dotazy! 

 

 

   Spolupořádá Obec spisovatelů a Pražský klub spisovatelů 

Pozvánky

伀猀氀愀瘀愀 瀀愀琀爀漀渀愀
猀欀愀甀琀漁Ⰰ 猀瘀⸀ 䨀椀夁

猀欀愀甀琀猀欀يح
搀攀渀

㤀⸀ 搀甀戀渀愀 ㈀　㤀
漀搀 㐀 搀漀 㜀 栀漀搀椀渀

倀愀爀欀 甀 䬀漀戀礀氀椀猀欀 猀琀夁攀氀渀椀挀攀
倀爀愀栀愀 㠀

䠀爀礀Ⰰ 稀戀愀瘀愀 愀 漀瀀攀欀渀 戀甀夁琀漁
瀀夁猀瀀ᬁ瘀攀欀 ㈀　 䬀ഁ

眀眀眀⸀㈀㐀猀攀瘀攀爀⸀漀爀最

瀀漀夁搀

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v letech 2019–2020 na

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Prosím 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 17. května 2020
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

15. a 16. června 2020
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Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.

DUBEN

ÚT 19.0014
ÚT 10.0014

ST 10.0015

ÚT 19.0021

PÁ

PO 19.00

17

20
SO 19.00

19.00

18

ČT 16 20.00

PÁ 18.0024
SO 19.0025

English subtitles

English subtitles

Zadáno pro školy

Zadáno pro školy

Koncert

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

HAPPY CHICKEN CZ – drůbeží farma

BEZRUKÝ FRANTÍK

BEZRUKÝ FRANTÍK

Jan Ledecký a band (AKUSTIC TOUR)

NORA

FAUST

NE

PÁ

19.00

19.00

05
03

ST 19.0001

ČT 19.0009

ST 19.0008
ÚT 19.0007
PO 19.0006

Pronájem

ČT 19.3009

ST 19.3008 Cabaret Calembour,
host divadla

NĚCO ZA NĚCO

TOVÁRNA NA ZÁZRAKY

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

FUK!

ROK NA VSI

KRÁLOVA ŘEČ

PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

KVIDOULE 3 + KK

NE 15.0026 Pronájem

Veřejná generálka

Premiéra

ÚT 10.0028

PO 19.0027

ST 19.0029

ČT 19.0030

PO 19.3027

ČT 19.3030

ST 19.3029

LOTRANDO A ZUBEJDA

VÝNOSNÉ MÍSTO

FUK!

VÝNOSNÉ MÍSTO

EDITH A MARLENE

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

JAK SBALIT ŽENU 2.0

KVIDOULE 3 + KK Cabaret Calembour,
host divadla

                    
                                      

Út 7. 4. 2020 v 18,00 hod.  
Libeňský zámeček – obřadní síň 
Zenklova 35/1, Praha 8 

SBOROVÝ  
VELIKONOČNÍ KONCERT 

 

DPS OSMIKVÍTEK PRAHA 8  

SPRINGFIELD CONVENT CHOIR   
                     (Jižní Afrika) 

   

VSTUP VOLNÝ 
 Koncert se koná pod záštitou radního Michala Švarce

[Sem zadejte text.] 

13. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST O PSYCHIATRII 
A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

Koná se vždy ve čtvrtek (12. 3. – 4. 6. 2020) od 17:15 do 18:45 hodin v Divadle Za plotem, 
Psychiatrická nemocnice Bohnice,  Praha 8, Ústavní 91

www.bohnice.cz

02. 04. 2020
KULT VELKÉHO POHYBU

MUDr. Michal Maršálek, CSc.

23. 04. 2020
ÚZKOST, DEPRESE A SEBEVRAŽDA

Jeroným Janíček

16. 04. 2020
HODNOCENÍ RIZIKA NÁSILNÉHO JEDNÁNÍ  RISK ASSESSMENT

MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA

Psychiatrická nemocnice Bohnice,  Praha 8, Ústavní 91

VSTUP ZDARMA

92x63-prednasky-osmicka.indd   192x63-prednasky-osmicka.indd   1 10.3.2020   11:36:3910.3.2020   11:36:39
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Kultura

JULIÁN SLEPECKÝ

Není nic 
cennějšího 
než svoboda

 nDlouholetý obyvatel libeňského Hájku Julián 
Slepecký oslavil 9. března v kruhu rodiny a přátel 
92. narozeniny. Je vlastně s podivem, že se až na 
nohy těší dobrému zdraví. Prožil si totiž především 
během válečných a poválečných let osobní peklo.

Po totálním nasazení a otrocké 
práci z donucení nacistů přišly 
krušnější doby v komunistic-
kých vězeních a lágrech. Mladý 
Julián vnímal nacistickou i ko-
munistickou vládu jako okupač-
ní a podle toho jako voják jednal. 

V roce 1951 zavřeli komunis-
té tehdejšího rotmistra česko-
slovenské armády Juliána 
Slepeckého na dvacet let, poku-
sil se totiž o útěk na Západ. 
Jeho motivem byla nejen láska 
ke svobodě, ale i bezpodmíneč-
ná snaha dodržet vojenský 
kázeňský řád první republiky, 
podle kterého se voják v zajetí 
musí pokusit nejméně o dva 
útěky. Ty jeho se bohužel nepo-
vedly. Julián nechtěl při rvačce 
během prvního pokusu zabít 

starého bachaře a během dru-
hého útěku vyděšeného bez- 
branného faráře, který právě 
v kostele sloužil mši. Byl pokaž-
dé dopaden a následně vysta-
ven mučení a útrapám, prová-
děných s cílem ho zlikvidovat. 
Jako zázrakem je přežil. Až po 
necelých devíti letech byl na 
podmínku propuštěn.

V devadesátých letech byl 
plně rehabilitován, povýšen na 
plukovníka a vyznamenán na 
Pražském hradě medailí za 
hrdinství.

„Plukovník Julián Slepecký 
je letošním prvním navrhova-
ným obyvatelem na titul čestný 
občan Prahy 8,“ informoval 
radní Michal Švarc (Patrioti 
s Trikolorou). (tk) JULIÁN SLEPECKÝ v roce 1950. Foto: Archiv Juliána Slepeckého

BOXER OSIČKA VYSTAVUJE NA ZÁMKU OLYMPIÁDA SENIORŮ NA LÁDVÍ

Obrazy, básně, ale i boxer-
ské rukavice Rostislava 
Osičky můžete vidět až do 
17. dubna 2020 na Libeň-
ském zámku. „Jsem strašně 
rád, že můžu právě v těchto 
historických prostorách 
představit svou uměleckou 
tvorbu,“ řekl během verni-
sáže s dojetím v hlase Rosti-
slav Osička, bývalý boxer-
ský reprezentant a dnes 
čestný občan Prahy 8. 
Výstavu slavnostně zahájil 
herec Marek Vašut, který se 
s Osičkou poznal před 
40 lety při natáčení legen-
dárního filmu Pěsti ve tmě, 
při kterém byl Osička od-
borným konzultantem. 
Mezi prvními, kdo si se 
zaujetím prohlédl Osičkovy 
práce, byl mimo jiných 
i fotbalový internacionál 
Antonín Panenka.. (vrs)

FOTO: LENKA JANČIJUKOVÁ

Golf, šipky, lukostřelba, házení na přesnost na koš a pétanque 
– pět sportů, ve kterých se v polovině února soutěžilo při Olympi-
ádě seniorů. V nafukovací hale Beachklubu Ládví se pod patroná-
tem starosty MČ Praha 8 Ondřeje Grose (ODS) sešla téměř třicít-
ka zkušených sportovců, kteří ve všech soutěžích prokázali 
pevnou ruku i přesnou mušku. (vrs)

FOTO: VLADIMÍR SLABÝ
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MEZI PLOTY

Slavný festival 
klepe na dveře

 nV parku Psychiatrické nemocnice Bohnice se 
30. a 31. května sejde Divokej Bill, Tomáš Klus, 
Čechomor a 160 dalších kapel a divadel, které to 
rozjedou na čtrnácti scénách unikátního festivalu.

Multižánrová a multigenerační 
hudební a divadelní přehlídka 
určitě patří k nejvýraznějším 
kulturním akcím, kterými se 
osmá městská část může každo-
ročně pochlubit. Její konání dnes 
zřejmě ohrožuje pouze aktuální 
epidemiologická situace.

Na hlavní scénu před koste-
lem a další pódia, rozesetá po 
rozsáhlém areálu, přijedou 
desítky kvalitních hudebních 
formací, takže zmiňme alespoň, 
že tu vystoupí hvězdy jako 
Xindl X, David Koller, J.A.R., 
Pokáč, Marta Jandová, No Name, 
Jaroslav Uhlíř, Divokej Bill, 

Tomáš Klus, Sto zvířat nebo 
hiphopoví matadoři PSH.

Úplně poprvé atmosféru 
„Plotů“ zažije undergroundová 
legenda Dáša Vokatá s Oldři-
chem Kaiserem, lehce psyche- 
delická popová kapela Bert  
& Friends a vtipný písničkář 
Michal Horák, kterého si nejspíš 
vychutnají hlavně mladí 
návštěvníci.

Jeviště Divadla za plotem 
zaplní kupříkladu Vilma Cibul-
ková s divadlem SpoluHra, Pavel 
Liška se svým Spolkem sešlých, 
Divadlo v Dlouhé, Ypsilonka 
nebo Spitfire Company se špič-

kovou performerkou Miřenkou 
Čechovou. Na venkovních scé-
nách navíc pojede improvizace, 
komedie a slam poetry, a dokon-
ce živé vysílání televize DVTV.

Pestrobarevný program pro 
rodiny zajistí kultovní Kašpárek 
v rohlíku nebo třeba Divadlo 
Drak a Divadlo D21. Děti si 
vyzkouší oblíbený parkour, 
zazpívají si s Dětskou operou 
Praha, uvidí fyzikální show 

Divadla ÚDiF a spoustu dalších 
zajímavostí. Nu a dospělí se 
mohou pustit i do debaty s před-
ními psychology či zástupci 
neziskovek.

A protože letos organizátoři 
rozšířili kapacitu hlavního 
vchodu, bude na festivalu pano-
vat pohoda od začátku až do 
konce. 

Více podrobností najdete na 
www.meziploty.cz. (tk)

BOHNICKÝ festival mívá neopakovatelnou atmosféru.

USEDLOSTI PRAHY 8 V „BÍLÉM DOMĚ“

Jak vypadaly známé a mnohdy již zmizelé usedlosti Prahy 8 Pelc-Tyrolka, Mazanka, Palmovka, Světův 
statek, Šilboch, Bulovka, Štrasburg a mnoho dalších si můžete na prohlédnout na výstavě Usedlosti 
Prahy 8 až do 7. května 2020 v Bílé galerii v přízemí takzvaného Bílého domu. Výstavu historických 
fotografií, z nichž některé jsou představeny veřejnosti vůbec poprvé, inicioval a zahájil radní Michal 
Švarc (Patrioti s Trikolorou). (vrs)

FOTO: VLADIMÍR SLABÝ

VÝZVA
Jste pamětníky událostí 
spojených s květnovými dny 
roku 1945 na území Prahy 8? 
Vlastníte fotografický mate-
riál nebo zápisy svědeckých 
výpovědí souvisejících s tě-
mito událostmi? 

Pak, prosím, kontaktujte 
radního Michala Švarce, 
a to na e-mail:  
michal.svarc@praha8.cz.

SCHOLA 
SPECIALIS 
FAMILIE 

 nVelikonoční zpěvy zemí 
koruny české gotiky 
a renesance 

Kostel v. Vojtěcha v Libni.
Úterý 14. dubna v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.
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Školství

ZŠ MAZURSKÁ

Záchranáři 
předvedli, jak 
pomoci popáleným

 n Již podruhé se na naší škole uskutečnil program 
„Dny pro záchranu života“, v jehož rámci jsme měli 
možnost zažít první pomoc se záchranáři. 
Letos byly tématem popáleniny 
a dušení a po informacemi 
nabité přednášce jsme získali 
diplom „Mladý záchranář“.

Povídali jsme si o příčinách, 
které mohou vést k oběma 
typům úrazů a nehod. Pan 
záchranář nás namaskoval podle 
jednotlivých stupňů popálenin 
a my jsme je poté ošetřovali. 
Vypadalo to velmi věrohodně 
a ne pro každého to byla jen hra. 
Velmi dobře jsme si poradili 
i s poraněním od elektrického 
proudu a znovu vyzkoušeli 
i masáž srdce.

Na téma dušení jsme se těšili, 
jelikož jsme měli slíbeno „zapálit 
školu“. A i když to byl jen kouř 

z přístroje, byla to velká zábava, 
protože jsme se učili opouštět 
prostory plné kouře, a to 
plazením.

Na závěr jsme si prohlédli 
sanitku a postarali se o pacienta, 
kterého si zahrál jeden z našich 
žáků. Čas nám rychle utekl, 
neboť nás vše velmi bavilo a měli 
jsme úžasné průvodce – záchra-
náře, kteří uměli vše dobře 
podat, vysvětlit, vtáhnout nás 
do problému a zaktivizovat. 
Děkujeme celému záchranářské-
mu týmu za skvělou spolupráci 
a těšíme se na další díly jejich 
programu pro školy.

ŽÁCI ZŠ MAZURSKÁ JEDEN Z ŽÁKŮ školy posloužil jako zraněný figurant.

Žáci školního parlamentu naší školy navštívili jako každý rok 
letos v březnu partnerskou školu ZŠ Pastelka v Mladé Boleslavi. 
Pastelka měla pro naše žáky připravený skvělý program v podo-
bě dobrodružné a detektivní únikovky. Poznali jsme tak nejen 
žáky, jejich školu, ale i hvězdárnu, která je u školy Pastelky. Závě-
rečnou odměnou byl sladký poklad ve sborovně, kde jsme se pak 
pustili i do vážnější práce.

Všichni vytvořili smíšené pracovní skupiny, ve kterých jsme si 
vyměňovali poznatky o práci školních parlamentů, ale i každo-
denních starostech žáků ZŠ. Došlo i na různé nápady, co a jak 
zlepšit nebo změnit, a na další zajímavosti ze školního života.
Už nyní se těšíme, až žáci z Mladé Boleslavi přijedou zase k nám. 
Program už máme připravený. 

ŽÁCI ZŠ LIBČICKÁ

ŽÁCI NAVŠTÍVILI „PARLAMENT“ ZŠ ŽERNOSECKÁ

Turnaj ve vybíjené, 
poděkování Spirále 
Učitelé Základní školy Žerno-
secká 3 v Kobylisích by rádi 
prostřednictvím časopisu 
Osmička vyjádřili své poděko-
vání DDM Spirála za aktivní 
činnost, kterou vykonávají při 
pořádání školních sportovních 
soutěží pro žáky 1. a 2. stupně 
v Praze 8.

Velmi oceňujeme nejen 
profesionální přístup, ale 
i nadšení, se kterým tyto soutě-
že pořádají. Velké díky patří 
paní Gabriele Mottlové a Ri-
chardu Krestovi.

„Turnaj ve vybíjené“, který 
se uskutečnil začátkem března, 
se konal v prostorách tělocvi-
čen ZŠ Dolákova. Této soutěže 
se celkem zúčastnilo 423 žáků 
a žákyň z 1. a 2. stupně.

I v letošním školním roce se 
žáci naší školy přihlásili na 
tento oblíbený turnaj. Na 
soutěž se pečlivě připravovali. 
A příprava se nám vyplatila. 
V kategorii 4. a 5. tříd získala 

děvčata 1. místo a postupují 
do krajského kola. Chlapci se 
umístili na 2. místě. Gratuluje-
me a držíme palce v dalších 
kolech.

Všechny soutěže, které 
pořádá DDM Spirála, mají 
nejen kvalitu, ale i nemalý 
význam pří formování a vý-
chově dětí. Přejeme si, aby 
takových nadšenců a aktivit 
pro naše děti bylo víc. Ještě 
jednou velké DÍKY.

KAMILA TVRDÁ, ZŠ ŽERNOSECKÁ

DĚVČATA z Žernosecké vyhrála 
turnaj ve vybíjené.
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VĚDA A TECHNIKA

Nový fonograf zachraňuje 
zvuky z minulosti

 nKdyž si Thomas Alva Edi-
son v roce 1878 nechal paten-
tovat zařízení na záznam 
a reprodukci zvuku – takzva-
ný Edisonův fonograf –, asi 
nepočítal s tím, že by tento 
krok vedl v následujících 
několika desetiletích k vy-
tvoření celého nového odvět-
ví: zvukového průmyslu. 
Slavný vynálezce viděl jeho 
budoucnost hlavně jako kance-
lářské pomůcky a považoval jej 
za ideální prostředek k zazna-
menání hlasu slavných 
osobností. 

Jím vynalezené médium – 
takzvaný Edisonův váleček – 
byla jakási rourka pokrytá 
vrstvou speciálního vosku 
(připomínala trochu náš trdel-
ník). Voskové válečky, které 
neměly dlouhou životnost 
(každé přehrání na nich totiž 
zanechalo stopu), vytlačily po 
roce 1900 gramofonové desky. 
I tak se ale udržely v oběhu 
ještě pár dekád. Svědčí o tom 
nedávný objev z depozitáře 
Českého muzea hudby.

JAK SE NAŠEL MASARYK
Nový fonograf je výzkumný 
projekt, který sdružuje pracov-
níky Národního muzea a dal-
ších institucí. Jeho úkolem je 
shromáždit, popsat, evidovat 
a digitalizovat nejstarší zvuko-
vé dědictví naší země. Díky 
unikátnímu zařízení Endpoint, 
které je jediné v Evropě, dnes 
lze voskové válečky přehrát 

bezkontaktně a nehrozí jejich 
další opotřebení. A tak se pod 
rukama pracovníků ve zvuko-
vém studiu Českého muzea 
hudby ocitla i kulatá papírová 
krabička s nápisem „Řeč p. pre-
sidenta“ na obalu. Dlouho ležela 
nepovšimnuta v depozitáři a na 
katalogizačním lístku měla 
poznámku „nelze na stávajícím 
zařízení reprodukovat“. Pod 

laserovým paprskem Endpointu 
se z ní ozval hlas prezidenta 
Masaryka. „Slavné shromáždě-
ní, dámy a pánové,“ hovořil 
prezident k poslancům v den 
svých 80. narozenin, tedy 
7. března 1930. Jde o unikátní 
a dojemný nález, protože nahrá-
vek hlasu prvního českosloven-
ského prezidenta se mnoho 
nedochovalo. 

K podobným objevům nedo-
chází každý den, ale vzácností 
ve sbírkách českých institucí, 
které jsou díky Novému fono-
grafu zdigitalizovány a zpří-
stupněny veřejnosti, je spousta. 
Například hlas legendární Emy 
Destinnové. Nebo první nahráv-
ka písně Kde domov můj, poz-
dější hymny, z roku 1901. 
To a mnoho dalšího najdete 
na internetové stránce  
www.novyfonograf.cz.

NOVÝ FONOGRAF EDUKUJE 
V PRAZE 8
V rámci již zmíněného projektu 
Národního muzea se snažíme 
popularizovat vědeckou činnost 

různými způsoby. Od klasických 
sdělovacích prostředků po 
sociální sítě apod. Neméně 
důležitou rolí projektu, ale i naší 
práce je edukace. Chceme s na-
šimi poznatky seznamovat 
veřejnost i studenty. Proto jsme 
oslovili místostarostu Prahy 8 
Tomáše Tatranského (TOP 09 + 
STAN) s žádostí o propojení se 
základními školami. A výsledek 
se brzy dostavil: „Rozhodli jsme 
se odstartovat spolupráci s 
projektem Nový fonograf v naší 
Základní škole Libčická. Péče 
o naše zvukové dědictví je 
důležité téma, které již zaujalo 
pedagogy. Nahrávky zachráně-
né díky tomuto projektu jistě 
budou zajímavým zpestřením 
a obohacením hodin dějepisu, 
ale i literatury a hudební výcho-
vy. Těší mě, že právě škola 
v Praze 8 se stává průkopníkem 
této formy popularizace tohoto 
unikátního výzkumného poči-
nu,“ konstatoval Tatranský.

DITA HRADECKÁ  
FILIP ŠÍR

FILIP ŠÍR s unikátním zařízením Endpoint, které přehrává válečky pomocí laseru a umí jejich obsah digitalizovat.

NOVÉ ZAŘÍZENÍ přehrálo zatím nepoznaný záznam Masarykova projevu. 
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Zdravotní a sociální péče

GASTROENTEROLOGIE

Vyšetření 
se netřeba bát

 nKdyž se řekne koloskopie 
či gastroskopie, v řadě z nás 
to vyvolá nepříjemné asocia-
ce. „V drtivé většině případů 
proběhnou endoskopická 
vyšetření z pohledu pacienta 
bez větších negativních 
vjemů a pocitů,“ říká lékař 
Luděk Hrdlička z gastroente-
rologické ambulance kliniky 
ResTrial v Bohnicích.

Jakými chorobami se obor 
gastroenterologie vlastně zabývá 
a jaké jsou hlavní projevy těchto 
onemocnění?
Gastroenterologie se zabývá 
chorobami trávicího traktu, které 
se nejčastěji projevují bolestí 
břicha, průjmem (někdy i s pří-
měsí krve), zvracením, pálením 
žáhy, ale někdy i necharakteris-
tickými obtížemi, jako je nechtě-
né hubnutí nebo nechutenství. 
Jednat se může o onemocnění 
jícnu, žaludku, střev, jater, žlučo-
vých cest nebo slinivky břišní. 
Může jít o široké spektrum 
nemocí, z nich nejčastější jsou 
záněty, bohužel nezřídka nachá-
zíme i onemocnění zhoubná. 
Narůstá počet pacientů s tzv. 
funkčními poruchami – nemocní 
mají neoddiskutovatelné obtíže 
(většinou průjem, zácpu, nadý-
mání nebo nevolnosti), ale po-
drobné vyšetření neprokáže 
žádné onemocnění a jeho výsled-
ky jsou zcela normální. Takové 
obtíže označujeme také jako 
civilizační a mají jednoznačnou 
souvislost se stále se zvyšující 
stresovou zátěží, kterou s sebou 
současný způsob života přináší. 

Pomocí jakých diagnostických 
metod lze stanovit příčinu 
pacientových obtíží? 
Základem diagnostiky je rozbor 
pacientových obtíží a pohovor 
s ním. Dále podle povahy před-
pokládaného onemocnění násle-
dují endoskopická vyšetření – 
koloskopie při podezření na 
onemocnění střeva, gastrosko-
pie při podezření na onemocnění 
žaludku, jícnu a dvanáctníku. 
V diagnostice onemocnění jater, 
žlučníku, žlučových cest, sliniv-
ky břišní a ledvin je přínosné 
vyšetření ultrazvukem. Cenné 

informace často přináší i rozbor 
výsledků krevních testů.

Je pravda, že endoskopická 
vyšetření jsou nepříjemná 
a pacienti se jim často vyhýbají?
V drtivé většině případů proběh-
nou endoskopická vyšetření 
z pohledu pacienta bez větších 
negativních vjemů a pocitů. Před 
gastroskopickým vyšetřením 
se provádí standardně místní 
znecitlivění hltanu pomocí 
lokálního sprejového anestetika, 
tím je potlačen dávivý reflex. 
Dále je možno pacientovi nabíd-
nout tzv. premedikaci – nitrožil-
ně aplikovanou sedativní látku. 
Stejně tak koloskopie provedená 
zručným a zkušeným endosko-
pistou disponujícím kvalitní 
technikou není nijak obtěžujícím 
vyšetřením, i zde lze aplikovat 
nitrožilní premedikaci se sedati-
vem a léky k potlačení případné 
bolestivosti vyšetření.  

Je nějaké onemocnění, s kterým 
se v naší regionální populaci 
setkáváte častěji, než je obvyklé?

V této souvislosti bych chtěl 
upozornit na problematiku 
nádorů tlustého střeva a koneč-
níku, které se nejen v pražské, 
ale obecně v celé populaci ČR 
vyskytuje velice často. Díky 
skvěle fungujícímu preventivní-
mu programu a zejména díky 
provádění tzv. screeningových 
koloskopií se podařilo snížit 

výskyt tohoto zhoubného 
onemocnění o více než 20 pro-
cent, a úmrtnost na něj dokonce 
o 40 procent v porovnání s ob-
dobím před zahájením preven-
tivního programu! Jedná se 
o jeden z největších úspěchů 
české medicíny vůbec. Zákla-
dem tohoto programu je vyhle-
dávání přednádorových stádií 
(polypů) a jejich odstraňování 
při koloskopii dříve, než by 
z nich postupně vznikl zhoubný 
nádor.   

Vaše ambulance zmíněná 
vyšetření poskytuje?
Naše gastroenterologické oddě-
lení je vybavené endoskopickou 
technikou nejmodernější gene-
race, pracuje zde zkušený 
a vstřícný personál. Provádíme 
všechna již dříve zmíněná 
endoskopická vyšetření – gast-
roskopie, koloskopie včetně 
popisovaných miniinvazivních 
léčebných endoskopických 
výkonů – například odstranění 
potenciálně nebezpečných 
polypů. Pracoviště je centrem 

prevence rakoviny tlustého 
střeva, a provádíme zde tedy 
také screeningová vyšetření. 
Pro pacienty s trávicími obtíže-
mi poskytujeme konzultační 
služby v rámci gastroenterolo-
gické poradny. Od podzimu jsme 
také zajistili specialisty k prová-
dění ultrazvukového vyšetření 
břicha. Za první čtyři měsíce 

existence naší gastroenterolo-
gie jsme vyšetřili a ošetřili 
téměř tisíc nemocných. Vzhle-
dem k narůstající poptávce po 
našich službách od března 
rozšiřujeme provoz, a to otevře-
ním druhého endoskopického 
sálu a navýšením počtu ordi-
načních dnů na pracovišti 
břišního ultrazvuku.  (pap)

ZÁKLADEM DIAGNOSTIKY je rozbor pacientových obtíží a pohovor s ním.

INFO
Na webu Národního registru 
poskytovatelů zdravotních služeb, 
který nabízí kompletní přehled 
o poskytovatelích zdravotní péče, 
naleznete seznam ordinací: 
 nrpzs.uzis.cz

Klinika ResTrial, s. r. o. 
Zhořelecká 514/2,  
Praha 8 – Bohnice 
Tel.: 257 211 886 
 www.restrial.cz
Mediendo, s. r. o. 
Thámova 13 
Praha 8 – Karlín 
Tel.: 273 139 861 
 www.mediendo.cz



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2020  www.praha8.cz 23

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Výtěžek půjde 
i Centru pro rodinu

 nTradiční tříkrálové koledování v le-
tošním jubilejním ročníku vyneslo 
celkem přes sto třicet milionů korun. 
Tyto peníze se jako vždy vrací do sociál-
ních projektů zejména v místech, kde 
byly vybrány, prostřednictvím Charit 
a farností.  Část z výtěžku půjde na 
podporu Centra pro rodinu Salesiánské-
ho střediska mládeže a volného času. 

„Pokaždé, když přispějete, pomyslete na to, 
že i nejmenší mince vhozené do kasiček 
koledníků přinášejí významný rozvoj míst-
ním komunitám,“ připomíná ředitel Arci-
diecézní charity Praha Jaroslav Němec, která 
na území Prahy 8 provozuje například 
Azylový dům sv. Terezie v Karlíně. 

Tříkráloví koledníci z farností Kobylisy, 
Libeň, Bohnice a Karlín, z Dvouleté katolické 
střední školy v Karlíně a z Azylového domu 
sv. Terezie v Karlíně vybrali do kasiček 
dohromady téměř dvě stě tisíc korun. Část 

z tohoto výtěžku podpoří Centrum pro 
rodinu, v němž Salesiánské středisko mláde-
že a volného času v Kobylisích nabízí aktivi-
ty podporující rodiče a děti, ale i dosud 
bezdětné páry.

Centrum pro rodinu navštěvuje pravidelně 
přibližně sto padesát místních rodin. Sedm 
základních aktivit projektu zahrnuje napří-
klad poradenství při výchovných problé-
mech, kurzy rodičovských kompetencí, 
konzultace se sociálním pracovníkem a po-
moc při jednání na úřadech, ale také svépo-
mocnou skupinu pro bezdětné a hlídání dětí. 

Za dvacet let Tříkrálové sbírky se v jednot-
livých farnostech po celé České republice 
podařilo založit a rozvinout sociální služby 
pro staré lidi, ohrožené rodiny s dětmi a lidi 
na okraji společnosti. Fenoménem poslední 
doby je předluženost domácností, a i s tou se 
charitní služby snaží bojovat dluhovým 
poradenstvím. „Malým i velkým koledníkům 
i všem partnerům moc děkujeme,“ shrnuje za 
Arcidiecézní charitu její ředitel Němec.   (tk)

KOLEDNÍCI Z PRAHY 8 letos vybrali skoro dvě stě 
tisíc korun. Foto: Stanislav Pospíšil

Placená inzerce
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Pozvánka

GRAND VETERAN

Festival legendárních vozítek se posouvá
 nLetošní ročník Grand Veteran se měl 

konat v sobotu 25. dubna v krásném 
prostředí parkového areálu Psychiatric-
ké nemocnice v Bohnicích. Z důvodu 
současné pandemie Covid-19 a přijatých 
opatření však bude termín posunut. 
O datu budeme informovat.

Grand Veteran představí téměř celou pozem-
ní historickou mobilitu. K vidění budou 
nejen historické automobily a motocykly, 
ale také historická kola, autobusy, traktory, 
a dokonce i sportovní a závodní auta. 

Na jednom místě bude představen veřej-
nosti celý veteránský život v celé jeho šíři. 
Návštěvníci se mohou těšit na jízdy pravi-
delnosti, klubová defilé, rychlostní průjezdy 
sportovních a závodních vozidel a společné 
otevření veteránské sezony s požehnáním 
od kaplana Českého olympijského týmu 
Oldřicha Chocholáče. K vidění budou vozi-
dla jednotlivých sběratelů, ale také exponá-

ty z Národního technického muzea, Veteran 
muzea Zlín Aloise Samohýla, Retroautomu-
zea Strnadice, sdružení historických sanitek, 
Historické motocykly Hradní stráže nebo 
Veteran Areny Olomouc. Několik svých 
legendárních vozů přiveze Škoda Muzeum. 
Škodovky budou ostatně jedním z hlavních 
témat, neboť automobilka bude v letošním 
roce slavit své 125. výročí od svého vzniku. 
Na jednom místě si příchozí prohlédnou 
téměř celou historickou produkci vozidel 
Škoda a na stanovišti Škoda Auto Jarov 
budou představeny poslední modely značky, 
ve kterých se mohou zájemci i projet. Nada-
ce československého automobilového prů-
myslu se bude prezentovat především 
autobusem Praga a dalšími vozy této znač-
ky. Jedním z vrcholů akce Grand Veteran 
budou ukázkové rychlostní průjezdy spor-
tovních a závodních historických vozidel, 
které profesionálně zajišťují komisaři Auto-
klubu ČR.

Péče o historická vozidla předpokládá 
i určitou rukodělnou zručnost, proto je akce 
zaměřena také jako možnost pro inspiraci 
a zvýšení rukodělných dovedností mladé 
generace. Děti budou mít možnost vyzkou-
šet si v tvůrčích dílnách základní dílenské 
dovednosti, jejich výrobky budou vyhodno-
ceny na pódiu a děti si je odnesou domů. 
Do dětského programu se zábavnou a inter-
aktivní formou zapojí také firma Škoda, 
která představí některé vítězné práce soutě-
že Mladí designéři z minulého ročníku. 
Ve spolupráci s Českou národní bankou 

se připravuje vzpomínka na výraznou posta-
vu českých dějin Jana Amose Komenského. 
Na akci bude spousta dalších aktivit, které 
Grand Veteran připravuje s Autoklubem ČR, 
například jízda v buggy či na dopravním 
hřišti, kde si děti mohou dokonce pojezdit 
na svém vlastním přivezeném vozítku. 

Pro děti a jejich rodiče jsou připraveny 
na Grand Veteran také jízdy historickými  
unikátními autobusy, z nichž nejzajímavější 
bude jistě historický autobus Praga. Historic-
ké jízdenky budou ke koupi na místě akce. 
Pro ženy je určen stánek a prezentace české 
kosmetické firmy Dermacol nebo nabídka 
přírodních doplňků stravy a rostlinných 
léčivých přípravků. Na své si přijdou doslova 
celé generace.

Přijměte pozvání na krásnou akci s boha-
tým doprovodným programem, kde bude 
k vidění až 200 historických vozidel. 

Více informací najdete na stránkách  
www.GrandVeteran.cz.   (jav)
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Servis

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Lokalita Území Datum Čas

Braunerova x Konšelská Libeň 1. 4. 14:00–18:00
Burešova Kobylisy 1. 4. 14:00–18:00
Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 1. 4. 15:00–19:00
Dolejškova x U Slovanky Libeň 2. 4. 14:00–18:00
Drahorádova Střížkov 2. 4. 14:00–18:00
Fořtova x Do Údolí Čimice 2. 4. 13:00–17:00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou 
a Valčíkovou) Libeň 3. 4. 14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 3. 4. 15:00–19:00
Havlínova x Pohnertova Kobylisy 3. 4. 13:00–17:00
Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 3. 4. 14:00–18:00
Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 4. 4. 08:00–12:00
Chaberská x Líbeznická Kobylisy 4. 4. 09:00–13:00
Janečkova Kobylisy 4. 4. 09:00–13:00
K Haltýři x Velká skála Troja 4. 4. 10:00–14:00
K Mlýnu x Chorušická Čimice 6. 4. 14:00–18:00
Kandertova x Lindnerova Libeň 6. 4. 15:00–19:00
Kašparovo náměstí (u hřbitova) Libeň 7. 4. 14:00–18:00
Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 7. 4. 13:00–17:00
Kollárova x Pernerova Karlín 8. 4. 14:00–18:00
Korycanská x K Ládví Čimice 8. 4. 14:00–18:00
Křivenická x Čimická Čimice 8. 4. 13:00–17:00
Kubíkova (u DD) Kobylisy 8. 4. 15:00–19:00
Kurkova (parkoviště) Kobylisy 9. 4. 14:00–18:00
Libišská (parkoviště) Kobylisy 9. 4. 14:00–18:00
Lindavská Bohnice 9. 4. 13:00–17:00
Mazurská (u trafostanice) Troja 9. 4. 15:00–19:00
Mlazická Čimice 14. 4. 14:00–18:00
Modřínová x Javorová Kobylisy 15. 4. 15:00–19:00
Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 15. 4. 13:00–17:00
Na Pecích x Chaberská Kobylisy 15. 4. 14:00–18:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 16. 4. 14:00–18:00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 16. 4. 15:00–19:00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 16. 4. 13:00–17:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 16. 4. 13:00–17:00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 16. 4. 14:00–18:00
Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 17. 4. 14:00–18:00
Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 17. 4. 14:00–18:00
Stejskalova x U Rokytky Libeň 17. 4. 15:00–19:00
U Pekařky Libeň 17. 4. 13:00–17:00
Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 17. 4. 13:00–17:00
Na Vartě Libeň 18. 4. 08:00–12:00
Na Žertvách x Vacínova Libeň 18. 4. 09:00–13:00
Nad Popelářkou x Nad Strání Troja 18. 4. 08:00–12:00
Braunerova x Konšelská Libeň 20. 4. 13:00–17:00
Nekvasilova X K Olympiku Karlín 20. 4. 14:00–18:00
Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 20. 4. 15:00–19:00
Dolejškova x U Slovanky Libeň 21. 4. 13:00–17:00
Pernerova x Lyčkovo náměstí Karlín 21. 4. 14:00–18:00
Pernerova x Peckova Karlín 21. 4. 15:00–19:00
Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 22. 4. 14:00–18:00
V Zahradách x Na Sypkém Libeň 22. 4. 14:00–18:00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 22. 4. 13:00–17:00
Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 22. 4. 15:00–19:00
Petra Slezáka x Urxova Karlín 23. 4. 15:00–19:00
Písečná x Na Šutce Troja 23. 4. 14:00–18:00
Pivovarnická (proti domu č. 7) Libeň 23. 4. 14:00–18:00
Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 23. 4. 13:00–17:00
Drahorádova Střížkov 24. 4. 13:00–17:00

Lokalita Území Datum Čas

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 24. 4. 14:00–18:00
Podhajská pole (u parkoviště) Čimice 24. 4. 15:00–19:00
Prosecká x Františka Kadlece Libeň 24. 4. 13:00–17:00
K Haltýři x Velká skála Troja 25. 4. 10:00–14:00
Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 27. 4. 14:00–18:00
Řešovská x Zelenohorská Bohnice 27. 4. 15:00–19:00
Služská x Přemyšlenská Kobylisy 27. 4. 13:00–17:00
Křivenická x Čimická Čimice 28. 4. 13:00–17:00
Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 28. 4. 14:00–18:00
Lindavská Bohnice 28. 4. 15:00–19:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 29. 4. 13:00–17:00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 29. 4. 13:00–17:00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 29. 4. 14:00–18:00
Štěpničná (parkoviště) Libeň 29. 4. 14:00–18:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 29. 4. 15:00–19:00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 30. 4. 13:00–17:00
Stejskalova x U Rokytky Libeň 30. 4. 13:00–17:00
U Pekařky Libeň 30. 4. 14:00–18:00
Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 30. 4. 14:00–18:00
Trojská x Nad Trojou Troja 30. 4. 15:00–19:00

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY

Lokalita Území Datum Čas

Brandýská x Ke Hřišti Čimice 1. 4. 13:00–17:00
Do Údolí x Libeňská Čimice 1. 4. 13:00–17:00
Fořtova x Do Údolí Čimice 2. 4. 13:00–17:00
Fořtova x Okořská Čimice 2. 4. 13:00–17:00
Havlínova x Klíčanská Kobylisy 3. 4. 13:00–17:00
K Haltýři x Velká skála Troja 4. 4. 08:00–12:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 5. 4. 09:00–12:00
Na Hlínách Kobylisy 5. 4. 13:00–16:00
Kandertova – západní konec Libeň 6. 4. 13:00–17:00
Klecanská x Na Ládví Kobylisy 8. 4. 13:00–17:00
Turská x K Větrolamu Čimice 9. 4. 13:00–17:00
K Mlýnu x Chorušická Čimice 12. 4. 09:00–12:00
Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna Libeň 12. 4. 13:00–16:00
Modřínová x Javorová Kobylisy 14. 4. 13:00–17:00
Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň 15. 4. 13:00–17:00
Na Hranicích x Kočova Bohnice 15. 4. 13:00–17:00
Nad Popelářkou 177/12 Troja 18. 4. 09:00–13:00
Nad Rokoskou x Na úbočí Libeň 18. 4. 10:00–14:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 19.4 09:00–12:00
Kubišova x Gabčíkova Libeň 19. 4. 13:00–16:00
Pernerova x Sovova Karlín 22. 4. 13:00–17:00
Na Dílcích Libeň 23. 4. 13:00–17:00
Přádova x Nad Hercovkou Libeň 24. 4. 13:00–17:00
Přívorská x Hanzlíkova Čimice 25. 4. 09:00–13:00
Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 26. 4. 09:00–12:00
Přemyšlenská x Chaberská Kobylisy 26.4 13:00–16:00

Do velkoobjemového kontejneru patří:  
 starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC 
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do velkoobjemového kontejneru nepatří:  
 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.
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 Vážení spoluobčané, 
• v případě vašeho zájmu 
o uveřejnění v této 
rubrice nás, prosím, 
kontaktujte na tele- 
fonních číslech 
222 805 170 nebo 
601 306 107, popřípadě 
na e-mailu:  
osmicka@praha8.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.

• Fotografie a text 
zveřejňujeme jak v tiště- 
né podobě časopisu 
Osmička, tak v elektro- 
nické verzi umístěné 
na webových stránkách  
www.mesicnikosmicka.cz.

Ke gratulantům 
se připojuje 
i MČ Praha 8: 
„Gratulace jsou pro mě nejen 
příjemným setkáním, ale 
rovněž možností dotázat 
se na potřeby seniorů, 
poskytnout poradenství 
ve věci dostupných sociálních 
služeb a případně nalézt 
podporu a pomoc,“ doplňuje 
místostarostka Vladimíra 
Ludková, která za naši 
městskou část velice často 
chodí seniorům blahopřát. 

Společenská rubrika

Září 2019
Dudková Mia
Vintrová Natálie

Říjen 2019
Brandýs Adam
Ferradini Ernesto
Leština Jakub a Matěj
Opletal Vojtěch

Listopad 2019
� Barco Martinezova Ariadne

Hlaváček Lukáš
� Müller Sebastien

Potočková Ella
Šinkovič Alex

Prosinec 2019
Houšková Anna
Orletová Beáta
� Sádlová Anežka 

Šubrt Radek
Šulc Maxmilián

Leden 2020
Hellerová Evelin
� Juřicová Helena 

Krátká Aneta
Kubíček Patrik

� Michal Ondřej

Nováková Anna a Kristýna
� Nováková Nikol

� Okosy Isabela

Únor 2020
Baušteinová Anna Sofie
Šimek Antonín

Únor 2020
� Dne 20. 2. oslavila krásné 
90. narozeniny paní Jiřina 
Jungrová. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí, zdraví 
a pohody do dalších let. 

Březen 2020
� Dne 5. 3. oslavili manželé 
Marie a Oldřich Panchártkovi 
60 let společného života, 
diamantovou svatbu. 
Přejeme hodně zdraví, lásky 
a spokojenosti do dalších let. 

� Dne 9. 3. oslavil pan Julián 
Slepecký 92. narozeniny. 
Blahopřejeme a přejeme 
všechno nejlepší, hodně štěstí 
a zdraví. 

Duben 2020
Dne 4. 4. oslaví paní Jana Černá 
své 80. narozeniny. Do dalších 
let všechno nejlepší, hodně 
zdraví a spokojenosti přeje 
manžel Pepík a syn s rodinou.

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

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,  
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz

JUBILEA



Vydává městská část Praha 8, 
plnobarevný tisk, náklad 64 200 výtisků,  
zdarma distribuován na všechna 
doručovací místa v Praze 8,  
formát 210 x 297 mm.

Cena 2. a 4. obálky (1/1 strany): 70 000 Kč,
cena 3. obálky (1/1 strany): 60 000 Kč.

Řádková inzerce:
• 85 Kč za řádek o 30 znacích

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Slevy (nevztahuje se na řádkovou inzerci):
• 3 a více opakování inzerátu: 10 %
• 6 a více opakování inzerátu: 20 %
• 9 a více opakování inzerátu: 35 %
• navíc agenturní provize: 15 %

OSMIČKA – měsíčník městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
e-mail: inzerce@praha8.cz  •  www.praha8.cz
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1/1 strany
188 x 264 mm

55 000 Kč

1/2 strany
92 x 264 mm

27 500 Kč

1/2 strany
188 x 130 mm

27 500 Kč

1/3 strany
59 x 264 mm

18 500 Kč

1/3 strany
188 x 86 mm

18 500 Kč

1/4 strany
92 x 130 mm

14 000 Kč

1/4 strany
188 x 63 mm

14 000 Kč

1/8 strany
92 x 63 mm

7 000 Kč

1/9 strany
61 x 86 mm

6 500 Kč

1/16 strany
44 x 63 mm

3 500 Kč

1/16 strany
92 x 30 mm

3 500 Kč

1/32 strany
44 x 30 mm

2 000 Kč

CENÍK INZERCE
MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI  PRAHA 8
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ŘEMESLNÍCI

 ZEDNÍK, MALÍŘ, 
REKONSTRUKCE i drobné 
opravy. Tel.: 604 676 694,  
josef.bazant72@seznam.cz

  INSTALATÉR – TOPENÁŘ 
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy 
a montáž vodovodních baterií, 
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, 
vodoměrů, kohoutů včetně 
dodání. Tel.: 603 421 968,  
283 881 375. E-mail:  
rothenberg@centrum.cz

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO 
POTRUBÍ A KANALIZACE, 
veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 ELEKTRIKÁŘ – OPRAVY, 
REKONSTRUKCE, REVIZE, 
zásuvky, světla.  
www.elektrikarerben.cz  
Tel.: 604 516 344

 REVIZE ELEKTRO. REVIZE 
ELEKTROINSTALACÍ, spotřebičů 
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215

 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER, kompletní rekonstrukce 
bytů www.rek-bachr.cz  
Tel.: 732 359 883

 OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK – NOVÉ 
ŽALUZIE – seřízení plastových 
oken a bal. dveří. Antismogové 
sítě – sítě proti hmyzu. 
Tel.: 733 720 950  
zdenek.janci@email.cz

 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. 
Tel.: 777 325 466,  
janmachac66@seznam.cz

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
ŘEZ STROMŮ. Zahrady. 
Tel.: 606 662 223, 723 899 561

 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 SE ŽL – 
spokojenost zaručena.  
Tel.: 608 440 551

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a čalouněného nábytku.  
Tel.: 723 339 160, 777 316 680

  INSTALATÉR ŠVÁRA.  
Tel.: 728 324 916

  INSTALATÉR, tel.: 603 184 081

 MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A ZED-
NICKÉ PRÁCE, štukování, stěr-
ky a sádrokarton. Sezonní sleva 
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476. 

 PLYNAŘ – INSTALATÉR – 
TOPENÁŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Vladimír Tymeš, 
tel.: 603 937 032

 ŘEMESLNÉ PRÁCE LEVNĚ: 
MALOVÁNÍ, INSTALATÉRSKÉ, 
ZEDNICKÉ aj. práce v domácnos-
ti. Tel.: 602 835 102

 ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. 
Tel.: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKO-
VÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. 
Tel.: 725 173 593,  
www.malir-zenisek.cz

 REKONSTRUKCE BYTŮ A KOU-
PELEN NA KLÍČ, spolehlivost 
a 10 % sleva, demkiv@seznam.cz, 
tel.: 778 000 698

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

  ŠICÍ STROJE – OPRAVY 
A PRODEJ. Opravy všech značek 
šicích strojů. Prodej nových 
šicích strojů. Autorizovaný servis 
Singer, Klapkova 74, 182 00 
Praha 8 Tel.: 272 773 079  
www.singerservis.cz

 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.

  SERVIS PC PRO PRAHU 8 A 9 
Tel.: 604 552 758

 PRODEJ MOLITANŮ, KOŽE-
NEK, POTAH. LÁTEK. Matrace 
na míru. Čalounictví. Na Veselí 2, 
za rohem domu, Praha 4 –  
Pankrác. Tel.: 241 402 270,  
www.molitany.cz

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ 
– vyklidíme Váš dům, byt a jiné. 
Pracujeme levně, rychle, kvalitně 
– i o víkendu. Ceny dohodou.  
Roman, tel.: 775 520 155

 ZAHRADNICKÉ PRÁCE LEVNĚ: 
KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
A POSTŘIK stromů a keřů, 
stříhání keřů, sekání, údržba 
trávníků, odvoz odpadu atd. 
Tel.: 604 512 297

 VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU, 
SKLEP, DŮM. Volejte tel.: 
608 884 148. Ceny dohodou.

 KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
STROMŮ A KEŘŮ VČ. ODVOZU. 
Tel.: 604512297

 VÝROBA, OPRAVY, MONTÁŽ 
ŽALUZIÍ, ROLET, SÍTÍ DO 
OKEN, spouštěcích garnyží. 
Prodej drobného železářského 
zboží. U Pazderek 146, P 8, 
tel.: 774 858 102

  STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA – 
prádlo se snadno vytáhne 
ke stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584

 EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ 
Ing. Mirgová, tel.: 603 415 830 
www.predseda-svj.cz

REALITY POPTÁVKA

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

 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 VÁŠ BYT A NECHÁM 
BYDLET, tel.: 727 866 605, Praha

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

 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.

 KOUPÍM BYT V PRAZE 8, 
PŘÍMO OD MAJITELE. 
Tel.: 604 617 788

 KOUPÍM CHATU, CHALUPU 
DO 50 KM OD PRAHY v dobrém 
i špatném stavu. Děkuji za 
nabídku, tel.: 720 031 400

REALITY SLUŽBY

 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

 MARKÉTA JISKROVÁ – 
CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ 
MAKLÉŘKA. Specializace na 
prodej bytů, rodinných domů 
a pozemků. Zodpovědnost 
a profesionalita. Nadstandardní 
prodejní marketing. Tržní a jiné 
odhady nemovitostí. Poradenství. 
www.marketa-jiskrova.cz  
Tel.: 602 363 213

REALITY PRONÁJEM

 HLEDÁM MENŠÍ BYT DO 15 TI-
SÍC NEBO VĚTŠÍ DO 20 TISÍC jen 
pro 2 osoby – pár. Ideálně dlouho-
době, lodžie výhodou, ale nemusí 
být, centrum do 30 minut. Zaříze-
ní na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 
Tel.: 605 845 088

 PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO 
STÁNÍ NA KAŠPAROVĚ 
NÁMĚSTÍ. Tel.: 736 505 073

 PRONAJMU POSLEDNÍ VOLNÉ 
KRYTÉ GARÁŽOVÉ stání (kamery) 
u metra Ládví. Tel.: 777 003 033.

 GARÁŽ K PRONÁJMU V ULICI 
DAVÍDKOVA v Praze 8. Měsíčně 
2600 Kč. Tel.: 602 288 444

 PRONAJMU ZAŘÍZENOU 
KANCELÁŘ V KARLÍNĚ  
bez příslušenství za 3000 Kč 
měsíčně. Tel.:  602 288 444

NÁKUP – PRODEJ

 DŘEVĚNÉ HRAČKY ČESKÉ 
VÝROBY ! Velký výběr nabízíme 
v naší prodejně Praha 8, 
Ořechová 5, tel.: 722 942 194 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮ-
STALOSTI, koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 KOUPÍM STARÉ OBRAZY, 
hodiny, hodinky, odznaky, 
pohledy a jiné. Tel.: 605 254 511

 PRODÁM KRÁLÍKY, BRAMBORY, 
vajíčka, ořechy. Tel. č.: 723 266 481

KRÁSA

 PEDIKÚRA KLASICKÁ MOKRÁ 
METODA, OŠETŘENÍ KUŘÍCH 
OK, zarostlých nehtů, nehtové 
špony, Poznaňská 438/27 –  
Bohnice, tel.: 777 272 303

VÝUKA – KURZY

 VÝUKA ANGLIČTINY  
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,  
www.angmat.cz

 TRÉNINKY PLAVÁNÍ –  
plavco.cz

AUTO – MOTO

 VÝKUP VOZIDEL: POJÍZDNÝCH, 
NEPOJÍZDNÝCH a havarovaných. 
Tel.: 739 665 445

 PŮJČOVNA DODÁVEK PRAHA, 
MOŽNOST PŘISTAVĚNÍ VOZU, 
možnost půjčení vozu i s řidičem, 
tel.: 739 665 455

NABÍDKA PRÁCE

 CÍRKEVNÍ ZŠ LOGOPEDICKÁ 
DON BOSCO A MŠL, P 8 – 
BOHNICE, PŘIJME OD 9/2020  
učitele/-ku MŠ – spec. pedag, 
učitele/-ku ZŠ I. stupeň – spec. 
pedag., učitele/-ku ZŠ II. stupeň 
s aprobací M, Fy, Informatika, HV, 
Ze a TV a školníka – údržbáře. 
Vše i na částečný úvazek.  
Kontakt: 283 852 124,  
info@donbosco.cz

Inzerce 
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Uklízečku
Pomocnou sílu do kuchyně
Kuchaře – kuchařku 
Zedníka / Elektrikáře 
Provozního technika

Pracovníka dohledového  
centra bezpečnostních  
systémů

Revizního technika – elektro 
Technika BOZP a PO

Práce u stanice metra Ládví v Kobylisích v příjemném 
pracovním prostředí. Pracovní doba po–pá, 
8hodinová pracovní doba. Nepřetržitý provoz  
(12hod. směny – pouze pozice Provozní technik).
Požadujeme:

• trestní bezúhonnost
• české občanství
• bezdlužnost
• dobrý fyzický a psychický stav
• technické vzdělání (SOŠ technického směru)  

– Provozní technik
•  výuční list – Zedník

Nabízíme:
• nástupní plat od 20 000 (dle pracovní pozice)
• podnikový lékař a zubař
• zvýhodněné obědy
• 5 týdnů dovolené + tzv. sick days
• možnost dalšího vzdělávání
• příspěvek na dovolenou
• fitness a sauna zdarma
• možnost bezplatného parkování

Služba se zbraní v Praze a blízkém okolí 
v nepřetržitém provozu (24 hod. směny)  
v příjemném prostředí. 

Požadujeme:
• trestní bezúhonnost, bezdlužnost
• české občanství
• velmi dobrý fyzický, psychický a zdravotní 

stav

Nabízíme:
• nástupní plat od 35 000 Kč/měsíc  

(dále dle praxe)
• podnikový lékař a zubař
• zvýhodněné obědy
• 6 týdnů dovolené 
• možnost dalšího vzdělávání
• příspěvek na dovolenou
• možnost bezplatného parkování

Přijímací řízení do služebního poměru probíhá podle zákona 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů. Součástí přijímacího řízení je bezpečnostní řízení podle zákona 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti.

Práce u stanice metra Ládví v Kobylisích v příjemném 
pracovním prostředí. Pracovní doba po–pá, 
8hodinová pracovní doba.
Požadujeme:

• trestní bezúhonnost, bezdlužnost
• české občanství
• dobrý fyzický a psychický stav
• technické vzdělání SŠ, VŠ (oprávnění dle vyhlášky 

50/1978 Sb., § 9, do 1000 V, platné osvědčení o odborné 
způsobilosti k provádění revizí R – EZ – E2A)

Nabízíme:
• nástupní plat od 35 000 Kč
• podnikový lékař a zubař, fitness a sauna 

zdarma
• zvýhodněné obědy
• 6 týdnů dovolené + tzv. sick days, příspěvek 

na dovolenou
• možnost dalšího vzdělávání
• možnost bezplatného parkování

Přijímací řízení do služebního poměru probíhá podle zákona 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů. Součástí přijímacího řízení je bezpečnostní řízení podle zákona 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti.

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: personalni@px.mvcr.cz. 

ÚŘAD V RÁMCI STÁTNÍ SPRÁVY HLEDÁ:

Placená inzerce

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Plynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění                                      

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Placená inzerce
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• listnaté a jehličnaté stromy balové i kontejnerované
• listnaté keře opadavé i stálezelené
• ovocné dřeviny
• vřesovištní rostliny – rododendrony, azalky, vřesy atd.
• rostliny pnoucí a půdopokryvné
• růže – mini, pnoucí, pokryvné, polyantky, velkokvěté
• trvalky a skalničky, kapradiny a okrasné traviny
• balkonové květiny a letničky
• substráty, mulčovací kůru, hnojiva, pesticidy
• zahradnické potřeby
• odvoz zakoupených rostlin
KONTAKTY

ZAHRADNICTVI DABLICE

NABÍZÍME VÁM

Zahradnictví Ďáblice
K Zahradnictví 59
182 00 Praha 8 - Ďáblice

tel: 775 565 729
zahradnictvi@lesy-praha.cz
www.lesypraha.cz

placená inzerce

Modernizace na vysokorychlostní optický internet pro Prahu 8

Vysokorychlostní internet (rychlost připojení 
1 Gb/s), internetovou HD TV (např. s možností 
zpětného zhlédnutí pořadů) nebo připojení  
s nízkou odezvou ideální např. pro hraní her. To 
vše přináší modernizace na optickou síť, kterou 
společnost CETIN bude realizovat v Praze-Troji  
v ulicích: Bukolaská, K sadu, Lindavská, Písečná, 
Velká skála a v Kobylisích v ulicích: Akátová, 
Balabánova, Benákova, Bergerova, Formánkova, 
Havránkova, Chotovická, Janečkova, Jelínkova, 
Košťálkova, Kubíkova, Libišská, Luhovská, 
Mirovická, Paláskova, Pohnertova, Šimůnkova, 
Trousilova, Třeboradická.

Optické připojení zajistíme zdarma pro 
celý dům, tj. ke každému bytu nebo jiné 
jednotce (komerční, nebytové, rozestavěné  
i plánované). V zájmu co nejrychlejší 
realizace budeme v uvedených lokalitách 
již brzy kontaktovat majitele domů nebo 
předsedy SVJ s žádostí o vyjádření 
souhlasu k napojení domu na optickou síť 
CETIN. Jeho udělením se majitel nebo SVJ 
nezavazuje k objednávce žádných služeb. 
Konkrétní technické řešení pro daný dům 
bude odsouhlaseno vždy před samotnou 
realizací oběma stranami. 

u	Stabilita  
 připojení  
 i za špatného  
 počasí

u	Udržení rychlosti 
 a kvality pro desítky 
 připojených zařízení 
 najednou

u	Internetová TV s možností 
 zpětného zhlédnutí  
 a nahrávání

u	Sledování videí online  
 bez sekání a v nejvyšší  
 HD kvalitě

u	Možnost změny  
 poskytovatele bez změny  
 sítě

Ověřte si, zda plánujeme napojit i váš dům a nechte nám na sebe kontakt, příp. rovnou udělte souhlas s napojením vaší nemovitosti na:

www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku CETIN +420 238 461111 (každý všední den 8:00-16:00).

Internetová televize  
na síti CETIN –  
neřešíte přechod  
televizního vysílání  
na DVBT-2!

CETIN, to je pevná telekomunikační 
síť, která je dostupná téměř v každé 
domácnosti. Navazujeme na dlouholetou 
tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU, a.s.  
a staráme se i o sítě v jeho původním 
majetku. Neprodáváme žádné služby, 
nabízíme tzv. otevřenou síť, kde služby 
prodávají poskytovatelé internetu – ti ope- 
rátoři, které dobře znáte, a v současné chvíli 
od nich třeba využíváte řadu různých služeb 
včetně mobilního volání.

Placená inzerce

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

Máte zájem 
inzerovat v našem 

měsíčníku?  
Chcete oslovit 

64 200 domácností?

KONTAKTUJTE NÁS:
Lenka Jančijuková

e-mail: 
inzerce@praha8.cz
tel. 222 805 112

4 MINUTY 
NA METRO KOBYLISY

 WWW.NOVECHABRY.CZ

JIŽ V 
PRODEJI

Klára, bydlí již 4 roky

,,Na metru i autobusu jsem hned. Nejsem tak odkázaná na auto, kdykoli se potřebuji 
dostat do centra.“

B

Placená inzerce
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU  
(VELMI OBTÍŽNÉ)

Zábava

vylosovaných výherců

ZÍSKÁ
VSTUPENKY

NA AKCI
jejíž název najdete 

v tajence

Správné znění tajenky z minulého čísla  
(citát T. G. Masaryka): „Člověk bez národa  
by byl ničím.“

Výherci, kteří získali dvě vstupenky  
do Divadla Pod Palmovkou, jsou:
Ludmila Coufalová, Kobylisy
Libuše Borská, Dolní Chabry
Stanislav Bočínský, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 14. dubna 2020 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.

V tajence najdete název automobilové akce, 
která se bude konat v areálu Psychiatrické 
nemocnice Bohnice. 




