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Co najdete v čísle

Milí spoluobčané,
v normálních časech bychom dnes vítali měsíc lásky, připravovali se na květnové
jubileum osvobození od německého nacismu a výročí úspěšného útoku našich
hrdinů na kata českého národa Reinharda Heydricha. To vše si letos nejspíše připomeneme bez větších shromáždění, každý sám za sebe, v soukromí, či svou vlastní
návštěvou vzpomínkových míst.
Osobně je mi to líto. Ale snažím se najít alespoň nějaké klady. Není možná
podobná tichá vzpomínka cennější ve chvíli, kdy si každý z nás vzpomene sám? Není
upřímnější?
Za protektorátu, v dobách pro náš národ nejtěžších, se ukazovaly charaktery. Jako
v každé složité době. Mnoho lidí pomáhalo odboji, přestože jim hrozilo, že přijdou
o život. A nejen jim, celým jejich rodinám. I tak riskovali ve prospěch jiných. Menšina
pak tiše spolupracovala s okupanty, někteří dokonce aktivně.
I v dnešní krizi, která je jistě vážná a nepříjemná, ale nedosahuje svou tragičností
okupace, se ukazují charaktery. Mnozí pracují ve prospěch celku, pomáhají, kde se
dá. Snaží se svým dílem, ukázněností a disciplínou, abychom nepříjemný virus
zvládli. Je to naprostá většina lidí – jasně pochopili, že jedině tak můžeme společně
situaci zvládnout a pomalu se vracet k normálnímu životu. Návrat bude jistě
dlouhý, ale jsem optimista v tom, že to zvládneme. Přestože samotný restart bude
složitější než zavedení restrikcí, věřím, že společně i nadále zůstaneme semknuti. Že
překonáme všechny svízele, které nám koronavirus nachystal a z krize vyjdeme,
v duchovním slova smyslu, obohaceni. Zjišťujeme, co je pro nás opravdu důležité.
A co je malicherné, zbytné.
Opět vidíme, jak je pro nás důležitá rodina
a zdraví našich blízkých. Jak pomíjivé věci
jsme často považovali za smrtelně vážné
a dnes se bez nich musíme obejít. To si
z této krize, kterou od války nepamatujeme, prosím, odnesme.
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Zpravodajství
Koronavirus

Jak pracuje krizový štáb?
Roušky, dezinfekce,
infolinky, mobilní týmy...
nnPřed několika dny na základě opakované žádosti o pomoc
radnice rozdala do schránek čtyř velkých bytových domů
v ulicích Vraňanská a Řepínská v Bohnicích 150 obálek se
450 rouškami a potřebnými instrukcemi a kontakty. Jde
o byty v majetku hlavního města určené seniorům.
Velmi významnou roli při řešení
pandemie hraje pět speciálních
infolinek určených především pro
seniory, které fungují od poloviny
března. Ve všední dny odbaví
desítky telefonátů, na jejich
základě je krizový štáb a úřad
schopen seniorům dovézt nejen
roušky a dezinfekci, ale i potravinovou pomoc. Mobilní týmy
Prahy 8 spolu se Sociální a ošetřovatelskou službou Prahy 8
(SOS), Gerontologickým centrem
Prahy 8 a zaměstnanci radničního
Odboru zdravotnictví a sociálních
služeb tímto způsobem již navštívili a potřebnou pomocí vybavili
skoro dvě tisícovky seniorů.
Stále platí rozhodnutí krizového štábu, že obdržené ochranné
pomůcky a dezinfekce se předávají hlavně seniorům a pracovníkům sociálních služeb,
matkám s dětmi spolupracujícími s orgánem sociálně-právní
ochrany dětí, sociálně potřebným a lidem v nouzi, klientům pečovatelské služby apod.

Tisíce roušek seniorům

Krizový štáb rozdal prostřednictvím SOS a svých mobilních týmů
přes dvacet tisíc roušek seniorům
v domovech pro seniory Ďáblice,
Nová slunečnice v Bohnicích,

v domech Vraňanská a Řepínská
i seniorům v bytech DPS Burešova, Křižíkova a Bulovka. Roušky
obdržely příspěvkové organizace,
zaměstnanci úřadu a lidé na
základě telefonátu na krizové
infolinky.
Kromě roušek distribuuje
krizový štáb také ochranné štíty,
tisíce rukavic a stovky litrů
dezinfekce. Zásobuje a také
udržuje nutnou zálohu pro další
potřebu všech domovů seniorů
na území Prahy 8, včetně
domovů zřizovaných hlavním
městem, Centra duševního
zdraví v Bohnicích či BONA
v Bohnicích pečující o lidi s duševním onemocněním.
Odbor krizového řízení také
předal dočasně jeden z takzvaných krizových bytů pro
mimořádné události zástupcům
domova pro seniory. A to pro
potřeby personálu na přespání
za dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření.
Radnice potřebným též distribuovala potraviny z Potravinové banky a ze skladů kuchyní
škol zřizovaných osmým obvodem. Další pomoc seniorům
poskytly desítky jednotlivců,
spolků, institucí či podniků.
Třeba firma Dasta darovala

Radnice Prahy 8 rozdala 450 roušek do schránek čtyř velkých bytových domů

stovky profesionálně vyrobených roušek.

Pomoc i magistrátním
domovům

Krizový štáb pomohl i domovu
pro seniory Nová slunečnice
v Bohnicích a domovu pro
seniory Ďáblice. Obě zařízení
jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Magistrátem hl. m.
Prahy. Reagoval tak na naléhavé
noční prosby právě z domova
seniorů Nová slunečnice.
Tento domov se v pozdních
nočních hodinách obrátil na
několik městských částí i magistrát s naléhavou žádostí
o ochranné prostředky a pomůcky, kterých má nedostatek.
Podle hesla „kdo rychle, dvakrát
dává“ připravil krizový štáb
Prahy 8 okamžitou pomoc
v podobě tisícovky ústenek,
dvou set kusů roušek, gumových
rukavic a deseti litrů dezinfekce.
Stejná pomoc putovala i do
domova pro seniory Ďáblice.
Magistrát následně městské
části poslal účelovou dotaci přes
30 milionů korun.
Zároveň Praha 8 zajistila
v podstatě každodenní dezinfikování u tří nájemních bytových
domů – Taussigova, Burešova
a Bínova. Tyto domy patří městské části a malometrážní byty
v těchto domech slouží k bydlení

seniorů a občanů se zdravotním
postižením, kteří potřebují
pomoc pečovatelské služby nebo
jsou využívány v rámci programu bydlení pro seniory nebo
azylového bydlení.

Jak komunikovat?

Využívejte pětici linek, které
v článku uvádíme. Pro komunikaci s krizovým štábem (například
nabídka materiální pomoci)
můžete použít i e-mailové adresy
vedoucího Odboru bezpečnosti
a krizového řízení Davida Straky
(david.straka@praha8.cz).
Občané Prahy 8 mohou samozřejmě i nadále využívat
krizovou linku 800 160 166,
kterou zřídil magistrát a spravuje
ji Život 90 a která je rovněž
určena především seniorům
a dalším potřebným. Operátoři
na této lince poskytnou volajícím
nejen pomoc s dovážkou nákupu
potravin, léků a hygienických
potřeb až domů, ale zajistí případně i psychologickou pomoc.
Radnice rovněž zřídila „koronavirový“ transparentní účet.
Kdo chce pomoci, může příspěvek zaslat na číslo účtu
8567802 / 0800.
Více se dočtete
v aktualitách na
www.praha8.cz
(mš,tk)
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Nouzový stav

Radnice ulevuje podnikatelům,
odsunula platby nájemného
nnVelkou zkouškou v souvislosti
s pandemií koronaviru prochází také
podnikatelé, jichž se dotklo vládní
nařízení o nouzovém stavu
a o uzavření některých provozoven
a obchodů.
Městská část Praha 8 si uvědomuje, že
uzavřené provozy a výpadky tržeb mohou
pro některé podnikatele znamenat krach.
Vedení radnice osmé městské části se
shodlo na opatření, které má za cíl nájemcům, již jsou vládními nařízeními postiženi,
nabídnout první pomoc ve velmi složité
situaci. Radní proto schválili odsunutí plateb
nájemného za městské prostory do konce
května 2020. Zároveň za tyto opožděné
platby nebude vymáhána sankce a dále
odložené platby nebudou výpovědním
důvodem pro skončení nájmu.
Radnice tento krok považuje za první
z nutných opatření, která mají vést k větší
podpoře podnikatelů. „Po skončení vládních
opatření celou situaci vyhodnotíme a navrhneme další kroky na podporu podnikatelů,
které současná omezení poškodila,“ informoval radní Tomáš Slabihoudek (TOP 09 +
STAN), který má majetek v gesci.
Starosta Ondřej Gros (ODS) upozorňuje, že
i po skončení všech nouzových opatření se
podnikatelé budou potýkat s vážnými
problémy. „Rád bych poděkoval panu radnímu Slabihoudkovi za rychlou přípravu
prvního kroku, jak pomoci ohroženým
podnikatelům, kteří jsou v našich nebytových prostorech. Bylo by dobré, aby něco
podobného zvážili i soukromí majitelé
nemovitostí. Teď je třeba táhnout za jeden
provaz,“ vyzývá starosta.
Opatření se týká provozů, které jsou na
(mš)
základě nařízení vlády ČR uzavřeny.

Radní Prahy 8 v první fázi schválili odsunutí plateb nájemného za městské prostory do konce května 2020.

VEŠKERÉ INFORMACE K SOUČASNÉ
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI NAJDETE NA:
www.praha.eu

specializovaná stránka hl. m. Prahy

portál hlavního města Prahy

www.mzcr.cz

www.praha8.cz
stránky MČ Praha 8

Ministerstvo zdravotnictví ČR

PROSÍME, DODRŽUJTE DOPORUČENÁ
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!
Lavicka CORONA.indd 1

Strážník hrál na sídlišti
státní hymnu
Možná to bylo poděkování za vlnu solidarity se záchranáři, policisty či zdravotníky. Jeden ze strážníků
městské policie se začátkem dubna večer rozhodl
odměnit občany Bohnic a Čimic svým hudebním
umem. Po své náročné službě v odběrovém vozidle
se postavil doprostřed sídliště a na svou trubku začal
hrát českou hymnu. Kolem stáli v pozoru další členové
integrovaného záchranného systému. Jen co dozněly
poslední tóny, ozval se z oken okolních paneláků, kam
libé tóny dolehly, nadšený bouřlivý potlesk.


www.bezpecnost.praha.eu

FOTO: Facebook/Jiří Vítek

12.3.2020 17:43:39
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Koronavirové
sochy

Administrativa

Úřad rozšířil
otevírací dobu

nnOtevírací doba Úřadu MČ Praha 8 se
změnila. V současné době jeho služby
může veřejnost využívat v pondělí a ve
středu v rozšířených časových intervalech. Zároveň je s platností od
27. dubna 2020 v otevírací době úřadu
možno osobně řešit agendu matriky
a státního občanství. Je třeba se předem
telefonicky objednat na konkrétní čas
návštěvy pro dodržení hygienických
opatření.
Aktuální otevírací doba ÚMČ Praha 8
Pondělí
8.00–12.00 hodin a 13.00–17.00 hodin
Středa
8.00–12.00 hodin a 13.00–17.00 hodin

V rámci těchto úředních hodin je nutno
se předem telefonicky objednat na konkrét-

ní čas na níže uvedených telefonních číslech, aby mohla být dodržena příslušná
hygienická opatření při osobním styku:
Matrika narození

222 805 564

Matrika manželství

222 805 562

Matrika úmrtí

222 805 566

Změna jména a příjmení

222 805 562

Státní občanství

222 805 560

Klient, který nebude předem objednán na
určitý čas, nebude moci být přijat!
Upozornění: Vyvolávací systém v agendě
osobních dokladů a evidence obyvatel
vydává poslední číslo 15 minut před koncem úředních hodin.
V ostatních dnech zůstává úřad pro
veřejnost zavřený. Schůzky je třeba si
nejprve telefonicky domluvit s jednotlivými
úředníky. Toto se netýká agend osobních
dokladů, evidence obyvatel a služeb Czech(tk)
POINTu.

KRÁTCE...

Zrušení zón stále trvá
Minimálně do 30. dubna trvá přerušení
povinností při parkování v zónách placeného
stání. Podle rozhodnutí vlády jsou v době
nouzového stavu zóny zneplatněny. V době
uzávěrky tohoto čísla nebylo jasné, zda
kabinet trvání nouzového stavu prodlouží.
Pokud někomu v tomto čase končí platnost
parkovacího povolení a prodlužuje si ji online,
není v tom problém. Rozhodně však nedoporučujeme uskutečnit platbu v době zrušených parkovacích zón osobně na pokladně
úřadu. S platbou vyčkejte do odvolání zrušení
parkovacích zón vládou. Aktuální informace
najdete na www.praha8.cz.

Školy dostaly pomoc
Každá ze všech 45 školských budov, které
radnice Prahy 8 zřizuje, již od krizového štábu
dostala 100 litrů dezinfekce, 500 roušek a sto
párů rukavic. Školy a mateřinky tak jsou
v tomto ohledu připraveny na zahájení svého
fungování. Radnice zajistí všem těmto školám veškeré pomůcky tak, aby byly pokryty
jejich potřeby do konce června.

Roušky nepatří
do kanalizace

Pražské vodovody a kanalizace varují
obyvatele hlavního města, aby nevhazovali
jakékoliv ochranné prostředky proti šíření
nemoci COVID-19 zejména jednorázové
a šité roušky do kanalizace. „Může dojít

k ucpání kanalizační přípojky, snížení
průtočnosti na stokové síti. Roušky také
mohou způsobit problémy přímo na čistírnách odpadních vod,“ upozornil mluvčí
společnosti Tomáš Mrázek.

Radní rezignoval
Josef Slobodník (ODS) rezignoval na post
člena rady osmé městské části. Do jeho gesce
patřila oblast informačních technologií. Tu
nyní převzal starosta Ondřej Gros (ODS).

Dezinfekce zdarma
Od 30. dubna do 3. května (čtvrtek až
neděle) v době od 9 do 16 hodin si zdarma
můžete vyzvednout dezinfekci ANTICOVID. Podmínka je trvalý pobyt v Praze 8
a maximální množství 500 ml na
domácnost (nádobu přinést s sebou).
Zájemci se mohou dostavit před Löwitův
mlýn v Libni (západně od Elsnicova náměstí), kde jim bude vydán desinfekční prostředek s tím, že je nutné se prokázat občanským průkazem. „Prosíme občany, aby
se v případě zájmu o dezinfekční prostředek na výdejní místo dostavil pouze jeden
člen domácnosti. Prokazování trvalého
pobytu platí pouze pro vyzvedávající
osobu,“ řekl místostarosta Jiří Vítek (Patrioti s Trikolorou). Při odběru dodržujte
omezení stanovená nařízením vlády. Občané starší 65 let nebo ZTP si mohou
telefonicky objednat rozvoz dezinfekce,
a to na čísla uvedená na str. 4.

Roušky ve veřejném prostoru nenosí jen lidé. Někteří
občané neváhali a nos i ústa zakryli i sochám na Lyčkově
náměstí v Karlíně a před obchodním centrem Draháň
v Čimicích. 
Foto: Zuzana Láznová
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Doprava
Světelná signalizace

U Velké skály
jsou nové
semafory

nnKřižovatka ulic Čimická a K Pazderkám prošla v minulých
týdnech úpravami.
Důvodem prací, které proběhly
během března a dubna, byla
obnova technologie světelného
signalizačního zařízení, uskutečnily se i drobné změny do-

pravního značení. Pro automobily se křižovatka nijak nemění,
úpravy ale výrazně usnadní
pohyb cyklistů.
Dopravní režim křižovatky se
Křižovatka v době prací zůstala pro
dopravu průjezdná

Dopravní značení na křižovatce se mění jen kosmeticky. 
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pro automobily mění jen kosmeticky. V Čimické ulici i v ulici
K Pazderkám zůstávají dva plus
dva jízdní pruhy. Součástí úprav
bylo mírné rozšíření ostrůvků
a nároží v křižovatce.
„S úpravou semaforů se
podařilo legalizovat přejezd
cyklistů přes severní část křižovatky vytvořením sdružených přechodů a přejezdů. To
je dobrá zpráva pro cyklisty,
kteří jedou po cyklostezce podél
Čimické a podél ulice
K Pazderkám nebo do sídliště
Bohnice,“ uvedl Martin Jedlička,
předseda komise pro dopravu
(TOP 09 + STAN).
Investorem akce byla Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, upravené dopravní značení odsouhlasil odbor dopravy
Prahy 8.
V době vydání tohoto čísla
Osmičky by již měly být úpravy
hotové.

Plánek: TSK
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Buďte s námi online
>
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Navštivte naše virtuální a webové výstavy na www.muzeumprahy.cz
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Čtenáři píší
○ Dobrý den,
prosím o odpověď, z jakého
důvodu se nedokončuje rekonstrukce Cafourkovy ulice v Bohnicích. Je rozestavěna už déle
než rok.
Děkuji za odpověď.

Vážení čtenáři,

kropení staveniště, aby bylo
zamezeno velké prašnosti.

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.

Martin Jedlička (TOP 09 + STAN)
předseda komise pro dopravu

○ Vážená redakce Osmičky,
nejdříve poděkování za úpravu
prostoru (parku) mezi koupalištěm Ládví a Kobyliskou střelnicí. Prostor je perfektně udržovaný,
je vidět, že to dělají odborníci. O to
více mrzí, co se v posledním roce
děje v Ďáblickém háji. Tam to
naopak vypadá, že někdo dostal
za úkol prostor zcela vyplenit
a zničit. Krásné zdravé stromy
postupně mizí a zůstává jen
nálet, suché stromy a vývraty.
Opravdu žalostný pohled. Chodíme tam již 48 roků, a to, co se tam
děje teď, je opravdu do nebe
volající. Kam se hrabe Boubínský
prales! Nemůžete zjistit, komu
území patří a kdo nařídil tuto
nesmyslnou likvidaci lesa?
Zvláště v této „rouškové“ době,
kdy tam denně projdou stovky
lidí, dětí, pejsků, cyklistů i běžců,
je lesopark tolik využíván a moc
to bolí se dívat na ničení lesa,
který slouží k relaxaci tolika lidí
z Prahy 8 i dalších, kteří přijíždí
autem. Hlavně dá-li se to zarazit
a přinutit je, aby po sobě uklidili,
vyřezali i suché stromy, vývraty,
které hrozí, že při větru někomu
spadnou na hlavu atd. Je to
hrůza!
Ještě mohu-li jeden dotaz,
objevila se ohrada kolem
bývalého kina Moskva poblíž

Helena Špatenková

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.

metra Ládví a bez označení. Na
co se můžeme těšit, co se tam
bude budovat?
Božena Schulová

○ Vážená paní,
děkujeme za pochvalu. Co se
týče Ďáblického háje, rozhodně
nejste sama, kdo si na tamní
dění stěžuje. Bohužel, osmá
městská část toto území nespravuje, o to se stará Magistrát

Prahy) o necelý rok později
rozhodl o zamítnutí odvolání
MČ Praha 8 a odvolání spolku
Krásné Kobylisy označil jako
nepřípustné a svým rozhodnutím vydané Územní rozhodnutí
potvrdil.
Vlastník nemovitosti v roce
2017 požádal o povolení demolice
stávající stavby, a protože jeho
žádost obsahovala veškeré
zákonem stanovené náležitosti,
SÚ vydal v souladu s platnou

A1
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○ Dobrý den,
rekonstrukce ulice Cafourkova
bude pokračovat až do června.
O prodloužení požádal investor
stavby Technická správa komunikací hl. m. Prahy z důvodu
problémů v podloží vozovky.
Rekonstruovaný úsek bude po
dobu stavby průjezdný.
Stavba je koordinována
s dalšími stavbami v okolí (TSK
Staré Bohnice, PVS kanalizace,
přeložka plynu). Při realizaci
koordinovaných staveb byly
zjištěny závady v podloží vozovky nezaviněné ani jedním
investorem. Zřejmě se jedná
o nesourodé podloží již z dob
výstavby sídliště. „Bylo zjištěno
nestabilní pískové nadloží
a práce budou časově náročnější, než se předpokládalo.
Realizace stavby TSK včetně
rozsáhlejších sanačních prací
musí následovat poté,“ uvedla
TSK k důvodům prodloužení
stavby.
Na základě připomínek osmé
městské části ohledně výrazné
prašnosti stále rozpracované
stavby přislíbila TSK, že v případě suchého období delšího než
jeden týden zhotovitel zajistí
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Josef Hanus

Milan Brož

REGION:

Praha

OBVOD:

Praha 8

INVESTOR:

TSK hl.m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
OBJEDNATEL
DIO:
Porr

STUPEŇ:

ZAKÁZKA Č.:

A15
E7b

- ul. Cafourkova, Praha 8 OBJEKT:

PROZNAK Praha s.r.o.
dopravní opatření
Pikovická 244/17, Praha 4, 147 00
tel + fax : 2 444 66 444
www.proznak.cz
e-mail: projekt@proznak.cz
projekce: hanus@proznak.cz

DATUM:

a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

AKCE:

A15
E7b

B20a „30

SCHVÁLIL:

VYPRACOVAL:

PRŮJEZD VOZIDEL

datum

hlavního města Prahy. Tam je
možné kontaktovat pana Dana
Frantíka, vedoucího oddělení
péče o zeleň (tel. č.: 236 005 804,
e-mail: dan.frantik@praha.eu).
Ke druhému dotazu, bývalé
kino Moskva patří soukromému
vlastníkovi. Ten na začátku roku
2016 požádal o vydání Územního rozhodnutí na novostavbu
Obchodní centrum Ládví včetně
přípojek, přeložek sítí a komunikací. Na základě této žádosti
a v souladu s platnou legislativou vydal Stavební úřad Prahy
8 (SÚ) 24. října 2017 územní
rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí podala odvolání MČ
Praha 8 a zapsaný spolek
26/09/2019 Kobylisy.
DIR
Krásné
Odvolací orgán
190067
(Magistrát hlavního města

Dopravní značení a opatření

ČÁST:

DIO
3.etapa

legislativou SÚ Praha 8 povolení
demolice. Majitel kina 19. března
2018 požádal v souladu s vydaným Územním rozhodnutím
a v souladu se stavebním zákonem a další platnou legislativou
o vydání Stavebního povolení. SÚ
Praha 8 zkontroloval a posoudil
veškeré zákonem stanovené
náležitosti žádosti a stavební
povolení dne 1. října 2018 vydal.
K uvedeným podnětům občanů je nutné sdělit, že SÚ
provádí přenesený výkon statní
správy, která je striktně dána
celým souborem legislativních
norem. V tomto případě všechny
zákonné požadavky byly
naplněny.
Tomáš Kňourek,
šéfredaktor Osmičky
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Územní rozvoj
Libeň

Bohumil Hrabal
vtiskne
Palmovce
novou tvář

nnNáměstí Bohumila Hrabala je aktuálně spíše točnou
autobusů. Zcela v duchu absurdního humoru tohoto
nejpřekládanějšího českého spisovatele. To by se mělo
změnit s výstavbou nového projektu One Palmovka nad
stanicí metra.
Souběžně se dvěma bloky domů
vznikne i nové, důstojné náměstí nesoucí jméno autora, jenž je
s tímto místem neodmyslitelně
spojen. Projekt se vyvíjí i přes
omezení související
s koronavirem.
Součástí nového náměstí se
stane rovněž umělecké dílo
inspirované významem díla
i osobnosti Bohumila Hrabala.
Investor projektu One Palmovka, společnost Akvo Praha
(Landia Management a Discovery Group), společně s osmou
městskou částí i Institutem
plánování a rozvoje na této
myšlence intenzivně pracují
s magistrátem a organizací
z nejpovolanějších – Galerií
hlavního města Prahy. Připravuje se scénář, jak vybrat vhodnou
typologii i autora.

Nové náměstí do roku
2025

„Výrazná umělecká instalace
tomuto světoznámému spisovateli dosud chybí. Jde o mimořádnou příležitost pro naši část
i celou Prahu. Projekt náměstí
a uměleckého díla se bude připravovat i realizovat souběžně.
V takovém vztahu ve světě
vznikly zcela výjimečné počiny,“
popisuje radní Tomáš Hřebík
(TOP 09 + STAN), podle nějž by
podoba uměleckého díla měla
být známa nejpozději na začátku
roku 2022. Celé náměstí by mělo
být dokončeno v roce 2025.
Osmička se projektu One
Palmovka věnovala ve vydání
12/2019 a připravujeme také
další články. Podle řídícího
partnera Landie Kamila
Hoštáka bude nový blok domů
s byty, restauracemi nebo obchody k Hrabalovi odkazovat

hned na několika úrovních.
„Palmovka a vlastně celá Libeň
získá množství nových veřejných prostor. Dopravu vystřídá zeleň, nová náměstí a piazzetty s důrazem na umění.
Bohumil Hrabal se propíše do
nabídky a podoby restaurací
i kaváren, místo získá výraznou
kulturní náplň,“ říká Hošták,
jenž pro realizaci řady myšlenek
a projektů inicioval vznik spolku
Palmovka Bohumila Hrabala.

Jak bude Hrabal
vypadat?

Do dialogu, jehož smyslem je
nalezení nejvhodnější formy
i obsahu chystaného díla spjatého s Bohumilem Hrabalem, se
zapojila řada institucí a expertů
na současné umění ve veřejném
prostoru. Cílem je najít takovou
podobu, která bude nápaditá

a kreativní. A bude trvale působit v naprosté symbióze s celým
novým náměstím, jeho funkcemi či mobiliářem a potřebami
vás – uživatelů.
Právě v tomto ohledu se pro
Prahu 8 rýsuje zcela výjimečná
situace. Studie náměstí i projekt
uměleckého díla budou vznikat
současně. Aktuálně se proto jeví
jako nejpřínosnější oslovení
vybraných tvůrců, které doporučí přizvaní odborníci. Patří
mezi ně například Marie Foltýnová, vedoucí oddělení správy
veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy.

Spisovatel Bohumil Hrabal je jedním z nejvýznamnějších symbolů Libně.
Foto: Internet/archiv

V průběhu letošního podzimu
se s tvůrci povede dialog. Na
základě předložených idejí pak
bude vybrán vítěz, který se
stane součástí autorského týmu
řešícího celou podobu i náplň
budoucího náměstí Bohumila
Hrabala.
„Protože všechny zapojené
aktéry zajímá názor veřejnosti,
připravili jsme řadu aktivit,
v rámci kterých se budou moci
zájemci seznámit s ukázkami
tvorby současných autorů.
A zároveň se vyjádřit, který typ
umění ve veřejném prostoru jim
přijde jako nejvíce odpovídající
tvorbě a osobě spisovatele
Hrabala,“ říká Petr Pelc (TOP 09
+ STAN), zastupitel a koordinátor pro Palmovku.

Jak se můžete zapojit?

Od konce dubna na webu i sociálních sítích městské části visí
průzkum týkající se právě
typologie a zaměření plánovaného uměleckého díla. Jinými
slovy, co by umělecké dílo mělo
sdělovat a jaká by byla jeho
odpovídající podoba. Zapojit se
můžete také na stránkách

www.palmovkated.cz. Hlasování
bude možné do konce května.
Součástí je také odborný text
již zmíněné kurátorky Marie
Foltýnové. Doporučujeme jeho
pročtení ještě před samotným
hlasováním. Srozumitelně
vysvětluje význam umění ve
veřejném prostoru. A zároveň
na konkrétních instalacích
dokládá možnosti, které se
v této věci nabízejí. Ukazuje
přístupy a cesty, jimiž se můžeme vydat i my.
Zmíněný průzkum není
zdaleka jedinou aktivitou kolem
budoucnosti Palmovky. Hned
5. května proběhne pod hlavičkou projektu PalmovkaTEĎ
odborný workshop, kdy uměleckému pojetí díla bude věnován celý zhruba dvouhodinový blok. Vyjádří se celá řada
odborníků, včetně architektů,
historiků i teoretiků umění.
Zapojení veřejnosti bude
pokračovat veřejným
projednáním celého záměru již
s konkrétními vstupy pro umělce i architekty. O místě i čase vás
budeme v předstihu informovat.
(lk)
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Fórum zastupitelů
Jaký je váš
nejsilnější
zážitek z doby
karanténních
opatření?

Tento měsíc
se ptá:
8žije

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.

Ondřej Gros
starosta
MČ Praha 8

Martin Štěrba
místopředseda
Pirátů v Praze 8

Ilona Tůmová
zastupitelka
MČ Praha 8

ODS

Piráti

8žije

Koronavirus
přinesl obrovské
vzepětí

Když všichni
v mnohém táhnou
za jeden provaz...

Solidarita zdola

Prožíváme něco, o čem víme
maximálně z historických knih.
Náš svět něco takového nepamatuje. Často jsme měli pocit, že
naše společnost je neuvěřitelně
pohodlná, a tak se nedokáže
vyrovnat ani s menšími
problémy.
Jsem přesvědčen, že to není
pravda. Koronavirové vzepětí
a solidarita ukázaly, že umíme
být silnými a sebevědomými
občany, kteří se dokáží uskromnit, dodržet kázeň a ještě pomáhat druhým. Když o něco jde.
Rád bych i na tomto místě
chtěl poděkovat všem, kteří se
zapojili do boje proti neviditelnému zákeřnému nepříteli, ať to
bylo na jakémkoliv místě. Jestli
si z této krize odnáším nějaký
silný zážitek, tak je to právě
zjištění, že to s námi není vůbec
špatné. Umíme se semknout
a zvládnout společně obrovský
problém.
Díky za to!

Situaci, ve které se momentálně
v České republice nacházíme,
nečekal nikdo z nás. A to i kdyby
kdokoliv tvrdil tisíckrát, že ano.
Nelze říci jeden nejsilnější zážitek. Lze ale říci, že největším
zážitkem je jakási pospolitost
české společnosti.
Desítky tisíc lidí po celém
Česku šijí roušky, například
Anna Filínová, Markéta Čermáková a Kamila Murphy z pirátského kruhu v Praze 8 zavařily
své šicí stroje a ušily během
krátké chvíle stovky roušek pro
ty, kteří je nejvíc potřebují.
Během necelých 24 hodin se
také vybrala rekordní částka,
a to deset milionů korun na
vývoj plicních ventilátorů,
lihovarníci jako Martin Žufánek
místo alkoholu vyrábějí dezin
fekci (byť sami vědí, že za to
mohou být popotahováni), Josef
Průša vyrábí na svých 3D tiskárnách ochranné štíty pro
lékaře a mnozí podnikatelé na
své náklady přivážejí do Česka
chybějící zdravotnický materiál.
Takhle bychom mohli pokračovat dále – za těmi nejsilnějšími
zážitky totiž nestojí ani vláda,
ani město, ani žádná městská
část. Stojí za nimi ti, kterým jde
o to, aby se dělal svět lepší.
Všichni se v mnohém snaží
táhnout za jeden provaz.
I když bychom našli jeden
zážitek – a sice jednání radního
MČ Praha 8 Slobodníka. Zatímco
totiž jiní pomáhají, jak nejlépe
mohou, najdou se i takoví, kteří
se v této době snaží obohatit,
kšeftují s dezinfekcí a nebojí si
říci o 10 až 15 procent ze zakázky za desítky milionů korun. Je
dobře, že radní Slobodník
rezignoval, a oceňuji všechny,
kteří se proti jeho údajnému
jednání postavili.
Tento příspěvek nemá být ale
negativní, proto skončím pozitivně – děkuji všem, kteří se
jakkoliv zapojili a nadále zapojují tak, abychom to všichni
společně zvládli.

Ještě před dvěma měsíci jsme si
neuměli nynější dění představit:
nouzový stav provází nejedna
starost a mnozí z nás hledí do
budoucna s obavami. Přesto
mezi mé nejsilnější zážitky patří
vzedmutí solidarity, které bylo
patrné i u nás na Praze 8.
Jednou z těchto dobrých aktivit
bylo dobrovolné šití roušek,
které jsme iniciovali. První
sběrné místo jsme umístili
v kostele sv. Terezie v Kobylisích: v týdnu od 16. 3. fungovalo
jako jediné na Praze 8. Na facebookové stránce Osmička šije
jsme zveřejňovali, kolik kusů
roušek a kam jsme předali.
Dostaly je domy s pečovatelskou službou, Gerontologické
centrum, Psychiatrická
nemocnice Bohnice, domovy
seniorů a další. Zpočátku
sběrné místo v kostele sloužilo
i pro potřeby radnice, než vznikla další.
Těm nejpotřebnějším jsme
rozdali kolem 7700 kusů. Zapojilo se 73 obětavých: za všechny
alespoň Marie Mátlová, manželé
Vestfálovi, Markéta Píchová
a další a další. Zastupitel Ondřej
Buršík strávil rozvážením v průměru 6 hodin denně (vozil seniorům nejen roušky, ale i obědy
a nákupy). Moc děkuji všem,
kteří se jakkoli zapojili, mnoho
z vás je ochotných nezištně
pomoci dobré věci. Upřímně
řečeno mě udivilo, že se radniční
koalice k občanské aktivitě nejen
nepřidala, i když jsem je o to
opakovaně žádala, ale naopak se
snažila akci ignorovat a nepodávat o ní žádné informace,
i když se jednalo o věc tak nepolitickou. Důraz na finanční
prospěch a stranické vazby, jaký
jsme viděli v kauze dnes už
bývalého radního Slobodníka, je
zjevně hluboce zakořeněný. Na
jeho změnu je koronavirus
krátký, ale občanská společnost
se probudila a já vidím, že sbírá
sílu.
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Jana Salomonová
zastupitelka
MČ Praha 8

Hana Krausová
zastupitelka MČ
Praha 8

ANO

TOP 09 a stan

Děkuji všem.
Spolu to
zvládneme

Adrenalin
za oceánem

Skutečnost, že se koronavirus
dostal ze světa do Čech tak
rychle, nás všechny zaskočila.
Opatření, jako je domácí karanténa, roušky a zavírání obchodů
a služeb, se dotýkají nás všech
a pro mnoho lidí přinášejí existenční problémy. Každý z nás se
s tím musí vyrovnat po svém.
Někdo pomáhá jen tím, že zůstává doma, další pomáhá tím,
co umí.
Jeden nejsilnější zážitek
nemám, ale mám mnoho
drobných zážitků právě s tím,
jak si umí lidé pomáhat. Kolegyně Anna Kroutil šije roušky
nejen pro rodinu, přátele, ale
i pro zdravotníky. Druhá kolegyně Kateřina Halfarová pomáhá
ostatním občanům v internetové
poradně, vymýšlí aktivity pro
rodiče a děti nebo seniory. Kolega Radomír Nepil míchal
dezinfekci pro městskou část,
když jí byl nedostatek. Stojí také
za výrobou unikátních sterilizátorů pomocí UVC světla, pomocí
kterého může úřad sterilizovat
roušky a respirátory. S ostatními
kolegy jsme nakoupili pro FOD
Klokánek Chabařovická velikonoční nákup, dodali jsme roušky,
rukavice, dezinfekci. Někdo
věnoval finanční pomoc a takto
bych mohla pokračovat dále.
V porovnání s nasazením
zdravotníků, záchranářů, pracovníků sociálních služeb
a dalších hrdinů dnešních dní se
to možná zdá málo, ale není.
Jsem hrdá na to, že si v současné
době navzájem pomáháme,
i když máme na mnohé rozdílné
názory. Nakonec je pro mne
nejsilnějším zážitkem právě ta
síla lidí. Ta síla, která každého
inspiruje k tomu pomáhat, tak
jak nejlépe umí. Za toto bych
chtěla velice poděkovat, a to
opravdu každému. Děkuji a přeji
všem hlavně mnoho zdraví.
Spolu to zvládneme.

Většinu karanténních opatření
zavedených v ČR zažívám až
poslední dva týdny, zato naplno.
Těsně před vyhlášením nouzového stavu jsem totiž s celým
svým týmem v Amazing Places
odletěla na dlouho plánovanou
cestu do Indonésie. Cestuji
často, po Česku a Slovensku
především pracovně, ovšem této
cestě za oceán se jen tak něco
nevyrovná. Nic totiž nešlo
podle plánu.
Po pár dnech aklimatizace
jsme uvízli na Gili Meno, ostrově,
který v klidu obejdete za pouhou
hodinu. Pro líbánky ráj, na
pracovní cestu pravý opak.
Každý den jsme byli bombardováni novými informacemi
o pandemii koronaviru. Letecké
společnosti, s nimiž jsme
cestovali, krachovaly nebo rušily
lety, hotely, kde jsme měli rezervované ubytování, zavíraly.
Nakonec byl uzavřen celý ostrov
a situace dospěla tak daleko, že
jsme z něj museli doslova utéct.
K tomu jsme neustále řešili
situaci doma. Jak soukromě –
starost o naše rodiny –, tak také
pracovní záležitosti. Snažili jsme
se na dálku pomáhat tisícům lidí
pracujících v cestovním ruchu,
kteří byli krizí enormně zasaženi. Nakonec jsme s kolegy
z Mevris založili projekt Hero
Hotel, v rámci něhož poskytují
hotely zdarma své volné kapacity zdravotníkům a záchranářům,
kteří potřebují nouzové ubytování. Po velmi krušném návratu ze zahraničí jsem této
možnosti využila i já, abych
neohrozila své blízké. Povinná
karanténa mi ale za pár dní od
odeslání tohoto textu končí
a věřím, že i celá krize bude brzy
za námi.

www.praha8.cz

Tomáš Pavlů
zastupitel
MČ Praha 8

Osmička sobě –
Zelení, KDU-ČSL

Někdo pomáhá,
jiný se obohacuje!
Silných zážitků je mnoho: Kamarádi nám věnovali jednorázové
roušky, jsme vděční a nabízím je
dál. Hanka ušila roušky pro celé
příbuzenstvo a myslela i na vás,
napsal mi kamarád a nyní
i „nový příbuzný“. Obvolávám
starší členy KDU, všichni jsou
v pohodě, ale přece jen. Tomáši,
přijďte na kus řeči, jsem doma
trochu sama, říká starší dáma,
pozvání přijímám a při další
návštěvě opravím televizi. Vaříme dezinfekci z absintu, který mi
dali před lety maturanti, nyní je
dezinfekce velmi užitečná pro
všechny. Mám bolest zubů, „můj“
zubař neordinuje, volám všude
možně, ale marně, bolest sílí, až
mi doma doporučí zavolat do
PREVENT Dental Care v Kobylisích, za dvě hodiny už jsem na
zubařském křesle a za další
hodinu už mi je hej. Děkuji.
Nejsilnější zážitek je však
tento: Magistrát dává příspěvek
300,- Kč na občana na zvládnutí
krize, pro Prahu 8 to je více než
31 mil. Kč. 21. března 2020
žádám starostu a předsedu
finančního výboru o plán/
rozpočet použití těchto peněz
pro občany Prahy 8.
28. 3. dostávám sarkastickou
odpověď bez informací o využití
peněz pro občany Prahy 8.
2. dubna SeznamZprávy uveřejňuje reportáž, že prostředník
radního Prahy 8 domlouval
radnímu podíl za zakázky na
dezinfekci. 3. 4. se radnice
Prahy 8 ohrazuje a vše bagatelizuje. 6. 4. kupodivu radní Slobodník rezignuje.
Z historie známe případy
šmejdů, kteří těžkou dobu využívají pro vlastní obohacení. Na
radnici to smrdí. Kauza je probírána v médiích i na facebooku,
někteří lidé i politici obhajují
neobhajitelné a útočí na všechny, kteří kritizují korupci v době
koronaviru. Neznámá žena mi
píše: „… je zde spousta lidí, kteří
Vám fandí… Vážíme si Vaší práce
– držte se!“ Děkuji, držme se!
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Michal Švarc
radní
MČ Praha 8

Patrioti

Smekám klobouk
před všemi, kteří
pomáhají
Mým nejsilnějším dosavadním
zážitkem bylo vzedmutí pocitu
sounáležitosti obyvatel, potřeby
nezištně pomáhat druhým,
nestát opodál. Když došlo 16.
března k zavedení karantény,
leckdo z nás překvapivé vládní
rozhodnutí považoval za zbytečně přísné.
Dnes již víme, že opatření byla
na místě a nutno poděkovat
všem, jak se poměrně rychle
drastickým opatřením přizpůsobili. Disciplinovaností jsme
předčili většinu národů Evropy
a výsledky jsou už nyní znát.
Můj největší dík ale patří
především obyvatelům, kteří
navíc nelenili a přiložili ruku
k dílu bez nároku na odměnu.
Domácím švadlenkám za roušky,
amatérským chemikům za
namíchané dezinfekce, vlastníkům 3D tiskáren za ochranné
štíty. Finanční a materiální dárce
z toho samozřejmě nevyjímaje.
Závěrem mého statusu jsem si
schoval prosbu:
Vydržme až do finiše a zapojme se do pomoci všichni – tentokrát zvýšenou útratou
u domácích živnostníků, jejichž
krámky, restaurace či opravny se
budou v souladu s nařízeními
postupně otvírat. Jejich podporou zajistíme jejich existenci
a náš brzký návrat do normálního života.
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Historie
75. výročí osvobození od nacismu

Zkuste vzdát hold hrdinům,
zastavte se u pietních míst
nnV Praze 8 se 5.– 9. května 1945 přihodilo nemalé množství událostí důležitých
pro vývoj pražského povstání i následného osvobození hlavního města.
Hned od 5. května docházelo k spontánním
protinacistickým projevům odporu. Vyvrcholením bylo zabrání skladiště zbraní v bohnické
dynamitce. V Ďáblicích došlo k obsazení
policejní stanice. Občané Prahy 8 jako jedni
z prvních vytvářeli revoluční národní výbory.
V očekávání příjezdu nacistických kolon
vznikly barikády, většinou na hlavních dopravních tazích. První u vozovny v Kobylisích, následují desítky v Libni, Ďáblicích
i Čimicích.
Jeden z nejlépe fungujících opěrných bodů
povstalců vznikl u Rustonky na Palmovce.
Odtud se vedly tuhé boje o každou karlínskou
či libeňskou ulici s žižkovskými jednotkami
Torzo nákladního automobilu
u vjezdu do Grabovy vily

Povstání v Zenklově ulici
u křížení s ulicí S. K. Neumanna

Ranní rozbřesk přivítal v Kobylisích a následně i v Libni první průzkumná vozidla
Rudé armády, která s definitivní platností
přivezla do Prahy vytouženou svobodu a mír.
Závěrečnou významnou událostí již
v prvních mírových dnech byla volba generála Rybalka – svůj velitelský stan si rozložil
v ulici V Holešovičkách.
„Rádi bychom vyzvali obyvatele, aby si
během prvního květnového týdne našli čas
zastavit se u početných piet v našich ulicích
a parcích a vzdali hold nejen padlým hrdinům
květnového povstání, ale i těm předchozím
z období Anthropoidu. Všichni beze zbytku
neváhali položit v boji za svobodu a sebeurčení českého národa oběť nejvyšší – svůj
život,“ prohlásil radní Prahy 8 Michal Švarc
(tk)
(Patrioti s Trikolorou).
Fotografie ze soukromých archivů obyvatel Prahy 8

SS a německou posádkou Invalidovny. Vladimír Putík, velitel této jednotky, dokonce
ukořistil se svými druhy i jeden z obrněných
vlaků útočících na Prahu.
Nejtužší boje začaly 6. května. Němečtí
okupanti útočili na obránce barikád z několika směrů – z Pražačky, od Chaber a Čimic.
Nejvíce padlých však bylo zaznamenáno až
následující den – desítky pomníčků či pamětních desek lemují území prakticky všech
osmičkových čtvrtí. Počet zastřelených navíc
rozmnožily tři vraždy na Kobyliské střelnici,
které tak uzavřely dlouhý seznam stovek zde
popravených vlastenců.
Boj o Trojský most byl vyvrcholením
celého povstání. Díky nezměrnému hrdinství
obránců Prahy došlo Němcům, že si průchod
nevybojují, a dojednali s českými parlamentáři příměří.

Jako barikáda se často
používaly i dopravní prostředky

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / květen 2020 

www.praha8.cz

13

Kultura
Novinka

Co třeba navštívit
Virtuální galerii
osmé městské části?
nnVyhlášený nouzový stav
sice zrušil celou řadu kulturních akcí, ne však výstavy, které připravil odbor
kultury MČ Praha 8 na Libeňském zámku a v takzvaném
Bílém domě.

Zhlédnout je totiž můžete ve
zcela nové Virtuální výstavní
galerii MČ Praha 8. K návštěvě
Virtuální galerie stačí do internetového vyhledavače napsat
www.virtualnigaleriepraha8.cz,
nebo do mobilu načíst zde na
stránce přiložený QR kód. A můžete si prohlédnout zatím první
dvě výstavy – Rub a líc malíře,
básníka a bývalého vynikajícího
boxera Rostislava Osičky (reálně
na Libeňském zámku) a Usedlosti Prahy 8 (v „Bílém domě“),
která nabízí historické záběry na
často již zaniklé usedlosti osmé
městské části.

Boxem proti drogám je jeden z bezmála třicítky obrazů Rostislava Osičky, které si
můžete prohlédnout v nové Virtuální výstavní galerii Prahy 8.

Do budoucna se bude Virtuální výstavní galerie rozšiřovat
o další zajímavé instalace, které
přitom ne vždy budou ke
zhlédnutí v reálu.
Takže – vstupte, prosím!
(vs)

1945–2020

75
Nezapomínáme!

zpráv připravila radnice osmého obvodu „lavičkovou“ kampaň k 75. výročí konce války v Evropě. Informace na plakátech připomínají hrdinství mnoha našich spoluobčanů, kteří zaplatili
cenu nejvyšší. Na jejich jména nikdy nezapo(vs)
meneme!

Stalo se v květnu 1945
Dne 7. května 1945 ve 14 hod. přijel do Karlína od Libně německý
tankový oddíl, který hnal před sebou asi 300 civilních osob, mužů
i žen, se zdviženýma rukama a nutil je k odstraňování barikád
v Karlíně. Téhož dne o 17. hodině vnikly oddíly SS do protileteckých
krytů v Karlíně a vyvlékli z nich tam ukryté civilní obyvatelstvo.
Z krytu v Terezínské ul. čp. 202 vyvlékli mezi jinými 18letého
Svatobora Šulce a Bohumila Rataje před dům a bez jakéhokoliv důvodu
je na chodníku zastřelili.
Na udání Němců Hempla a Hebedy byl nacisty vyveden ze svého bytu
a ranou do týla zavražděn v ulici Pod Vlachovkou František Novotný,
nar. 20.11.1885, bytem v Libni čp. l3l6, což může dosvědčiti
Josef Rouha, obchodník v uvedeném domě.
(Ze shrnující zprávy Pražského policejního ředitelství z 16. června 1945)

Osmičková
kultura a sport
po koronaviru
Ač by se mohlo zdát, že kulturu
a sport na osmičce koronavirus
zlikvidoval, opak je pravdou.
A obyvatelé Prahy 8 se mají
stále na co těšit!
Musíme s lítostí konstatovat,
že nouzový stav si své oběti
vybral – zrušeny byly nejen
tradiční velké a hojně
navštěvované akce typu
Libeňská pouť, Starobohnické
posvícení, ale také pravidelné
a oblíbené Zámecké koncerty,
Libeňské jaro mladých, setkání
seniorů či přednášky.
Koronavirus si ukousl
i z výstav a sportovních akcí,
ať už se jednalo o Běžeckou
školu, tenisové turnaje, Jarní
běh Ďáblickým hájem či
Plavecko-běžecký závod škol.
Nicméně osmičková kultura
ani sport nákaze nepodlehly
a všichni optimisticky věříme,
že druhá polovina roku již
přinese bohaté kulturní
a sportovní zážitky. Pokud to
epidemiologické podmínky
dovolí, tak ještě o prázdninách
se uskuteční koncert zpěváka
Vlasty Redla na nádvoří
Libeňského zámku a akce
k 250. výročí přestavby
Libeňského zámku do dnešní
podoby. A s nástupem
školního roku se pak naplno
rozběhnou i všechny tradiční
akce – ať už jsou to
Svatováclavské slavnosti,
Zámecké koncerty, Sportuje
celá Praha 8, Kdo si hraje,
nezlobí, Dušičky na zámku
nebo Starobohnické těšení.
Vladimír Slabý,
vedoucí Odboru kultury, sportu,
mládeže a památkové péče

Konec války nebyla selanka. Nezapomeneme!
Jak probíhal konec 2. světové války na území
Prahy 8? Rozhodně to před 75 lety nebyla selanka. O řádění nacistů v opravdu posledních
okamžicích války vypovídají nejen vzpomínky
pamětníků, ale i strohé policejní zápisy. A právě
doslovnými citacemi z úředních policejních

Jedeme dál!

instalatér
topenář
veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

nepřetržitě
Tel: 603 421 968
283 881 375
Rothenberg s. r. o.
Městská částNa Slovance 38, Praha 8
Praha 8
placená inzerce
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Školství
Předškolní vzdělávání

Nové termíny zápisů do mateřinek
nnInformace o termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách městské části Praha 8 na školní
rok 2020/2021.

předškolní vzdělávání vztahuje
na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území
České republiky trvale nebo
přechodně po dobu delší než
90 dnů, a na účastníky řízení
o udělení mezinárodní ochrany.

Ředitelé mateřských škol
stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8,
v souladu s ustanovením § 34,
§ 34a, § 34b a § 179 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín
a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
od následujícího školního roku.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní
občany České republiky a na
občany jiného členského státu
Evropské unie, kteří na území
České republiky pobývají déle
než 90 dnů. Dále se povinné

Povinnost dítě
přihlásit

Zákonný zástupce dítěte, které
dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let,
má povinnost dítě přihlásit
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní
vzdělávání povinné. Školské
obvody mateřských škol
zřízených městskými částmi jsou
stanoveny v obecně závazné
vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. m.
Prahy, o školských obvodech
mateřských škol, viz www.
praha8.cz – odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Mateřské
školy, Související dokumenty
a informace, OZV hl. m. Prahy.
Mateřské školy zřízené MČ
Praha 8 mají jeden školský obvod.

Děti jsou přijímány podle
stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu
dítěte, v případě cizinců místo
pobytu ve školském obvodu
a dále věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů, s výjimkou dětí, pro
které je od 1. 9. 2020 předškolní
vzdělávání povinné.
Termín pro příjem žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 je stanoven na
období od 2. května 2020 do
16. května 2020.

stupuje-li dítě jiná osoba než
zákonný zástupce, je zároveň
podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat (např.
pěstoun).
Žádost označte v předmětu
zprávy „Zápis 2020/2021“. Jako
přílohy žádosti budou tyto
dokumenty:
➤ vyplněná přihláška
➤ kopie rodného listu dítěte
➤ vyplněný Evidenční list –
v případě, že již nyní neobsahuje vyjádření lékaře,
doplňte jej o podepsané
čestné prohlášení k očkování
➤ oboustranná kopie Očkovacího průkazu.

Osobní podání jen
výjimečně

Bližší informace, včetně příslušných dokumentů najdete na
webových stránkách příslušných mateřských škol –
https://www.praha8.cz/Materske-skoly.html.

Podání žádosti je možné do
datové schránky školy, e-mailem
s uznávaným elektronickým
podpisem, poštou. Osobní podání je možné pouze ve výjimečných případech, po dohodě
s vedením mateřské školy. Za-

Mgr. Petr Svoboda,
vedoucí odboru školství

MŠ Řešovská

Děti vyrazily za skřítkem
Čestíkem, polem i lesíkem
nnSkupina dětí z Mateřské
školy Řešovská měla i tento
rok zabezpečen na začátku
března pobyt v přírodě. Bylo
využito osvědčeného místa,
školy v přírodě v Česticích,
které poskytuje městská část
Praha 1, pokud má volnou
kapacitu.
Vstříc čistému vzduchu a přírodě Pošumaví vycestovalo 21
dětí. MŠ Řešovská se po celý rok
věnuje vzdělávání a výchově
dětí v oblasti environmentální
výchovy formou zážitkové
pedagogiky. Považujeme za
velmi důležité vytvářet u dětí
hodnoty, které podporují pozitivní vztah k přírodě a člověku
samému, takže je hravou formou
vedeme k vzájemnému porozumění a zodpovědnému jednání
k přírodě. Poznat a pochopit
znamená především zažít.
A právě škola v přírodě v Česti-

cích to vše umožňuje plnou
měrou.
V místě jsme mohli s dětmi
absolvovat různé aktivity, které
v městském prostředí jsou jen
těžko realizovatelné. Uskutečnili
jsme výstup na rozhlednu
Javorník, kde se děti mohly
koulovat, dělat stopy, válet se ve
sněhu a užívat dalších zimních
radovánek, a to všechno v době,
kdy v Praze už kvetly první keře.
Z kulturních aktivit byla pro
děti velkým překvapením hra na
dudy, kterou předvedla místní
dudačka. V rámci programu
umožnila dětem dokonce si na
různé nástroje zahrát. Na místním zámku se děti seznámily
s tím, jak žili naší předci na
Strakonicku, nebo s legendami
o lesních skřítcích a vílách. Mezi
dětmi velmi ceněné aktivity
patřila návštěva ovčína v Bošicích. Nejenom, že děti si pohladily ovečky i oslíky, ale vlastnoručně si „osahaly“ zpracování

Krušlovský včelín děti navštívily těsně před uzavřením školek v Praze 8

vlny a nakonec si vyrobily na
papír ovečku na památku domů.
Taktéž byla velmi ceněna
„bojovka“ s hledáním pokladu.
Snad mezi ty nejzajímavější
patřila též návštěva včelína
v Krušlově. Včelínem nás provedl velmi ochotný pan správce
Halík. Obdivovali jsme krásně
vyřezávané obrazy a dekorace ze
dřeva. A to vše s tématem včel.
Mezi aktivity na závěr pobytu
byla návštěva místní výrobny
bubenických paliček, odkud si
děti nesly i dárek domů.
Helena Helmichová, učitelka

Poděkování
Jménem Krušlovského včelína, z. s.,
bych chtěl pochválit a poděkovat učitelkám a jejich svěřencům MŠ Řešovská. Vždy tyhle dvě dámy mají pro
děti bohatý program a nevadí jim vyrazit do přírody, a to třeba až k nám na
kopec, oproti ostatním školkám v přírodě v Česticích. Navíc mají vždy dětský
kolektiv, který je pozorný, poslušný
a nejvíce zvídavý v otázkách okolo prohlídky krušlovského včelína. Vždy
i něco malého pro děti koupí z našich
voskových nebo medných výrobků,
a tím i podpoří naše muzeum a děti si
tak mohou odnést ze Šumavy hodnotný
suvenýr nebo dárek pro rodiče.
Budeme se těšit na další setkání.
S pozdravem Dan Havlík,
správce Krušlovského včelína
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Zdravotní a sociální péče
Charita

Do Karlína míří nový Hvězdný
bazar. Obslouží vás vozíčkáři
nnČeská asociace paraplegiků – CZEPA
provozuje již sedmým rokem charitativní obchod Hvězdný bazar v Jungmannově ulici v Praze 1, který zároveň
slouží jako tréninkové pracoviště pro
vozíčkáře po poranění míchy. Ti jsou
znevýhodněni na trhu práce vzhledem
ke svému handicapu.
V bazaru prodávají stylové oblečení a doplňkový sortiment, které věnují obyčejní lidé,
ale i herci, zpěváci, moderátoři a influenceři.
Prodejci vozíčkáři se učí komunikovat se
zákazníkem, prodejním dovednostem, získávají zpět ztracené sebevědomí. Od začátku
prošlo projektem již 25 klientů, z nichž
většina se díky systematické podpoře následně uplatnila na volném trhu práce.
Druhá pobočka je zcela nová a svým
konceptem zapadá do pulzujícího a obchodně se rozvíjejícího Karlína. Práci
v Sokolovské ulici 449/128 najde pět handicapovaných osob a prostor bude sloužit
mimo jiné i k setkávání, například nad
šálkem dobré kávy. Hvězdný bazar si dal
kromě integrace vozíčkářů do společnosti
tyto cíle: podporovat komunitu
a soudržnost, propojovat firmy,

Prostor v Sokolovské ulici nabídne i setkávání s dobrou kávou.Vizualizace: Martin Židek, Capexus

dobrovolníky, vozíčkáře i zákazníky; podporovat lokální výrobce, což je zejména důležité v současné krizi, a konečně propagovat
myšlenku a hodnotu udržitelnosti, vracet
krásné kousky oblečení, které by jinak

skončily v popelnici a byly nahrazeny
novými, zpět do oběhu.
Pro více informací o otevření sledujte
stránky www.hvezdnybazar.cz či sociální
(pap)
sítě Hvězdného bazaru.

Neziskový sektor

Rubikon Centrum provozuje krizové okénko
nnJedinečné řešení poslouží zejména
lidem bezprostředně propuštěným
z vězení a dalším klientům s trestní
minulostí v akutní krizové situaci.
Krizové okénko je otevřeno v areálu Komunitního centra a zahrady Kotlaska (Nad
Kotlaskou I.), které Rubikon Centrum
provozuje. Netradiční prostředí umožňuje
při poskytování poradenství dodržet maximální úroveň bezpečnosti nad rámec doporučených pravidel prevence šíření koronaviru. Pilotní provoz okénka odstartoval
koncem března, k dispozici je každou středu od 10 do 14 hodin.
„Našli jsme bezpečnou cestu, jak pomáhat
našim klientům i v období epidemie
COVID-19. Máme možnost k tomu naplno
využít výhodu Kotlasky, která je oázou
zeleně v městském prostředí Libně. Není tu
například třeba řešit dezinfekci vchodu do
domu. Klienti mohou zůstat venku na
zahradě, v přírodě, takže nejsou ohroženi
ani oni sami, ani sousedé z okolí nebo naši
kolegové, jako je tomu v uzavřených prosto-

rách kanceláří. Můžeme tak minimalizovat
jakýkoliv přímý kontakt,“ sdělila ředitelka
fundraisingu a provozu Kotlasky Hana
Kramlová.
Doporučené ochranné prostředky pomohla zajistit MČ Praha 8, Odbor
zdravotnictví a sociálních služeb a také
jednotlivci z řad klientů a přátel zaměstnanců Rubikon Centra.
Krizové okénko je doslova okno –
v přízemní budově komunitního centra,
zamřížované a z části zakryté ochranným
plastovým závěsem. Klientům jsou k dispozici odborní poradci s aktuálními informacemi o dostupnosti sociálních či ubytovacích služeb v Praze a opatřeních v rámci
nouzového stavu v ČR. V případě potřeby
jim poskytnou potravinové balíčky, mate
riální pomoc, zapůjčí telefon (bezkontaktně,
na hlasitý odposlech), umožní online komunikaci s úřadem práce (např. kvůli žádosti
o MOP) nebo poradí s vyplněním formuláře
(k tomu jsou připraveny jednorázové propisky, které si klienti z bezpečnostních
důvodů ponechají).

„Považujeme za naši povinnost zůstat
v tomto těžkém období aktivní. Krizové
okénko nabízí řešení našim klientům,
kterým jsme doslova ze dne na den museli
stopnout osobní poradenství a nahradit ho
telefonickou a e-mailovou formou. To je
hlavně pro lidi bezprostředně po výkonu
trestu velmi problematické – telefon často
nemají, o možnosti internetu nemluvě.
Největší riziko recidivy jim hrozí právě
v prvních dnech a týdnech po propuštění
a podpora našich poradců zvyšuje šanci, že
návrat do společnosti zvládnou. Ráda bych
proto požádala všechny, kdo přicházejí do
kontaktu s lidmi s trestní minulostí, aby jim
předáním informace o krizovém okénku
pomohli,“ vyzývá vedoucí odborného poradenství v Rubikon Centru Lucie Streichs
tk
bierová.
Kontakt:
Mgr. Lucie Streichsbierová
vedoucí odborného poradenství
tel. č.: 778 424 979
e-mail: streichsbierova@rubikoncentrum.cz
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Rozhovor
Trenér psů Tomáš Nushart:

Své miláčky
učte samotě
nnTomáš Nushart je zakladatelem portálu psichologie.cz. Pořádá kurzy zaměřené na výchovu psů, které miluje od malička.
Současná situace způsobuje,
že majitelé psů tráví se svými
miláčky daleko více času. Což
je změna i pro psa. Může ho
to nějak stresovat?
Je důležité pamatovat na to, že
pejskům musíme dopřávat také
klid. Psi jsou schopni prospat
klidně i 15 až 20 hodin denně
a my jim k tomu musíme poskytnout prostor. To může být
důležité, když jsou v domácnosti
například děti, které si chtějí
s pejskem hodně hrát. Na jednu
stranu je to super, na stranu
druhou je fajn jim vysvětlit, že
když je třeba pejsek ve svém
pelíšku, tak se neruší. Zvíře
potřebuje své místo, kde ví, že ho
nikdo nebude rušit a může si
odpočinout. Kdyby je neměl,
mohl by ve chvíli, kdy už si hrát
nechce, začít být bezradný
a začít se například chovat
nevrle. Jinak je ale, podle mě, pro
většinu pejsků naše zvýšená
přítomnost v domácnosti spíš
velkým potěšením. Máme více
času na hraní, na trénink nebo
i na odstranění výchovných
problémů.
Jakým psům může nastalá
situace tedy naopak nejvíce
pomoct?
Typickým příkladem jsou psi,
kteří trpí takzvanou separační
úzkostí. Což není nic jiného než

trochu odbornější název pro to, že
pejsek neumí být sám. Pokud
majitel takového pejska třeba
odejde do práce, pes začíná naříkat, škrábat na dveře nebo i ničit
věci v bytě. A nejenže to obtěžuje
sousedy, ale především to velmi
stresuje samotného pejska.
Co takový stav způsobuje a co
s tím?
Vlastně to, že většina majitelů
s pejsky samotu moc netrénuje.
Zkrátka ho necháme doma a nějak se s tím, pse, vyrovnej. Pro
pejsky je ale to, že je jejich páníček
opouští, poměrně nepříjemné. No
a někteří se s tím prostě vyrovnávají lépe a někteří hůře.
Dobrou zprávou je, že trénink
i náprava separační úzkosti
probíhá vlastně docela podobně.
Začínáme tím, že se třeba na pár
vteřin zavřeme do jiného pokoje,
než ve kterém je pes. Postupně
přidáváme na čase, po který jsme
od pejska oddělení. Postupně
může zpočátku znamenat opravdu po vteřinách. Následně zkoušíme zavírání třeba za vchodovými
dveřmi, které jsou pro pejska na
zvládání těžší. Důležitý princip je,
že se vždy musíme vrátit v takový
moment, kdy je pes se samotou
ještě v pohodě. Jakmile začne
naříkat, je to špatně a musíme se
v dalším pokusu vrátit o pár
vteřin dříve.

Jak zabavit čtyřnohého přítele? Třeba pomocí plata od vajíček a balonků

Pro Tomáše Nusharta jsou psi celoživotní láskou

Takže je důležité trénovat
samotu stejně jako třeba
povely?
Přesně tak, trénink samoty bych
považoval i za důležitější než
většinu povelů. Pejsek určitě
potřebuje dobře zvládnuté
přivolání, často se nám může
hodit i sedni a lehni. A dalo by se
říct, že s touto sadou povelů si už
většina pejsků a jejich majitelů
vystačí. Daleko významnější, než
umět desítky povelů, je zvládat
právě takové situace, jako je
samota, seznamování s ostatními pejsky, reakce na zvuky nebo
na lidi. A ještě bych doplnil, že
tím, jak nyní s pejsky trávíme
tolik času, se separační úzkost
může objevit právě i po skončení
karantény. Zkrátka si pejsci
zvyknou, že jsme stále s nimi.
Proto je dobré se občas zavřít do
jiného pokoje nebo odejít na
nákup a nechat pejska doma
i v těch případech, kdy pejsek
separační úzkostí nijak zvlášť
netrpí.
A jak tedy s pejsky ideálně
trávit čas doma?
Většina majitelů ví, že pro pejsky
jsou velmi důležité procházky.
Ty totiž neslouží jen k fyzickému

vybití, ale také k pročichání
okolí a stimulaci pro mozek.
A když teď třeba s pejsky tolik
času venku netrávíme, existuje
spousta her, které s nimi můžeme dělat i doma, a dát jim tak
možnost zapojit mozkové závity.
Například rolovací kobereček.
Potřebujeme pouze pamlsky
a ručník. Ten rozložíme na zem
a poskládáme na něj pamlsky.
Ručník následně i s pamlsky
zarolujeme do ruličky. Pejska
přivoláme a necháme ho čumákem ručník rozrolovávat
a objevovat postupně pamlsky.
Zpočátku mu můžeme pomoct
třeba tak, že mu kousek ručníku
rozrolujeme, většinou ale stačí
umístit první pamlsek viditelně
a na začátek ručníku jich dát
trochu více. Nebo hlavolam
z plata od vajíček, pamlsků a pár
balonků. Postavíme na zem
otevřené plato od vajíček a hodíme do pár míst pamlsky, pejska
necháme je z něho vyndat.
A postupně začneme místa, kam
jsme pamlsek hodili, zakrývat
balonky nebo čímkoliv
podobným, co máme doma,
a pejsek to může čenichem
odstrčit. Postupně můžeme dojít
až k zakrytí všech důlků. (tk)
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placená inzerce

Vítání občánků Prahy 8
Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2019–2020 na
slavnostní vítání občánků Prahy 8. Má se uskutečnit v pondělí 15. a úterý
16. června 2020 v obřadní síni Libeňského zámku, Zenklova 1/35 v Libni.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, aby se přihlásili nejpozději
do 17. května 2020 na odbor kultury ÚMČ Praha 8 – informace u Zuzany
Láznové na tel. č. 601 306 107 nebo e-mailu zuzana.laznova@praha8.cz.

RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
DEZINFEKCE INTERIÉRŮ OZONEM
OBJEDNÁVKY NA TEL.: 602 106 739
EXPOAUTO S.R.O.
PÍSEČNÁ 654/2A, PRAHA 8 182 00
(AREÁL GARÁŽÍ PÍSEČNÁ - U PLAVECKÉHO AREÁLU ŠUTKA)

placená inzerce

ANGLIČTINA pro děti na ZŠ/SŠ
- celoroční docházka ve škol. roce 2020/21
NEW

ROLINO 9 - Prosek

(3min od zastávky metra „C” Střížkov)
 komunikativní způsob výuky a psychologie cviku,

tj. kombinace hry, konverzace a drilových cvičení

 žák se nejprve učí v cizím jazyce to, co by měl znát ve své

28 Na trhu více
než 28 let

7x v Praze

9

PROSEK

NEW

Praha 9 Prosek

7
STODŮ
LKY
Praha

y

NÁM. MÍRU

HÁJE

8

Praha 11 Háje

 unikátní řady učebnic a další výukové materiály jsou zpracovány

dle věku a pokročilosti žáků a jsou zcela ZDARMA

0

ROLINO učebny

 žák navštěvuje výuku 1x týdně 120 min. vcelku
 výuka probíhá po celý školní rok a návaznost je vždy zajištěna

i v dalších letech

 při omluvené absenci žáka nabízíme možnost náhradních hodin
 jedná se o ucelený systém výuky: vlastní výukové materiály, kdy

testů, vysvědčení, atd...

Zrušili jsme STORNO...

ří 202

 individuální přístup, výuka ve skupinkách max. po 7 žácích

80,- Včetně učebnice,

vyuč. hod

Prose 9
k
od zá

mateřštině, proto si zafixuje nové vědomosti naprosto přirozeně

FLORA

13 Stod
ůlk

ROLI
NO

... při nenastoupení vracíme částku v plné výši

za jednu návštěvu výuky se probere právě jedna lekce z dané
učebnice = rodič přesně ví, jaké učivo žák probírá, jaký je DÚ, atd...

www.rolino.cz
placená inzerce
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Inzerce
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
``HÁJEK–ZEDNICTVÍ–
MALÍŘSTVÍ. Provádím
veškeré zednické, obkladačské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytů, domů a nebytových
prostorů. Tel.: 777 670 326
``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
``INSTALATÉR, tel.: 603 184 081
``OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA
VODÍCÍCH LANEK-NOVÉ
ŽALUZIE-ROLETY-OKENNÍ
SÍTĚ-SEŘÍZENÍ OKEN
733720950 zdenek.janci@email.cz
``MALÍŘ, LAKÝRNÍK,
tel.: 605 015 145
``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
``ELEKTROINSTALACE nové
rozvody. Zjištění závad a opravy.
Tel.: 608 278 778,
polacek.L@seznam.cz
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování,
stěrky a sádrokarton. Sezonní sleva
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476.
``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 728 324 916
``PLYNAŘ– INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032
``Provádíme sádrokartonářské
práce (stropy, příčky, předstěny,
půdní vestavby, akustické
odhlučnění, bytová jádra). Dále
provádíme zednické a malířské
práce. Tel.: 605 075 095.
Milos.Verner@email.cz
``ŘEMESLNÉ PRÁCE LEVNĚ:
MALOVÁNÍ, INSTALATÉRSKÉ,
ZEDNICKÉ aj. práce
v domácnosti. Tel.: 602 835 102
``ZEDNICKÉ, obkladačské
a malířské práce. Tel.: 602 386 895,
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz
``MALÍŘ – LAKÝRNÍK.
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ
PRÁCE. Tel.: 725 173 593,
www.malir-zenisek.cz
``MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU
rychle, kvalitně a čistě,
tel.: 736 734 947
``REKONSTRUKCE BYTŮ A KOUPELEN NA KLÍČ, spolehlivost
a 10% sleva, demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698Služby
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
``SEKÁME TRÁVU na zahradách
naší motorovou sekačkou včetně
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275.
www.pvj-group.cz/trava

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

``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

``ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE do
15m z naší hydraulické plošiny.
Řežeme, tvarujeme i likvidujeme
vysoké túje, stromy a živé ploty.
Tel.: 724006275, e-mail: info@pvjgroup.cz, www.pvj-group.cz

``Koupím Váš byt a nechám
bydlet, tel.: 727 866 605, Praha

``SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY
a vysokou trávu našimi stroji.
Odstraníme také křoví, nálety,
zlikvidujeme odpad. Tel.: 724 006
275. www.pvj-group.cz
``PRODEJ MOLITANŮ, koženek,
potah. Látek. Matrace na míru.
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem
domu, Praha 4 - Pankrác.
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz
``HODINOVÁ VNUČKA je služba,
která nabízí seniorům pomoc
s úklidem, doprovod k lékaři,
naučení ovládání PC, mobilu,
společné procházky, předčítání,
záznam paměti, návštěva
kulturních akcí. T: 606 740 390,
www.hodinovavnucka.cz
``Hodinový manžel elektro, voda
a další práce. 40 let praxe na rek.
bytů. Tel.: 602 366 135
``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ
- vyklidíme Váš dům, byt a jiné.
Pracujeme levně, rychle, kvalitně
– i o víkendu. Ceny dohodou.
Roman Tel.: 775 520 155
``VÝKUP POZŮSTALOSTÍ.
Vykupuji starožitnosti, dobře
zaplatím, přijedu kdykoliv.
TEL.: 608 884 148, e-mail:
vinohrady2@seznam.cz
``VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU,
SKLEP, DŮM. Volejte
tel.: 608 884 148. Ceny dohodou.

``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 - CERTIFI
KOVANÁ 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

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

``Hledám menší byt do 15 tisíc
nebo větší do 20 tisíc jen pro
2 osoby - pár. Ideálně dlouhodobě,
lodžie výhodou, ale nemusí být,
centrum do 30 minut. Zařízení na
dohodě. RK nevolat. Děkuji.
Tel.: 605 845 088

``KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ
STROMŮ A KEŘŮ VČ. ODVOZU.
TEL.: 604 512 297

``Pronajmu ihned garážové stání P8
Vřesová 679/11, tel. : 728 264 431

``VÝROBA, OPRAVY, MONTÁŽ
ŽALUZIÍ, ROLET, sítí do oken,
spouštěcích garnyží. Prodej
drobného železářského zboží.
U Pazderek 146, P 8,
tel.: 774 858 102
``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

``GARÁŽOVÉ STÁNÍ
K PRONÁJMU V ULICI
KŘIŽÍKOVA PRAHA 8 ZA
2600KČ. TEL. 602288444
``PRONAJMU ZAŘÍZENOU
KANCELÁŘ V KARLÍNĚ BEZ
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA 3000KČ
MĚSÍČNĚ. TEL. 602288444
nákup – prodej

``Starožitník koupí: obrazy,
grafiku, sošky, hodinky, šperky,
mince. Děkuji za nabídky,
starožitník Dynt. Tel.: 702 441 583

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / květen 2020 

``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
POZŮSTALOSTI, 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
``AUTO DO 30 000 Kč koupím.
602 889 740
krása

``Pedikúra klasická mokrá
metoda, ošetření kuřích ok,
zarostlých nehtů, nehtové špony,
Poznaňská 438/27 Bohnice,
tel.: 777 272 303
``PEDIKÚRA (I MOBILNÍ),
REFLEXNÍ masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
``Nabízím kadeřnické služby
levně, vhodné pro důchodce,
zajdu i k vám domů,
tel.: 724 909 592

výuka – kurzy

``VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
www.angmat.cz
``TRÉNINKY PLAVÁNÍ –
plavco.cz
zdraví

``Thajské masáže od rodilé
Thajky Jirapa, Veltruská 557/27 Prosek. Tel.: 602 471 035,
602 616 512, www.thai-jirapa.cz

www.praha8.cz

19

nově narozené děti
Leden 2020
Culková Veronika
Vaňková Viktorie

Březen 2020
Hejlová Meda

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

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
``WWW.ACRE.CZ přijme na HPP
či DPP pracovníky zahradnického
vzdělání. Práce venku
i v kanceláři. Aktivní ŘP skupiny
B nutný. Dobrý zdravotní stav.
Pište na info@acre.cz

Téglássy Tomáš

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

František Jozífek

osmicka@praha8.cz

zde může b
vaše reklamýt
a

.CZ
Y
K
IC
M
S
O
Z
Y
K
IC
V
LA
Tel.: 284 007 681
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Servis
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita

Datum

Čas

Lokalita

Datum

Čas

Třeboradická x Košťálkova

2. 5.

08:00–12:00

Řešovská x Zelenohorská

16. 5.

08:00–12:00

Kašparovo náměstí

2. 5.

10:00–14:00

Kandertova x Lindnerova

16. 5.

10:00–14:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

4. 5.

14:00–18:00

Ke Stírce x Na Stírce

18. 5.

14:00–18:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)

4. 5.

15:00–19:00

Kollárova x Pernerova

19. 5.

15:00–19:00

Braunerova x Konšelská

5. 5.

13:00–17:00

Korycanská x K Ládví

19. 5.

14:00–18:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

5. 5.

14:00–18:00

Turská x K Větrolamu

19. 5.

13:00–17:00

Frýdlantská

5. 5.

15:00–19:00

Kubíkova (u DD)

20. 5.

14:00–18:00

Havlínova x Pohnertova

6. 5.

13:00–17:00

Kurkova (parkoviště)

20. 5.

15:00–19:00

K Haltýři x Velká skála

6. 5.

13:00–17:00

Libišská (parkoviště)

20. 5.

13:00–17:00

K Mlýnu x Chorušická

6. 5.

14:00–18:00

Sopotská x Bydhošťská

20. 5.

13:00–17:00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

6. 5.

14:00–18:00

Mazurská (u trafostanice)

20. 5.

15:00–19:00

Písečná x Na Šutce

7. 5.

13:00–17:00

Modřínová x Javorová

21. 5.

13:00–17:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna

7. 5.

13:00–17:00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

21. 5.

14:00–18:00

Klecanská x Na Ládví

7. 5.

14:00–18:00

Na Pecích x Chaberská

22. 5.

14:00–18:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí

7. 5.

14:00–18:00

Petra Slezáka x Urxova

22. 5.

13:00–17:00

Petra Bezruče x U Pískovny

7. 5.

15:00–19:00

Pekařova x Jestřebická

22. 5.

13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

9. 5.

08:00–12:00

Prosecká x Františka Kadlece

22. 5.

15:00–19:00

Uzavřená

9. 5.

08:00–12:00

Štěpničná

22. 5.

15:00–19:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou

9. 5.

09:00–13:00

Podhajská pole (u parkoviště)

23. 5.

08:00–12:00

Trojská x Nad Trojou

9. 5.

10:00–14:00

Na Pěšinách x Pod Statky

23. 5.

08:00–12:00

U Pekařky

9. 5.

10:00–14:00

Na Přesypu x Pod Přesypem

23. 5.

09:00–13:00

V Zahradách x Na Sypkém

11. 5.

13:00–17:00

Pobřežní x U Nádražní lávky

23. 5.

09:00–13:00

V Zámcích (u domu č. 51/64)

11. 5.

14:00–18:00

Hlivická

23. 5.

10:00–14:00

Šimůnkova (slepý konec)

11. 5.

15:00–19:00

Pivovarnická x Na Rokytce

25. 5.

13:00–17:00

Roudnická (za Bešťákovou)

12. 5.

13:00–17:00

Třebenická x Sebuzínská

25. 5.

15:00–19:00

Burešova

12. 5.

15:00–19:00

Dolejškova x U Slovanky

25. 5.

14:00–18:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

13. 5.

14:00–18:00

Drahorádova

26. 5.

13:00–17:00

Pivovarnická (u domu č. 7)

13. 5.

13:00–17:00

Chaberská x Líbeznická

26. 5.

14:00–18:00

Klecanská x Na Ládví

13. 5.

13:00–17:00

K Haltýři x Velká skála

26. 5.

14:00–18:00

Fořtova x Do Údolí

14. 5.

14:00–18:00

Křivenická x Čimická

26. 5.

15:00–19:00

Gabčíkova ( mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

14. 5.

13:00–17:00

Lindavská

26. 5.

13:00–17:00

Gdaňská x Toruňská

14. 5.

15:00–19:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

27. 5.

13:00–17:00

Havránkova x Šimůnkova

15. 5.

13:00–17:00

Na Truhlářce (parkoviště)

27. 5.

14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská

15. 5.

14:00–18:00

Na Vartě

27. 5.

15:00–19:00

U Sluncové x Za Invalidovnou

15. 5.

13:00–17:00

Na Žertvách x Vacínova

27. 5.

15:00–19:00

Janečkova

15. 5.

15:00–19:00

Nad Popelářkou x Nad Strání

28. 5.

13:00–17:00

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

www.bohnice.cz

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

V ÝZV
A

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / květen 2020 

Lokalita

Datum

www.praha8.cz

Čas

Lokalita

Datum

Čas

21

Na Hlinách

28. 5.

15:00–19:00

Klecanská x Na Ládví

10. 5.

09:00–12:00

Nekvasilova x K Olympiku

28. 5.

15:00–19:00

Pekařova x Jestřebická

10. 5.

13:00–16:00

Pakoměřická x Březiněveská

28. 5.

13:00–17:00

K Mlýnu x Chorušická

12. 5.

14:00–18:00

Tanvaldská (proti domu č. 1)

29. 5.

13:00–17:00

Do Údolí x Libeňská

13. 5.

14:00–18:00

Valčíkova x Na Truhlářce

29. 5.

14:00–18:00

U Drahaně 163/9

13. 5.

15:00–19:00

Pernerova x Peckova

29. 5.

15:00–19:00

Fořtova x Okořská

14. 5.

13:00–17:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

29. 5.

13:00–17:00

Havlínova x Klíčanská

14. 5.

14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

30. 5.

08:00–12:00

Na Hlinách

16. 5.

08:00–12:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

30. 5.

08:00–12:00

Valčíkova x Na Truhlářce

16. 5.

09:00–13:00

Stejskalova x U Rokytky

30. 5.

09:00–13:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

17. 5.

09:00–12:00

U Pekařky

30. 5.

09:00–13:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

17. 5.

13:00–16:00

Havlínova x Klíčanská

30. 5.

10:00–14:00

Klecanská x Na Ládví

18. 5.

13:00–17:00

Brandýská x Ke Hřišti

30. 5.

10:00–14:00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K.
Neumanna)

20. 5.

14:00–18:00

Modřínová x Javorová

21. 5.

13:00–17:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

21. 5.

14:00–18:00

bioodpadové kontejnery
Lokalita

Datum

Čas

Na Hranicích x Kočova

22. 5.

14:00–18:00

Turská x K Větrolamu

2. 5.

08:00–12:00

Na Přesypu x Vzestupná

24. 5.

09:00–12:00

24. 5.

13:00–16:00

U Pekařky x Pod Bání

2. 5.

09:00–13:00

Přádova x Nad Hercovkou

Kandertova

3. 5.

09:00–12:00

Nad Popelářkou 177/12

27. 5.

13:00–17:00

Sopotská x Bydhošťská

3. 5.

13:00–16:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

28. 5.

14:00–18:00

K Haltýři (před domem č. 711/12)

4. 5.

13:00–17:00

Pernerova x Sovova

29. 5.

15:00–19:00

Usedlosti Prahy 8

11. 3. — 7. 5. 2020

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

Otevřeno
po, st: 8–18 • út, čt: 8–15.30 • pá: 8–15
so, ne, svátky: zavřeno
Vstup zdarma

Městská část
Praha 8

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

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.

MĚSÍČNÍK MĚSTSK É ČÁSTI P R A HA 8

CENÍK INZERCE
1/2 strany

1/2 strany

1/3 strany

188 x 264 mm

92 x 264 mm

188 x 130 mm

59 x 264 mm

55 000 Kč

27 500 Kč

27 500 Kč

18 500 Kč

1/3 strany

1/4 strany

1/4 strany

1/8 strany

18 500 Kč

14 000 Kč

14 000 Kč

7 000 Kč

1/9 strany

1/16 strany

1/16 strany

1/32 strany

6 500 Kč

3 500 Kč

3 500 Kč

2 000 Kč

188 x 86 mm

61 x 86 mm

92 x 130 mm

44 x 63 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

188 x 63 mm

92 x 30 mm

92 x 63 mm

44 x 30 mm

Platí od 10. 1. 2019

1/1 strany

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 %
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

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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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

V tajence najdete dokončení jednoho z citátů amerického
novináře, spisovatele a humoristy Marka Twaina, jehož
110. výročí úmrtí jsme si připomenuli 21. dubna.

SUDOKU

(středně obtížné)

„Buďme vděčni za to, že existují blbci,...“
Správné znění tajenky z minulého čísla:
Grand Veteran v nemocnici Bohnice

5

Vlastimila Víznerová, Bohnice
Zdeněk Tůma, Libeň
Vladimír Studený, Čimice
Jiří Sázavský, Libeň
Anna Bouzková, Kobylisy
Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete
nejpozději do 10. května 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.

2

1 4 6

Výherci, kteří získali dvě vstupenky na
automobilovou přehlídku Grand Veteran, jsou:

8
9

9 5
vylosovaní výherci
získají
knihu Jana Jungmanna

Libeň
zmizelý
svět

3
4

5
2
1

7
3

5

6
2
9

8
3

6 5
8 9 1

Výzva živnostníkům
a podnikatelům Prahy 8
Chystáme speciál věnovaný právě vám!

Inzerce zdarma!
Máte provozovnu nebo sídlo na území Prahy 8? Pak jste to právě vy, pro které
osmá městská část připravuje na přelom května a června speciální přílohu
časopisu Osmička. Nabídněte naším prostřednictvím své služby a výrobky
do všech domácností Prahy 8!
Víme, že jste se dostali do nelehké situace. Naší snahou je proto pomoci vám,
živnostníkům a podnikatelům, znovu nastartovat svou činnost a získat zpět své
zákazníky a najít i nové. Kvalitní život je totiž tam, kde jsou kvalitní služby.
A my věříme, že Praha 8 takovým místem byla a i nadále bude.
Chceme proto nabídnout občanům Prahy 8 ucelený přehled služeb,
živnostníků a firem, působících na území osmé městské části.
Způsob zpracování: Řádková inzerce.
Rozsah jednoho inzerátu: Do 200 znaků včetně mezer.
Cena jednoho inzerátu: Zdarma!
Přihlašovací formulář najdete na www.praha8.cz.
Uzávěrka přihlášek: Do 4. května 2020 (včetně).
Bližší informace na:
inzerce@praha8.cz, tel. 222 805 112.

Společně to zvládneme!

Milí, stateční a trpěliví spoluobčané,
přestože pandemie koronaviru
ještě zdaleka není úplně za námi,
dovolte mi poděkovat vám všem,
kteří dodržováním pravidel
pomáháte k úspěšnému překonání
krizového období. A nejen to –
ještě v sobě dokážete najít chuť
i sílu pomoci druhým. Nechci zde

vyjmenovávat její různé formy ani
pomáhající profesní skupiny či
dobrovolníky, určitě by se mi
někdo nebo něco do výčtu nevešel
a to by nebylo fér. Jsem hrdý na
vás, kteří kromě svých povinností
a prokazované kázně umí nemyslet
jen na sebe a své zájmy. Před tímto

solidárním přístupem hluboce
smekám. Vydržme, společně to
zvládneme!
Všem velké díky!
Ondřej Gros,
starosta MČ Praha 8

