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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Najdete nás na
www.vase8.cz
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Plácek před Billou na Florenci. Šedivé,
zaplivané místo s temnou energií. Na
lavičce posedávají dvě Romky a po-

zorně sledují cvrkot. Vypadají jako kapsářky,

kterým povinná rouška pomáhá udržovat
anonymitu. Před hernou hned vedle Billy se
o něčem domlouvají tři postavičky s tvářemi
Ztrhanými od drog. Kousek dál postává sku-

Stížností na bezdomovce v okolí metra
na Osmičce ubylo. Problém zůstává

Vchody do metra na Palmovce, Florenci a v Kobylisích
přitahují lidi bez domova, na drogách nebo s jinými
závislostmi jako magnet. Loni v létě došla radnici Osmičky po
nekonečných stížnostech místních obyvatel trpělivost a sám
její starosta se vydal večer na obhlídku. Po tom, co viděl,
důrazně apeloval na primátora a ředitele pražské městské
policie o zvýšenou aktivitu strážníků na těchto exponovaných
místech. Pomohlo to? A jak to tam vypadá dnes?

str. 7
Anketa: Co si myslíte
o novém lockdownu?

str. 8
Osobnost Prahy 8: Rozhovor
s Michalem Langem

str. 11
Veřejný prostor:
Osmička se sečte

pinka pěti bezdomovců s nezbytnými igelit-
kami. Nejpíš díky pomoci neziskovek jsou do-
cela dobře a teple oblečení, přesto je prozradí
jejich oteklé zarostlé obličeje a špinavé ruce.
Nejvíc o sobě dává vědět štíhlá a dobře oble-
čená dívka. Krátký šik kabátek, dlouhé nohy
v silonkách a kozačkách na vysokém pod-
patku. Vzhledem ke svému elegantnímu vze-
zření se ale chová neadekvátně. Patrně pod
vlivem drog vyskakuje do výšky s rukama
nad hlavou, mává jimi, hlasitě se směje a vy-
zývavě se rozhlíží do všech stran. Být posta-
vičkou v nějakém komiksu, nad hlavou by
mě la nakreslenou bublinu s textem: „Kup
si mě!“ A také že ano. Během několika mi-
nut k ní přistoupí mladý muž kolem třiceti

pokračování na straně 4
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aktuality

Vozový park Dopravního podniku hlav-
ního města Prahy už brzy rozšíří čtr-
náct elektrobusů a patnáct baterio -

vých trolejbusů. Dva odsouhlasené projek ty
na nákup elektrobusů a bateriových trolej-
busů za více než půl miliardy korun předsta-
vují první krok k plánovanému zásadnímu
snížení emisí a hluku, které v Praze produ-
kují městské autobusy s dieselovými motory.
Obyvatelé severní části Prahy, konkrétně ti,
kteří používají autobusovou linku číslo 140,
se mohou těšit na patnáct bateriových klou-
bových trolejbusů. Nová vozidla, jejichž do-
davatel rovněž vzejde z veřejné zakázky, na-

hradí kloubové autobusy s naftovým poho-
nem na trase vedoucí z Palmovky přes Pro-
sek, Letňany a Čakovice do Miškovic. Trasa
měří 11,5 kilometru, je na ní 23 zastávek
a jízdní doba činí 31 minut. Bateriové trolej-
busy spojují přednosti trolejbusů a elektro-
busů. V úsecích s trolejovým vedením využí-
vají přímé napájení z troleje i dynamické
nabíjení trakčních baterií. Trolejové vedení
je zásadní především v kopcovitých, energe-
ticky náročných úsecích, zatímco nezávislý
bateriový provoz lze využívat v místech, kde
by vybudování trolejového vedení bylo prob-
lematické, například na křižovatkách.

Praha 8 reagovala na rozhodnutí Vlády
ČR o povinném nošení respirátorů a
nanoroušek, případně chirurgických

roušek „velkým distribučním týdnem“ s cí-
lem pomoci občanům, kteří z různých dů-
vodů neměli možnost se respirátorem vyba-
vit, ale také školským a sociálním zařízením.
Během tohoto týdne radnice poskytla obča-
nům celkem 71 260 kusů respirátorů a tisíc
litrů dezinfekce.

„Pomoc lidem jsme rozdělili na dvě části –
adresnou a neadresnou distribuci respirá-
torů a dezinfekce. Byli jsme schopni pokrýt
nebývalý zájem, protože jsme už vloni velmi

rozumně hospodařili s fondem COVID a před-
zásobili jsme se,“ vysvětlil místostarosta Jiří
Vítek, který mimo jiné zodpovídá i za krizové
řízení městské části.

„Každým dnem se situace kolem pandemie
vyvíjí a mění, a musím proto poděkovat a
velmi ocenit všechny naše pracovníky, kteří
jednali velmi operativně a beze zbytku napl-
nili to známé krizové rčení – kdo rychle dává,
dvakrát dává,“ doplnil starosta Prahy 8 On-
dřej Gros.

V rámci neadresné distribuce respirátorů
seniorům a lidem v hmotné nouzi proběhly
tento týden tři výdeje. Ve středu v Libni do-

Z Palmovky vyjedou
první bateriové kloubové trolejbusy

Vsobotu 20. února uspořádal spolek Vě-
domý dotek akci na podporu ptactva
v Čimickém háji a jeho okolí. Za pomo -

ci jedenadvaceti dobrovolníků bylo vyčištěno
čtyřicet osm ptačích budek a nainstalováno
šest nových. Nakonec malí ochránci přírody
doplnili ptačí krmítka zrním, aby i tak podpo-
řili zdejší ptactvo. Všichni účastníci byli roz-
děleni do velmi malých skupinek sestave-
ných převážně z rodinných příslušníků tak,
aby byla dodržena protikoronavirová opa-

tření. Ptačí budky je nutné čistit pravidelně.
Nejsou-li totiž čištěné od starých hnízd, mno -
ží se v nich škodící cizopasníci a predátoři se
mohou lépe dostat na mláďata hnízdících
ptáků. Nově navršovaná hnízda totiž přibli-
žují mláďata k vletovému otvoru, a pre dátor
se tak na ně může lépe dostat. V Čimickém
háji hnízdí v těchto budkách nejčastěji napří-
klad z drobných pěvců sýkora koňadra, sý-
kora modřinka, nebo také brhlík lesní, někdy
i sýkora babka a sýkora parukářka.

Dobrovolníci vyčistili
ptačí budky v Čimickém háji

O výdej respirátorů zdarma

byl velký zájem

Ulice Ústavní
je dočasně neprůjezdná

Zdůvodu havarijní opravy rozbočné
komory kanalizace a výkopu upro-
střed vozovky je v místě stavby

u křižovatky s Hlivickou ulice Ústavní ne-
průjezdná. Objízdná trasa vede po ulici
Lodžská, výjezd z ulice Hlivická je možný
východním směrem. Akce byla původně
nahlášena v lednu jako havárie, 1. února
podala společnost Pražské vodovody a ka-
nalizace žádost o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komuni-
kacích, která byla povolena odborem do-
pravy jako přechodná úprava provozu
s termínem dokončení do 31. května.

Osmička přivítá
nové občánky

Slavnostní vítání občánků Prahy 8
narozených v roce 2019 a 2020 se
uskuteční v obřadní síni Libeňské -

ho zámku v pondělí 14. a úterý 15. čer -
vna. Rodiče, kteří mají zájem zúčastnit
se akce, na které budou dodržována
všechna aktuální epidemiologická opa-
tření, se mohou přihlásit nejpozději do
16. května na odboru kultury Úřadu
městské části Praha 8. Přihlášku není
nutné tisknout a odesílat, stačí vyplnit
elektronicky a poslat na e-mail zuza -
na.lazno va@pra ha8.cz.

stali potřební 3810 kusů respirátorů, ve čtvr-
tek v Ládví 9750 kusů respirátorů a v pátek
v Bohnicích 11 400 kusů respirátorů. Pravi -
dla pro výdej respirátorů byla vždy stejná,
na osobu připadla jedna sada, která obsaho-
vala tři kusy respirátorů. Dohromady radnice
poskytla potřebným 24 960 kusů respirátorů
a tisíc litrů dezinfekce. Pomoc od radnice tedy
využilo 8320 lidí. Na místě výdeje byly dodr -
žovány rozestupy, na které dohlíželi zaměst-
nanci radnice.

V rámci adresné distribuce rozvezla rad-
nice do mateřských a základních škol všem
pedagogickým i nepedagogickým pracovní-
kům zajišťujícím prezenční výuku celkem
25 tisíc kusů respirátorů. K tomu obdrželi
respirátory nájemníci domů s pečovatelskou
službou a klienti pečovatelské služby a klien -
ti sociálního odboru celkem 17 tisíc kusů res -
pi rátorů. Organizaci Sociální a ošetřovatel-
ské služby Praha 8 poskytla radnice 3000
kusů a charitativním organizacím předala
1300 ku sů respirátorů.
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Koupaliště Stírka by mělo
i nadále sloužit veřejnosti
Ještě letos začátkem roku plánoval stát

veřejnou dražbu koupaliště Stírka
v Praze 8, které slouží svému účelu už

bezmála sedmdesát let. Areál koupaliště je
zejména v letních měsících mezi obyvateli
Prahy velmi populární. Pojme najednou až
tisícovku návštěvníků. S příchodem soukro-
mého majitele by však hrozilo, že areál do
budoucna využije jinak. 

Poté, co na konci letošního ledna starosta
Prahy 8 Ondřej Gros zjistil, že stát chce pro-
dat koupaliště Stírka do soukromých rukou
formou veřejné dražby, došlo k výraznému
posunu. Koupaliště by mělo být zařazeno do
chystané směny pozemků mezi Prahou a stá-
tem, a bude tak moci dál sloužit veřejnosti.
Starosta se okamžitě obrátil dopisem na
Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových s žádostí o pozastavení přípravy pro-
deje koupaliště. Praha 8 zároveň prostřed-
nictvím Komise pro územní rozvoj schválila
zachování areálu, tak jak je dnes. „Chceme,
aby toto území umožňovalo využití jen jako
koupaliště, abychom měli garanci, že zde ne-
dojde k žádné zástavbě,“ vysvětlil předseda
komise Radomír Nepil. 

„Již v roce 2014 schválilo zastupitelstvo
na můj popud usnesení, aby koupaliště zů-

stalo zachováno a stát jej převedl do vlast-
nictví Prahy 8. Jsem rád, že se celý proces
dal opět do pohybu a vypadá to velmi na-
dějně. Rád bych zároveň poděkoval za pomoc
i opozičním kolegům z Pirátské strany, kteří
ukázali opravdu konstruktivní přístup,“ řekl
starosta Ondřej Gros. Radní Tomáš Slabihou-
dek, který má na starosti majetek, vyzval ve-
dení hlavního města, aby také požádalo stát
o vyjmutí koupaliště Stírka z chystaného pro-
deje. 

Radní hlavního města pro oblast správy
majetku Jan Chabr několik dní poté zaslal na

radnici Prahy 8 dobrou zprávu, že vedení
Prahy bude chtít koupaliště skutečně získat
v rámci směny pozemků. „Byla by škoda,
kdyby tradiční koupaliště přestalo sloužit ve-
řejnosti. Praha má dostatek nevyužitých po-
zemků, které může se státem směnit, a vě-
řím, že se dohodneme,“ řekl radní Jan Chabr.
„Směna pozemků se státem je ideálním ře-
šením pro to, aby koupaliště Stírka zůstalo
zachováno pro širokou veřejnost. Děkuji ko-
legovi Chabrovi za zařazení těchto pozemků
do připravovaných pozemkových směn se
státem.“ uvítal posun v případu Tomáš Sla-
bihoudek.

Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových by už měla ležet žádost o po-
zastavení přípravy veřejné soutěže. Původně
chtěl stát nabídnout areál za vyvolávací cenu
31,4 milionu korun. V dalším kroku by se
mělo koupaliště dostat na soupis majetku ur-
čeného k některé ze směn s hlavním městem
za jiné pozemky. Tento postup směn po-
zemků je vhodnou cestou, jak vypořádat
vlastnictví pozemků na území Prahy. V loň-
ském roce takto Praha získala do majetku
areál tenisových kurtů na Letné a státu za
něj nabídla adekvátní pozemky v areálu Fa-
kultní nemocnice Královské Vinohrady. 

Městská část Praha 8 si pronajala v uli -
ci Pivovarnická 3 v Libni společenský
sál se záměrem vytvořit zde mu-

zeum s kulturním centrem pod názvem Li-
beňský svět. 

„V tomto místě stále funguje nezaměni-
telné libeňské genius loci. Chceme ho udržet
a vrátit nejen Libeňákům jeden z mála za-
chovalých společenských prostor a sálů. Rádi
bychom zde pořádali výstavy, společenské
akce, setkání, přednášky apod. Zároveň chce -
me v tomto prostoru vzdát hold Libni a jejím
obyvatelům a rodákům. Především spisova-
telům Bohumilu Hrabalovi, Arnoštu Lusti-
govi, Eduardu Štorchovi a dalším. Věříme,
že až nám covid-19 umožní naplno otevřít,
vše bude nachystáno,“ vysvětlil radní Prahy 8
Michal Švarc.

Pro výběr právě tohoto sálu se městská
část rozhodla hned z několika důvodů. Jedná
se totiž o poslední zachovalý autentický li-
beňský společenský a komunitní sál. Dříve
jich v oblasti Libně byly desítky, například
Vlachovka, U Kroftů, U Ferklů, Čechie apod.
V domě, kde se sál nachází, dříve bydlel autor
románů z doby kamenné a bronzové Eduard
Štorch a do restaurace sem chodil Bohumil
Hrabal. Bohužel světově proslulí libeňští spi-
sovatelé, jako jsou Eduard Štorch, Bohumil
Hrabal nebo Arnošt Lustig, dosud nemají
v Praze žádnou expozici, která by jejich po-
zoruhodné životy a výjimečná díla důstojně
připomínala. Pro volbu vytvořit muzeum Li-
beňský svět formou pronájmu sálu vedly
městskou část také ekonomické důvody. Při
jiné uvažované variantě v Löwitově mlýně

vycházely náklady na rekonstrukci v řádu de-
sítek milionů korun, které v současné době
městská část nemá, navíc se mlýn nachází
v zátopovém pásmu Rokytky. „Za pronájem
patří dík soukromému majiteli nemovitosti,
který se spokojil s rozumnou výší nájmu
a svůj prostor poskytl pro obecně prospěšný
účel. Dosud zde byla provozována muslimská
modlitebna, na kterou si místní obyvatelé
stěžovali mimo jiné i kvůli problémům s par-
kováním nebo produkováním odpadu. Je
symbolické, že Libeňský svět vzniká v roce,
kdy si připomínáme 120 let od připojení Lib -
ně ku Praze, k čemuž došlo přesně 20. zá ří
1901. Libeň byla na základě zemského záko -
na připojena k Praze jako její osmá čtvrť,
proto jsme dodnes Praha 8,“ dopl nil starosta
Ondřej Gros.

Kulturní centrum Libeňský svět
vzdá hold významným Libeňákům 
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causa

Stížností na bezdomovce v okolí metra
na Osmičce ubylo. Problém zůstává

s taško u na notebook přes rameno. Asi se
vrací z práce. Rychle spolu prohodí pár slov
a pak oba odcházejí.

Bezdomovce neřeší
Přesouváme se s fotografem do Kobylis.

Můj známý, jinak chlap jako hora, sem cho-
dívá večer své manželce naproti k metru,
když se vrací z odpolední směny. „Mám pro
strach uděláno, ale nechci, aby tu chodila ve-
čer samotná,“ říká pětašedesátiletý Miroslav,
který si s sebou večer brává dokonce i plyno-
vou pistoli. „Opravdu bych ji nechtěl použít,
jsem skoro celý život vegetarián a násilí se
mi příčí, ale jednou už to bylo tak divoké, že
jsem ji tomu feťákovi musel ukázat, aby se
zklidnil a dal nám pokoj,“ vzpomíná na ne-
příjemný zážitek z loňského léta. Dnes tam
stojí u laviček za trafikou čtyři muži kolem
čtyřiceti, evidentně „mimo“, jen těžko říct
jestli z alkoholu nebo drog.

Vedle stojící dva městští policisté je tiše to-
lerují, dokud si jeden z nich nezapálí cigaretu
přímo pod cedulkou Zákaz kouření. „Ale no
tak, prosím vás,“ napomene ho až otcovsky
jeden z nich. O shromažďování bezdomovců
u metra ale s námi moc mluvit nechce. „To je

přece v Pra ze všude,“ říká nakonec. „Nejsem
sociolog, abych vám řekl, proč to tak je, ale
z nějakého důvodu je to jejich oblíbené místo.
Je tu velký pohyb osob, to jim asi vyhovuje,“
dodává. On ani jeho kolega, oba mohutní
strážníci středního věku, toho říct víc nechtě -

jí, ale bezdomovce v podstatě neřeší, jsou ta -
dy dnes podle svých slov kvůli něčemu ji-
nému.

Stížností ubylo
Oproti loňskému létu, kdy s lidmi poflaku-

jícími se a žebrajícími u metra došla občanům
Osmičky trpělivost, se ale situace podle mluv-
čího Prahy 8 Martina Šalka přece jen zlepšila.
„Určitě na to měl vliv i apel našeho starosty
Ondřeje Grose, díky kterému se zvýšila akti-
vita strážníků. Ale tento jev patrně nikdy
zcela nezmizí, takže nemůžeme čekat zázra -
ky jako mávnutím kouzelného prout ku,“ řekl
Našemu REGIONU mluvčí. „Také si myslím,
že velkou roli teď hraje počasí. Uvidíme, co
nás čeká v létě, ale každopádně stížností ob-
čanů výrazně ubylo.“ 

Problém s bezdomovci v okolí metra na
Praze 8 považuje starosta Gros za palčivý již
několik let. Když například v roce 2011 ma-
gistrát uvažoval o tom, že na Rohanském os-
trově postaví nafukovací halu, kde by mohli
lidé bez domova přečkat nejhorší mrazy,
Praha 8 byla kategoricky proti. Počet lidí,
kteří mají problémy s bydlením a kteří se sta-
hují na Palmovku například z nedalekého le-
soparku Krejcárek, zpod mostu na Zenklově
ulici nebo z Proseckých skal, by se tak podle
Osmičky výrazně zvýšil. Lidem v nouzi v Pra -
ze 8 slouží například Azylový dům sv. Terezie
v Karlíně nebo Azylový dům Kolping pro ženy
v Bohnicích.

dokončení za strany 1

Alkohol a drogy, drogy a alkohol – hlavní příčina bezdomovectví.

Florenc - oblíbené místo pražských bezdomovců.
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Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA,
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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Kompletní rekonstrukce
bytů, domů, bytových jader, půdní vestavby,

malířské, podlahářské, topenářské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Seriózní jednání a kvalita. 

e-mail: stavbysrba@gmail.com, tel.: 603 814 590

● Jak radnice zvládá řešit roz-
počtové problémy spojené s vý-
padkem příjmů způsobených
covidem i daňovými změnami?

Vzhledem k tomu, že rada Pra -
hy 8 příliš neinvestuje, nic ne-
staví a koneckonců nic moc ne-
dělá, zasáhne výpadek příjmů
nejspíš bohužel především běžné
výdaje. Nicméně rozpočet pro
rok 2021 zatím městská část
schválený nemá. Ten se bude
pro bírat až na zastupitelstvu teď
v březnu. Čekáme, s čím nás
v něm vládnoucí koalice Prahy 8
překvapí.
● Na co by se teď měla radnice
zaměřit především?

Měla by pomoci především po-
třebným, rodinám s dětmi a dal-
ším občanům výrazně postiže-
ným současnými omezeními
a ce lou pandemií. V současné epi-
demiologické situaci je třeba
omezit fyzické setkávání lidí, aby
se předešlo šíření nákazy. Proto
je dobré umožnit lidem, aby pro
nákupy a úřadování nemuseli ni-
kam chodit. A když už ano, tak
ne daleko. I pro případ budoucích
podobných situací by tedy Pra -

ha 8 tedy měla udělat maximum
pro podporu tzv. města krátkých
vzdáleností a digitálního úřadu.
Lidé potřebují nakoupit aspoň
základní potraviny a léky. Aby
pro ně nechodili do nákupních
center, kde je vyšší riziko šíření
nákazy, může radnice pomoct
propagací místních dodavatelů
a podporou husté sítě místních
prodejen. Cením si nedávné ini -
ciativy Prahy 8 rozšířit povědomí
o restauracích, které vydávají
jídla k odnosu. V podobném du-
chu by šlo podpořit malé a roz-
ptýlené prodejny potravin a do-
mácích potřeb nebo lékárny.
● Co je největším problémem
vaší čtvrti?

Kde začít? Praha 8 se nero-
zvíjí, budova tzv. Nové Palmovky
– kdysi zamýšlená jako nové
sídlo radnice a úřadu – je už ně-
kolik let zakonzervovaná v roze-
stavěném stavu, bankovní účty
vybrakované a vládnoucí menši-
nová koalice ODS, TOP 09, STAN
a Patriotů/Trikólory za podpory
ANO je koalicí marnosti. Rada ob-
čas sice udělá krok správným
směrem, ale až když je k tomu

Tentokrát pro Michala Nováka,
předsedu zastupitelského klubu Pirátů MČ Praha 8

dotlačena opozicí nebo okol-
nostmi. Dobrým příkladem mů -
že být třeba ustanovení výboru
pro Novou Palmovku. K němu
došlo až po našem několikamě-
síčním naléhání a vyjednávání.
Radní dlouho odolávali a vymý-
šleli jiné varianty, jak naoko pro-
brat Novou Palmovku s celou
politickou reprezentací, a vlast -
ně ji rovnou prodat. Ustoupili až
pod hrozbou úplného opoziční -
ho bojkotu.
● Jaké máte priority pro le -
toš ní rok?

Nejsme součástí vládnoucí
koa lice, takže dění na Praze 8
není o našich prioritách. Nic-
méně bychom byli rádi, kdyby
se konečně dořešila situace oko -
lo Nové Palmovky a budova byla
dostavěna, zprovoznil se systém
rozklikávacího rozpočtu až na
úroveň faktur, aby se častěji
uklí zeli ulice, aby městská část
začala více  spolupracovat s Ma-

gistrátem hlavního města Prahy
na zahloubení ulice V Holešovič-
kách, aby se konečně začalo něco
dělat s oblastí okolo stanice
metra Palmovka, aby se v ulicích
objevilo více kontejnerů na tří-
děný odpad a aby se v blízkosti
škol a dětských hřišť, jakmile to
bude opět mož né, objevilo více
strážníků. A tak to bychom mohli
pokračovat dále. Nicméně rok
2021 bude jistě hlavně o tom,
abychom se dostali z pandemie
a začali konečně opět normálně
žít.
● Jak jste spokojen s postu-
pem očkování občanů vaší čtvr -
ti proti covidu?

Podařilo se nám pomoci s oč-
kováním osmičkových seniorů,
a také jsme rádi, že se Geronto-
logické centrum Prahy 8 stalo ofi-
ciálním očkovacím centrem. Dou -
fám, že se tady nebudou očkovat
postupně jen senioři, ale také uči-
telé a všichni ti, kteří o to projeví
zájem. Očkování vnímá me jako
možnost začít opět normálně žít
a fungovat, tedy chodit do práce,
potkávat se bez obav s rodinou
a přáteli, sportovat, mít možnost
jít do divadla, na koncert nebo
jen tak posedět v restauraci. Naši
kolegové ve Sně movně v uplynu-
lých měsících apelovali na vládu,
aby zveřejnila podrobný očkovací
plán. Ten však neustále není, ve
skladech dlouho ležely stovky ti-
síc vakcín a čekalo se neznámo
na co.

Rada Prahy 8 podle Piráta Nováka
neinvestuje, nic nestaví a koneckonců nic
nedělá. V současné době by se měla zaměřit
především na pomoc potřebným. Za jeden
z největších problémů Osmičky považuje
nedostavěnou budovu Nové Palmovky, ale za
nejdůležitější letos považuje dostat se
z pandemie a začít opět normálně žít.
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„Nejčastějším důvodem chátrání bu-
dov jsou vleklé soudní spory, kdy
ani jedna ze stran nechce o nemo-

vitost pečovat. Dalším důvodem je fakt, že
budovy slouží jako bezpečně uložené finanční
prostředky, které na své hodnotě časem ne-
ztrácí. Toto se děje hlavně v centrech měst,
kde má pozemek často větší hodnotu než
dům samotný, přestože pro město má dům
plný obyvatel mnohem větší přínos. Obvyk -
lými důvody je také nedostatek financí či ně-
kolikanásobné spoluvlastnictví,“ vysvětlu je
jedna z autorek databáze a předsedkyně
spolku Prázdné domy Dagmar Pavlíčková.

Praha podle Pavlíčkové trpí více než ostatní
místa formou shlukování prázdných budov
a vytvářením takzvaných vyloučených loka-
lit, které jsou pro své okolí velmi nepříjemné
a pro místní obyvatele nežádoucí až obtěžu-
jící. „Alespoň částečným řešením může být
takzvané dočasné využívání budov. Dočasné
využívání je přínosem jak pro nemovitost,
tak pro majitele a pro ty, kteří v těchto pro-
storech rozjíždějí své startupové aktivity

nebo sociální bydlení. Dobrými pražskými
případy jsou například Zahrádky nebo Nákla -
dové nádraží na Žižkově, Malešický zámeček,
ale především Kasárna Karlín,“ připomíná
Dagmar Pavlíčková. 

Karlínská kasárna žijí
Kasárna Karlín jsou zřejmě nejúspěšněj-

ším pražským příkladem toho, že lze objekt,
který čeká na vyřešení své budoucnosti, do-
časně využívat ku prospěchu města a jeho
obyvatel. Své jistě hraje fakt, že objekt patří
státu a jedná se o kulturní památku, nejdů-
ležitější ale je dobrá vůle. 

Startem pro výstavbu největšího vojen-
ského objektu v tehdejší Praze, kasáren pro
2000 vojáků, byl rok 1845. V doznívajícím
empírovém stylu se stavělo podle plánů Voj-
těcha Lanny. Vojákům sloužila kasárna za
všech režimů, čemuž odpovídají i historické
názvy: Ferdinandova kasárna, Hindenbur-
gova kasárna nebo Karlínská kasárna Jana
Žižky z Trocnova. Za Rakouska zde například
sídlil útvar literárního hrdiny Josefa Švejka,

V Praze 8 je 60 prázdných domů
Praha je plná prázdných domů a Osmička není výjimkou. Asi
nejúplnější seznam takových objektů, ale i jejich příběhů,
obsahuje databáze prazdnedomy.cz. Data do ní začala kdysi
shromažďovat parta nadšenců. Nyní jich je už asi 1300,
a databázi využívají i samotní majitelé a správci prázdných
budov. V Praze 8 jich databáze eviduje asi šest desítek. 

před válkou tu zase sloužil budoucí prezident
Antonín Zápotocký, po srpnu 1968 odsud
krátce vysílal nezávislý Československý roz-
hlas. 

Interiér budovy poznalo i mnoho dnešních
padesátníků a šedesátníků, kteří se v prů-
běhu povinné vojenské služby dopustili pro-
hřešku – bývalo zde totiž také posádkové vě-
zení neboli „basa“. A jak mohla řada z nich
vidět během festivalu 4 + 4 dny v pohybu,
kte rý se tu konal v roce 2017, prostory se za
ta léta vůbec nezměnily. Vojenským účelům
sloužila budova až do roku 2013, kdy došlo
k prvnímu neúspěšnému pokusu o privati-
zaci. Ministerstvo spravedlnosti zde připra-
vilo v roce 2016 projekt na přestavbu na jus-
tiční palác s tím, že do doby zahájení prací je
možné objekt dočasně využívat i pro jiné
účely. A tak v roce 2017 získalo kulturní
a společenské centrum zelenou pro své akti-
vity na základě smlouvy o zápůjčce. V ob-
jektu vznikla galerie, taneční škola, kulturní
klub, letní kino a v předsálí bývalého armád-
ního bazénu kavárna. V zimě tu bývá klu-
ziště, v létě hřiště na volejbal, pro děti je tu
zase největší pražské pískoviště. Místo se
rychle stalo jedním z nejpopulárnějších praž-
ských společenských a kulturních center. 

Smlouva byla uzavřena na dobu tří let a tak
ÚZSVM po uplynutí této lhůty vybral v čer-
venci roku 2020 nového nájemce. Aktivity
kulturního centra by zde ale měly pokračovat
dál, snad až do doby, než se najde nový maji-
tel objektu.

veřejný prostor
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V Rusku všechna opatření kvůli koronaviru zrušili, ale je tam ob-
rovská úmrtnost. Tady to děláte správně. Někdy jsou tam tedy nějaké
nesmysly, ale v principu je to správné rozhodnutí. Lidé navíc pořád
někam lítají, to je potřeba nějak kontrolovat. Myslím, že to vláda dělá
dobře.

Vitalij, 49 let, pomocník v tiskárně

Je to jenom politika a stojí to za h*vno! Je za tím Čína, která to po-
třebuje, a proto to takhle je. Doplácejí na to jenom obyčejní lidé. To
je celá věda.

Karel, 47 let, plavec

Nikdo neví, co se má dělat. Tak se vláda snaží, co může, a doufá,
že to pomůže. Já doufám, že budou všichni proočkovaní a to že na-
konec pomůže.

Kateřina, 25 let, medička

Začalo to a zase to skončí. V klidu. S těmi opatře -
ními se vláda musí nějak snažit. Ale jak se říká,
bojují s větrnými mlýny, protože jsou na to moc
malí páni, takže musíme být trpěliví.

Karel Rohrer, 49 let, řidič

Samozřejmě se mi to nelíbí, ale na druhou stranu
je to asi potřeba. Doufám, že to pomůže a zabere.

Hana Kudláčková, 63 let, doručovatelka

Vláda by měla být okamžitě odvolána a do voleb
by měla být u moci úřednická vláda, která by na-
pravila všechny šílenosti, co ta dosavadní zatím
natropila. Chránit by se měly cíleně ohrožené
skupiny obyvatel, jak to navrhuje profesor Beran,
u ostatních by to mělo být dobrovolné. Mělo by se in-
formovat o antivirových lécích a zajistit je, přestat s propagandou
vakcín, ale informovat i o rizicích.

Jan, 52 let, překladatel

Co si myslíte o současném
zpřísněném lockdownu?
Nedaleko metra Palmovka jsme se ptali
náhodných chodců na to, co říkají
zpřísněnému nouzovému stavu, který začal
platit od 1. března. Vláda dostala pochvalu,
i by měla být odvolána, za vším stojí Čína
nebo pomůže až celkové proočkování.
Každopádně musíme být všichni trpěliví.

Je to hrůza, co se to děje. Z jedné strany je to dobře, ale na druhou
stranu je to špatně, protože se často kvůli různým zákazům a ome-
zením tvoří ještě větší fronty. Lidé jsou také izolovaní od společnosti
a od svých blízkých.

Arťjom, 27 let, student 

Dřív byl třeba černý kašel nebo mor. V té době nebyly ani barevné
filmy a jiné dnešní vymoženosti. Lidé umírali, ale nakonec na to lék
našli. A dnes jsou lidé mnohem vzdělanější a pokročilejší a lék nevy-
robí? Vždyť to je blbost!

Aladar, 37 let, ladič strun

Co říkáte novému lockdownu?

Diskutujte na webu
nasregion.cz/p8-lockdown
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● Jak se na vaší práci projevuje koronavi-
rus?

Před omezením provozu jsme byli dobře
rozjetí, byli jsme pozvaní na několik zahra-
ničních velkých prestižních festivalů – do
Litvy, Norska, Polska. A o tohle všechno jsme
přišli. Směřovali jsme k tomu od začátku
mého působení v tomto divadle a je za tím
strašně moc práce. A když už se to začalo da-
řit a o našem divadle se začalo vědět v okol-
ních státech, tak přišel covid a ten nám to
zaříznul. Celkem statečně a obětavě jsme se
pak účastnili šití roušek pro nemocnice, pro
policii nebo pro metro, různých rozvozů a on-
line aktivit. Jeden náš zaměstnanec se do-
konce ocitl na síti magistrátu v rámci podě-
kování, ale frustrace roste, stejně jako ve
zbytku společnosti.

Co se týče psychického zdraví, tak je to na
lidech znát, ale myslím, že se zatím docela
držíme. Člověk si musí vybírat informace,
protože dnes jedou ty ruské konspirační
weby, které šíří s velkou radostí, a lidé se toho
chytají, že to je jen chřipečka nebo že vás
stejně tak může srazit auto. Já sleduji Petra
Ludwiga, datového vědce, který se za celý
rok ve svých prognózách ani jednou nespletl.
Bohužel jeho prognózy teď jsou takové, že se
tomu nechce věřit ani mně, i když mu důvě-
řuji, protože to je obrovská hrůza, co pred-
iguje na nadcházející dva měsíce. Takže i v re-
akci na to jsme divadlo dočasně zavřeli.
Tak hle pře žíváme. Za minulý rok jsme měli
na on-li ne sto tisíc shlédnutí, což je myslím
fakt pěkné číslo, které vypovídá o tom, že
jsme se neváleli a že jsme se snažili plnit ve-
řejnou službu tímto způsobem, když jsme ji
nemohli plnit u nás v divadle na jevišti.
● Uživí vás příspěvky od státu, anebo jste
už musel někoho propustit?

My patříme pod magistrát, pod město
a me zi zaměstnanci nemám nikoho navíc.
Pokud bych – zatím to tedy po nás ještě nikdo
nechtěl – své zaměstnance propustil, zna-
menalo by to, že rozšířím řady nezaměstna-
ných zoufalců v České republice a Praze vů-
bec. A následné škody budou mnohem větší,
protože nás bude stát spoustu úsilí a peněz,
abychom dali znovu dohromady tým, který
jsme budovali sedm let. To to potom můžeme
rovnou zavřít. To může vést v podstatě ke
konci divadel. Buď to tedy vydržíme, nebo to
může skončit totálním kolapsem. To je hodně
katastrofický scénář. Když jsem nastoupil
jako ředitel, divadlo bylo velmi podfinanco-

vané a vyměnilo se tu 90 procent zaměst-
nanců. A co se týče funkcí, jako je PR oddě-
lení, ekonomické nebo obchodní oddělení, tak
tam úplně všichni. Ono najít do příspěvkové
organizace kvalitní zaměstnance třeba na po-
zici ekonoma v dnešní kapitalistické době,
kdy v soukromém sektoru jsou úplně jiné pe-
níze než ve státním, tak to je peklo. Musíte
na jít někoho, kdo to má rád. A zároveň to
umí, protože všude jinde si vydělá dvakrát,
třikrát víc, než co jim můžeme nabídnout.
● Kdy podle vás začnete zase hrát?

To mě vyzýváte, abych si zavěštil? Myslím
si, že budou různé fáze, jako že třeba teď se
oteplí. Tedy pokud se naplní ty černé scénáře,

Michal Lang:
Nám všem bych přál někoho, kdo je schopen
věci vysvětlovat a celé to systémově řídit!

Ředitel pražského Divadla na Palmovce Michal Lang říká, že
jejich soubor byl pozván na několik prestižních zahraničních
festivalů, ale že jim to covid „zaříznul“. Když nemohli hrát,
snažili se plnit svou veřejnou službu šitím roušek, rozvážením
nebo on-line aktivitami. Kdyby ale měl soubor rozpustit,
mělo by to podle něj nedozírné následky. „To to potom
můžeme rovnou zavřít!“ prohlásil v následujícím rozhovoru.

Michal Lang na premiéře jednoho bestsellerů divadla inscenaci Bezruký Frantík, pre -
miéra 30. září 2019.
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které predigují datoví vědci, kteří se během
roku zatím nespletli v počtu nakažených
a mrtvých na tři měsíce dopředu, tak to pak
může být taková hrůza, že se nedá vůbec od-
hadnout, co bude. Ale pravděpodobně se ote -
plí. Ale jestli jsou ty dvě mutace tak nakaž-
livé, tak opravdu nevím. A jestli to těm lidem
začne docházet, protože to, co nás vede, to
je jedna věc, ale já se snažím spoléhat se na
vlastní rozum, a ne na to, co mi řekne pan
Babiš nebo ten druhý, šikmooký Hamáček.
To je prostě hrůza. Neprotestuji proti tomuto
způsobu vedení tím, že nebudu nosit roušky.
Těžko to odhadnout. My v pražských divad-
lech počítáme obecně s letním hraním, už se
chystáme. V podstatě máme udělaný hrací
plán na léto, nějakých šestnáct představení
ve vlastním domě a kromě toho chystáme
ještě nějaké akce v plenéru, buď nějaké zájez -
dy nebo různé projekty v Praze, kterých se
chceme zúčastnit. To plánujeme. Jestli se ale
začne v dubnu, vážně nevím.
● Představil byste nám některou z insce-
nací, které chystáte a která je podle vás
hodně zajímavá?

Teď momentálně zkoušíme Zkrocení zlé
ženy v překladu Martina Hilského, kterého
tímto zdravím.  Zvláštní na tom je, že, že to
zkoušíme čistě v pánském obsazení. To zna-
mená, že Kateřinu hraje Jakub Albrecht
a Adam Vacula hraje Bianku. A je to taková
študýrka... V alžbětinském divadle to hráli
mužští herci. My jsme k tomu došli tak, že
se nám zdálo neúnosné, jak v druhé půlce
Petruccio mučí Kateřinu hladem a nevyspá-
ním, je to takové Guantanámo, to se takhle
dneska nedá hrát, takže jsme došli k muž-
skému obsazení a je z toho takové zkoumání
ženství z pohledu té mužské stránky lidstva.

Jak si my muži představujeme, že byste vy
ženy měly být, jaké vás chceme mít. To už je
směšné samo o sobě, takže doufám, že se di-
váci budou bavit.
● Kdo hraje hlavní mužskou úlohu?

Petruccia hraje Ondřej Veselý.
●Vy jste to nazval študýrkou. To je asi ně-
jaký divadelní slang, co to znamená?

Studie. Snažíme se jít do hloubky a oprav -
du to zkoumáme. Není to jen nějaké povrchní
hraní si na ženy. Poctivě se snažíme v ženy
převtělit. Snažíme se přijít na kloub žen-
skému myšlení. I když víme, že se nám to
nikdy nemůže plně podařit. Zkoušíme chůzi
na podpatcích a to jsou pro nás chlapy takové
překvapivé objevy, když si to vyzkoušíme
sami na vlastní kůži, že stěží chápeme jejich
dopad. Třeba při chůzi dávat váhu do boků.
To je hodně zajímavé. Baví nás to, spolupra-
cujeme na tom s kolegy z Polska, mám tam
Maka Prusaka jako choreografa a scénografa
Mirka Kaczmarka. Oba jsou vynikající
a zvyklí pracovat na evropských scénách. Líbí
se mi spolupracovat s lidmi, kteří jsou ote-
vření a mají minimálně evropský rozhled. Je
to velice inspirativní.
●Co by vám pomohlo ze strany vlády nebo
magistrátu? Co by vám usnadnilo život? 

To, co by pomohlo nám všem. Vidíme, že
tu je naprostý chaos a lidé už nevěří ničemu
a já se jim vůbec nedivím. Problém je v tom,
že nikdo nic nevysvětluje. Nevysvětluje, proč
se co dělá. Aby to byla normální diskuse. Pro-
tože sleduji ta data a viděl jsem, že hrozí po-
řádný průser, jako když se na Titaniku ještě
všude veselo tančilo, muzikanti hráli a pilo
se šampaňské,  tak já jsem prvního září, kdy
začala sezona, udělal schůzi, kde jsem všem
nařídil povinné nošení roušek a oddělování

jednotlivých skupin zaměstnanců od sebe.
Když jsme pak měli covid, tak bylo míň lidí
v karanténě. Já bych přál všem, aby si uvě-
domovali pravý stav věcí a neřídili se jenom
frustrujícím pocitem, že nás vláda ničí. To je
sice pravda, ale ten pocit mi k ničemu není.
To vede akorát k tomu, že když mi někdo na-
bídne vysvětlení, které ten pocit jenom posi-
luje, tak potom si člověk řekne, že to je celé
jenom na prd, vykašle se na všechno a bude
protestovat třeba tím, že nebude nosit rou-
šku. Ale to je k ničemu! Od vlády lze teď těžko
očekávat cokoliv soudného. V divadlech přece
nákaza prakticky nebyla, protože tam lidé
měli roušky a dodržovali rozestupy. Vždyť se
přece ví, že v továrnách se lidé často netes-
tují, že když jim mají dát šedesát procent
platu na nemocenské nebo mají jít do karan-
tény, tak chodí do práce často i s covidem. Já
bych nám všem přál někoho, kdo je schopen
věci vysvětlovat a celé to systémově řídit. To
bych nám opravdu všem přál.

Michal Lang
■ Narodil se 24. 5. 1964 v Praze.
■ Absolvent DAMU, obor režie.
■ V 90. letech byl v Činoherním studiu
v Ústí nad Labem, pak v Činoherním
klubu Ve Smečkách a v Divadle CD 94
v Celetné. Režíroval ve Švandově diva -
dle, jemuž poté šéfoval, stejně jako di-
vadlu v Liberci, nyní je sedm let ředite-
lem Divadla na Palmovce. Hostoval také
v Českých Budějovicích, v Ostravě nebo
v Jihlavě.
■ Matka jeho dvou nyní dospělých sy nů
zemřela před 11 lety na rakovinu.
■ Velkým koníčkem mimo divadla je
hudba, kterou také skládá, je dlouhole-
tým hráčem na bicí nástroje.První čtená zkouška Višňového sadu v režii Martina Čičváka. Premiéra se zatím díky

Covid 19 neuskutečnila.

Úvodní slovo Michala Langa na premiéře
autora a zároveň režiséra Tomáše Dianiš -
ky 294 statečných, 18. září 2020.
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Datum Čas přistavení Lokalita Katastr
8. 3. 13.00–17.00 Korycanská x K Ládví Čimice
9. 3. 13.00–17.00 V Zahradách x Na Sypkém Libeň

10. 3. 13.00–17.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
10. 3. 14.00–18.00 Na Truhlářce x Valčíkova Libeň
11. 3. 13.00–17.00 Na Truhlářce (parkoviště) Libeň
11. 3. 13.00–17.00 U Pekařky Libeň
11. 3. 14.00–18.00 Hlivická 10 Bohnice
12. 3. 13.00–17.00 Gabčíkova Libeň
12. 3. 13.00–17.00 Gdaňská x Toruňská Bohnice
13. 3. 8.00–12.00 Chaberská x Líbeznická Kobylisy
13. 3. 9.00–12.00 Tanvaldská ( proti domu č.1 ) Kobylisy
15. 3. 16.00–20.00 Burešova Kobylisy
15. 3. 16.00–20.00 Služská x Přemyšlenská Kobylisy
16. 3. 14.00–18.00 Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice
17. 3. 13.00–17.00 Drahorádova Střížkov
17. 3. 13.00–17.00 Stejskalova x U Rokytky Libeň
17. 3. 14.00–18.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
18. 3. 12.00–16.00 Pekařova x Jestřebická Bohnice
18. 3. 14.00–18.00 Třebenická x Sebuzínská Kobylisy
19. 3. 13.00–17.00 Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň
19. 3. 13.00–17.00 Mlazická Čimice
19. 3. 14.00–18.00 Křivenická x Čimická Čimice
20. 3. 8.00–12.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín
20. 3. 10.00–14.00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
22. 3. 14.00–16.00 Pernerova x Lyčkovo náměstí Karlín
22. 3. 13.00–17.00 Braunerova x Konšelská Libeň
23. 3. 13.00–17.00 Dolejškova x U Slovanky Libeň
23. 3. 13.00–17.00 Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov
23. 3. 14.00–18.00 Hnězdenská x Olštýnská Bohnice
23. 3. 14.00–18.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
24. 3. 13.00–17.00 Pernerova x Peckova Karlín
24. 3. 14.00–18.00 Podhajská Pole Čimice
25. 3. 13.00–17.00 Třeboradická x Košťálkova Kobylisy
25. 3. 14.00–18.00 Trojská x Nad Trojou Troja
26. 3. 13.00–17.00 Chorušická x K mlýnu Čimice
26. 3. 14.00–18.00 Kašparovo Náměstí (u školy) Libeň
26. 3. 14.00–18.00 Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy
27. 3. 8.00–12.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy
27. 3. 9.00–13.00 Prosecká x Františka Kadlece Libeň
29. 3. 16.00–20.00 Zhořelecká x Nad Pentlovkou Bohnice
29. 3. 13.00–17.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
30. 3. 14.00–18.00 K Haltýři x Velká skála Troja
30. 3. 13.00–17.00 Pekařova x Jestřebická Bohnice
31. 3. 13.00–17.00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň
31. 3. 13.00–17.00 Pod Vodárenskou Věží Libeň

Velkoobjemové
kontejnery

Svoz
bioodpadu

Uvedená místa přistavení
kontejnerů jsou pouze ori-
entační. Skutečné umí s -

tění přistavení kontejneru se
může na základě aktuální situa -

ce v dané ulici, lokalitě lišit až
o ně kolik desítek metrů. Infor ma -
ce podá dispečink společnosti Ipo-
dec – Čisté město na telefonu 724
240 941 od 7.00 do 18.00 hodin. 

Datum Čas přistavení Lokalita Katastr
14. 3. 9.00–12.00 Pod Vod. věží x Nad Mazankou Kobylisy
14. 3. 13.00–16.00 Turská x K Větrolamu Čimice
21. 3. 9.00–12.00 Fořtova x Do Údolí Čimice
21. 3. 13.00–16.00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy
28. 3. 9.00–12.00 Na Bendovce x Nad Pentlovkou Bohnice

Bioodpad je organická,
v půdě rozložitelná hmota,
která v sobě váže spousty

živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří listí, trá -
va, plevel, zbytky ovoce, zeleni -
ny, čajové sáčky, kávová sedli na,
zbytky rostlin, piliny, vět ve, dřev -
ní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, tzv. gastroodpad, jedlé ole -

je, kosti, maso, uhynulá zvířata,
znečištěné piliny a všech ny další
biologicky nerozložitelné odpady.

Uvedená místa přistavení kon-
tejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení
kontejneru se může na základě
aktuální situace v dané ulici/lo-
kalitě lišit až o několik desítek
metrů. Přesné informace podá
dispečink společnosti Ipodec –
Čisté město na telefonu 724 240
941 od 7.00 do 18.00 hodin.

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet.
■V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do
popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC
apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí ná-
sledné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí
do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody
a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.
■ Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.
■ Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lé-
kárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený
a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva
sama odevzdat.

Kam a jak vyhodit roušku
■ Použité roušky je nutné vložit do plastového pytle s tloušťkou
alespoň 0,2 milimetrů, pytel zavázat a jeho povrch vydezinfiko-
vat.
■ Pytle o tenčí tloušťce je nutné dát dva přes sebe. Tento pytel se
vyhazuje vždy a pouze do popelnic komunálního odpadu.
■V žádném případě se tento druh odpadu neodkládá mimo černé
kontejnery, jinak by mohlo dojít k ohrožení pracovníků svozových
společností.
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Řádková inzerce ve Vaše 8 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

INZERCE V8-0303

Přijmeme inzertního manažera
prodej inzerce v lokalitě Prahy 8 ● vytváření

obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském

kolektivu ● nadstandardní výdělek

Více informací na: a11.cz/kariera
nebo na tel.: 725 729 877

INZERCE V8-0304

Jak statistici upozorňují, pří-
pravy na sčítání probíhají už
řadu měsíců, rozhodný oka-

mžik však nastane o půlnoci
26. března.

Sčítání 2021 je pri már ně při-
pravováno jako online, podle dří-
vějších odhadů by tuto možnost
vyplnění formulářů mo hlo vy-
užít až 60 % obyvatel, vzhledem
k pandemii ale nejspíš ještě více.
Sečíst se online bude totiž mož -
né bez jediného kontaktu se sčí-
tacími komisaři.

„Při online sčítání se nenaka-
zíte ani chřipkou, ani koronavi-
rem. Možnost sečíst se z bezpečí
domova je tak další přidanou
hodnotou Sčítání 2021, které
bu de navíc pro občany jedno-
dušší a uživatelsky přívětivější,“
slíbil předseda Českého statistic-
kého úřadu Marek Rojíček.

Příjemnější je letošní sčítání
i v tom, že ubude počet zjišťova-
ných údajů, a to dokonce o polo-

vinu ve srovnání s rokem 2011.
„Zcela odpadnou otázky týkající
se vybavenosti domácnosti na-
příklad koupelnou nebo osobním
počítačem, zjednoduší se otázky
ohledně velikosti bytu, vzdělání
či dojížďky do zaměstnání. Vyso -
ký důraz pak klademe na bezpeč-
nost a ochranu osobních úda jů,
kde splňujeme nejpřísnější stan-
dardy,“ doplnil ředitel odbo ru
sta tistik obyvatelstva ČSÚ Ro-
bert Šanda. 

A k čemu že vůbec tato ma-
sivní akce je? Údaje slouží napří-
klad k plánování mateřských
školek či sociálních služeb, data
o dojíždění pomáhají se změna -
mi v regionální dopravě a počet
obyvatel pomáhá i integrované -
mu záchrannému systému. 

Pro zajímavost – historicky
první československé sčítání lide
se konalo 15. února 1921. Uká-
zalo, že na území dnešní České
republiky bylo tehdy 10 009 480

Osmička se sečte.
Statistiky odpoví, kolik zde žije lidí
Stejně jako zbytek republiky i osmá městská
část se sečte. Chystá se totiž celorepublikové
sčítání lidu. Koná se jednou za deset let,
odstartuje v březnu. Při minulém napočítali
statistici v Praze 8 téměř 114 tisíc obyvatel.
Novinkou letošního sčítání je to, že proběhne
v drtivé většině online.

obyvatel. Za nejdůležitější se
teh dy považovalo zjištění národ-
nosti obyvatelstva, které totiž
mě lo do jisté míry potvrdit
opráv  něnost vzniku samostatné -
ho Československa. Významnou
charakteristikou bylo také povo-

lání obyvatelstva. Zjištěná za-
městnání se pak porovnávala
s tě mi, která byla zaznamenána
v roce 1914. Cílem bylo identifi-
kovat sociální a profesní přesuny
mezi dobou předválečnou a po-
válečnou.

Ochrana soukromí
■Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají v České republice
ochraně podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zá-
kona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
■ Údaje mohou být využity výhradně ke statistickým účelům.
Všechny osoby, kte ré se podílejí na sběru a zpracování údajů,
jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se v sou-
vislosti se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti trvá i po
skončení sčítání a je časově neomezená.
■ Výstupem ze šetření údajně jsou zcela anonymizovaná data,
ze kterých nelze získat individuální informace o konkrétních
domácnostech ani osobách, což ovšem někteří oponenti zpo-
chybnili. Originální formuláře, stejně jako neanonymizovaná
data na technických nosičích, mají být zničena.
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