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Městská část
Praha 8

BLIŽŠÍ INFORMACE:
e-mail: vladislava.wildtova@praha8.cz nebo tel.: 606 613 390 či 222 805 104

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Libeňský zámek, přízemí, kancelář č. 39 u paní Wildtové, každou středu počínaje 3. 11. 2021 

9:00–11:30 a 13:00–16:00 h. nebo po předchozí telefonické domluvě.
V den konání koncertu pouze v obřadní síni Libeňského zámku 18:00–18:30 h. 

Akce se uskuteční v souladu s epidemickými opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR.  
Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.

ADVENTNÍ KONCERTY
III. 

ADVENTNÍ 
KONCERT

úterý º 7. 12. º 19:00
DOLEŽALOVO KVARTETO  

A HANA ZAWADSKÁ
Václav Dvořák – housle,  

Jan Zrostlík – housle 
Martin Adamovič – viola 

Vojtěch Urban – violoncello
Vstupné: 80 Kč

II. 
ADVENTNÍ 
KONCERT

úterý º 30. 11. º 19:00
AMBROŠ DUO PRAG

Miroslav Ambroš – housle 
Zuzana Ambrošová – klavír

Vstupné: 80 Kč

IV. 
ADVENTNÍ 
KONCERT

úterý º 14. 12. º 19:00
MICHAL HEJČ – HOUSLE 
A DĚTSKÝ BALET PRAHA

Vstupné: 80 Kč

LIBEŇSKÝ 
ZÁMEK

obřadní síň
ZENKLOVA 35

Praha 8 
Libeň

Městská část
Praha 8

 Foto: Lorri Lang, Pixabay 

VEŘEJNÁ 

KLUZIŠTĚ

Městská část Praha 8 pro vás na letošní zimu připravila

23.5.20
17

DATUM 

ODEVZDÁNÍ 

SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

Více informací na www.praha8.cz

Udělejme spolu 
Prahu 8 krásnější

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Bruslení 
na Osmičce

Ládví - dej program Krampusshow, 
Glow. - program na prosinec, který � 
pošle Luboš Malý, 
Löwiťák – doplň větu: 

3
UŽ SE BRUSLÍ!

www.praha8.cz

Löwitův mlýn
Praha 8 - Libeň, 
U Českých loděnic 40/6

Koupaliště Ládví
Praha 8 - Kobylisy, 
��brova 1776/17

Hřiště u ZŠ Glowackého
Praha 8 - Bohnice, Glowackého 555/6

      

Krampusshow
5.12. od 15 hodin

    koupalisteladvi

Každou neděli od 11:00 
do 12:00 a od 15:00 
do 16:00 bezplatná 
výuka bruslení 
s profesionálním 
instruktorem 
pro všechny 
od 1 do sta let.

jsmenalede

Podřipský kvintet - Vánoční koledy
4.12. 14:30, 9.12. 17:00, 

16.12. 16:00, 20.12. 15:00

Kluziště Praha 8
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7 DOPRAVA
Do psychiatrické nemocnice začala jezdit 
nová autobusová linka

9 KULTURA
Ve společenském centru Libeňský svět 
startuje výstava o Arnoštu Lustigovi

12 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Jak hodnotíte dohodu o Palmovce mezi 
MHMP a Prahou 8, kterou schválili 
zastupitelé Prahy 8?

23 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Odlehčovací služba umožní pečujícímu 
členovi rodiny k načerpání dalších sil

24 SENIOŘI
Kompletní programy tří center  
aktivizačních programů

27 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu

31 ZÁBAVA
Vyluštěte tajenku a získejte zajímavé ceny

14 ROZHOVOR
Plochodrážník Milan Špinka: Při 
čestném kole jsem měl otci nasadit 
Zlatou přilbu na hlavu

5 SPOLEČNOST
Karlínské trhy před Vánocemi končí,  
nová sezona začíná v polovině února
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Slovo starosty Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
nastává prosinec, adventní čas, kdy bychom se měli na chvilku zastavit a zamy-
slet nad svým životem, nad hodnotami, které v životě preferujeme. Zda to, co 
nám přišlo v každodenním shonu důležité, není nakonec vlastně tak trochu 
zbytné. V době, kdy nás opět trápí růst pandemie, kdy všichni doufáme, že už ji 
konečně překonáme, je to, myslím, dvojnásob důležité. 

Sám jsem teď v posledních dnech podobným zamyšlením prošel. Důležité je 
opravdu především to, abychom byli zdraví, měli pevné rodinné zázemí a doká-
zali čelit protivenstvím, které život přináší. Proto si, prosím, právě v předvánoč-
ním období udělejme čas na své blízké. 

Jsem rád, že se podařilo navázat partnerství se spolkem Velký mlýn a Měst-
skou knihovnou v Praze, a v libeňském podzámčí tak vznikne právě pobočka 
knihovny včetně příjemného zázemí, kde si návštěvníci budou moci dopřát 
nejen dobrou kávu. Celý projekt je nyní na úplném začátku, věřím však, že se ho 
podaří dotáhnout do úspěšného konce a Löwitův mlýn nalezne již v příštím 
roce smysluplné kulturní využití.  

Druhá věc, která mne nejen jako bývalého hokejistu těší, je, že se po roční 
přestávce způsobené lockdownem, 
bude „na osmičce“ opět bruslit. 
A to na třech kluzištích – v Libni, 
v Kobylisích a na bohnickém sídliš-
ti. Bruslení prostě k nastávající 
zimě patří a pohyb venku na vzdu-
chu všichni potřebujeme. Zároveň 
před začátkem adventu rozsvítíme 
pět vánočních stromů. Všem dár-
cům, kteří radnici stromy věnovali, 
velmi děkuji, protože tento každo-
roční rituál mám opravdu velmi 
rád.  A zároveň se velmi těším, až 
se u nich uvidíme.

Klidné Vánoce, pevné zdraví 
a hodně štěstí přeje

                              Ondřej Gros
 starosta MČ Praha 8
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v Praze, čítárnu, výstavní sál, sál 
pro živou kulturu i kavárnu. „To 
je kombinace veřejných služeb, 
která by měla z Velkého mlýna 
udělat místo pro trávení volného 
času, kam se budou lidé rádi 
vracet,“ doufá Kocourek.

Velká část prostoru bude využí-
vána jako pobočka Městské kni-
hovny v Praze (MKP), která v loka-
litě centrální Prahy 8 (Karlín, Libeň, 
Palmovka) dlouhodobě chybí.

„Knihovna je důležitým spoju-
jícím prvkem každé lokality 
a významně ovlivňuje kvalitu 
života v místě,“ říká ředitel MKP 
Tomáš Řehák. „Oblast je obslu-
hována pojízdnou knihovnou, 
která ale nikdy nemůže nahradit 
služby takzvaně kamenné po-
bočky. Věřím, že pobočka 
knihovny ve Velkém mlýně by 
mohla tento deficit částečně 
napravit,“ míní Řehák.

Prostor knihovny je koncipo-
ván jako pobytový, vybavený tak, 
aby připomínal domácí prostředí, 

s regály s výběrem z asi pěti tisíc 
svazků. Přesah do digitálního 
světa nabídne pracoviště popula-
rizující digitalizaci, a tím i přístup 
do digitálního bohatství fondů 
Národního muzea, Národní 
knihovny, Městské knihovny 
v Praze, Archeologického ústavu, 
Knihovny Akademie věd, České-
ho rozhlasu a dalších.

 
OTEVŘENO JIŽ PŘÍŠTÍ ROK
Přízemí bude věnováno živé 
kultuře – koncertům, setkáním, 
přednáškám a volně propojeno 
s prostorem kavárny, která může 
v letních měsících využít i při-
lehlý dvůr. Podkroví je plánová-
no využít jako výstavní prostor 
a galerie. Objekt Velkého mlýna 
bude provozován celoročně, 
přístupnost jednotlivých prostor 
je závislá na ročním období 
i plánovaných aktivitách.

Před plánovaným otevřením 
čeká objekt Velkého mlýna 
adaptace spojená s vybavením 
prostoru potřebnou infrastruk-
turou. Vše bude probíhat pod 
dohledem vlastníka objektu MČ 
Praha 8 a orgánů památkové 
ochrany. V prvním stadiu na 
konci roku 2021 a prvním čtvrt-
letí roku 2022 proběhne příprava 
adaptace a posléze i její realizace.

„Adaptace bude probíhat podle 
zpracovaného architektonického 
návrhu, který vzniká s pokorou 
k historické hodnotě budovy,“ 
dodává na závěr Pavel Kocourek. 
Služby ve Velkém Mlýně by 
mohly být veřejnosti přístupné 
v průběhu roku 2022.  (mš)

Zpravodajství

KRÁTCE
Další vítání občánků
V obřadní síni Libeňského zámku 
se koncem října sešly rodiny 
s dětmi na tradičním vítání občán-
ků. Nové ratolesti přivítali staros-
ta Ondřej Gros a místostarostka 
Vladimíra Ludková (oba ODS). 
Jejich přání do života i upomínko-
vé dárky si odnesli rodiče 120 dětí.

„Standardně, pokud například 
není koronavirus, se vítání občán-
ků koná třikrát ročně, to znamená 
v březnu, červnu a říjnu. Každý 
rok uvítáme přibližně 450 občán-
ků,“ sdělila místostarostka.

Druhý ročník Srdce 
Osmičky
I letos můžete nadělit radost 
a splnit přání klientů sociálních 
služeb Prahy 8. První adventní 
víkend startuje 2. ročník dárcov-
ského projektu místostarostky 

Vladimíry Ludkové (ODS) Srdce 
Osmičky. Přání budou zveřejněna 
na www.srdceosmicky.cz.

Dotace na výměnu kotle
Kotlíkové dotace budou pokra-
čovat až do roku 2022. Domác-

nosti s nižšími příjmy 
získají na výměnu starého 
kotle až 95procentní 
dotaci. Vyměnit si kotel 
s dotací budou moci 
i ostatní domácnosti. Ty 
dostanou až 50 procent na 
výměnu neekologického 
kotle z dotačního progra-
mu Nová zelená úsporám. 

Ministerstvo životního prostře-
dí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR, 
připravuje na rok 2022 vyhláše-
ní výzvy č. 4 dotačního progra-
mu „Zlepšování kvality ovzduší 
v hl. m. Praze - pořízení ekolo-
gického vytápění v domácnos-
tech“, která bude zaměřená na 
výměnu kotlů 1. a 2. emisní 
třídy, zejména u sociálně sla-
bých domácností. Sociálně slabá 
domácnost je taková, která má 
průměrný roční čistý příjem na 
člena domácnosti žadatele, 
doložený daňovým přiznáním 
za rok 2020, menší nebo roven 
částce 170 900 korun. (tk)

„Je moc dobře, že je tady záměr 
zaštítěný veřejnoprávními 
institucemi, jako je městská 
knihovna. Věřím, že se příští rok 
dočkáme důstojného kulturního 
místa v hezkém prostředí Tho-
mayerových sadů, které si své 
příznivce najde,“ uvedl starosta 
Ondřej Gros (ODS).

„Jako radní pro kulturu budu 
jistě prosazovat spolupráci 
nových nájemců a místních 
spolků, které v minulosti krátko-
době v Löwitově mlýně již úspěš-
ně pořádali kulturně společenské 
akce. Tím by vzniklo skutečně 
jedinečné kulturní a komunitní 
centrum,“ doplnil místostarosta 
Jiří Vítek (Patrioti).

Přestože je postup radnice zcela 
obvyklý a podle zákona, našel si 
své kritiky. „Vítáme, pokud se 
mlýn dočká smysluplného využi-
tí. Vadí nám ale, že ho rada prona-
jala spolku, který existuje ani ne 
měsíc, a ještě k tomu bez výběro-
vého řízení. Není také jasné, kdo 
bude platit například opravy,“ říká 
za opozici (Piráti, 8žije, Osmička 
sobě, KDU-ČSL a nezávislí) Mar-
tin Štěrba.

Projekt Zastavení ve Mlýně, 
který spolek předkládá, hodlá 
v historicky zajímavé budově 
Velkého (Löwitova) mlýna v li-
beňském podzámčí vytvořit 
víceúčelový kultivovaný prostor, 

který dýchá minulostí a žije 
přítomností.

„Chceme nabídnout příjemné 
a aktivní trávení volného času 
všem, kteří hledají inspiraci 
a mají potřebu objevovat – pří-
běhy, střípky z historie i soused-
ství,“ říká Pavel Kocourek ze 
spolku Velký mlýn.

Velký (Löwitův) mlýn je histo-
rická stavba v sousedství Tho-
mayerových sadů, jejíž existence 
je doložena v historických pra-
menech z roku 1530. 

KNIHOVNA, ČÍTÁRNA, SÁL 
I KAVÁRNA
Projekt Zastavení ve Mlýně 
počítá s multifunkčním využi-
tím prostoru, kde bude místo 
pro pobočku Městské knihovny 

LIBEŇ

Löwitův mlýn se promění 
v kulturní centrum

 nRadní Prahy 8 schválili nového nájemce Löwitova mlýna 
v Libni. Je jím spolek Velký mlýn, který tam připraví projekt 
nového kulturního centra s názvem „Zastavení ve Mlýně“. Jde 
o společný projekt spolku, Městské knihovny v Praze a České-
ho rozhlasu.

V LÖWITOVĚ MLÝNĚ vznikne i pobočka městské knihovny.
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Vozový park místní jednot-
ky dobrovolných hasičů se 
nedávno rozšířil o hasicí 
cisternu Tatra 815, kterou 
požárníci převzali od 
hasičů hl. města Prahy. 
Ačkoli je dobrovolná hasič-
ská jednotka na Praze 8 
relativně mladou organiza-
cí, tak již čítá 28 členů a její 
řady se stále rozrůstají. 

Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů byla založena 
v dubnu 2019, usnesením 
Zastupitelstva MČ Praha 8, 
a to z podnětu radního Tomáše Hřebíka 
(TOP 09 + STAN). „To, že naše městská část 
potřebuje vlastní jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů, která je přímo její organizační 
složkou, jsem prosazoval od mého příchodu 
na radnici a byla to i součást našeho voleb-
ního programu. Ne všichni se mnou v té 
době souhlasili, ale už po dvou a půl letech 
jsou naši osmičkoví hasiči a hasičky neod-
dělitelnou součástí městské části, pomáhají 

při hašení požárů, odklízejí 
následky povětrnostních 
vlivů, vídáme je při preven-
tivních programech a v ne-
poslední řadě jsou nena-
hraditelní při zvládání 
koronavirové krize,“ uvedl 
radní Hřebík.

Jednotka sboru dobro-
volných hasičů MČ Praha 8 
má za úkol chránit životy 
a zdraví obyvatel a majetek 
před požáry a poskytovat 
účinnou pomoc při mimo-
řádných událostech, které 

ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek 
nebo životní prostředí a vyžadují provedení 
záchranných, resp. likvidačních prací 
a plnit další stanovené úkoly na území 
osmé městské části.

Místostarosta Jiří Vítek (Patrioti), sám 
bývalý profesionální hasič, dobrovolným 
hasičům Prahy 8 popřál co nejméně výjez-
dů a hlavně, pokud už bude výjezd potře-
ba, návrat posádky v plné sestavě. (tk)

Kvůli koronaviru provoz trhů 
odstartoval až v polovině dubna. 
Na Karlín Market se podařilo 
přilákat zajímavé a kvalitní 
prodejce. Každý měsíc se před-
stavil nový farmář, který se 
připojil ke stálým výrobcům. 

Páteční farmářské trhy střída-
ly tematické akce. Mohli jste 
navštívit třeba Festival meziná-
rodní kuchyně, společnou Grilo-
vačku, Street food festival, 
Dětský den nebo Halloween. 
Nedílnou součástí akcí je kultu-
ra. Letos zahrálo devět kapel, 
mezi nimi velmi oblíbení Circus 
Brothers nebo Lovesong Orches-
tra. Návštěvníci si užili třeba 
i unikátní indonéské vystoupení 

s nástroji, jako byl gamelon 
a arumba angklung. 

„Na festivalech vždy myslíme 
i na zábavu pro děti, pro nejmen-
ší chystáme různé aktivity jako 
například kreativní dílny, malo-
vání na obličej, trampolíny, ale 
třeba i sportovní workshopy. 

Letos jsme zaměřili naši pozor-
nost i na podporu neziskových 
organizací. Ve spolupráci s nimi 
jsme zorganizovali první Karlín-
ský den duševního zdraví. Nezis-
kovky věnující se péči o naši 
psychiku se mohli představit 
širšímu publiku. Návštěvníci se 
během workshopů a prezentací 
dozvěděli užitečné tipy a rady, jak 
pečovat o své duševno a kam se 
případně obrátit během tíživého 
období,“ sdělila předsedkyně 
Komise pro kulturu a volný čas 
Hana Novotná (TOP 09 + STAN). 

Letošní novinkou byl koncept 
Sousedského stánku. „Vyzvali 
jsme všechny z řad našich šikov-

Lidé bez domova 
uklidili park na Těšnově
Za účasti osmi klientů Azylového domu sv. 
Terezie proběhl úklid v části parku Těšnov na 
Florenci. Úklidová akce byla předem domlu-
vená s radnicí Prahy 8. Akce se zúčastnili lidé 
bez domova využívající služeb nízkoprahové-
ho denního centra a noclehárny v doprovodu 
sociálních pracovnic. Za dvě hodiny bylo 
sebráno sedm pytlů odpadu včetně několika 
desítek injekčních stříkaček. Svoz odpadu 
zajistila osmá městská část. Úklid bude 
pokračovat v Karlínském parku a okolí koste-
la. Klienty úklidová akce bavila a dle jejich 
slov se rádi zúčastní i příště.  Za odměnu si 
klienti mohli vybrat lístek na ošacení, potra-
vinový balíček nebo nocleh zdarma.   (tk)

FARMÁŘSKÉ TRHY

Karlín Market přinesl pestrou nabídku
 nRok 2021 je u konce. I pro karlínské trhy nebyl tím nejjedno-

dušším, ale přes všechny počáteční pochyby a restrikce se 
letošní sezona vydařila. 

ných sousedů, aby si vyzkoušeli 
prodej svých podomácku vyro-
bených produktů napřímo 
zákazníkům. K naší velké radosti 
jsme se setkali s velmi pozitivní 
odezvou, a tak se na Karlín 
Marketu představili místní 
pekaři, výrobci čajových směsí či 
třeba tvůrci kreativních dekora-
cí,“ řekla zastupitelka Novotná.

V průběhu celého roku Karlín 
Market podporuje také prodej 

výrobků z chráněných dílen 
a neziskových organizací. 

„Velmi vám všem děkujeme 
za přízeň a s radostí vás uvidí-
me na posledním letošním trhu 
17. prosince. Těšíme se na další 
rok, kdy díky vám budeme 
moci opět přinášet radost 
a život na Karlínské náměstí. 
Sezona 2022 bude zahájena 
v polovině února,“ informovala.

 (tk)

Karlín Market v číslech (2021)
•	 35	pátečních	trhů
•	 56	farmářů	a	výrobců
•	 13	tematických	akcí	
•	 9	hudebních	kapel	

KARLÍNSKÉ TRHY končí 17. prosince, další sezona startuje v polovině února.

BEZPEČNOST

Hasiči dostali 
velkokapacitní cisternu

RADNÍ TOMÁŠ HŘEBÍK a Jan 
Kouba, starosta Sboru dobrovolných 
hasičů Prahy 8 u nové hasicí cisterny
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Zpravodajství 

Dopravní omezení
OPRAVA VOZOVKY V ULICÍCH 
TROCNOVSKÁ A PRVNÍHO PLUKU
TSK začala v ulici Trocnovská a části ulice 
Prvního pluku (úsek čerpací stanice UAN 
Florenc – Husitská) s výměnou stávajících 
dlažebních kostek ve vozovce za asfaltové 
souvrství. Práce by měly skončit do 5. pro-
since 2021. V následujícím roce dojde 
k obnově povrchu chodníků. Komunikace 
je průjezdná pouze jednosměrně ve směru 
z Florence na Žižkov do ulice Husitská.

STAVEBNÍ PRÁCE NA PROSECKÉ KONČÍ
Poslední listopadový den by měly skončit 
veškeré stavební práce v Prosecké ulici, ta 

bude od tohoto data plně průjezdná bez 
omezení. Několikaměsíční uzavírka komu-
nikace způsobuje podstatné zhoršení do-
pravní plynulosti hlavně v Zenklově ulici.

REKONSTRUKCE KANALIZACE 
STŘELNIČNÁ, POD SÍDLIŠTĚM, 
KLAPKOVA
Od 22. listopadu do 28. února 2022 pokra-
čuje rekonstrukce druhou etapou. Dojde 
k uzavření levého pruhu ve Střelničné ulici 
před křižovatkou ulic Střelničná, Klapkova 
a Pod Sídlištěm (průjezd umožněn pravým 
pruhem) směrem na ulici Pod Sídlištěm. 
Rovněž se uzavře pravý pruh v Klapkově 
ulici směrem na ulici Pod Sídlištěm. Inves-
torem je PVS.

 nS nedávným rozšířením vozovky v uli-
ci Bulovka se zlepšily pěší i cyklistické 
podmínky pro překonání Povltavské 
ulice. Byl dostavěn chybějící chodník na 
východní straně křižovatky s ulicí Povl-
tavská a došlo k přesunutí přechodu 
pro chodce ze západního ramene 
křižovatky na východní.
„Je to skvělá zpráva pro pěší i cyklisty. 
Přesunutý přechod navazuje na nově 
dostavěný chodník. A také po něm 
legálně přejedou Povltavskou i cyklisté, 
kteří směřují na páteřní cyklostezku 
A2,“ uvedl předseda komise pro dopra-
vu Martin Jedlička (TOP 09 + STAN).

Dřívější poloha přechodu navazovala 
na uzoučký, skoro neexistující chodník 

na východní straně, který vedl do vozovky. 
Nový přechod navazuje na stávající chodník, 
navíc je bezbariérový.

Myslelo se i na cyklisty, kterých v této 
trase jezdí hodně, protože v ulici Bulovka 

vede cyklostezka A27, která se pod Povltav-
skou napojuje na páteřní stezku A2. Po 
dohodě městské části Praha 8 s magistrátem 
došlo k vyznačení sdruženého přechodu pro 
chodce s cyklopřejezdem, takže cyklisti 

přejedou Povltavskou legálně. Legali-
zovaná je nově i jízda na chodníku 
podél Povltavské, který se na páteřní 
cyklostezku napojuje.

Součástí stavby TSK bylo také 
rozšíření ulice Bulovka u železničního 
pojdezdu. Dříve byla v tomto místě 
(v délce cca 40 m) zúžena ulice Bulovka 
jen na šířku zhruba čtyři metry a pro-
vizorně rozšířena vegetačními tvárni-
cemi. Nově bude provoz přehlednější 
a bezpečnější. (tk)

„Je to bezpečnější pro všechny, 
kdo zde přecházejí. Hlavně pro 
školáky, protože oba tyto pře-
chody vedou ke školám. První 
z nich je přímo u školského 
objektu Chabařovická, kde sídlí 
dvě základní školy, dvě učiliště 
a Klokánek. O bezpečnější pře-
cházení žádala i místní škola 
německo-českého porozumění. 
Jsem rád, že se nám po dohodě 
s odborem dopravy podařilo jí 

vyhovět,“ prohlásil předseda 
komise pro dopravu Martin 
Jedlička (TOP 09 + STAN).

Druhý přechod je u křižovatky 
ulic Chabařovická a Střekovská, 
kudy denně chodí žáci do ZŠ 
Burešova a vede tudy cesta i do 
Beachklubu Ládví.

Stejné zabezpečení dostaly už 
před rokem dva přechody v ne-
daleké Tanvaldské ulici, které 
jsou na stejných trasách. (tk)

LIBEŇ

Pohodlnější přecházení 
přes Povltavskou

NOVÝ PŘECHOD pomůže chodcům i cyklistům.

Dva přehlednější přechody u škol na Ládví

PŘECHOD U OBJEKTU ŠKOLY Chabařovická má nově lepší rozhled pro chodce i pro 
řidiče.

 nDva přehlednější přechody nově zdobí Chabařovickou ulici. 
U jednoho byl vyznačen rozhledový dopravní stín, k druhému 
byly doplněny balisety. Tato úprava dopravního značení 
zamezí parkování přímo u přechodů, a tím zajistí lepší rozhle-
dy pro řidiče i chodce.
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Doprava

 nOd soboty 6. listopadu je z důvodu 
zlepšení dostupnosti areálu Psychiatric-
ké nemocnice Bohnice zavedena nová 
midibusová linka 235 z Troji do areálu 
Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. 

Zároveň posiluje stávající linku 236 z Podhoří, 
Zoologické a Botanické zahrady v Troji na 
bohnické sídliště. „Mám radost, že se nám 
podařilo zlepšit dopravní obslužnost pro 
obyvatele Prahy 8 nejen areálu psychiatrické 
nemocnice, ale i v oblasti Bohnic a Troji. 
Dobrou zprávou pro nás je také posílení spojů 
do ZOO a Zámků,“ uvedl Tomáš Slabihoudek 
(TOP 09 + STAN), radní Prahy 8 pro dopravu.

Nová linka je provozována každý den 
zhruba od 6.30 hodin do 20 hodin v půlhodi-

novém intervalu, ve společném úseku s lin-
kou 236 mezi zastávkami Podhoří a Zhoře-
lecká je zajištěn souhrnný interval 15 minut. 
Zejména v ranním a dopoledním období tak 
bude zkrácen souhrnný interval oproti 
dnešku na polovinu. V hlavní sezoně od 
dubna do října se počítá s nasazením kapa-
citnějších autobusů o délce 10,5 metru.

Nová linka jezdí v trase:
Podhoří – Zoologická zahrada – Krakov 

– Odra – Řepínská – Nemocnice Bohnice.
V areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice 

bylo zřízeno šest zastávek:
Hlavní vrátnice – Centrální terapie – In-

terna – Ředitelství – Divadlo Za Plotem 
– Nemocnice Bohnice. (tk)

Dopravní podnik hl. m. Prahy vypsal 
veřejnou zakázku na projektanta 
visuté lanové dráhy a tendr na orga-
nizátora mezinárodní architektonic-
ké soutěže na podobu tří stanic 
lanovky a pěti podpůrných pilířů. 
Vítězové obou zakázek by měli být 
známí do konce ledna 2022.

Lanovka může výrazně zkrátit 
cestování hlavně lidem z Prahy 6 
a Prahy 8. Projekt lanovky Podbaba 
– Troja – Bohnice schválila Rada 
hlavního města Prahy na konci srpna 
2020. Záměr lanovky byl v roce 2018 
ověřen studií proveditelnosti.

„Nadále trváme na tom, aby Praha 
s lanovkou postavila na kraji Bohnic 
velký parkovací dům, protože musí-

me ochránit Bohnice od toho, aby se 
staly parkovištěm. Současně tvrdí-
me, že lanovka je dočasné řešení. 
Praha musí pokračovat v přípravě 
tramvajové trati, která v budoucnu 
propojí Bohnice s Prahou 6 mostem 
v Podbabě,“ uvedl Tomáš Slabihou-
dek (TOP 09 + STAN), radní pro 
dopravu.

V Bohnicích bude stanice lanovky 
stát nad ulicí Lodžská, přestup na 
MHD tak bude jen pár metrů od 
vstupu do lanovky. Ta bude mít tři 
stanice: Podbaba, Troja a Bohnice. 
Předpokládaná délka je zhruba 2,3 
kilometru a předpokládané náklady 
na její výstavbu se odhadují na dvě 
miliardy korun. (tk)

BOHNICE

Nová linka 235 jezdí 
do psychiatrické nemocnice

SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ PROVOZU nové 
autobusové linky se zúčastnil i předseda komise pro 
dopravu Martin Jedlička (druhý zprava TOP 09 + STAN).

DOPRAVNÍ PODNIK

Architektonická soutěž na lanovku startuje

VIZUALIZACE od společnosti Metroprojekt jsou jen ilustrační, ale ukazují, jak 
budou zastávky koncipované. Skutečná podoba stanic vzejde až z mezinárod-
ní architektonické soutěže.

 

JAK DLOUHO AKCE POTRVÁ?
OD 28. ŘÍJNA 2021 DO 28. LEDNA 2022. 

Jedinečná akce, která umožňuje zbavit se
exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi
vlastněným podnikům. Stačí zaplatit
aktuální výši dlužné jistiny a náklady
exekuce ve výši 908 Kč a stát vám
odpustí veškeré úroky, úroky a poplatky z
prodlení, náklady na vymáhání a další
náklady, které dluh navýšily.

www.nedluzimstatu.cz

770 600 800
739 470 408
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Čtenáři píší

○ Dobrý den, 
chtěl bych vyjádřit prostřednictvím 
časopisu Prahy 8 velké poděkování 
kolektivu kliniky pneumologie fakultní 
nemocnice na Bulovce vedené primá-
řem Doc. MUDr. Norbertem Paukem 
Ph.D. za profesionální, odborný a lidský 
přístup po dobu mé hospitalizace.

Zároveň bych chtěl rovněž moc podě-
kovat kolektivu interního oddělení 
(gastroenterologické ambulance) fakult-
ní nemocnice na Bulovce, zvláště pak 
MUDr. Radce Marvanové za velkou 
pomoc při mém přijetí a následném 
vyšetření.

Je pro mě opravdu úžasné poznání, že 
ještě existují lidé, kteří svou profesi 
vykonávají takovýmto způsobem. Velice 
si toho vážím.

Děkuji všem. 
Vilém Pergner 

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

○ Dobrý den, 
bydlím v Praze 8 Kobylisy a po této 
městské části se pohybuji velmi často 
pěšky. V poslední době se, bohužel, stává 
stále obtížnější chodit po místních veřej-
ných chodnících, protože stromy a vege-
tace z pozemků sousedících s chodníky 
přesahují svými větvemi a výhonky na 
chodníky. Navíc části rostlin postupně 
opadávají přímo na chodníky. Využívání 
chodníků je tak čím dál více omezeno. 

O této záležitosti jsem již komuniko-
val s Úřadem městské části Praha 8. 
Bylo mi mimo jiné sděleno, že u vegetace 
rostoucí na soukromých pozemcích 
a zasahující na veřejné chodníky je 
pouze na vlastnících, jak se o své po-
zemky starají. Úřad (popř. magistrát) 
tak nemůže proti takovéto zeleni zasáh-
nout a zjednat nápravu. V jeho pravo-
moci není ani upomínat občany, že se 
mají o své pozemky starat, a to ani 
v případě, když zeleň přerůstá až do 
chodníků. 

Opravdu není možné nic udělat 
a chodníky se jednou stanou prostě 
neprůchodné? Má problém nějaké 
řešení? 

Velmi děkuji.
Radek Klika

Dobrý den,
Městská část Praha 8 pravidelně kont-
roluje zeleň na svěřených pozemcích do 
údržby. Na svěřených pozemcích zajiš-
ťuje řez živých plotů a také profilů. 
V případě, že obdržíme podnět na pře-
růstající zeleň týkající se konkrétní 
lokality, v první řadě prověříme, zda se 
jedná o pozemek svěřený do správy MČ 
Praha 8.

V případě, že je vlastníkem pozemku 
hlavní město, zasíláme podnět na ma-
gistrát, pokud je vlastníkem jiná práv-

nická nebo soukromá osoba, zasíláme 
vlastníkovi upozornění na stav 
pozemku.
 S pozdravem

Václav Knejfl,
vedoucí Odboru životního prostředí

○ Dobrý den, 
posílám k úvaze o zveřejnění polemic-
kou glosu k nejnovějšímu stavebnímu 

záměru na území Prahy 8. Text je 
obsáhlejší, vyplývá to však z povahy 
tématu.

Rada MHMP v září projednala 
další návrhy Pražské developerské 
společnosti na vlastní bytovou vý-
stavbu v Praze. Mezi nimi se objevil 
také projekt Bytový dům Ládví lokali-
zovaný na plochu vymezenou ulicemi 
Střelničná–Davídkova–Taussigova. 
Velikost stavby je v záměru popsána 
vágně jako 30 až 40 malých bytových 
jednotek; uvádí se jen výškové omeze-
ní na 3 NP. Podoba stavby má vznik-
nout teprve následně.  

Z posouzení dostupných informací 
vyplývá, že celý záměr je nesmyslný 
a nekoncepční. Je definován takto: 

„Experimentální projekt dočasného 
využití kapacity stávajícího parkoviš-
tě pro stavbu nájemního bydlení, při 
zachování funkčnosti parkoviště 
nájemního bydlení, který počítá se 
zkráceným životním cyklem budovy“. 

Při takovém pojetí se jedná pouze 
o mrhání veřejnými prostředky. Jak 
má být potom předmětná plocha 
využita po skončení oné zkrácené 

životnosti?
Zpráva na veřejné webové stránce 

náměstka primátora P. Hlaváčka zase 
uvádí takovou charakteristiku:

„Experimentální projekt modulární 
bytové výstavby se zachováním parko-
vacích kapacit v lokalitě s asi 40 měst-
skými nájemními byty“.

To v upomínce na Čunkovy proslulé 
stavební unimo buňky ve Vsetíně vyvo-
lává zvlášť radostné očekávání. 

Popis záměru uvádí, že „experimentál-
ní“ dočasné řešení by se používalo i na 
dalších místech, zvláště na okrajích 
sídlišť. Daný okraj sídliště Ďáblice dnes 
přitom vytváří vysloveně vnitroměst-
skou linii; konsolidované sídliště je tedy 
degradováno na městskou periferii. 
Zvláštní urbanistický přístup! 

Samotný návrh připouští, že je v roz-
poru s platným územním plánem 
i s koncepcí Metropolitního plánu. 

Finanční náklady jsou odhadovány 
na 160 milionů korun. V současné době 
cenové exploze nelze ani přibližně po-
soudit reálnost či opodstatněnost tako-
vého předpokladu. Rozhodně však do 
ceny nejsou zahrnuty náklady na bu-
doucí odstranění doživší stavby, což je 
však vkládáno přímo do „rodného listu“ 
takového projektu. 

V quasi odůvodnění záměru se obje-
vují stále opakovaná klišé o stárnutí 

ZA ZELEŇ přesahující například na chodník 
zodpovídá její vlastník. 

místní populace, což je jev proměnlivý, 
procházející cyklickým vývojem a pro 
takové účely irelevantní. Používá se 
účelově při nedostatku jiných argumen-
tů. Použitý odkaz na údaje z r. 2011 je 
komický.

Stejně účelově se uvádějí i jiné rádoby 
odborně znějící floskule; o „dotváření 
výškové kompozice“ zde nelze mluvit, ale 
zastírá se, že dojde k zásahu do vzrostlé 
zeleně.  

Jakým způsobem má vůbec přispět 
předkládaný záměr ke zlepšení stavu 
a podoby sídliště v aspektech, které se ve 
zdůvodnění uvádějí (devalvace někte-
rých budov občanské vybavenosti, nedo-
statečná údržba veřejného prostran-
ství)? V tom tato stavba opravdu 
nepomůže.      

Je pozoruhodné, jak jednotlivé organi-
zační části téhož města spolu nekomu-
nikují. Pražský institut plánování a roz-
voje (IPR) v současnosti zpracovává 
územní studii pro sídliště Ďáblice a zá-
stavbu právě na tomto místě hodnotí 
jako nevhodnou. A o záměru už vůbec 
nebylo informováno vedení městské 
části Praha 8.      

Milan Vondra, občan Prahy 8
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Kultura

I pátá QR hra Prahy 8 zazname-
nala velký zájem. Dětem připo-
mněla nejen tvorbu výtvarníka 
Radka Pilaře, který v Praze 8 
strávil velkou část života, ale 
i podzimní přírodu díky poznává-
ní obvyklých stromů české 
krajiny. „Děkujeme všem účastní-
kům hry, jednotlivcům, rodinám 
i celým třídám. Především pak 
těm, co nám k správně vyluštěné 
tajence zaslali malůvky či básnič-

ky. Současně naše poděkování 
směřuje do pivovaru Cobolis 
a společnosti Regata za materiál-
ní a finanční podporu akce. Pan 
Pilař a jeho tvorba doprovodí 
i další hru, tentokrát bohnickou, 
vánoční,“ řekl autor hry, radní 
Michal Švarc (Patrioti).

Převzít cenu za soutěž a pro-
hlédnout interiér Libeňského 
zámku si přišli  i páťáci ze ZŠ 
Žernosecká. (tk)

 nV kulturně společenském centru 
Libeňský svět byla v půlce listopadu 
slavnostně zahájena výstava o libeň-
ském rodákovi, spisovateli, novináři 
a scénáristovi Arnoštu Lustigovi „Ná-
vraty: Cukr, chleba, Lustig“.

Byl autorem 24 novel a románů, 15 povídko-
vých souborů, mnohých biografických textů 
a esejí a 13 scénářů, podle nichž byly natoče-
ny mezinárodně oceňované filmy.

Tuto výstavu ve spolupráci s městskou 
částí Praha 8 připravil Nadační fond Arnošta 
Lustiga. Světlo světa spatřila v Libni. V příš-
tím roce ji zhlédnou návštěvníci v dalších 
místech a zemích.

Úvodní vernisáž přilákala velké množství 
osobností. „Jsem velmi rád, že naše pozvání 
přijaly i akademická malířka, kamarádka 
Arnošta Lustiga Helga Hošková-Weissová či 
Hana Hnátová, jeho sestra.

Věřím, že si výstava, která patří k nepo-
drobnějším expozicím o slavném libeňském 

rodákovi, najde velké množství 
návštěvníků,“ uvedl k vernisáži 
radní Michal Švarc (Patrioti). 
Informoval, že radnice navíc 
nachystala dvě doprovodné akce 
– komentovanou prohlídku 
autorky výstavy Evy Lustigové 
12. prosince a na den spisovate-
lových narozenin 21. prosince 
komponovaný pořad plný čte-
ných a filmových ukázek, foto-
grafií a vyprávění. Obě akce 
začínají od 18 hodin.  

Výstavu bude možno navštívit 
v Libeňském světě, Pivovarnické 
ulici 3 do konce letošního roku. 
Více na www.libenskysvet.cz.  

(tk)

LIBEŇSKÝ SVĚT

Velká výstava 
o Arnoštu Lustigovi

QR hra Pilař dětem 
vyvrcholila předáváním cen

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY doprovodila 
autogramiádou dcera spisovatele Eva 
Lustigová.
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Kultura

I když byly opatřeními omezeny 
veřejné akce, kultura si našla 
svoji cestu a z KD Ládví se 
v dubnu například on-line 
vysílal koncert kapely Joyful. 
„Koncert pro radost“ si tak mohl 
vychutnat každý v pohodlí 
a bezpečí svého domova. 

Člověk je ale veskrze tvor 
společenský, proto jakmile to 
bylo možné (i když s přetrvávají-
cími omezeními), kulturní dům 
a jeho okolí zase ožilo aktivitami 
pro celou rodinu. Na začátku 
léta, kdy místo zahraničních 
dovolených mnoho obyvatel 
raději zvolilo pobyt v tuzemsku, 
se podařilo uspořádat meziná-
rodní food festival „Slyším, 
vidím, chutnám svět“, díky 
kterému se pochutiny z celého 
světa, ale i cizokrajná kultura 
dostala do Prahy 8 a během 
jednoho dne lidé mohli ochutnat 
delikatesy z Francie, Itálie, 
Srbska nebo Maďarska, a přitom 
se zaposlouchat do rytmů ku-
bánské hudby a třeba se i naučit 
nové taneční kroky.

„Pokud chceme, aby KD Ládví 
žilo a stalo se jedním ze společen-
ských center Prahy 8, je potřeba 
zejména naslouchat sousedům 
a podporovat místní komunitu,“ 
říká Gabriela Málková, která má 

z pozice zástupkyně ředitele 
servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku na starosti 
kulturní skladbu a organizaci akcí 
v KD Ládví. „Proto jsem ráda, že 
kromě podpory MČ Praha 8, jako 

KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ

Obtížný rok plný sousedských akcí
 nKulturní dům Ládví, který byl dostavěn na přelomu 70. a 80. let 

minulého století, je bezesporu nejvýznamnější veřejnou stav-
bou přilehlého sídliště. A proto by měl sloužit zejména míst-
ním. Vize radního Tomáše Hřebíka (TOP 09 + STAN), který má 
správu KD Ládví v gesci, tedy aby „kulturák“ nesloužil jen jako 
budova s komerčními pronájmy, se daří naplňovat, a to i přes 
to, že letošní rok společenským akcím zrovna nepřál.

našeho zřizovatele, jsme navázali 
i úzkou spolupráci s podnikateli 
v okolí a díky tomu dokážeme 
připravit i finančně a organizačně 
náročnější akce. Některé se již 
dokonce staly tradičními – napří-
klad slavnostní 1. várka piva na 
Ládví, kterou každoročně pořádá-
me s Pivovarem Ládví Cobolis.“

Dalo by se říct, že i díky koro-
navirové krizi se na Ládví vrátila 
i kinematografie, i když trochu 
jinak než obvykle – jako letní 
kino, které vyrostlo před kultur-

ním domem. Filmoví nadšenci 
tak mohli zhlédnout kultovní 
filmy, například Pulp Fiction, 
Samotáře nebo Pelíšky.

„Na zářijovém „Joyful Soused-
ském Happeningu v rytmu 

babího léta“ bylo vidět, jak lidem 
chyběla absence společenských 
akcí a takového toho přirozené-
ho sdružování. Živá muzika, 
zábavné aktivity pro děti i do-
spělé, ale třeba i přehlídka jízdní 
policie – to vše nás všechny 
bavilo a bylo fajn se zase v klidu 
nadechnout a odreagovat se. 
Věřím, že příští rok bude tako-
vých akcí za podpory radnice 
mnohem víc,“ doplňuje radní 
Tomáš Hřebík.

Zatím poslední proběhlou akcí 
pořádanou KD Ládví byla soutěž 
kapel z Prahy 8 spojená s pivním 
festivalem. Do druhého ročníku 
soutěže se přihlásila dvacítka 
skupin a o přízeň publika se 
utkalo pět z nich. Někteří inter-
preti se dokonce dostali i do 
letošní ankety Český slavík 21.

Do konce roku se můžete  
v KD Ládví těšit na tyto akce:
5. 12. 
Mikulášská nadílka před KD Ládví
Živě	zazní	nejen	vánoční	koledy,	ale	
děti	se	dozví,	kdo	to	byl	vlastně	
Mikuláš	a	samozřejmě	nebudou	
chybět	kouzelné	bytosti
6. 12.
Techtle mechtle a kočky
Sledujte	www.kdladvi.cz	a	www.
facebook.com/KDLadvi,	kde	se	
dozvíte	podrobnosti

KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ pořádá tradiční akce i s tamním Pivovarem Cobolis.
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Pod záštitou starosty Ondřeje 
Grose (ODS) se 9. listopadu 
v areálu Beachklubu Ládví 
konalo tradiční zábavné dopoled-
ne (nejen) pro maminky s dětmi. 
Díky podpoře Prahy 8 si děti 
mohly užít výtvarné dílničky od 
Osmičky pro rodinu nebo skákací 
hrad, nechybělo ani beachvolej-
balové hraní s trenérkou. Akce 
Na pláž symbolicky otevřela 

největší „pískoviště“ v Praze 
– beachvolejbalový kurt ve vytá-
pěné hale je pro rodiče s dětmi 
i školky přístupný každé úterý 
a čtvrtek od 9.30 do 11.30 hodin, 
a to až do konce března 2022. 
V Beachklubu Ládví si děti mo-
hou zadovádět i v hracím koutku 
v dětské restauraci, kde je pro ně 
připraveno speciální menu od 
šéfkuchaře Vítka Alta. (tk)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
odbor kultury, sportu, mládeže  
a památkové péče

TC ESO
vás zvou na

VÁNOČNÍ 
TURNAJ SENIORŮ 
V TENISOVÉ 
ČTYŘHŘE

sobota 11. prosince 2021 1000 – prezentace 930

Tenisový klub ESO
Ládví – Chabařovická 4 
nafukovací hala

Účast si rezervujte do 9. 12. u paní Wildtové  
na tel.: 606 613 390, 222 805 104 nebo  

na e-mailu: vladislava.wildtova@praha8.cz

Počet účastníků je omezen. Turnaj je určen  
pro věkovou kategorii ženy 55 let, muži 60 let.

Akce se uskuteční v souladu s epidemickými opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.

12. PROSINCE 2021
OD 14:00

VÁNOČNÍ 
TRH

SRDEČNĚ  VÁS
ZVEME NA

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

v Centru RoSa
vystoupí dětský sbor Coropiccolo

Největší „pískoviště“ 
v Praze otevřeno Juro Blahovec

obrazy
3. 12. 2021 — 4. 2. 2022

Libeňský zámek • Zenklova 1 • Praha 8 – Libeň

OTEVÍRACÍ DOBA:  
PO, ST 8:00–18:00 
ÚT, ČT 8:00–15:30 
PÁ 8:00–15:00 
SO, NE, SVÁTKY: ZAVŘENO  
VSTUP ZDARMA

Městská část Praha 8 vás zve na výstavu

Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna. Konání výstavy se bude 
řídit aktuálními krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. 
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Fórum

Jak hodnotíte 
dohodu 
o Palmovce 
mezi MHMP 
a Prahou 8, 
kterou schválili 
zastupitelé 
Prahy 8?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

OSMIČKA 
SOBĚ, KDU-ČSL 
A NEZÁVISLÍ

ODS
Řešení, které má 
smysl

Tento měsíc máme v této rubrice 
otázku, která asi byla položena 
poněkud předčasně. Důvod? 
Všechny věci, které se týkají 
Nové Palmovky a dotace z roku 
2018, musí ještě schválit přísluš-
né orgány hlavního města 
i městské části Praha 8. 

Nicméně pokud se tak stane, 
bude problematika nedostavě-
ného komplexu, jehož budování 
bylo nesmyslně zastaveno v roce 
2015, vyřešeno včetně dlužné 
dotace, která byla poskytnuta 
osmé městské části v minulém 
volebním období. 

Chci věřit, že hlavní město tím 
získá celý komplex pozemků na 
Palmovce, kde se zasadí o jeho 
rozvoj, a že tam v budoucnu 
vznikne moderní čtvrť. Zároveň 
se MČ Praha 8 zbaví břemena 
v podobě dluhu vůči hlavnímu 
městu, který ji tíží již několik let.

Navíc se podařilo vyjednat, 
aby hlavní město poskytlo 
finance po dobu příštích pěti let, 
aby se naše „osmička“ mohla 
rozvíjet především v oblasti 
školství, životního prostředí 
a dalších důležitých segmentech. 

Domnívám se, že se při velmi 
korektních byť nesnadných 
jednáních s vedením metropole 
podařilo dosáhnout kompromi-
su, ve kterém není nikdo poško-
zen. A o to, kromě řešení dlouho-
letého problému, především šlo. 

PIRÁTI
Dohoda je nejlepší 
možná pro Prahu 8

Nová Palmovka je letitým pro-
blém naší městské části, to víme 
všichni. Celý příběh začal už 
v roce 2010, kdy byl projekt 
výstavby nové radnice a obecní-
ho obchoďáku těsně schválen. 
Současnou podobu všichni 
známe.

Po volbách v roce 2018 jsme 
začali řešit, co s budovou, za 
kterou se utratily stovky milio-
nů korun, dál. Současná koalice 
chtěla budovu prodat, my jsme ji 
chtěli dostavět se zapojením 
soukromého investora. Společně 
s kolegy v opozici jsme iniciovali 
vznik Výboru pro Novou Pal-
movku a problém začali řešit. 
Prodej nepřicházel za nás ani za 
magistrát v úvahu. Dospěli jsme 
proto do fáze, kdy je pro Prahu 8 
nejlepší pozemek i s budovou 
převést na magistrát. 

Jednání na magistrátu byla 
z mého pohledu věcná. V tomto 
určitě zaslouží dík primátor 
Zdeněk Hřib, ale i náměstci Petr 
Hlaváček a Pavel Vyhnánek. 
Torzo nedostavěné radnice se 
snad už brzy promění v místo, 
kam budou každý den proudit 
davy lidí za prací, a které bude 
otevřené i všem obyvatelům 
Prahy 8. A věřím, že celá oblast 
mezi Rustonkou a Palmovkou 
tak díky převodu má obří poten-
ciál stát se skutečným centrem 
naší městské části. Vyrůst by 
tady mohly nové byty, kulturní 
centrum, školka i administrativa.

Je třeba si ale přiznat, že 
problém chybějící radnice ne-
zmizel, dostáváme se na úplný 
začátek a problém bude nutné 
v příštích letech vyřešit. Budeme 
i nadále usilovat o to, aby radni-
ce vyrostla v rozvojovém území 
v okolí budovy Nová Palmovka.

Pirátský zastupitelský klub 
usnesení převodu Nové Palmov-
ky na magistrát podpořil, konec-
konců naši kolegové ve vedení 
Prahy ho pomáhali navrhnout. 
Schválení převodu z majetku 
městské části do majetku hlavní-
ho města podpořilo i místní 
sdružení Pirátů.

8ŽIJE
Jako hozený 
záchranný kruh

Od hlavního města je to velkory-
sé gesto, na němž má hlavní 
zásluhu náměstek primátora pro 
finance a rozpočet Pavel Vyhná-
nek (Praha sobě). Z pohledu 
Prahy 8 ale není žádný důvod 
k jásotu. Převod torza nové 
radnice na hlavní město je vý-
sledkem neschopnosti a bezrad-
nosti chaotů z ODS a ANO. 
Praha 8 na konci celého „dobro-
družství s novou radnicí za 
všechny peníze“ nemá ani novou 
radnici, ani všechny peníze. Jen 
díky gentlemanství hlavního 
města dostane Praha 8 náplast 
v hodnotě 550 milionů. A to 
rozloženou do více let, aby ji 
současná koalice ODS-TOP09/
STAN-Patrioti s podporou ANO 
nestihla prošustrovat.

Pro nás v opozici má výsledek 
hořkou příchuť: 8žije, spolu 
s Piráty, úspěšně zabránila 
zbrklému prodeji budovy první-
mu náhodnému kolemjdoucímu, 
což byla jediná myšlenka, na 
kterou se současná koalice 
zmohla (kdoví, možná by šel 
kolem zrovna zhotovitel torza, 
stavební holding Metrostav…). 
Přáli jsme si dostavěnou budovu, 
která bude sloužit občanům.

Díky opozici vznikl výbor pro 
Novou Palmovku; díky opozici 
posoudila varianty – od dostav-
by po zbourání – renomovaná 
poradenská společnost Ernst & 
Young; díky opozici se objevili 
zájemci, kteří byli ochotni budo-
vu dostavět, 30 let provozovat 
a pak vrátit Praze 8. Ale to by 
byla akce nad síly a schopnosti 
současné koalice. Takže bereme 
zavděk aspoň tím, že budova 
zůstává Praze a že návrhy opozi-
ce možná uskuteční magistrát. 
Ten magistrát, na nějž zdejší 
ODS nadává od rána do večera 
a který teď Praze 8 hodil zá-
chranný kruh.

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 
předseda Pirátů 

v Praze 8

Tomáš Němeček 
 zastupitel  

MČ Praha 8
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ANO
První krok 
k uzavření příběhu 
plného problémů
Nová Palmovka neboli projekt 
nové radnice Prahy 8, který se 
bohužel vleče již několik let, se 
snad blíží ke zdárnému řešení. Je 
pravdou, že je tento projekt od 
samého počátku vždy něčím 
problematický. Ať se jedná o jeho 
schválení na začátku, nebo 
o řešení jeho dostavby v průbě-
hu posledních let. 

Nicméně stav, ve kterém je 
tento projekt nyní, a situace 
kolem usnesení zastupitelstva, 
které schválilo „odsvěření“ 
majetku, tedy torzo radnice 
a pozemky okolo rozestavěné 
budovy spolu s dalšími pozemky 
takzvaně přepsat ve prospěch 
hlavního města Prahy, se zdá 
v tuto chvíli jako nejlepší řešení. 
Praha 8 předá sice své pozemky 
a vybrané budovy, ale magistrát 
tak získá prostory, kam může po 
dostavbě přestěhovat některé 
své organizace nebo úředníky. 
Současné zkultivování okolí celé 
Palmovky se zdá jako dobrý 
kompromis pro obě strany 
a uvolnění pozemků, například 
pro některé stavby infrastruktu-
ry, je také krokem vpřed, a to pro 
obyvatele celé Prahy. V nepo-
slední řadě se podařilo s magist-
rátem dojednat poskytnutí 
finančních prostředků ve výši 
550 milionů korun v rámci 
finanční participace na vybra-
ných veřejně prospěšných zámě-
rech MČ Praha 8. 

Nicméně, konečné řešení 
tohoto projektu ještě není zdale-
ka uzavřené a mezi Prahou 8 
a Magistrátem hl. m. Prahy 
probíhají další jednání. Jelikož 
byl první krok k uzavření doho-
dy, tedy zastupiteli schválený 
převod majetku, podpořen 
velkou většinou zastupitelů 
Prahy 8, předpokládám, že i další 
kroky povedou ke společné 
shodě na jeho řešení. Zbývají 
snad už jen formální kroky, aby 
se celý tento příběh uzavřel.

TOP 09 A STAN
Dohoda pomůže 
všem občanům 
Prahy 8
Rozestavěnou budovu Nové 
Palmovky nám po sobě zanecha-
lo předchozí vedení MČ Praha 8, 
a s tím také obrovský ekonomic-
ký a právní problém. Vedení 
bývalého starosty Petruse 
(ČSSD) neuváženě zastavilo 
stavbu, která už běžela a mohla 
být hotová už v roce 2016. Místo 
toho se tento průšvih poslední 
tři roky snažíme intenzivně řešit 
na úrovni majetkové, právní 
i finanční.

Dohoda s vedením hl. m. Prahy 
a bývalým dodavatelem stavby 
firmou Metrostav (jedná se 
o složitou trojstrannou dohodu) je 
jediná možná cesta, jak ten pro-
blém vyřešit. A je to nejvhodnější 
varianta i po právní stránce.

Jednání byla velmi složitá, ale 
přesto se nám ve spolupráci 
s vedením hlavního města podaři-
lo najít rozumnou cestu, jak tento 
problém odblokovat. Zapojili jsme 
do řešení i opozici, tím, že jsme 
zřídili Výbor pro řešení Nové 
Palmovky. O tom, že je tato doho-
da nejméně špatným řešením, 
svědčí i skutečnost, že na zastupi-
telstvu Prahy 8 ji podpořily i opo-
ziční strany, téměř všechny kluby 
napříč politickými stranami.

Zatím proběhl první krok, 
v podobě návrhu na odsvěření 
pozemků Praze. Majetkový pře-
vod na hlavní město je logický 
z několika důvodů – především 
hlavní město může stavbu budo-
vy dokončit, protože na to má, na 
rozdíl od Prahy 8, finanční pro-
středky. Současně tím dojde ke 
scelení pozemků na Palmovce, 
kde jsou velké rozvojové plány 
městského developera. Praze 8 
budou Prahou odpuštěny všech-
ny závazky, které má vůči hlavní-
mu městu.

Současně Praha poskytne 
finanční prostředky na rozvoj 
městské části. Z toho budou 
profitovat všichni občané Prahy 8, 
protože budeme moci investovat 
do projektů na celém území 
městské části. O našich prioritách 
jsme na tomto místě psali minule, 
spočívají především ve školství 
a územním rozvoji.

ZELENÍ
Zelení: Nejlepší 
z možných řešení! 
Škoda, že tak 
pozdě.
Kdo mě zná, ten ví, že jsem od 
počátku nesouhlasil s nešťast-
nou výstavbou obecního obcho-
ďáku s radnicí na Palmovce. 
Dohoda, která prošla naším 
zastupitelstvem, je jediné reálné 
řešení této krize. Škoda, že se 
tato dohoda nepodařila v roce 
2019 – ušetřili bychom desítky 
milionů, které se propálily za 
různé posudky, studie, právní 
zastupování a odměny. Dnes už 
mohlo být dostavěno a budova 
by byla v provozu.

Palmovka má nyní reálnou 
naději na radikální zlepšení 
svého stavu. Magistrát převez-
me rozestavěnou budovu radni-
ce, přestaví jí pro své účely 
a zapojí ji do rozvojového území. 
Do budovy se přestěhuje možná 
sám magistrát (to by bylo skvě-
lé), možná některá z jeho organi-
zací. Dovedu si představit, že své 
místo tu získá i Praha 8 – např. 
přepážky pro výdej dokladů. 
Navíc se stane to, po čem jsem 
tak dlouho volal – divokou 
Palmovku, která je dnes zmítána 
rozdílnými zájmy soukromých 
developerů, vezme do rukou 
samo město. Postaví zde nájem-
ní byty a kanceláře tak, že se 
nebude snažit vytlouct z území 
co největší zisk, ale s ohledem na 
kvalitu života, hodnotu veřej-
ných prostranství a zájmy 
místních. 

Projekt radnice s obchoďákem 
na Palmovce byl od počátku 
nesmyslný, nevýhodný, zbytečný 
a předražený. Tehdejší koalice 
pod vedením ODS si ho prosadi-
la bez ohledu na náklady a zdra-
vý rozum. Stejné vedení navršilo 
sérii omylů a přehmatů, jejichž 
důsledkem byla právní nejistota 
a zastavení výstavby. V kombi-
naci s amatérskou smlouvou se 
stavební společností se jednalo 
o koktejl, který má pachuť ztra-
cených let, energie i peněz. 

PATRIOTI
Transparentnější 
způsob 
neexistoval, 
proto jasná 
podpora Patriotů
Budova, která měla sloužit 
občanům jako nová radnice 
a ještě nabízet komerční prosto-
ry, které by Praze 8 přinášely 
zisk. Skvělá myšlenka a skvělý 
start realizace. Konečně by se 
nedůstojné „teskáče“, hromady 
detašovaných pracovišť a zasta-
ralý „Bílý dům“  sjednotily pod 
jednu střechu. 

ALE!! Roky plynou, a když došlo 
ke změně vedení radnice před léty, 
šláplo se na brzdu, zařadila se 
prudce zpátečka a projekt se 
nepochopitelně odložil. A tak tu 
máme torzo rozestavěné budovy, 
které léta chátrá, a stále a stále 
zadlužuje Prahu 8, a konečný účet 
dělá neuvěřitelnou miliardu. Naše 
koalice tak přichází do snědeného 
krámu a táhne za sebou tenhle 
balvan, ale i snadný a laciný terč 
pro komentátory všeho bez 
odpovědnosti. 

A co my? Najdeme absolutně to 
nejtransparentnější řešení. Jako 
přímý účastník jednání vím, o jak 
tvrdá dohadování s hlavním 
městem šla, a vážím si férového 
postoje primátora Hřiba. Výsle-
dek: budovu, kterou nemáme 
šanci dostavět, převádíme na 
hlavní město, které má již připra-
vený záměr. A to vše za miliardu, 
která v sobě nese odpuštění 
dotace, ale i přímé platby. Sami 
žádáme, aby forma splátek byla 
rozdělena na několik let, tedy i po 
volbách. Příběh těžkého kamene 
pomalu končí bez vítěze, ale 
Praha 8 má na sobě každopádně 
více šrámů. Jestli někdo myslí, že 
se to mělo pronajmout, dostavět, 
tak je snílek, nebo vůbec nevnímá 
realitu a dostal by Prahu 8 do ještě 
větších malérů. Ano, je to samo-
zřejmě strašná škoda, takový 
konec projektu, který měl skuteč-
ně hlavu a patu. Osobně jsem 
upřímně rád, že se nám to podaři-
lo, protože lepší a transparentněj-
ší řešení neexistovalo. 

Jana Solomonová 
zastupitelka 
MČ Praha 8

Tomáš Hřebík 
radní  

MČ Praha 8

Petr Vilgus 
zastupitel 

MČ Praha 8

 Jiří Vítek
místostarosta  

MČ Praha 8
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Rozhovor

Letos v září zastupitelé osmého 
městského obvodu přidělili 
Milanu Špinkovi čestné občan-
ství Prahy 8.

Jak dnes vzpomíná-
te na své sportovní 
začátky a jakou roli 
v nich sehrál váš 
otec, rovněž slavný 
plochodrážník?

Vyrůstal jsem 
v rodině plochodráž-
ního závodníka, takže 
jsem byl už jako dítě 
přítomen přípravě 
motocyklů na závody. 
V šedesátých letech 
musel být na závody 
i tréninky na ploché 
dráze řidičský průkaz 
na motocykl. Tak 
jsem s trénováním na 
ploché dráze začal až 
v sedmnácti letech. 
Můj otec mi byl v té 
době rádcem 
i trenérem.

Moje tréninky 
začaly na dráze ve 
Svítkově u Pardubic. První 

kvalifikační závody do mistrov-
ství Československa jsem na 
svítkovské dráze vyhrál. Další 
kvalifikační závod byl v Třinci, 
kde byla dráha na rozdíl od 
svítkovské krátká, hluboká 
a úzká. V prvních čtyřech jíz-
dách jsem měl pád a v poslední 
páté jsem dojel poslední. Po 
závodech mi otec řekl, že se 
musím ještě hodně učit a abych 
si z toho nic nedělal, že správný 
sportovec musí umět taky pro-

hrávat. Tato slova mi pomohla 
z mého velkého zklamání. Po 
dvou sezonách na krátké dráze 
jsem si zkusil plochou dráhu na 

ledě. Otec mi to rozmlouval, že je 
to příliš nebezpečné, ale mně se 
to zalíbilo. V roce 1970 jsem 
odjel spolu s Antonínem Švábem 
a Stanislavem Kubíčkem do 
SSSR na seriál osmi přípravných 
závodů a tří semifinálových 
závodů MS. 

Jaký úspěch považujete za 
nejvýznamnější ve svém 
životě?

Ve svém životě považuji za 
největší úspěch moji rodinu. 
Manželku Marcelku a naše dva 
syny Milana a Pavla, které vy-
chovala moje žena, za což jí moc 
děkuji. Já jsem jezdil celý život 
po závodech, nejprve jako spor-
tovec, pak trenér, později jako 
mezinárodní rozhodčí FIM 
a nakonec ve funkci prezidenta 
JURY FIM.

Asi největší sportovní úspěch 
bylo vítězství v závodě o Zlatou 

SLAVNÝ PLOCHODRÁŽNÍK A „EXBOHNIČÁK“ MILAN ŠPINKA:

Mým největším úspěchem je 
rodina, následuje Zlatá přilba

 n Světoznámý závodník na ploché a ledové dráze Milan Špin-
ka dosáhl na nejvyšší mety, jakých se sportovec může do - 
t knout. Má kompletní sbírku medailí ze světového šampioná-
tu a na hlavu si nasadil velmi prestižní Zlatou helmu. Své 
trofeje a medaile vozil do Bohnic, kde léta žil. Nyní tam bydlí 
jeho prvorozený syn s rodinou.

přilbu v roce 1973. Nebylo to 
jenom moje vítězství, ale ve velké 
míře i vítězství mého otce, který 
se moc snažil v poválečných 
ročnících v tomto závodě zvítězit. 
Nejlepší jeho umístění bylo 
v desátém ročníku, kdy obsadil 
třetí místo. Jak se píše v mé 
knize, do smrti mě bude mrzet, že 
jsem nedal mému otci Zlatou 
přilbu při čestném kole na hlavu.

První medaili mistrovství 
světa na ledě jsem vybojoval 
v roce 1971 na rychlobruslařské 
dráze v německém Inzellu, 
v devatenácti letech. To byl 
první světový úspěch na ledě. 
Otec už nebyl proti. V roce 1974 
se mi povedlo s plným počtem 
bodů zvítězit ve švédském 
Nassjo a získat titul mistra 
světa. Ve stejný den 10. března 
1974 se narodil mojí švagrové 
Evě syn Petr. V roce 1976 když 
jsem odjížděl z bohnického bytu, 
jsem při rozloučení s manželkou 
utrousil s úsměvem na rtech: 
Kolikátý mám být? Žena odpo-
věděla: Přece ještě nemáš do 
sbírky stříbro. Tak jsem z ho-
landského Assenu přivezl stříbr-
nou medaili.

Máte na svém kontě nejednu 
význačnou trofej a stal jste se 
světovou osobností ve svém 

sportu. Kdy vám bylo naopak 
nejhůř?

V květnu 1976, po pádu a těž-
kém otřesu mozku při soustře-
dění před MS v Ostravě, jsem 
celý zbytek roku nemohl závo-
dit. Na podzim stejného roku mě 
lékaři dovolili fyzicky se připra-
vit na zimní sezonu. První závod 
MČR se jel 2. 1. 1977 v Táboře na 
přírodním ledě rybníku Malý 

Jordán. Hodinu před 
závodem nám vedení 
sdělilo, že nejlepší 
jezdec z MČR dosta-
ne na světový šampi-
onát nový čtyřventi-
lový motor. 
Divišovská JAWA 
vyrobila těchto 
motorů pět. Tři 
motory dostali továr-
ní jezdci I. Mauger, 
Ole Olsen a Barry 
Briggs na zimní seriál 
závodů v Austrálii. 
Čtvrtý dostal úřadu-
jící mistr světa na 
ledě Sergej Taraban-
ko a pátý zůstal pro 
nejlepšího z našeho 
šampionátu. V po-
sledním finálovém 
závodě MS na ledě 
v Assenu jsem vybo-
joval titul vicemistra 
světa a toto rozhod-

nutí mě velice překvapilo. Byl 
jsem přesvědčen, že motor 
dostanu já.

V rozjížďce se Zdenkem Kudr-
nou jsem prohrál start a čtyři 
kola jsme jeli vedle sebe. Do 
poslední zatáčky došlo mezi 
námi ke kolizi a já jsem z výjezdu 
ze zatáčky vyjel z dráhy, která 
byla vyznačena gumovými 
kužely. Levým kolenem jsem 

Do smrti mě bude 
mrzet, že jsem otci 

nedal Zlatou přilbu při 
čestném kole na hlavu.

Moje výhoda, na rozdíl 
od švédských, 
německých, 

holandských nebo 
finských závodníků, 

byla ta, že jsem se učil 
ve škole rusky

STAROSTA ONDŘEJ GROS předává Milanu Špinkovi ocenění Čestný občan Prahy 8
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narazil do kuželu a noha se 
dostala do drátů zadního kola. 
První pomoc nebyla zrovna 
nejlepší. Po vymontování zadní-
ho kola a vyproštění mé zlome-
né nohy v holeni, mě naložili na 
nosítka, a protože jsem neměl 
nohu v dlaze, chodidlo s půlkou 
holenní kosti mi spadlo z nosí-
tek. Tehdejší můj trenér Antonín 
Kasper se na mě smutně podíval 
a nohu mi dal zpátky na nosítka. 
Další rok léčení! Druhý úraz, 
který mě vyřadil za sportovní 
činnosti.

Jaký je recept na špičkový 
sportovní úspěch?

Vítězství v každém sportu je 
mozaika, která se skládá z mno-
ha faktorů. Je to 100 procentní 
fyzička či psychika a okolní 
vlivy, kterých je mnoho. Napří-
klad počasí, pohoda v rodině 
a tak dále. Sportovec, který je 
ve špičce, musí mít mozaiku 
kompletně stoprocentní. Což 
v mém případě už nebylo. 
V roce 1980 jsem se vrátil na 
zimní sezonu a se Zdenkem 
Kudrnou jsme ještě ve dvojicích 
na MS vybojovali třikrát v le-

tech 1980, 1981 a 1982 titul 
vicemistrů světa.

Takže vaše nejúspěšnější 
disciplína byl led…

Ano, proto jsem rád jezdil do 
tehdejšího SSSR, kde byl kvalitní 
led a možnost absolvovat kvalit-
ní přípravné závody před MS. 
Moje výhoda, na rozdíl od švéd-
ských, německých, holandských 
nebo finských závodníků, byla 
ta, že jsem se učil ve škole rusky, 

a tudíž jsem znal azbuku. Do 
dneška mám v Rusku mnoho 
fanoušků a kamarádů. 

Jak rozdílné byly podmínky 
tréninku a závodění v tehdej-
ším Československu a ve 
Velké Británii?

Pro sezonu 1979 mi bylo 
nabídnuto angažmá v anglické 
plochodrážní lize za klub 
Ipswich Witches. Již v roce 1976 
jsem měl podepsanou smlouvu 

s Barry Briggsem do klubu Hull. 
To však překazilo zranění v Ost-
ravě. V sezoně 1980 a 1983 jsem 
ještě startoval za klub Swindon 
Robins. Ale už jsem nebyl 
stoprocentní.

V anglické lize se před závo-
dem netrénuje. Po poslední jízdě 
se ještě nechal stadion osvětlen 
a mladí závodníci, kteří si zapla-
tí, mohou zatrénovat. Jinak se 
pořádají tréninkové školy pro 
začínající závodníky. V mém 
klubu v Praze na Markétě se 
pravidelně trénuje, až na výjim-
ky, každé úterý a čtvrtek od 16 
hodin.

Jaké máte vzpomínky na život 
v Bohnicích?

V roce 1974 jsem se oženil 
s Marcelkou, 10. března téhož 
roku jsem vyhrál MS a v dubnu 
jsme se stěhovali do nového 
bytu v Bohnicích. Školka i škola 
skoro za barákem, do obchodu 
kousek, ale hlavně čisté ovzduší 
a kousek do přírody, co víc si 
přát. Dodnes v našem bohnic-
kém bytě bydlí náš prvorozený 
syn Milan se svou manželkou 
Lenkou a dvěma syny. (jf)

www.mlp.cz

PŘEDVÁNOČNÍ ODDECH 

Zpěvačka Jitka Rosypalová vás spolu se svými přáteli muzikanty naladí na
příjemnou předvánoční notu. Uslyšíte méně známé vánoční písně.

Přihlaste se osobně na pobočce nebo na telefonním čísle 770 130 252.

Vánoční koncert 

Čtvrtek 9. prosince  17.30 do 18.30

Vstupné zdarma

Pobočka Bohnice, Těšínská 600/4, Praha 8

S OTCEM v depu ve Swindonu

UŽ SE BRUSLÍ!

Hřiště u ZŠ Glowackého

      
Podřipský kvintet

Praha 8 - Bohnice
Glowackého 555/6

KLUZIŠTĚ

5.12. 18:00

Mikulášská
na ledě

Vánoční 
koledy

  4.12. 14:30
  9.12. 17:00 
16.12. 16:00
20.12. 15:00

Kluziště Praha 8
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8
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Školství

Za přísných protiepidemických 
opatření a v souladu s aktuální-
mi vládními nařízeními se žáci 
9. ročníku se svými třídními 
učitelkami zúčastnili již 8. roční-
ku akce věnované řemeslům 
a jejich budoucnosti. Na Novo-
městské radnici se setkali nejen 
s řemesly a řemeslníky, ale 
hlavně se zástupci a žáky škol, 
kde se související obory vyučují. 

Děti se tak dostaly do přímé-
ho kontaktu s představovaný-
mi řemesly, mohly si vyzkoušet 
pod odborným dohledem práci 
s dlátem, jehlou, keramickým 
jílem, papírem, textilií, sklem či 
dráty. Velký zájem projevily 
tradičně o aktivity kadeřnické, 
kosmetické, cukrářské, ale 
i aranžérské či designérské.

V poslední době jsme se totiž 
více než kdy předtím mohli 
přesvědčit, že řemesla jsou 
nejen živá, ale jsou zcela zásad-
ní pro život. Dávají člověku 
možnost samostatnosti a nezá-
vislosti, možnost pomoci dru-
hým i vybudovat stabilní 
živobytí. Krejčové, truhláři, 
zedníci, instalatéři, automecha-
nici a mnoho dalších řemesel 
má nejen zlaté dno, ale trpí také 
značným nedostatkem 
zájemců. 

Možná se některý z našich 
šikovných deváťáků rozhodne 
pro práci v oboru, se kterým se 
seznámil právě na této povede-
né akci.

Třídní učitelky 9.A a 9.B

Hlavní její zásadou je, že skuteč-
ně dobré vzdělání musí připra-
vovat na rychle se měnící život 
jedenadvacátého století. Škola 
používá vlastní vzdělávací 
program, který klade důraz 
nejen na znalosti, ale také na 
rozvoj tvořivosti, na emoční 
a sociální růst. Děti se tady učí 
vlastně pořád – ale přitom se 
také dobře baví.

Například angličtinu žáci 
vstřebávají od samého začátku 
od rodilých mluvčích podobným 
způsobem, jako se malé dítě učí 
mateřštinu. Nebiflují slovíčka 
a nepřekládají z češtiny, ale učí 
se anglicky přímo myslet, a tak 
se postupně stávají bilingvními. 
Důkazem, že to opravdu funguje, 
jsou výsledky cambridgeských 
testů: děti, které prošly odpoled-
ním programem v minulých 
letech, v nich obvykle značně 
převyšují své vrstevníky. 

A co třeba výuka čtení? Pokud 
se domníváte, že tady se moc 
nového vymyslet nedá, jste na 
omylu. „Umět číst“ a „být čtená-

řem“ jsou dvě odlišné věci, a PED 
Academy School klade důraz i na 
to druhé. Má vlastní řadu výuko-
vých knih, ve kterých si už se 
znalostí několika prvních pís-
men mohou děti začít samy číst 
první příběhy skřítků Tosamů. 
Na tyto první čtenářské příběhy 

LIBEŇ

Škola, která myslí na budoucnost
 nV novém komplexu DOCK kolem libeňských zátok zahájila 

i díky podpoře městské části Praha 8 svou činnost nová sou-
kromá škola – PED Academy School. Její vzdělávací program 
je založen na mnohaletých zkušenostech s bilingvním 
odpoled ním vzděláváním žáků prvního stupně. 

pak v dalších ročnících navazuje 
vlastní řada učebnic českého 
jazyka. 

Zajímavý výukový systém 
používá škola i v matematice. 
Jeho podstatu asi nejlépe shrnu-
je jedna ze spoluautorek origi-
nální učebnice, speciální peda-
gožka Renata Wolfová: 
„Matematika je nesmírně zajíma-
vá – jenže bez spolehlivých 
základů se v ní daleko nedosta-
nete. Je to, jako kdybyste chtěli 
vyrazit na výlet a neměli pořád-

né boty. Úkolem výuky v první 
a druhé třídě je právě dát dětem 
pohodlné, spolehlivé a dobře 
vyšlápnuté pohorky, ve kterých 
pak už světem matematiky 
dojdou, kam budou chtít.“

PED Academy School ovšem 
používá i další, ne tak docela 
typické způsoby rozvoje myšle-
ní. Například každý den začíná 
„duševní rozcvičkou“, při které se 
způsobem přiměřeným věku 
používají logické a stolní hry 
a především šachy, které učí děti 
plánování, soustředění a trpěli-
vosti. Hned od první třídy se 
zařazuje zábavná výuka progra-
mování, protože počítačová 
gramotnost je dnes téměř stejně 
důležitá jako gramotnost 
skutečná.

Důležitá je spolupráce s rodiči. 
Jsou ceněnými partnery, kterým 
škola poskytuje všemožnou 
podporu a informace. 

Škola vznikla jako součást 
rozvojového území na obou 
stranách Libeňského mostu. 
V souvislosti s chystanou vý-
stavbou na Rohanském ostrově, 
a s ní spojeným nárůstem počtu 
obyvatel, radnice Prahy 8 již 
chystá projekt nové základní 
školy poblíž Švábek.

(sb, tk)ŠKOLA SE SOUSTŘEDÍ na bilingvní vzdělávání žáků prvního stupně.

ZŠ HOVORČOVICKÁ

Řemesla živě a pro život

ŽÁCI SI MOHLI VYZKOUŠET různá řemesla tak říkajíc na vlastní pěst. 
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Soutěž byla vyhlášena ve čtyřech 
kategoriích – racionální pokrm 
pro nemocné a seniory, bezmasý 
rostlinný pokrm, svačinky pro 
děti od tří do šesti let a pokrm 
pro mládež od 11 do 18 let. Sou-
těž je koncipovaná jako dvouko-
lová. V prvním kole odborná 
komise vybrala z  anonymizova-
ných přihlášených pokrmů 
desítku finalistů pro každou 
kategorii. Školní jídelna MŠ Na 
Korábě se přihlásila do tří katego-
rií, ve dvou postoupila do finálo-
vého kola. V něm soutěžní pokr-
my hodnotila komise sestavená 
z devíti odborných komisařů 
z řad profesionálních kuchařů, 
nutričních terapeutů a zástupce 
MŠMT. Dva techničtí komisaři 
hodnotili práci přímo při vaření. 

Zaměřili se na hygienu, pořádek 
na pracovišti, zvládání kulinář-
ských technik, využití surovin, 
odpadovost a tak dále. Ostatních 
sedm pak hodnotilo vzhled 
pokrmu, chutnost, nápaditost, 
použité suroviny, nutriční vyvá-
ženost, servírování a další para-
metry. Soutěžící připravovali 
15 degustačních porcí.

Soutěžní tým MŠ Na Korábě 
(vedoucí školní jídelny Lucie 
Francová a hlavní kuchařka 
Kristina Horňáková), v prvním 
soutěžním dni představily svůj 
recept na bramborový salát 
s čočkou beluga, pečenou dýní 
a uzeným tofu v soutěžní katego-
rii bezmasý rostlinný pokrm. 
Podmínkou kategorie bylo užití 
pouze rostlinných produktů. Za 

SOUTĚŽ

Kde se dobře vaří? V MŠ Na Korábě
 nČtvrtý ročník soutěže o nejlepšího kuchaře či kuchařku ve 

společném stravování pořádané Asociací kuchařů a cukrářů 
ČR skončil. A velmi úspěšně pro Mateřskou školu Na Korábě. 
Ta se gastronomického klání účastnila již potřetí, v minulých 
letech si odvezla trofeje v podobě 2. a 3. místa. 

svůj výkon obdržely 4. místo. 
Vítězem v této kategorii se stal 
kuchař zařízení Léčebné lázně 
Konstantinovy Lázně, a. s., s pokr-
mem medailon z červených fazolí, 
petrželkové pyré s kapustou. 

MŠ Na Korábě soutěžila i dru-
hý soutěžní den, kdy probíhalo 
finále v kategorii svačinky pro 
děti od tří do šesti let. Podmín-
kou bylo připravit dvě slané 

svačiny a jednu sladkou. Soutěž-
ní tým, ve stejném složení jako 
den první, představil menu 
sestávající z ředkvičkové poma-
zánky s mandlemi, špenátové 
palačinky ze špaldové mouky 
s uzeným lososem a avokádovo-
banánového dezertu. V této 
kategorii se MŠ Na Korábě stala 
absolutním vítězem. 

Kolektiv ŠJ a MŠ Na Korábě

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI                  
Představení označená jako Pronájem otevřený veřejnosti si můžete 
rezervovat, ale vstupenky se prodávají až večer před představením.

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

Klapkova 26, Praha 8.  Rezervace: www.divadlokh.cz, 284 681 103.  

PROSINEC 2021

1/12 st
19:00 

2/12 čt 
19:00 

6/12  po 
19:00

10/12 pá 
19:30

13/12 po 
19:00 

15/12 st 
19:30

16/12 čt 
19:30 

22/12 st 
19:00

04/12   so 
10:00; 14:00; 
17:00 

05/12  ne 
10:00; 14:00; 
17:00

09/12  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

10/12 pá 
9:00, 10:30

11/12  so 
10:00

12/12  ne 
10:00

17/12  pá 
9:00; 10:30

18/12  so 
10:00

19/12  ne 
10:00

J. Lokos - W. Shakespeare: ZA OPONOU. Romeo a Julie trochu 
jinak. Nesetkáte se s násilím a krveprolitím, bitkami ani mordy. U nás náš mladý 
zamilovaný pár smrt nerozdělí.Hraje Naše divadlo Praha. Pronájem otevřený veřejnosti.  
Vstupné 200 Kč.

JOSEF FOUSEK - PUSA NA ŠPACÍR. Recitál básníka, písničkáře  
a humoristy. Vstupné 200 Kč/150 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER s PAVLEM ZEDNÍČKEM. S oblíbeným hercem, 
moderátorem, bavičem a dabérem si bude povídat Jiří Vaníček. Vstupné 150 Kč/100 Kč.

… A NEBO TAK. Folkový koncert. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 100 Kč.

Karel Čapek: R.U.R. Inscenace na motivy slavné hry K. Čapka. Lidé 
degenerují, svět je zamořen roboty. Nestávají se z nás loutky?... Pro dospělé diváky  
s loutkami hraje Divadlo Buchty a loutky. Vstupné 150 Kč/100 Kč.

DÍVČÍ VÁLKA. Nesmrtelná komedie Františka Ringo Čecha aneb jak to Alois 
Jirásek neviděl. Hraje Divadlo Okko. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/160 Kč.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ s Akademickým orchestrem 
ČVUT. Vánoční hudební dárečky, koledy a mnoho netradičních překvapení 
přinese setkání s jedinečným českým univerzitním orchestrem ČVUT. Zpěv Daniela 
Demuthová. Vstupné 100 Kč.

VEČER SVĚTOVÝCH MUZIKÁLŮ. Koncert v podání předních 
českých muzikálových a operních zpěváků. Ve svátečním pořadu zazní oblíbené písně  
z muzikálů West Side Story, My Fair Lady, Bídníci, Dracula, Pomáda a mnoha dalších. 
Účinkují Jan Kříž, Marie Křížová a Oldřich Kříž. Vstupné 150 Kč/100 Kč.

VODNÍKOVA HANIČKA. Mikuláš. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

HONZA, ČERT A KAŠPÁREK. Mikuláš. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ. Koledy, vánoční písně a povídání o vánočních 
tradicích v podání souboru Musica Dolce Vita. Vystoupí také dětský herec ze seriálu Ulice nebo 
filmu Božena Felix Šrámek, který nám představí malou a velkou harfu. Od 6 let.

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

BROUČCI. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

VÁNOČNÍ POHÁDKA. Dobrosrdečné čepičářce Marjánce ďábel přičaruje bohatství,  
a to ji promění ve zlou a chamtivou. Změna její povahy zasáhne ovčáka Toníka a ten na radu 
anděla vezme Marjánku do Betléma. Narozením Ježíška ďábel ztratí svoji moc nad světem  
i Marjánkou. V pohádce si připomeneme také staré vánoční zvyky a obyčeje. Hraje Divadýlko 
Mrak. Od 3 let.

VÁNOČNÍ POHÁDKA

BROUČCI. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

Program může být upraven v souvislosti s nařízeními vlády proti šíření viru COVID 19.  Aktuální informace na www.divadlokh.cz. 

KUCHAŘKY 
Z MŠ NA 
KORÁBĚ  
zvítězily v kategorii 
svačinky pro děti 
od tří do šesti let.



18 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / PROSINEC 2021  www.praha8.cz18

Inzerce

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v letech 2021 a 2022 na

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 20. února 2022
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

21. a 22. března 2022
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Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými 
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

15.12.2021 - 4.2.2022

tzv. Bílý dům,
U meteoru 6, Praha - Libeň

PRAHA 8 VE DNE V NOCI

Praha 8 vás srdečně zve na
výstavu nejlepších soutěžních
fotografií.

VSTUP ZDARMA

PO, ST: 8:00 - 17:00
ÚT, ČT: 8:00 - 15:30
PÁ - NE, SVÁTKY: Zavřeno

Konání výstavy se bude řídit aktuálními krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva
zdravotnictví. Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

Charita Česká republika organizuje v lednu 2022  
Tříkrálovou sbírku.

Její	výnos	je	určen	na	podporu	sociálních	služeb	Charity	a	projektů	lidem	v	nouzi.

Věříme, že sbírka proběhne tradičně a tři králové budou moci 
od 1. do 16. ledna 2022 vyrazit s pokladničkami do ulic.

Sbírku	můžete	podpořit	i	zasláním	příspěvku	do	virtuální	kasičky	přes			
https://www.trikralovasbirka.cz/	nebo	prostřednictvím	QR	kódu.

Předem Vám děkujeme za Vaši štědrost.

Dětská lidová muzika Osminka a Základní umělecká škola Taussigova
vás srdečně zvou na představení s nadílkou pro veřejnost

„Přišel k nám 
Mikuláš “

v koncertním sále ZUŠ Taussigova

2. 12. 2021
od 17.00 hodinTěšíme se na Vás!

Nůše na dárky se jmenovkou ve foyeru sálu. 
Vstupné dobrovolné.
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Pod Prahou leží rozsáhlá 
teplárenská soustava jakou 
má málo měst na světě. Síť 
tepen zásobujících hlav-
ní město teplem je zcela 
unikátní a patří k největším 
a nejvýznamnějším dílům 
evropského teplárenství. 
Její součástí je více než 700 
kilometrů tepelných sítí, 
které provozuje společnost 
Veolia. Jenom tepnami 
Pražské teplárenské ze sku-
piny Veolia napojenými na 
mimopražský zdroj proudí 
170 tisíc kubíků horké vody, 
což je pro představu asi 80 
plaveckých bazénů. 

Domovní kotelny by 
mohly zvýšit emisní 
zátěž v metropoli
Dálková výroba tepla je 
ekologickým řešením, které 
pomáhá snižovat emisní 
zátěž ve městě. Pro jeho 
obyvatele znamená zároveň 
komfort, pohodlí a bez-
údržbovost. Pro radní zase 
jediný rozumný způsob, jak 
splnit klimatický plán Prahy 
bez zbrklého přepřahání na 
pálení fosilního plynu v do-
movních kotelnách. Úplným 

nahrazením sítě tepen dál-
kového vytápění domovními 
nebo blokovými kotelnami 
by se totiž zhoršila emisní 
situace téměř na polovině 
rozlohy Prahy! Uvnitř hlavní-
ho města by se tak vypro-
dukovalo až 207 tun emisí 
oxidů dusíku ročně a nízké 
komíny domovních kotelen 
by nedokázaly dostatečně 
rozptýlit spaliny do ovzduší. 

To znamená, že téměř polo-
vina Prahy by začala dýchat 
horší vzduch. 

Centrální vytápění 
z odpadu
Dálkové vytápění umožňuje 
využít i tepla z nerecyklo-
vatelného odpadu, který by 
jinak skončil na skládkách. 
Zdrojem je Zařízení pro 
energetické využití odpa-

dů Malešice (ZEVO). Ročně 
smysluplně zpracuje 31 tisíc 
vagónů komunálního od-
padu z celé Prahy a díky síti 
teplárenských tepen vyhřeje 
20 tisíc domácností a ně-
kolik průmyslových areálů. 
V plánu společnosti Veolia, 
která pražské tepny provo-
zuje, je postupný přechod 
na čisté a obnovitelné zdroje 
paliva. Plyn v tomto plánu 
hraje jen přechodnou roli, 
Veolia hledá cesty, jak fosilní 
paliva nahrazovat biomasou 
a dalšími obnovitelnými 
zdroji. Velmi perspektivní je 
energetické využívání odpa-
dů, ať už je to kromě výše 
zmíněného komunálního 
odpadu likvidace kalů ane-
bo odpadní teplo z čistíren 
odpadních vod.

Odpojování od dálkového 
vytápění je likvidační
Historie pražských tepláren-
ských tepen se začala psát 
v areálu bývalé Elektrárny 
Holešovice již v roce 1928. 
Ročně se na ně připojí 4500 
nových domácností, celkově 
pak tepny provozované spo-
lečností Veolia zásobují více 
než třetinu trhu s tepelnou 
energií v hlavním městě. 
Odpojováním domů a ce-
lých čtvrtí od této soustavy 
ničíme nejen unikát evrop-
ského významu, ale sami 
sobě strkáme nos do kouře 
ze spáleného plynu.

Pod městem leží evropský unikát
 � Cesta za splněním 

klimatického plánu 
by měla výjimečnou 
technologii chránit 
nikoli likvidovat.

Teplo do jednotlivých domů přichází z výměníkové stanice, která přebírá dálkové teplo od tep-
lárny. Tyto technické stavby nemusí být nudné, Pražská teplárenská pomalovala své výměníkové 
stanice pestrými barvami.

placená inzerce
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI

 `MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, 
stěrky a sádrokarton. Sezonní 
sleva 10 %. Volejte na tel.:  
603 432 476.

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

 `ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO 
POTRUBÍ A KANALIZACE, 
veškeré instalatérské práce, 
topenářské práce. Nepřetržitě! 
Rekonstrukce koupelen 
a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 737 415 417

 ` INSTALATÉR – TOPENÁŘ 
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy 
a montáž vodovodních baterií, 
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, vodoměrů, 
kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 421 968, 737 415 417. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz

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

 `ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE revize 
domů, SVJ, BD, škol. Odstra nění 
revizních závad, nová el. vedení,  
opravy v bytech a domech.  
www.elektrikarerben.cz.  
T.: 604 516 344

 `ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ 
Provádím veškeré zednické, 
malířské, obkladačské, 
podlahářské a bourací práce. 
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce 
bytu domu, nebytových prostoru. 
Volat 606 125 116.

 `REVIZE ELEKTRO. Revize 
elektroinstalací, spotřebičů 
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215

 `OPRAVA ŽALUZIÍ-
VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK 
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ 
PLASTOVÝCH OKEN-
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA 
LODŽIE-SÍTĚ PROTI HMYZU 
Tel.: 733 720 950,  
pavel.janci@email.cz

 `FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY 
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ 
A KUCH. DESEK. Instalace 
sprchových koutů a boxů-senioři 
sleva! Pokládka dlažby, obkladů, 
PVC, koberců. Štukování, 
malování, lepení podhledů. 
Sekání trávy a vyklízení.  
T.: 777 325 466,  
janmachac66@seznam.cz

 `RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů. 
Zahrady. Tel.: 606 662 223,  
723 899 561

 `ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY, 
pergoly, baldachýny, plisé, sítě 
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže, 
čalounění dveří+těsnění. Zdeněk 
Petříček, tel.: 606 350 270,  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

 `ELEKTROINSTALACE NOVÉ 
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich 
odstranění. I v panelových 
domech. Výměna rozvaděců.  
Tel.: 608 278 778.  
POLACEK.L@seznam.cz

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

 `MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, čištění koberců 
a čalouněného nábytku.  
Tel.: 723 339 160, 777 316 680

 `MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU 
rychle, kvalitně a čistě,  
tel.: 736 734 947

 ` INSTALATÉR ŠVÁRA.  
Tel.: 728 324 916

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

 `ZEDNICKÉ, obkladačské 
a malířské práce. Tel.: 602 386 895, 
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz

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

SLUŽBY

 `HODINOVÝ MANŽEL. Údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 
pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce 
a jiné. Tel.: 773 168 170

 ` !ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv za rozumnou 
cenu. Stěhování. Tel.: 773 484 056

 `POTŘEBUJETE POMOCT SE 
STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍM? 
Vyklízíme, vykupujeme 
a odvážíme z bytů, půd, sklepů 
atd. LEVNĚ. Tel.: 702 410 965, 
601 094 532. 7 dní v týdnu.

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

 `LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ 
– vyklidíme Váš dům, byt a jiné. 
Pracujeme levně, rychle, kvalitně 
– i o víkendu. Ceny dohodou. 
Roman. Tel.: 608 884 148,  
775 520 155

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

 `POKÁCÍME NEVHODNĚ 
VYSAZENÝ vzrostlý strom 
u vašeho domu z naší 
vysokozdvižné plošiny. Stromy 
rozřežeme odshora dolů po 
kouskách, odpad odvezeme, 
pařezy vyfrézujeme. Vhodné 
během vegetačního klidu do 
konce března. Zkrátíme i další 
vzroslou zeleň. Tel.: 724 006 275. 
E-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plosina

 `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

 `Hodinový manžel elektro, voda 
a další práce. 40 let praxe na rek. 
bytů. Tel.: 602 366 135

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

 `Trápí vás počítač? Počítejte 
s námi! Provádíme čištění, 
zrychlení, instalace, opravy, 
konzultace, obnovu dat i výkup 
zařízení. Volejte 731 732 737. 
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

 ` INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE, ÚKLID 
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA 
ZAHRAD. Tel.: 602 835 102

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

 `ŽALUZIE-LODŽIE-ROLETY: 
montáže a servis. Česká výroba. 
Volejte 605 862 441

 `Zpracování účetnictví, daňové 
evidence, mezd, přiznání DPPO, 
DPFO, DPH. Tel.: 603 422 080, 
blankad.dvorakova@seznam.cz

 ` 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

 ` STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA - 
prádlo se snadno vytáhne ke 
stropu a nepřekáží. Montáž:  
T.: 602 273 584

 `VÝROBA, OPRAVY, A OPRAVY 
ŽALUZIÍ, SÍTÍ, ROLET, 
SPOUŠTĚCÍCH GARNYŽÍ, 
BROUŠENÍ NOŽŮ A NŮŽEK. 
U Pazderek 146, Praha 8,  
tel.: 774 858 102
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REALITY POPTÁVKA

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

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

 `Koupím menší byt Praha 8, 9. 
Jsem přímý zájemce. T.: 604 231 509

 `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

 ̀Přímý zájemce koupí 2KK-3+1. 
Ideálně před rekonstrukcí. Finance 
v hotovosti do týdne. Vyplatíme 
i provizi za tip. UNGELT INVEST 
SRO. T.: 776 672 943

 `Vyměním 1+kk Karlín OV, za 
větší OV, DV, byt, dům. Stěhování 
zařídím, zaplatím. Vypomůžu se 
službami aj., tel. 704 616 188

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 nemo- 
vitosti. Zdarma tržní odhad a pora- 
denství. Spolehlivost. www.
martinkratochvil.cz. Tel.: 777 150 350

REALITY PRONÁJEM

 `Hledám menší byt do 14 tisíc 
nebo větší do 19 tisíc jen pro 
2 osoby - pár. Ideálně na 2 roky 
a více, může být balkon, centrum 
do 30 minut. Zařízení na dohodě. 
RK nevolat. Děkuji. T.: 605 845 088

 `Nabízím k pronájmu byt 2+KK 
v P-8, Čimice, Křivenecká ul.  
Tel.: 605 813 622

 `PRONAJMU POSLEDNÍ VOLNÉ 
KRYTÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
(KAMERY) U METRA LÁDVÍ.  
TEL: 777 003 033.

 `PRONAJMU KANCELÁŘE 62 m² 
u metra Ládví. Tel.: 777 003 033

NÁKUP – PRODEJ

 `AUTO DO 30 000 Kč koupím.  
T.: 602 889 740

 `Ořechy-králíky-vajíč-brambory 
T.: 723 266 481

 `KNIHY A KNIŽNÍ 
POZŮSTALOSTI, koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 `Koupím staré šperky i poškozené 
zlaté mince, stříbrné předměty, 
staré zbraně, hodinky atd. INTER-
ANTIK Praha 9, Pod Pekárnami 3, 
T.: 605 829 440 po 10h. Děkujeme, 
za telefon předem!

 `KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY. Příjedu. T.: 721 442 860

VÝUKA – KURZY

 `Příprava na přijímací zkoušky, 
doučování, tel.: 737 112 013

 `VÝUKA MATEMATIKY - 
přijímačky pro žáky 5, 7, 9 tříd. 
Soukromé hodiny. T.: 606 670 724

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 
k vám domů, tel.: 724 909 592

 `Masáže Marika Tomanová: 
reflexní, hloubkové a relaxační 
masáže, práce s meridiány, 
dárkové poukazy. Podlipného 14.  
Tel.: 705 114 184.  
www.masazetomanova.cz

NABÍDKA PRÁCE

 `Technik/Montér stínící techniky 
v Praze a Středočeském kraji. 
Pracovní poměr hlavní,  ŽL, 
Dohoda o provedení práce. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. 
777 038 000 nebo e-mail:  
gato@gato.cz

 `Domovník / Údržbář/ Byt 
zdarma. Hledáme šikovného 
a technicky zdatného pracovníka 
na výpomoc v bytovém domě 
(105 bytů). Opravy drobných 
závad, malování, obsluha a údržba 
technických zařízení, všeobecná 
pomoc při správě nemovitosti. 
Požadujme: Pracovitost, 
spolehlivost, pečlivost, technické 
myšlení, samostatnost, ŘP 
sk. B. Čistý TR. Nabízíme: 
Malý správcovský byt pro 2os 
zdarma, dobré platové podmínky 
a dlouhodobou spolupráci. Práce 
na IČ. Nástup možný ihned.  
Tel.: 601 373 000 E-mail: 
palmovka@centrum.cz 

TECHTLE MECHTLE 
A KOČKY 

www.techtlemechtlerevue.cz

 6. 12. 2021 od 20:00
Kulturní dům LÁDVÍ 

PRAHA 8, Burešova ul.
vstupenky: www.ticketportal.cz
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Inzerce

Město jako přízrak
Pražské inspirace Jaroslava Foglara
3. 9. 2021 – 4. 9. 2022
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město

 

Tajemná Stínadla
Sada karet vás provede prostřednictvím různých úkolů 

výstavou. Cílem je sestavit zprávu a získat odměnu. „Průvod-
ce“ má variantu i pro organizované skupiny. 

Venkovní hra Stínadla
Hráči hledají podle slepé mapy Stínadel 17 míst, 

na kterých plní 17 úkolů. Cílem je získat 17 unikátních 
stínadelských pamětních karet a vyluštit závěrečnou tajenku.

Soutěže k výstavě  Město jako přízrak 
pro jednotlivce, rodiny, skupiny, oddíly, 

školní třídy:

Tyto doprovodné programy 
vznikly za spoluúčasti 
městské části Praha 1.

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

PROSINEC

ČT 10.0016

PO 19.0013

PÁ 19.0017
SO 18 19.00

ÚT 19.3014

SO 19.0011
NE 19.3012

PÁ 19.0010
ČT 19.0009

Veřejná 
generálka

Cabaret Calembour,
host divadla

Premiéra

ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU

KRÁLOVA ŘEČ

ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU
EDITH A MARLENE

JAK SBALIT ŽENU 2.0

VIŠŇOVÝ SAD
KALAVEČER KALAMBÚR

TOVÁRNA NA ZÁZRAKY

294 STATEČNÝCH

SO

PÁ

19.00

19.30

04
03

ČT 19.0002
ST 19.3001
ST 19.0001

ST 19.0008

ÚT 19.3007
ÚT 19.0007

Koncert

Zadáno

Cabaret Calembour,
host divadla

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

KVIDOULE 3+KK

PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

FAUST

Pavlíček + Načeva + kvartet

BEZRUKÝ FRANTÍK

POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

NORA

KoncertÚT 20.00

19.00

21

PÁ 17.0031
ST 19.0029
ÚT 19.0028
PO 19.0027
ST 22

PO 19.0020
Robert Křesťan

BEZRUKÝ FRANTÍK

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

EDITH A MARLENE

294 STATEČNÝCH

ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / PROSINEC 2021  www.praha8.cz 23

certy, vlastnoruční pečení sla-
ných i sladkých pochoutek 
s posezením u kávy. Klienti také 
velice rádi využívají místnost 
Snoezelen. Účinkem Snoezelenu 

Zdravotní a sociální péče

Služba je poskytována klientům 
a jejich rodinám na nezbytně 
nutnou dobu, než jsou klienti 
schopni navrátit se do svého 
domácího prostředí nebo je 
vyřešena jejich situace.

Ubytování poskytujeme 
v jednolůžkových a dvoulůžko-
vých pokojích. Zařízení je konci-
pováno tak, aby vytvářelo pro-
středí a životní podmínky, které 
se velmi podobají domácímu 
prostředí. To vše k maximální 
podpoře klientů v soběstačnosti 
a snaze o jejich další rozvoj.

Dům sociálních služeb nabízí 
svým klientům během pobytu 
široký výběr aktivit, které rádi 
využívají. Oblíbenou je pravidel-
ná canisterapie s pejsky. Indivi-
duální, ale i skupinová, je vhod-
ná k rozvoji jemné motoriky, 
potlačení negativních pocitů 
a přispívá také k rozvoji sociální-
ho cítění klientů. Pravidelnými 
aktivitami jsou rovněž tréninky 
kognitivních funkcí, luštění 
křížovek, pravidelné kondiční 
cvičení a procvičování jemné 
motoriky, návštěva kněze, kon-

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10.

11.

1.	 chem.	značka	hliníku
2.	 svátek	24.	12.
3.	 bývalý	český	prezident
4.	 dlouhý	zub	u	savců
5.	 čas	před	Vánocemi
6.	 zákonná	ochrana	vynálezů

7.	 severský	stát	(království)
8.	 národní	strom
9.	 luštěnina
10.	 dopravní	prostředek
11.	 kulatá	mapa

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S. K. NEUMANNA

Odlehčovací služba. Vítaná 
pomoc pro pečující

 nPosláním naší odlehčovací služby je zejména odlehčit a za-
stoupit pečujícího člena rodiny nebo známého, a umožnit mu 
tak nezbytný odpočinek a čas k načerpání dalších sil pro péči 
o svého blízkého. Odlehčovací služba je vhodná také pro 
klienty, kteří nemohou zůstat v domácím prostředí sami, 
potřebují rekonvalescenci a péči například po hospitalizaci 
v nemocnici. 

CANISTERAPIE patří mezi nejvyhledáva-
nější aktivity klientů odlehčovací služby.

je stimulace smyslů a integrace 
smyslového vnímání. Klienti si 
v bezpečném prostředí vychut-
nají odpočinek a zároveň na ně 
působí množství podnětů, které 
mají pozitivní vliv na jejich 
senzoriku. Ke klientům přistu-
pujeme individuálně a snažíme 
se mobilizovat jejich fyzické 
a psychické schopnosti a doved-
nosti. Naším hlavním úkolem je, 
aby opouštěli naši službu v dob-
ré psychické a fyzické kondici. 

Miroslava Vojtová,  
vedoucí pobytové odlehčovací služby

Kontakt:
Sociální a ošetřovatelské 
služby Praha 8 (SOS Praha 8)
www.sospraha8.cz
tel.: 607 190 170
e-mail: miroslava.vojtova@
sospraha8.cz

placená inzerce

Posvícení. Tak zněla tajenka doplňovačky z přechozího vydání 
Osmičky. Řešení z aktuálního čísla charakterizuje dobu spojenou 
s očekávaným příchodem Spasitele. 

Opět luštíte o tři detektivky, tentokrát nazva-
né Vánoční případ od autorky Jitky Ludvíkové. 
Znění tajenky posílejte do 10. prosince 2021 na 
známý e-mail: vladimira.ludkova@praha8.cz.

Vylosovanými luštiteli jsou pan B. a paní R. B. 
a J. K. Gratulujeme.

Prosincová doplňovačka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Zdravotní a sociální péče – CAP

Pondělí
  8:00–12:00  Přístup na internet    
  8:00–9:00  AJ pro začáteční-

ky – F. Urban
  9:30–11:00  FJ – Ing. K. Krpejš 

(zastoupen P. Přibylem)
  9:30–12:00  Nordic Walking 

pro méně zdatné – L. Čipera 
Informace na webu:  
klus-osmicka.webnode.cz 

  10:00–11:00  Cvičení na 
židlích – I. Kostečková

  11:00–11:50  AJ Language 
Titbits – PhDr. J. Sukopová

  13:00–14:00  AJ Repeating 
English – zač. a mírně pokr. 
V. Machulková

Úterý
  8:00–9:30  Přístup na 

internet    
  8:00–8:50  AJ pro začáteční-

ky – F. Urban
  9:00–10:00  AJ pro mírně 

pokročilé – Ing. P. Vondráček 
  9:30–11:00  Dramaticko-reci-

tační kroužek – Z. Poková
  10:00–11:00  Školička PC 

– konzultace – Ing. V. Pázler  
(14. 12.)

  10:00–11:30  NJ pro mírně 
pokročilé – J. Kříž

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů 
 Praha 8, Burešova 1151/12 tel.: 283 881 848 
email: cap@sospraha8.cz www.sospraha8.cz 
https://www.facebook.com/cappraha8

Program

Prosi
nec

2021

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Burešova

  10:00–11:00  AJ pro středně 
pokročilé – Ing. P. Vondráček 

  11:00–12:00  AJ pro mírně 
pokročilé – Ing. P. Vondráček 

  13:00–14:30  IJ pro začáteční-
ky – J. Kříž 

Středa
  8:00–12:00  Přístup na 

internet    
  8:30–9:20  AJ pro mírně 

pokročilé – Ing. H. Soukupová
  9:00–11:00  ŠJ pro radost 

– E. Rozsypalová 
  9:30–11:00  Zdravotní  

cvičení a terapie tancem –  
D. Podráská

  10:00–11:00  AJ pro pokroči-
lé – M. Mizerová 

  11:00–11:50  NJ pro pokroči-
lé – JUDr. M. Pudil 

  11:00–13:00  Kurzy společen-
ského tance – Ing. M. Sokol, 
D. Skořepová

  13:30–15:30   PC Školička 
– RNDr. E. Tomková

  14:00–15:30  NJ – konverzace 
pro pokr. – T. Zelinka

Čtvrtek
  Pravidelné turistické výlety 

– RNDr. Štulc. Informace v kan-
celáři CAP

ZÁJEMCI O PROGRAMOVOU NABÍDKU SE MOHOU HLÁSIT V KANCELÁŘI CAP OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY.

  9:00–11:00  Školička PC 
konzultační metodou –  
Mgr. K. Černý (objednání 
v kanceláři CAP)

  9:30–12:00  Nordic Walking 
pro zdatné – L. Čipera.  
Informace na webu:  
klus-osmicka.webnode.cz

  9:30–10:50  IJ  – pro mírně 
pokr. – J. Kříž

  10:00–10:50  AJ – konverzace 
pro pokr. – Ing. M. Kolářová

  10:00–11:00  Cvičení na 
židlích – D. Čtvrtečková

  11:00–11:50  AJ pro středně 
pokročilé – Ing. H. Soukupová 

  11:00–11:50  AJ pro středně 
pokročilé – Ing. M. Kolářová 

  11:00–11:50  AJ pro mírně 
pokročilé – Ing. P. Vondráček 

Pátek
  8:00–12:00  Přístup na 

internet    
  9:00–10:30  Angličtina s kon-

verzací – Mgr. H. Vašíčková
  9:00–11:00  Arteterapie –  

R. Svobodová
  10:00–11:00  Cvičení na 

židlích – I. Kostečková
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UPOZORNĚNÍ:  
V pátek 10. 12. 2021 bude 
v CAP Burešova zavřeno! 

Od pondělí 20. 12. 2021 
bude CAP zavřený.  

Děkujeme za pochopení.

Přejeme všem dobrovolníkům 
a klientům příjemné prožití 
vánočních svátků a hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti 
v roce 2022

Speciální program:
  3. 12. od 8:30  Patchwork 

s Mgr. Sylvou Kyselovou
  6. 12. od 14:00  Tvořivá 

dílnička – ADVENTNÍ 
VĚNCE s J. Vávrovou

  7. 12. od 10:00  Vánoční 
setkání s programem 
(nutná rezervace předem).
Tvořivá dílnička, vystoupe-
ní našeho recitačního 
kroužku pod vedením paní 
Z. Pokové – přijďte nasát 
vánoční atmosféru, popoví-
dat si a třeba i něco vyrobit. 

  13. 12. od 14:00  Myšlenky 
Boženy Němcové – přednáší 
R. Svobodová

  14. 12. od 14:00  Kroužek 
šikovných rukou s Mgr. M. 
Neckářovou

  15. 12. od 14:00  Duchovní 
beseda s Mgr. B. Tranovou

  16. 12. od 13:30  Vánoční 
posezení v CAPu

Adresa Provozní doba Od – do Vedoucí

DPS Křižíkova 50 úterý a čtvrtek 13:30–16:30 Zdena Ročáková

DPS Bulovka 10 čtvrtek 13:00–16:00 Alena Šoutová

DPS Burešova 12 pondělí a středa 13:30–16:30 Lenka Němcová

Zveme vás  k pravidelnému setkávání s vrstevníky v příjemném domácím prostředí našich 
klubů, kde je možné si při kávě popovídat, zahrát společenské hry, zazpívat si a  účastnit se 
pravidelně pořádaných kulturních  programů, dílniček a přednášek na různá témata.

Hudební odpoledne s paní Miluší Beranovou od 14:00
6. a 20. 12. KS Burešova
Písničky „Vánoční zpěvy“ s Mgr. Václavem Vomáčkou od 14:00
2 .12. KS Křižíkova
9. 12.  KS Bulovka
15. 12. KS Burešova
Pěvecký sbor GABRIEL 
9. 12. KS Burešova
Přednáška – Gruzie (přednáší Ing. A. Mikulcová)
14. 12. KS Křižíkova
Trénink paměti s PhDr. Zuzanou Pavlíkovou od 14:00
16. 12. KS Křižíkova

KLUBY SENIORŮ 
Info: www.sospraha8.cz
Tel: 283 881 848

PROGRAM PROSINEC 2021         
  Pondělí 13. a 27. 12.  

13:00-14:30  Bingo  
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  Úterý 14. 12. a 21. 12.   
10:00-11:30  Tvořivý šuplík 
(vede Mgr. V. Ludková)

  Středa 8. 12.   
13:00-14:30  Co Covid dal? 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  Středa 15. 12.   
13:00-14:30  Jaké jsem zvíře? 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  Čtvrtek – 13:00-16:00  Pravi-
delná klubová setkání  
(vede A. Šoutová)

  Čtvrtek 2. 9. a 16. 12.   
10:00-11:30  Cvičení (vede J. 
Borská)

  Pátek 3. 12.   
13:00-14:30  Cvičení na židlích 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  Pátek 10. 12.   
13:00-14:30  Antistresová 
cvičení (vede PhDr. Z. 
Pavlíková)

CAP Bulovka
 Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8  Centrum aktivizačních programů 
 Praha 8, Bulovka 1462/10 tel.: 283 842 214 email: cap@sospraha8.cz 
www.sospraha8.cz https://www.facebook.com/cappraha8
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Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů 
 Praha 8, Mazurská 484/2 tel.: 283 024 118  
email: cap@sospraha8.czwww.sospraha8.cz 
https://www.facebook.com/cappraha8

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

ZÁJEMCI O PROGRAMOVOU NABÍDKU SE MOHOU HLÁSIT V KANCELÁŘI CAP OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY.

Pondělí
  8:00–9:00 přístup na internet
  8:00–8:45  Čchi – kung  

(vede M. Dobrovská) 
  9:00–10:00  Čchi – kung (vede 

RNDr. J. Pospíšilová)  
  9:00–10:00 AJ pro pokročilé 

(vede Mgr. M. Rexová) 
  9:15–10:15 Školička PC 

a internetu pro začátečníky 
(vede O. Měchura) 

  10:15–11:15  Interlingua pro 
mírně pokročilé (mezinárodní 
jazyk – vede O. Měchura) 

  10:15–11:15  Jóga (vede 
J. Borská)

  11:30–12:15  Zdravotní 
cvičení na bederní páteř (vede 
D. Kopřivová) 

  13:00–15:00  Stolní tenis
  13:00–15:00 Poradna s mobil-

ními telefony a PC (vede 
R. Štůsková) – pro objednané 

Úterý 
  8:45–9:35 Školička PC a inter-

netu pro pro mírně pokročilé 
(vede Ing. B. Šmilauer)  

  8:00–8:45  Spinální cvičení 
– bederní páteř  
(vede M. Dobrovská) 

  8:15–9:00 AJ začátečníci 
(vede Mgr. M. Pexová) 

  9:00–10:00  Zdravotní cviče-
ní (vede J. Hrubá)  

  9:00–12:00  Nordic walking 
(vede S. Činátlová) – sraz na 
Mazurské před centrem CAP 

  9:30–10:30  NJ – pro pokroči-
lé (vede Mgr. V. Hylišová)

  9:45–10:45  Interlingua pro 
pokročilé (mezinárodní jazyk 
– vede O. Měchura) 

  10:15–11:00  Zdravotní 
cvičení na židlích  
(vede Mgr. Z. Vévoda) 

  11:15–12:15  Jóga (vede 
E. Bihelerová) 

  13:00–15:00  Stolní tenis pro 
pokročilé

  13:00–14:30 přístup na 
internet

  13:00–14:00 IJ pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) 

  13:00–15:00 Poradna s mobil-
ními telefony a PC (vede 
R. Štůsková) – pro objednané 

Středa 
  8:00–8:45  Spinální cvičení 

– bederní páteř  
(vede M. Dobrovská) 

  8:00–9:00 přístup na internet
  8:30–9:50 AJ pro pokročilé 

(vede Mgr. E. Emmerová) 
  9:00–11:00  Vycházka do bo - 

tanické zahrady (vede M. Král) 
  9:00–9:50 Školička PC a inter-

netu pro mírně pokročilé (vede 
Ing. V. Košťál) – pouze 8. 12. 
a 22. 12.   

  9:00–9:50 Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová) 
– pouze 1. 12. a 15. 12.

  10:00–11:00 Školička PC 
a internetu pro začátečníky 
(vede Ing. V. Košťál) – pouze 
8. 12. a 22. 12.

  10:00–10:50 Školička PC 
– práce se soubory (vede 
J. Votrubová) – pouze 1. 12. 
a 15. 12.

  10:10–11:00 FJ pro pokročilé 
(vede M. Randyšová) 

  10:15–11:15  Zdravotní 
cvičení (vede V. Formánková) 

  10:30–11:30  Zdravotní 
cvičení – cvičí se v KD Krakov 
(vede L. Němcová) 

  11:00-12:00  Tai-chi – cvičí se 
venku za příznivého počasí 
(vede M. Nová)

  11:10–12:00 FJ konverzace 
(vede M. Randyšová) 

  11:45–13:00  Jóga (vede 
J. Borská) 

   13:30–15:00  Stolní tenis
   14:00-14:45  Vkládání foto-

grafií na PC pro začátečníky 
(vede L. Joska) – pouze 8. 12. 
a 22. 12.

Čtvrtek 
  8:00–9:00  Harmonizační 

cvičení (vede J. Guttenbergová) 
  8:30–9:30 AJ pro mírně 

pokročilé  
(vede Ing. H. Soukupová)  

  9:30–10:30  Zdravotní cvičení 
(vede D. Kovaříková) 

  10:00–12:00  Geocaching 
– turistická vycházka (vede Ing. 
J. Benkovský)

  10:45–12:00  Jóga (vede 
K. Foltanovičová)

Zájemci o kurzy se mohou 
hlásit v kanceláři  CAP  
Mazurská buď osobně 

nebo telefonicky na tel. č. 
283 024 118.

Dále je nutné se vždy při-
hlásit na všechny dílničky 
a přednášky!  Děkujeme za 

pochopení.

UPOZORNĚNÍ:  
V pátek 10. 12. 2021 bude 
v CAP Mazurská zavřeno! 

Od 23. 12. 2021 do 2. 1. 
2022 bude v CAP Mazur-

ská zavřeno. Děkujeme za 
pochopení.

Přejeme všem lektorům 
a klientům příjemné vá-

noční svátky a hodně 
zdraví, štěstí a spokojenos-

ti do Nového roku 2022   

Program

Prosi
nec

2021

Speciální program:
  1. 12. od 13:30  Vánoční 

dílnička (vede Mgr. V. 
Ludková) 

  2. 12. od 10:00  Quilling 
– výtvarná dílnička (vede J. 
Hrubá)  

  3. 12. od 11:00  Výtvarná 
dílnička – malování akrylo-
vými barvami (vede A. 
Gaislerová)

  8. 12. od 13:30  Bingo 
– společenská hra (vede I. 
Košťálová a J. Hrubá)  

  9. 12. od 10:00  Háčkování 
a pletení (vede J. Novotná) 

  13. 12. od 13:30  Vánoční 
posezení s harmonikou 
(hraje a zpívá V. Kyselová) 

  14. 12. od 11:00  Poraden-
ský servis – Jak sepsat 
závěť, darování a dědictví 
(konzultant JUDr. 
Z. Kohoutová)

  15. 12. od 13:30  Klubové 
setkání – Vystoupení 
recitačního kroužku pod 
vedením paní Z. Pokové

  16. 12. od  8:00  Patchwor-
ková dílnička (vede Mgr. S. 
Kyselová) – materiál 
zajištěn   

  16. 12. od 10:00  Korálko-
vá dílnička (vede Ing. B. 
Rošická)  

  17. 12. od 11:00  Výtvarná 
dílnička – malování akrylo-
vými barvami  
(vede A. Gaislerová) 

  22. 12. od 13:30  Bingo 
– společenská hra (vede I. 
Košťálová a J. Hrubá)  

  11:00–12:00  Tai-chi – cvičí se 
venku za příznivého počasí 
(vede M. Nová)

  12:40–13:40  Relaxační 
cvičení motivované jógou 
(vede E. Parma) 

  13:50–14:45 AJ pro pokročilé 
(vede E. Parma) 

  14:00–14:45  Cvičení – Veselé 
židle (vede M. Dobrovská) 

Pátek 
  8:00–11:00 Přístup na 

internet
  8:00–9:15  Stolní tenis 
  9:30–10:30  Zdravotní cviče-

ní (vede. Z. Josková) 
  9:30–10:30 ŠJ začátečníci 

(vede PhDr. O. Macíková) 
  10:00–11:00 Trénink paměti 

na PC – Brain Jogging (vede 
Mgr. Z. Vévoda)

  10:40–11:40  Orientální tance 
(vede H. Kurková) 

  13:00–13:45  Zdravotní 
cvičení na židlích (vede 
Mgr. Z. Vévoda) 

placená inzerce

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

Rothenberg s.r.o. 
Na Slovance 38, Praha 8 
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Sport

 n Jaromír Ježek je bývalým českým 
profesionálním judistou. Získal bronz 
na mistrovství Evropy, zúčastnil se tří 
olympijských her a nyní je asistentem 
šéftrenéra reprezentačního družstva 
seniorů a trenérem juniorů do 23 let. 

Věnuje se výchově i mladších judistů, v září 
otevřel nový oddíl Judo Klub Ládví v Pra-
ze 8. Co se snaží svým svěřencům předat 
a proč si vybrat právě judo?

Co pro vás judo znamená?
Druhá rodina, přátelé, disciplína, řád.

Pocházíte ze sportovní rodiny, takže ke 
sportu jste měl blízko od malička. Chtěl 
jste se sportem i živit?

Táta byl házenkář, máma gymnastka 
a atletka, takže mě ke sportu vedli. Když 
jsem byl dítě, tak jsem šel z juda na plavání, 
z plavání na atletiku. Sport se kolem mě furt 
točil, takže jsem ani nepřemýšlel o tom, že 
bych měl být něco jiného než sportovec. 
Sport je to, co mě v životě bavilo, baví, a mys-
lím si, že mě bude bavit do konce života.

Proč jste si nakonec vybral judo?
Jak už jsem řekl, je to druhá rodina, trenér 

nás vždy vedl k tomu, že jsme jedna parta. 
Měl jsem štěstí na lidi, kteří se kolem mě 
točili, takže proto judo vyhrálo.

Ve své kariéře jste dosáhl řady úspěchů, 
jak na ni vzpomínáte?

Myslím, že jsem toho hodně dokázal, ale 
mohl jsem toho dokázat ještě víc. Bylo to 
bohaté a doufám, že ještě bohatší to bude 
v trenérském životě.

Uvažoval jste po konci kariéry nad jinou 
než trenérskou profesí?

Judo mě vychovalo k obrazu svému, 
a jelikož mě baví sport, šel jsem na Fakultu 
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
a přirozenou cestou se dostal na pozici 
trenéra.

K čemu se snažíte vést své svěřence?
Snažím se jim předávat své zkušenosti, 

trénováním počínaje až po závodní proces 
na turnajích – aby si každý dělal svoje rituály 

a přemýšlel o tom, co na daného soupeře 
zkusí. Já jim nediktuju, co by měli dělat a jak 
by to měli dělat, protože na žíněnku se nejdu 
prát já, ale oni. Musí předvést, co v nich je, 
a já se snažím dostat z nich to nejlepší, co 
v sobě mají. 

Zmiňujete rituály. Jaké byly ty vaše?
Já měl spoustu rituálů. Jako malé dítě 

jsem začínal plyšáky, pokračoval složením 
kimona, rozehřátím před zápasem a decho-

vými cvičeními. V halách bývá někdy trochu 
zima, takže pak sundat tričko, složit tričko, 
sundat mikinu, složit mikinu, překřížit 
ponožky a vyrazit. Já se nedíval na soupeře, 
taktiku už jsem měl připravenou, takže mě 
nezajímal. Soustředil jsem se na sebe, prota-
hoval se… Člověk musí sám přijít na to, jak se 
dostat do „flow“.

Po ukončení kariéry jste řekl, že chcete 
vychovat olympijského vítěze. Budeme 
mít dalšího Lukáše Krpálka?

Když to vezmu obráceně – Lukáš se nena-
rodil, ale přišel z jiné galaxie. To je nadčlo-
věk, který je jeden v sedmi miliardách. 
Olympijského vítěze bych samozřejmě chtěl 
vychovat. Chtěl bych, aby můj svěřenec 
přeskočil i mě. Takhle by to mělo být i v ro-

dině, je to přirozené. Ale je to krok po kroku 
– dostat se na mistrovství Evropy, udělat 
tam medaili, pak na mistrovství světa, 
udělat tam medaili. A pak už je ten poslední 
krásný krok – dostat se na olympiádu 
a udělat medaili tam.

Máme na to v České republice dostateč-
né podmínky?

Podmínky v dnešní době jsou nesrovnatel-
né s těmi, ve kterých jsme se pohybovali my, 

co se týče doktorského a trenérského 
zázemí a sportovního vybavení. Teď už 
máme i sparingy, protože se judu věnuje 
spousta lidí. Podmínky tu jsou takřka 
ideální a talenty se rodí. Pár juniorů má 
na to, aby se prosadilo ve světě. 

Třeba se nový Krpálek zrodí 
v areálu Beachklubu Ládví, kde jste 
v září otevřel nový oddíl. Kdy se 
zrodila myšlenka založit Judo Klub 
Ládví?

Dostal jsem nabídku, která se těžko 
odmítá. Prostory Beachklubu Ládví 
jsou nádherné, má neskutečné zázemí, 
neskutečný potenciál, navíc je dobře 
situovaný. I když to není megaloman-
ský projekt, ale malinkatý, takřka 
rodinný, oddíl, ve kterém se nejede na 
výkonnostní judo – v mládí by se to 
takhle mělo dělat vždycky – dá se tam 
najít nový Lukáš. V rakouských ma-
lých tělocvičnách se rodí hvězdy – stří-
brný medailista z olympiády v Pekingu 
Ludwig Paischer vyrostl na malém 
prostoru a dostal se až na vrchol. My 
teď máme 25 dětí. Na to, že jsme ne-
udělali takovou kampaň, jakou jsme 
původně chtěli, je to úspěch. Jsem za to 
vlastně rád, jde to krok po kroku, děti 
stále přibývají, a funguje to.

Proč by si děti měly vybrat judo?
Judo je takový výchovný systém – od 

hygieny (ostříhání nehtů) po úctu ke starší 
osobě (trenérovi). Všechno pramení z Japon-
ska, kde to bylo až extrémně hierarchické 
– nejvýše postavený sensei (mistr), pak 
senpai a nejníže kohai (učeň, nováček). I já 
jsem se přes všechny stupně dostal až na 
senseie. Judo je hravý a koordinační sport. 
Důležitá je v něm také pořádná fyzička. 
Nenajdu judistu, který neumí plavat, jezdit 
na lyžích, kopat do balónu nebo jím házet. 
Judo sice znamená „jemná cesta“, ale není to 
procházka růžovým sadem. V tom je i ta 
filozofie – když spadneš, musíš se znova 
postavit, a jít dál. A v tom je krása juda – do-
káže člověka posunout dál v životě.

Eliška Krátká

JUDISTA JAROMÍR JEŽEK:

Na Ládví chci vychovat 
olympijského vítěze

Prostory Beachklubu Ládví  
jsou nádherné, má neskutečné 
zázemí, neskutečný potenciál, 

navíc je dobře situovaný.

JAROMÍR JEŽEK má v oddílu juda už 25 dětí.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / PROSINEC 2021  www.praha8.cz 27

Servis / Inzerce

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita Datum Čas

Korycanská x K Ládví 1. 12. 2021 13:00 – 17:00

Havlínova x Klíčanská 1. 12. 2021 14:00 – 18:00

Gdaňská x Toruňská 1. 12. 2021 15:00 – 19:00

Kubišova x S. K. Neumanna 4. 12. 2021 8:00 – 12:00

Mazurská 4. 12. 2021 9:00 – 13:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou 4. 12. 2021 10:00 – 14:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 6. 12. 2021 13:00 – 17:00

Služská x Přemyšlenská 6. 12. 2021 14:00-18:00

Pivovarnická 7 6. 12. 2021 15:00 – 19:00

Šimůnkova 9. 12. 2021 13:00 – 17:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí 9. 12. 2021 14:00 – 18:00

Na Pecích x Chaberská 9. 12. 2021 15:00 – 19:00

Petra Slezáka x Urxova 11. 12. 2021 8:00 – 12:00

Na Hranicích x Kočova 11. 12. 2021 9:00 – 13:00

Na Žertvách x Vacínova 11. 12. 2021 10:00 – 14:00

Braunerova x Konšelská 14. 12. 2021 13:00 – 17:00

Burešova 14. 12. 2021 14:00 – 18:00

U Pekařky 14. 12. 2021 15:00 – 19:00

Kollárova x Pernerova 16. 12. 2021 13:00 – 17:00

Roudnická 16. 12. 2021 14:00 – 18:00

V Nových Bohnicích x K Farkám 16. 12. 2021 15:00 – 19:00

Na Vartě 18. 12. 2021 8:00 – 12:00

Frýdlantská 18. 12. 2021 9:00 – 13:00

Lokalita Datum Čas

Janečkova 21. 12. 2021 13:00 – 17:00

Kašparovo náměstí 21. 12. 2021 14:00 – 18:00

Na Dlážděnce x U Sloupu 21. 12. 2021 15:00 – 19:00

Nekvasilova 27. 12. 2021 13:00 – 17:00

Štěpničná 27. 12. 2021 14:00 – 18:00

Valčíkova x Na Truhlářce 27. 12. 2021 15:00 – 19:00

Lindavská 29. 12. 2021 13:00 – 17:00

Fořtova x Okořská 29. 12. 2021 14:00 – 18:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 29. 12. 2021 15:00 – 19:00

Botanická zahrada Praha

www.botanicka.cz
�  � �  Botanická zahrada Praha

DŽUNGLE,  
KTERÁ NESPÍ
Ponořte se do tmy tropického lesa
Večerní prohlídky skleníkem Fata Morgana

5. 11.-17. 12. 2021

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Společenská rubrika

Březen 2021
Bayer Eva

Srpen 2021
� Grygar Tobias

Září 2021
� Tikalová Magdaléna 

Říjen 2021
� Formánková Josefína 

� Juřica Jakub

� Křížková Agnes

Pastírik Jakub

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

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

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

JUBILEA
Listopad 2021
Dne 5. 11. oslavili manželé 
Libuše a Václav Serbusovi 
60 let společného života, dia-
mantovou svatbu. Gratulu-
jeme a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let. 

Dne 10. 11. oslavila krás-
ných 92 let Helga Hošková 
– Weissová. Blahopřejeme 
a přejeme hodně štěstí, zdra-
ví a osobní pohody do dal-
ších let.

Prosinec 2021
Dne 16. 12. oslaví 75 let 
společného života manželé  
Vlasta a Antonín Kurkovi  
z Ďáblic. Blahopřejeme a dě-
kujeme za lásku, kterou nám 
stále dáváte. Dcery Alena 
a Ivana s rodinami, vnouča-
ta, pravnoučata a praprav-
noučata. 

JISTOTA, KVALITA A VÍCE NEŽ
800 VOZŮ SKLADEM

Více o benefitech a možnostech jejich kombinování najdete na www.prodej-vozu.cz a www.havex.cz.

placená inzerce
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Inzerce

placená inzerce

  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama

Poradíme jak na to!

Sjednám si schůzku 
s makléřem Euroreality, nebo na infolince
603 248 519
 

Domluvíme se 
na podrobnosti aukce, podepíši nezbytné 
dokumenty a zpřístupním nemovitost 
na případné prohlídky před aukcí.

Jsem informován 
o průběhu aukce prostřednictvím přístupu 
k nahlížení do on-line aukce.

Prodáno v aukci
Po skončení aukce mám 3 pracovní dny na 
vyjádření souhlasu ceny nemovitosti vyhra-
né v aukci. 

Výherce i prodávající
s makléřem podepíší rezervační smlouvu
a obchod pokračuje.

1

2

3

4

5

Petr Hlavatý, tel.: 603 248 519, hlavaty@euroreality.net

Poradíme jak na to!
Chci prodat v aukci.

a
b
3
2
4

placená inzerce

Tisíce lidí, kteří se dostali do 
exekucí kvůli nesplaceným 
poplatkům, pokutám či 
nájmům vůči Magistrátu 
hl. m. Prahy, jeho městským 
organizacím či městským 
částem, mají nyní jedinečnou 
příležitost zaplatit mnohem 
menší dluh díky tzv. 
Milostivému létu. Akce začala 
už 28. října 2021 a Praha kvůli 
tomu zavádí i bezplatnou 
infolinku.

Milostivé léto má pomoci 
lidem dostat se z exekucí 
nejen vůči státu, ale i krajům 
a obcím. Týká se to tedy 
i Magistrátu hl. m. Prahy 
i městských částí a městských 
organizací. Dlužníkům stačí 
zaplatit pouze jistinu dluhu, 

tedy původní nezaplacenou 
částku, a poplatek exekutorovi. 
Naopak už není nutné hradit 
veškeré sankce, úroky 
z prodlení, penále a další 
náklady, které se nastřádaly 
k dluhu a z několika stokorun 
se mohly vyšplhat až na 
desítky tisíc korun. Ty budou 
v rámci Milostivého léta 
odpuštěny, takže se výsledný 
dluh výrazně sníží.

V případě Prahy a jeho 
organizací se dluh nejčastěji 
týká různých neuhrazených 
poplatků, nedoplatků za 
odvoz odpadu, pokut z jízd 
načerno nebo třeba dluhů vůči 
dodavateli energií či za nájem 
v obecním bytě.

Jak ven z dluhů? Známe cestu

https://www.jakprezitdluhy.cz/praha-jeji-
organizace-v-ramci-akce-milostive-leto-
nabidnou-tisicum-dluzniku-moznost-dostat-se-z
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Gastronomie

SUROVINY:
  750 g mouky
  150 g másla
  380 g rozinek, případně 

250 g sultánek + 130 g 
korintek  

  150 g sladkých mandlí
  125 g cukru
  50 g hořkých mandlí
  60 g kandovaného ovoce, 

nebo kandované pomeran-
čové kůry

  180 g kandované citronové 
kůry

  5 polévkových lžic rumu
  70 g kvasnic
  1/4 l mléka
  50 g másla
  50 g moučkového cukru na 

posypání
  strouhanou kůru z jednoho 

citronu
  vanilinový cukr
  sůl
  máslo na vymazání plechu

POSTUP:
Mouku prosejeme do mísy, 
uvnitř uděláme důlek a do 
něho nalijeme kvasnice rozmí-
chané ve čtyřech polévkových 
lžících mléka se špetkou 
cukru. Necháme vykynout.

Jakmile kvasnice vzejdou, 
přidáme zbytek vlažného 
mléka, cukr, vanilinový cukr, 
sůl, máslo nastrouhané na 
vločky a citronovou kůru. 
Vařečkou zaděláváme těsto 
tak dlouho, až se na povrchu 
začnou dělat puchýřky.

Přidáme kandované ovoce 
a kůru, oloupané a nakrájené 
mandle, rozinky a rum. Pečli-
vě promícháme a necháme 
v teple 15 minut odpočívat.

Na pomoučeném vále 
lehce rozválíme, spíše roztla-
číme těsto do tvaru oválu 
širokého tak, abychom mohli 
jednoduše překlopit jednu 
jeho stranu přes druhou, ale 
ne až na okraj. Vrchní překlá-
pěná vrstva těsta by měla být 
také o něco slabší než ta, 
která zůstává ležet na válu. 

Těsto připravené k pečení 
přikryjeme utěrkou a nechá-
me patnáct minut odpočívat. 
Poté štolu vložíme do středně 
vyhřáté trouby a pečeme asi 
40 až 50 minut.

Upečenou štolu ihned 
polijeme rozpuštěným más-
lem a posypeme moučkovým 
cukrem. 

Máslová štola s rozinkami, 
mandlemi a kandovaným ovocem

 nZa svoji kuchařskou praxi jsem trávil 
několikeré Vánoce v zahraničí. Asi ty 
nejzvláštnější byly na Zanzibaru. Hor-
ko, sluníčko a ozdobené palmy. Jedny 
Vánoce jsem byl v Americe a jedny v Itá-
lii. O všech zemích, kde jsem pracoval, 
a tedy i slavil Štědrý den, píšu i ve své 
knize Šéfkuchařův deník. 
Jen v Německu jsem trávil Vánoce dvoje. 
Proto jsem dnešní recept pro tuto dobu 
směřoval právě tam. Vánoční německá 
kuchyně nabízí mnoho pokrmů z ryb, jako 
jsou pečená štika, candát na roštu, plněný 
kapr a podobně. Nejoblíbenější je však husa 
nebo kachna s červeným zelím a bramboro-
vým knedlíkem s jablky a slaninou. S obli-
bou se podává konšelská mísa, která se 
skládá z kousků vepřové pečeně, kachny, 
husy, krůty, uzeného masa a ze smetanových 
klobás. Lahůdkou na závěr bývá jablečný 

závin, do kterého se přidávají kompotované 
třešně. 

Nikde ale nechybí vánoční máslová štola 
s rozinkami, mandlemi a kandovaným 
ovocem.

Radek Pálka

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Německý tradiční 
Štědrý den

MÁSLOVÁ ŠTOLA se objevuje snad na všech 
německých vánočních stolech.

RADEK PÁLKA spolu se starostou Ondřejem Grosem 
(ODS) pokřtil v Centru Krakov svoji novou knihu 
Šéfkuchařův deník. Část peněz z jejího prodeje jde ve 
prospěch organizace Debra ČR, která podporuje lidí trpící 
nemocí motýlích křídel a jejich rodiny.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU 

Výherci, kteří získají čtyři vstupenky do Botanické 
zahrady, jsou:
Karolína Bednaříková, Čimice
Veronika Šimšová, Kobylisy
Daniela Čermáková, Bohnice
Václav Mareš, Libeň
Karel Nováček, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete 
nejpozději do 10. prosince 2021 na adresu: Měsíčník 
Osmička, Zenklova 35, 182 00 Praha 8. 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní kontakt. 

V tajence najdete citát indického duchovního 
učitele a mystika Osha, od jehož narození v prosinci 
uplyne 90 let.

Správné znění tajenky z minulého čísla, dokončení 
citátu francouzské herečky a zpěvačky Annie 
Suzanne Girardotové:
„Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom se 
viděli naposledy.“

12

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY • 12. – 14. LISTOPADU 2021 • WWW.HN.CZ 

Filmové tipy

Hrana zlomu (ČR 2021)
v kinech od 4. 11., distribuce Bionaut

Mlha se převaluje nad oprýskanou 
žlutou dodávkou, opodál ze země 
čouhá lidská noha. A domek upro‑
střed zahrady, v němž žije syn 
s matkou v podivném svazku, skrý‑
vá další tajemství. Nedaleká luxus‑
ní vila nemůže vypadat kontrast‑
něji, ale v jejích šedočerných ste‑
rilních útrobách se skrývá podobně 
pochroumaná rodina. Debutující 
režisér Emil Křižka ve svém ambi‑
ciózním hororu skládá kompliko‑
vanou mozaiku a pomrkává po za‑
hraničních vzorech od Davida Lyn‑
che po Texaský masakr motorovou 
pilou. A suverénní Štěpán Kozub 
prokazuje, že jeho talent nekončí 
u komedií.

Eternals (USA 2021)
v kinech od 4. 11., distribuce Falcon

Nejnovějšího dobrodružství super‑
hrdinů studia Marvel se chopila re‑
žisérka oscarového dramatu Země 
nomádů Chloé Zhao. A pokusila se 
stvořit svět, kde není třeba odka‑
zovat na Avengers a ty nejznáměj‑
ší marvelovské hrdiny. Místo toho 
představuje nové postavy, buduje 
novou mytologii a vnáší do nejroz‑

lehlejšího superhrdinského filmo‑
vého světa melancholii a společen‑
ská témata, kterými se zaobíraly 
její nezávislé snímky. A byť se vě‑
nuje mytologiím a náboženství, její 

snímek se drží při zemi, co možná 
blízko realitě.

Poslední noc v Soho 
(Last Night in Soho, VB 2021)
v kinech od 11. 11., distribuce CinemArt

Režisér Edgar Wright už láskyplně 
rozkládal zevnitř mnoho populár‑
ních filmových žánrů, od zombie 
filmu přes akční krimi až po sci‑fi. 
Autor snímků Soumrak mrtvých 

či Baby Driver se v novince pouš‑
tí do specifického hororu, v němž 
Thomasin McKenzie ztvárnila 
módní návrhářku, která se stěhuje 
z malé vsi do Londýna. A brzy se 
začne propadat do 60. let minulého 

století, kdy Londýn zdaleka není 
jen tou známou swingující met‑
ropolí, která udávala tempo doby. 
Wright je tentokrát o něco vážněj‑
ší, ale diváky provede snad všemi 
zákoutími hororového žánru.

Jak jsem se stala partyzánkou 
(SR/ČR 2021)
v kinech od 11. 11., distribuce Mirius FD

Žena v červené čapce opatrně na‑
hlíží na stohy šanonů vyskládané 
v archivu, skoro jako pohádková 
Karkulka opatrně vykukující zpo‑
za stromu, zda někde nečíhá vlk. 

Na dokumentaristku Veru Lacko‑
vou však číhají hlavně temná zákou‑
tí dějin, vytěsněná na kraj paměti. 
Příběh o romských partyzánech, 
kteří hráli důležitou roli ve sloven‑
ském odboji za druhé světové války, 
začne vyprávět jako pohádku. Ale 
s idylou ostře kontrastují sugestivní 
koláže archivních záběrů. Snímek se 
dotýká konkrétních osudů i obec‑
ných otázek spojených s kořeny ev‑
ropského rasismu.

Narcos: Mexico (USA 2021)
na Netflixu od 5. 11.

První dvě řady seriálu Narcos: Me‑
xico sledovaly vzestup a pád po‑

zoruhodného šéfa drogového kar‑
telu Felixe Gallarda. Tento bývalý 
policista stoupal v gangsterském 
žebříčku krok za krokem, aniž by 
měl mafiánství v krvi. Přesto za‑
ložil podnik s marihuanou, který 
rozhýbal podsvětí i policejní slož‑
ky do násilných kolotočů mučení, 
únosů a špinavých her jak mezi dro‑
govými bossy, tak strážci zákona. 
Třetí a poslední řada sleduje novou 
generaci šéfů kartelu. Zatímco sou‑
peří o moc, novináři hledají pravdu. 
A korupce nadále bují všude.

Severní vody 
(The North Water, VB 2021)
na HBO GO od 5. 11.

Bývalý vojenský chirurg Patrick Su‑
mmer čeká na vyřízení dědictví. Ale 
než se příbuzenské spory o něj vy‑
řeší, najde si práci lékaře na velry‑
bářské lodi mířící do Arktidy. Na vý‑
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pravě jej nečeká jen chlad a běžné 
námořnické útrapy, ale také jeden 
z podivných námořníků, zvrhlý 
harpunář Henry Drax. Pětidílný 
seriál z produkce BBC je adaptací 
i u nás známého románu Iana Mc‑
Guirea, který odkazuje jak ke slav‑
né próze Bílá velryba, tak k mnoha 
dalším autorům, již rádi sledují hr‑
diny bojující o přežití i vlastní du‑
ševní zdraví.

Tváří v tvář 
(Face/Off, USA 1997)
sobota 13. 11., ČT2 21.50

Hongkongský režisér John Woo pa‑
tří k mistrům akčního řemesla díky 
klasikám jako Hard‑Boiled či Lepší 
zítřek. Tvůrce, jehož hongkongským 

filmům se přezdívá „balet mezi kul‑
kami“, se prosadil také v Holly‑
woodu. Americkým vrcholem jeho 
tvorby je akční thriller Tváří v tvář, 
kde kromě pozoruhodné akce hra‑
je prim střet Nicolase Cage a Joh‑
na Travolty coby šíleného zločince 
a agenta FBI. V rámci zápletky oba 
muži podstoupí transplantaci tvá‑
ře, prohodí si totožnost, což vede 
nejen k vtipným i napínavým dě‑
jovým eskapádám, ale též k silným 
hereckým výkonům.

Vyluštěnou tajenku zasílejte do 19. 11. na adresu: Hospodářské noviny, Pernerova 673/47, 180 00 Praha 8, heslo Křížovka na víkend, popř. na 
e-mail: vikend@hn.cz. Dva vylosovaní úspěšní luštitelé získají knihu Kosmonauti na pokraji smrti. Publikaci věnovalo nakladatelství Albatros 
Media, a. s., můžete si ji také objednat přímo v nakladatelství. Kontakty pro objednání najdete na www.albatrosmedia.cz. Tajenka z 29. 10. zní: 
„kdo je dovede zvednout, je bohatý.“ Knihu Sexy moderní česká kuchyně získávají: Martin Šrajer, Opava • Zuzana Milotová, Praha • Jaroslav 
Tarcala, Uherské Hradiště.
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Filmové tipy

Hrana zlomu (ČR 2021)
v kinech od 4. 11., distribuce Bionaut

Mlha se převaluje nad oprýskanou 
žlutou dodávkou, opodál ze země 
čouhá lidská noha. A domek upro‑
střed zahrady, v němž žije syn 
s matkou v podivném svazku, skrý‑
vá další tajemství. Nedaleká luxus‑
ní vila nemůže vypadat kontrast‑
něji, ale v jejích šedočerných ste‑
rilních útrobách se skrývá podobně 
pochroumaná rodina. Debutující 
režisér Emil Křižka ve svém ambi‑
ciózním hororu skládá kompliko‑
vanou mozaiku a pomrkává po za‑
hraničních vzorech od Davida Lyn‑
che po Texaský masakr motorovou 
pilou. A suverénní Štěpán Kozub 
prokazuje, že jeho talent nekončí 
u komedií.

Eternals (USA 2021)
v kinech od 4. 11., distribuce Falcon

Nejnovějšího dobrodružství super‑
hrdinů studia Marvel se chopila re‑
žisérka oscarového dramatu Země 
nomádů Chloé Zhao. A pokusila se 
stvořit svět, kde není třeba odka‑
zovat na Avengers a ty nejznáměj‑
ší marvelovské hrdiny. Místo toho 
představuje nové postavy, buduje 
novou mytologii a vnáší do nejroz‑

lehlejšího superhrdinského filmo‑
vého světa melancholii a společen‑
ská témata, kterými se zaobíraly 
její nezávislé snímky. A byť se vě‑
nuje mytologiím a náboženství, její 

snímek se drží při zemi, co možná 
blízko realitě.

Poslední noc v Soho 
(Last Night in Soho, VB 2021)
v kinech od 11. 11., distribuce CinemArt

Režisér Edgar Wright už láskyplně 
rozkládal zevnitř mnoho populár‑
ních filmových žánrů, od zombie 
filmu přes akční krimi až po sci‑fi. 
Autor snímků Soumrak mrtvých 

či Baby Driver se v novince pouš‑
tí do specifického hororu, v němž 
Thomasin McKenzie ztvárnila 
módní návrhářku, která se stěhuje 
z malé vsi do Londýna. A brzy se 
začne propadat do 60. let minulého 

století, kdy Londýn zdaleka není 
jen tou známou swingující met‑
ropolí, která udávala tempo doby. 
Wright je tentokrát o něco vážněj‑
ší, ale diváky provede snad všemi 
zákoutími hororového žánru.

Jak jsem se stala partyzánkou 
(SR/ČR 2021)
v kinech od 11. 11., distribuce Mirius FD

Žena v červené čapce opatrně na‑
hlíží na stohy šanonů vyskládané 
v archivu, skoro jako pohádková 
Karkulka opatrně vykukující zpo‑
za stromu, zda někde nečíhá vlk. 

Na dokumentaristku Veru Lacko‑
vou však číhají hlavně temná zákou‑
tí dějin, vytěsněná na kraj paměti. 
Příběh o romských partyzánech, 
kteří hráli důležitou roli ve sloven‑
ském odboji za druhé světové války, 
začne vyprávět jako pohádku. Ale 
s idylou ostře kontrastují sugestivní 
koláže archivních záběrů. Snímek se 
dotýká konkrétních osudů i obec‑
ných otázek spojených s kořeny ev‑
ropského rasismu.

Narcos: Mexico (USA 2021)
na Netflixu od 5. 11.

První dvě řady seriálu Narcos: Me‑
xico sledovaly vzestup a pád po‑

zoruhodného šéfa drogového kar‑
telu Felixe Gallarda. Tento bývalý 
policista stoupal v gangsterském 
žebříčku krok za krokem, aniž by 
měl mafiánství v krvi. Přesto za‑
ložil podnik s marihuanou, který 
rozhýbal podsvětí i policejní slož‑
ky do násilných kolotočů mučení, 
únosů a špinavých her jak mezi dro‑
govými bossy, tak strážci zákona. 
Třetí a poslední řada sleduje novou 
generaci šéfů kartelu. Zatímco sou‑
peří o moc, novináři hledají pravdu. 
A korupce nadále bují všude.

Severní vody 
(The North Water, VB 2021)
na HBO GO od 5. 11.

Bývalý vojenský chirurg Patrick Su‑
mmer čeká na vyřízení dědictví. Ale 
než se příbuzenské spory o něj vy‑
řeší, najde si práci lékaře na velry‑
bářské lodi mířící do Arktidy. Na vý‑
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pravě jej nečeká jen chlad a běžné 
námořnické útrapy, ale také jeden 
z podivných námořníků, zvrhlý 
harpunář Henry Drax. Pětidílný 
seriál z produkce BBC je adaptací 
i u nás známého románu Iana Mc‑
Guirea, který odkazuje jak ke slav‑
né próze Bílá velryba, tak k mnoha 
dalším autorům, již rádi sledují hr‑
diny bojující o přežití i vlastní du‑
ševní zdraví.

Tváří v tvář 
(Face/Off, USA 1997)
sobota 13. 11., ČT2 21.50

Hongkongský režisér John Woo pa‑
tří k mistrům akčního řemesla díky 
klasikám jako Hard‑Boiled či Lepší 
zítřek. Tvůrce, jehož hongkongským 

filmům se přezdívá „balet mezi kul‑
kami“, se prosadil také v Holly‑
woodu. Americkým vrcholem jeho 
tvorby je akční thriller Tváří v tvář, 
kde kromě pozoruhodné akce hra‑
je prim střet Nicolase Cage a Joh‑
na Travolty coby šíleného zločince 
a agenta FBI. V rámci zápletky oba 
muži podstoupí transplantaci tvá‑
ře, prohodí si totožnost, což vede 
nejen k vtipným i napínavým dě‑
jovým eskapádám, ale též k silným 
hereckým výkonům.

Vyluštěnou tajenku zasílejte do 19. 11. na adresu: Hospodářské noviny, Pernerova 673/47, 180 00 Praha 8, heslo Křížovka na víkend, popř. na 
e-mail: vikend@hn.cz. Dva vylosovaní úspěšní luštitelé získají knihu Kosmonauti na pokraji smrti. Publikaci věnovalo nakladatelství Albatros 
Media, a. s., můžete si ji také objednat přímo v nakladatelství. Kontakty pro objednání najdete na www.albatrosmedia.cz. Tajenka z 29. 10. zní: 
„kdo je dovede zvednout, je bohatý.“ Knihu Sexy moderní česká kuchyně získávají: Martin Šrajer, Opava • Zuzana Milotová, Praha • Jaroslav 
Tarcala, Uherské Hradiště.
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Inzerce

DROGERIE PROKOP

ÚTULNÝ KRÁMEK 

BOWLING V TOVÁRNĚ

PETR HROCH BINDER

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

KONCERT V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA:
15:00–15:30 FARNÍ SBOR POD VEDENÍM H. LISÉ    

PROGRAM NA PÓDIU NA NÁMĚSTÍ:
12:00–13:00 reprodukovaná vánoční hudba    

13:00–13:20 ZAHÁJENÍ A ZAPÁLENÍ ADVENTNÍHO VĚNCE    

13:20–14:15 PAVEL HELAN / koncert    

14:20–15:00 POHÁDKA PRO DĚTI v podání Petra Hrocha Bindera    

15:00–15:30 GAUDEAMUS / smíšený folklorní soubor VŠE Praha – taneční vystoupení    

15:35–16:00 KOLEDA BAND PL PRAHA 8 / koncert    

16:05–16:30 „A SLOVO SE STALO TĚLEM...“ / vyprávění o narození Ježíše Krista – 
 farní vystoupení při kostele sv. Petra a Pavla Praha Bohnice    

16:30–17:00 TOMBOLA    

17:00–18:00 BOHUŠ MATUŠ A SKUPINA GURMANIA / koncert    

Akce se uskuteční v souladu s epidemickými opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.

FARNOST BOHNICE
a

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Starobohnické vánoční těšení
Náměstí ve Starých Bohnicích12.

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

NEDĚLE 12. PROSINCE 1200–1800

inz_12_starobohnicke_vanocni_teseni_A4_v4.indd   1 16/11/2021   17:29


