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Inzerce

Městská část Praha 8 vás srdečně zve na

Libeňské
slavnosti svobody
aneb

Mlýn plný řemesel
Neděle 4. září 2022
14:00 – 19:00

Vs
ZDA tup
RMA

Program

Akce se koná u Velkého Löwitova mlýna,
ulice U Českých loděnic, Praha 8
Čeká na Vás bohatý program:

14:00 Kapela Black Alert
15:00 Smyčcový orchestr ZUŠ Taussigova,
dirigent P. Nečas
16:00 Pohádka Šípková Růženka
v podání Divadla Víti Marčíka
17:00 Foerstrovo komorní pěvecké sdružení
18:00 Kapela 100 zvířat

********************************************

Vykovejte své pírko
pro holubici míru!

Po celé odpoledne předvádí studenti a pedagogové ze Střední odborné
uměleckořemeslné školy ukázky tradičních řemesel - kováři, truhláři, řezbáři,
umělecký keramik a další.

Městská část
Praha 8

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

www.praha8.cz
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Slovo starosty

Milí spoluobčané,
nastávají prázdniny, které jsou především pro
děti vítanou možností si odpočinout od školních povinností. Pro nás dospělé jsou časem
dovolených, časem, kdy můžeme vypnout
a oprostit se od každodenních starostí. Užijme
si prázdniny i dovolené, i když prožíváme
velmi složité a nejisté období. Načerpané síly
budeme potřebovat.
Ani v létě se však u nás v Praze 8 život nezastaví. Především sportovci pořádají několik
velmi zajímavých a prestižních akcí.
Již na začátku července se konají vrcholné
mužské i dámské evropské soutěže v Beach
Clubu Ládví, který převzal pořadatelství po
zrušení akcí v Rusku. Na konci prázdnin pak
Joudrs uvítají již několikátou velmi prestižní
softbalovou událost – Evropský superpohár
mužů. V tomto čísle Osmičky najdete vstupenku na tuto akci. Mám radost, že naše radnice je
na obou akcích důležitým partnerem.

Máme však pro vás ještě jednu kulturní akci
na nádvoří Libeňského zámku, kde 14. července vystoupí známá zpěvačka Radůza s kapelou. Tu si určitě nenechte ujít.
V tomto čísle Osmičky pak také naleznete
zajímavý rozhovor s Janem Maršálem,
kterého můžete znát z filmového plátna či
z trávníku libeňského Meteoru, kde nastupuje za divizní tým, ale především
trénuje mladé fotbalové naděje a podílí
se i na programu Trenéři do škol.
Krásné léto vám přeje

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

FOTO MĚSÍCE: Zvonička v Dolních Chabrech

Vážení čtenáři, na tomto místě budeme pravidelně
zveřejňovat nejlepší fotografii, kterou nám v dobré
kvalitě zašlete na e-mail: vystavy@praha8.cz.
Připište název díla a jméno autora.

Ze snímku by mělo být patrno, že se týká Prahy 8.
Témata jsou čistě na vás. Zaslané fotografie automaticky
zařadíme i do fotosoutěže Praha 8 ve dne v noci.

Autor: Jaroslava Řezníčková
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Zpravodajství
VOLNÝ ČAS

Koupaliště dbají
na vysokou
kvalitu vody
Zatěžkávací zkouškou prošla v polovině června
venkovní koupaliště na území Prahy 8,
kdy do metropole dorazila vlna veder. Oba bazény,
na Ládví a na Stírce, přilákaly letos už tisíce
návštěvníků, sezona je tak v plném proudu.
Koupaliště Ládví a Stírka patří
mezi nejlevnější v metropoli.
Podle jejich provozovatele
Roberta Segmüllera se vstupné
meziročně zvýšilo jen nepatrně, pobyt pro dospělého na
celý den stojí 180 korun. „Přitom ceny chemie na úpravu
vody stouply čtyřnásobně,“
informoval Segmüller. Dalším
úskalím je nedostatek personálu, který postihuje i řadu dalších oborů. „Chybějí například
plavčíci, v podstatě největší

mojí starostí je zajistit směny,“
řekl. Podařilo se mu mezi
zaměstnanci udržet dva specialisty na úpravu vody v bazénu.
„Díky panu Chmelaři a Kabrnovi máme skvělou vodu. Pražští
hygienici uprostřed sezony
kontrolují venkovní koupaliště,
my jsme se vždy umístili mezi
prvními třemi,“ pochvaluje si
Segmüller.
Na Ládví i Stírce mají v červnu otevřeno od 9 do 19 hodin,
v červenci a srpnu do 20 hodin.

 Vstupné do obou koupališť v Praze 8 patří mezi nejnižší v metropoli
Areál Ládví nabízí třeba i hřiště
na pétanque či pingpongové
stoly. V budoucnu by se mohla
objevit i živá hudba, počítá se

s akcemi pro děti v rámci příměstských táborů nebo pro
malé fotbalisty z Akademie
Františka Veselého. (TK)

KRÁTCE
Radnice investuje
do dětských hřišť

Recitační soutěž bavila
Ve škole Bohumila Hrabala se konala
recitační soutěž 3. a 4. tříd. Konkurence
byla veliká. Patronem celé soutěže byl
herec Jan Přeučil, který se svými kolegy
Evou Hruškovou, Michaelou Dolinovou,
ředitelem spřátelené ZŠ Karlem Raichlem
a zástupkyní Jaroslavou Novákovou
z Korábu odborně zhodnotil jednotlivé
výkony dětí a předal jim pár rad do života.
V kategorii třetích tříd zvítězila Anna
Ignatok, ve čtvrtých třídách Mikuláš
Ondřej Rychetský.

Renovace i výstavby dětských hřišť u škol
pokračují. Jedno z největších dětských hřišť,
které kapacitně pojme až 130 dětí, bylo po velké
rekonstrukci otevřeno při mateřské školce Na
Korábě. Radnici městské části se povedlo
sehnat dostatečné množství financí, a tak bylo
hřiště nejen opraveno, ale dostalo i nové herní
prvky. Velkým překvapením především pro
sportovně založené děti bude nově vybudované sportoviště při ZŠ Glowackého.

Letní odstávky vody
V souvislosti s přípravami na další topnou
sezonu budou prováděny plánované opravy
a údržba. Tím dojde k odstávkám dodávek
teplé vody. V souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., §76, odst. 4, bod c)
musí Pražská teplárenská pro některá odběrná
místa přistoupit k přerušení dodávky tepelné
energie pro ohřev teplé vody, aby mohly být
provedeny plánované opravy a údržba. Všichni
odběratelé budou dopředu obesláni formou
samostatných dopisů, aby byli o odstávkách
včas informováni. Veškeré podrobné informa-

ce jsou k dispozici na stránkách Pražské teplárenské (www.ptas.cz). Na této adrese bude
vždy možné najít detailní a aktualizované
informace o všech letních odstávkách. Jedná
se pouze o základní přehled plánovaných
odstávek, v jednotlivých částech uvedených
lokalit mohou probíhat také individuální
odstávky v odlišných termínech.

TERMÍNY ODSTÁVEK
 9. – 15. 7. 2022
Bohnice, Troja, Ďáblice, Kobylisy, Čimice
 27. – 30. 7. 2022
Invalidovna, Karlín

Parkour z Ládví slaví úspěchy
Obrovským úspěchem skončila účast českého
parkourového týmu sídlícího v areálu Beach
klubu Ládví na světovém poháru v Montpellieru. V ženském freestylu se podařilo Adéle
Měrkové umístit na 4. místě, její sestra Vendula byla dokonce třetí. V mužském speedrunu
se mezi sebou utkalo 42 závodníků, zvítězil
Jarda Chum, a stal se tak šampionem světového poháru v této disciplíně. Tomáš Zonyga
skončil třetí.
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Milostivé léto jede další kolo
Vláda schválila návrh
zákona, který umožní
části dlužníků splatit
exekuce bez úroků.
Takzvané milostivé léto se
má opakovat tři měsíce od
1. září. Zákon se týká
závazků u veřejných
institucí a státních či
polostátních firem.
Ve druhém kole milostivého léta
by se podle návrhu mohly
ukončit exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů,
škol, městských či státních
a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Týkat by
se mělo exekucí, které začaly
před loňským 28. říjnem. Dluž-

ník bude muset podle návrhu
exekutorovi písemně sdělit, že
žádá o zahájení postupu podle
pravidel milostivého léta. Bude
moci požádat o sdělení výše
původní dlužné částky, kterou
má ještě uhradit. Exekutor bude
muset odpovědět do 15 dnů. Při
překročení této lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada nákladů
exekuce má činit 1500 korun
bez DPH.
První milostivé léto se konalo
od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Exekuce se uzavřela, pokud dlužník zaplatil
původní dlužnou částku a 908
korun exekutorovi. Penále,
úroky a další poplatky se odpustily. Takto exekutoři podle
podkladů k novele zastavili
zatím 42 tisíc exekucí. (TK)

KOBYLISY

Další debata o sídlišti
Další veřejná debata o možné
budoucí proměně sídliště Ďáblice přilákala stovky lidí, kteří
zaplnili sál kulturního centra
Ládví. Mezi řečníky nechyběli
ani zástupci Prahy 8.
Všem přítomným byly náměstkem primátora Petrem
Hlaváčkem (Spojené síly pro
Prahu) prezentovány dva návrhy možné budoucí proměny
tohoto území. Jedním byl metropolitní plán, druhým pak
urbanistická studie. Z úst obyvatel dotčené lokality nejvíce

zaznívaly výtky, že s nimi budoucí podobu sídliště pražský
magistrát nijak nekomunikoval.
Debatu v kulturním domě
Ládví podobně jako procházku,
při které se mohli místní obyvatelé seznámit s proměnou
lokality sídliště Ďáblice, uspořádal spolek Krásné Kobylisy.
„Pozvali jsme pana náměstka
proto, aby viděl náladu místních
občanů, aby viděl, jak se staví
k možným nápadům, k zástavbě
různých ploch,“ řekl Jan Vocel
ze spolku Krásné Kobylisy. (TK)
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INFORMACE O VOLBÁCH

do Zastupitelstva městské části Praha 8
a do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022
zveřejněným dne 13. dubna 2022 ve Sbírce zákonů č. 81/2022,
částka 44, byly vyhlášeny volby do Zastupitelstva
hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 8
a byly stanoveny na tyto dny:
 pátek 23. září 2022, od 14 hodin do 22 hodin
 sobota 24. září 2022, od 8 hodin do 14 hodin
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
Území Městské části Praha 8
Počet volených členů zastupitelstva: 45
Počet volebních obvodů: 1
Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý
pobyt na území městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních
hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů
zapsán.
Dodatek stálého seznamu voličů je veden pro voliče, státní občany
členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
popř. mají přechodný pobyt v městské části Praha 8. Do dodatku však
bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání
této žádosti končí 21. září 2022 v 16 hodin.
Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách
hlasovat nemůže.*
Pokud si volič podal tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami
a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí, neboť
je v dodatku veden stále již od předchozích voleb.
* Podrobněji – Informace k volbám na stránkách Ministerstva vnitra

Při těchto volbách nelze volit na voličský průkaz, tudíž volba může být
provedena pouze ve volebním okrsku určeném podle místa trvalého
pobytu voliče.
Kontaktní místo pro kontrolu stálého seznamu voličů
a zápisu do Dodatku stálého seznamu voličů
Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor
Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 („bílý dům“)
1. patro, kanc. č. 131, referentka Stanislava Ciprová
tel: 222 805 555, e-mail: stanislava.ciprova@praha8.cz.

PLACENÁ INZERCE

FINANCE

www.praha8.cz
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Doprava
LIBEŇ

Cyklostezky A26 a A2 se opraví
Na rozbité cyklostezce
v úseku Elsnicovo náměstí
– Povltavská položí
městská část Praha 8 nový
asfaltový povrch.
Souběžně dojde k instalaci
veřejného osvětlení.
„Opravované úseky cyklostezek
A26 a A2 jsou páteřní cyklostezky, které v Praze patří k vůbec
nevytíženějším, mimo jiné
proto, že vedou mimo vozovky.
Tuto trasu samozřejmě využívají
i pěší a běžci. Proto jsem rád, že
rozbitý asfaltový povrch konečně nahradíme novým,“ uvedl
Martin Jedlička (TOP 09 +
STAN), předseda komise pro
dopravu Prahy 8. Cyklostezka
A26 vede podél říčky Rokytka
a opravovaný úsek A2 vede
přímo podél Vltavy.
„Stavbu se nám podařilo
časově zkoordinovat s výstavbou veřejného osvětlení, po
dokončení tak bude pro všechny
cyklisty, chodce i běžce tato
bezmotorová komunikace
bezpečnější a příjemnější i ve
večerních hodinách. Navazujeme takto na opravy cyklostezky

 Libeňská cyklostezka získá nový asfaltový povrch
A2 na Rohanském ostrově, kde
budeme se stavebními pracemi
pokračovat také letos,“ doplnil
radní Prahy 8 dopravu Tomáš
Slabihoudek (TOP 09 + STAN).
Stavební práce započaly
v týdnu od 20. června 2022

Rekonstrukce cyklostezky A2 (A26)
na území Prahy 8 v letech 2021–2023

a budou probíhat v etapách až
do konce letošního října. Odstartují v úseku od ulice Povltavská a budou postupně pokračovat až po Elsnicovo náměstí.
Akce je koordinována s instalací
veřejného osvětlení městskou
společností Technologie hlavního města Prahy (THMP). „Cyklostezka dosud nebyla osvětlena
žádným stožárem veřejného
osvětlení. Aby se na ni cítili
Pražané bezpečně a pohodlně
i v noci, umístíme na ní celkem
čtyřicet nových stožárů s LED
svítidly. Ty navíc budou mít
komunikační jednotku, která
bude schopna monitorovat stav
osvětlení a nahlásit našemu
dispečinku případnou poruchu,“ přiblížil místopředseda
představenstva THMP Tomáš
Novotný.
Po položení povrchu bude na
bezmotorové komunikaci zaveden nový dopravní režim – nedělená stezka pro pěší a cyklisty,
na základě dohody s hl. m.
Prahou a cyklistickou
veřejností.
Obnova povrchu s sebou
bohužel nese omezení dopravy
na této bezmotorové komunikaci. Nejdříve dojde k frézování

vozovky, které bude provedeno
při zachování provozu v maximální možné míře, vždy zůstane alespoň 1,5 metru šířky
komunikace pro průchod.
Provizorní povrch po frézování
nebude vhodný pro inline
bruslaře.
Omlouváme se všem pěším
a cyklistům za omezení, které
ale povede k finálnímu kvalitnímu novému povrchu
komunikace.
Pro MČ Praha 8 se jedná
o další z několika úseků páteřních cyklostezek, které v tomto
volebním období opravuje.
Pokračovat se bude i na dalším
úseku A2 v Karlíně. „V loňském
roce jsme zpevnili kilometrový
úsek cyklostezky A2 mezi
Libeňským mostem a ulicí
Breitfeldova (výměna z mlatového povrchu na asfaltový),
rozšířili jsme ho ze tří na čtyři
metry a doplnili veřejné osvětlení. Letos budeme stejným
způsobem pokračovat s opravou a rozšířením posledního
úseku A2 mezi ulicí Breitfeldova a Negrelliho viaduktem,
který napojíme na budovanou
Štvanickou lávku,“ doplnil
Jedlička. (TK)
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KARLÍN

K ZŠ Lyčkovo náměstí bezpečněji
Základní škola na Lyčkově
náměstí je jednou
z největších škol v Praze 8.
Díky jejímu umístění
v historické zástavbě
Karlína s mnoha ulicemi
k ní vedou přístupové
trasy z několika různých
směrů. Radnice MČ Prahy 8
neustále hledá cesty, jak
zajistit ještě větší bezpečí
všech účastníků provozu,
mezi něž samozřejmě patří
i chodci. Prioritou je pak
ochrana těch vůbec nejzranitelnějších, tedy dětí.
Proto městská část připravila ve
spolupráci se spolkem Pěšky
městem v rámci projektu Bezpečné cesty do škol několik dopravních úprav, které by v okolí
ZŠ Lyčkovo náměstí měly zajistit
pěším lepší a bezpečnější přecházení přes frekventované
ulice.
V projektu je zahrnuto několik vybraných lokalit, kde by
měly proběhnout následující
úpravy: doplnění bezbariérových přechodů pro chodce
v křižovatce Křižíkova/Urxova
a doplnění bezbariérového
přechodu pro chodce v křižovatce Pernerova/Šaldova. Tyto
úpravy mají zajistit bezpečné
pěší vazby mezi školou a okolím
i zastávkami MHD.

 V křižovatce vzniknou dva nové bezbariérové přechody přes Křižíkovu ulici
„Z mého pohledu je nejdůležitější stavební úprava křižovatky ulic Křižíkova a Urxova, která
se nachází přímo na pěší trase
mezi školou a zastávkami tramvají Urxova. Přirozeně se zde
tedy pohybuje větší množství pěších, zejména dětí. Navzdory tomu však v křižovatce
neexistuje přechod pro chodce,
který by na této trase zajistil
bezpečné místo k překonání
Křižíkovy ulice. Z tohoto důvodu vnímáme nutnost úpravy
této křižovatky jako prioritní

v rámci oblasti,“ uvedl Martin
Jedlička (TOP 09 + STAN),
předseda komise pro dopravu.
V křižovatce přibudou nejen dva nové bezbariérové přechody přes Křižíkovu ulici, navíc bude prostor křižovatky
zvýšen nad úroveň okolní
vozovky, aby přijíždějící vozidla musela zpomalit. Dojde
rovněž k úpravě rozhledových
poměrů pro lepší viditelnost
pěších i řidičů a kraje chodníku budou v prostoru křižovatky lemovat kovové sloupky.

„Touto komplexní stavební
úpravou vyslyšíme dlouholeté přání obyvatel Karlína
a zajistíme bezpečnější cestu
do školy pro jejich děti,“ dodává Jedlička.
V případě ulice Hybešova
došlo k úpravám již v roce
2020. Žáci tak dva roky mohou
využívat bezbariérový přístup
pro chodce, který slouží školákům pro bezpečné přesuny
mezi ZŠ Lyčkovo náměstí a jídelnou, která se nachází v areálu
školy ZŠ Petra Strozziho.

BOHNICE

Sanace šachty ve Zhořelecké ulici
Pražská teplárenská a.s. připravuje sanaci šachty BOH01ZHO
a přilehlého teplovodního
kanálu v křižovatce ulic Zhořelecká/Feřtekova x Cafourkova.
Stavební i strojní konstrukce se
nacházejí ve špatném technickém stavu a při neprovedení
nutných oprav by hrozila jejich
havárie. V termínu od 2. července 2022 do 16. září 2022 bude
úsek rekonstruován při zřízení

souběžně vedeného provizorního vedení pod úrovní
komunikace.
Dopravní opatření je navrženo tak, aby byl v místě překopu
zachován průjezdný vždy alespoň jeden jízdní pruh. Provoz
autobusových linek končících
v obratišti Sídliště Bohnice
nebude tímto opatřením nijak
omezen. Provoz individuální
automobilové dopravy ve směru

do ulice Feřtekova rovněž nebude omezen, provoz ve směru do
ulice Lodžská povede objízdnou
trasou ulicí Řešovská.
Po dokončení prací budou
všechny plochy dotčené stavbou obnoveny do původního
stavu, živičný kryt opraven
v celé šíři komunikace, chodníky budou nově předlážděny.
Zhotovitelem stavby je dceřiná
společnost Termonta Praha a.s.

Zásahy do okolního prostředí
stavby se tak budou minimalizovat, stejně jako dopad na obyvatele pohybující se v blízkosti.
Rekonstrukce šachty a teplovodního kanálu je nutnou
investicí do bezpečnosti a kvality dodávek zdrojů tepla do
celé oblasti. Za snížený komfort obyvatel Prahy 8 v průběhu stavby se předem omlouváme. (TK)
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Životní prostředí a rozvoj
VEŘEJNÝ PROSTOR

Opravy mobiliáře pokračují
Odbor životního prostředí
v současné době řeší
problematiku týkající se
oprav městského
mobiliáře. Zaměřil se
hlavně na parkové lavičky
a také na herní prvky
umístěné na dětských
hřištích.
„Pravidelnými kontrolami
v terénu se zjistilo, že některý
mobiliář je již v nevyhovujícím
stavu a opravy by při dnešních
zvýšených cenách za práci byly
v některých případech dražší
než pořízení nového náhradního dílu. Na pozemcích svěřených do správy a na údržbu
budeme postupně monitorovat
a obnovovat parkové lavičky,“
vysvětlil starosta Ondřej Gros
(ODS).
Radnice se nyní přednostně
zaměřila na parky v Karlíně,
především lavičky na Lyčkově
náměstí a v Kaizlových sadech. Jedná se o 112 kusů.
V Kaizlových sadech bude
provedena obnova laviček
nejen v parkové části, ale také
u těch, které jsou umístěny na

 Lavičky v Ratibořské ulici dosluhují, radnice je vymění
dětském hřišti a sportovišti.
Dále probíhají kontroly a mapování dalších parků, ale
i laviček umístěných na sídlištích, kdy se budou postupně
plánovat a realizovat potřebné
práce. „V Ratibořské ulici
vyhovíme občanům, kteří se

na nás obrátili s prosbou o celkovou výměnu již nevyhovujících dvaceti kusů laviček,
které zde byly umístěny již při
vybudování panelových
domů. V současné době byl
vybrán dodavatel a v nejbližší
době se obyvatelé ulice mohou

těšit na nové parkové lavičky,“
informoval starosta Gros.
Městská část Praha 8 má ve
své správě 55 dětských hřišť
určených pro veřejnost. Na nich
provádí pravidelné kontroly
a revize, bohužel na některých
herních prvcích se již projevuje
zub času a dosluhují.
V nejbližších dnech dojde
k výměně herní sestavy na
hřišti v Dunajecké ulici. Na
původní sestavu již není možno zakoupit certifikované
náhradní díly, jelikož výrobce
ukončil činnost. Z tohoto důvodu se vymění celá herní sestava. „V postupných výměnách
prvků bude radnice letos pokračovat, abychom zajistili
bezpečnost na hřištích. Třeba
na dětském hřišti v ulici Libišská se mohou v krátké době
návštěvníci těšit na obohacení
prostoru o tolik potřebné nové
pískoviště,“ dodal starosta.
Osmá městská část myslí i na
domácí mazlíčky a prostřednictvím odboru životního prostředí
zajistí doplnění nových prvků
pro agility na psí louku v Ratibořské ulici. Jedná se o požadavek občanů navštěvujících
danou psí louku. (TK)

ZŠ HOVORČOVICKÁ

Žáci podnikli geologickou exkurzi
Terénní geologickou exkurzi
v Prokopském údolí si užili žáci
devátých ročníků Základní školy
Hovorčovická. Exkurze byla
perfektně vedena lektorkou
Petrou z Ekocentra Koniklec.
Žáci se aktivní a hravou formou
seznámili s živou a především
s neživou přírodou.
Hlubočepy jsou jedinečné
místo, kde se zobrazuje vývoj
přírody a člověka za posledních deset tisíc let. Setkali
jsme se zde s ekosystémem
suchomilných trávníků, který
zde přetrvává již od doby
ledové, dále jsme se seznámili
s prací geologa a zopakovali
jsme si základní geologické

děje, které jsme si mohli přímo
ukázat na tamějších horninách. Žáci si dokonce mohli
vyzkoušet práci s geologickým
kladívkem a někteří si i odnesli
kámen se stopou některého
podmořského živočicha či
rostliny.
Závěr exkurze byl zaměřen na
praktické využití geologie – tedy
vliv těžby na přírodu, obnovitelnost přírody a využití geologie
v běžném životě.
Obě exkurze byly značně
negativně ovlivněny nepřízní
počasí, každopádně to nám
nezabránilo si je pořádně užít.
Valentýna Korečková

 Žáci si přímo v terénu zopakovali základní geologické děje
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INFRASTRUKTURA

Landscape festival
oživuje Palmovku
Landscape festival se letos
koná v Praze od června do
začátku října, tentokrát
s podtitulem Pražská
nádraží ne/využitá.
 Podél Žernosecké za pár let vyroste krásná alej

KOBYLISY

Žernoseckou zdobí nové stromy
Před několika týdny došlo k výsadbě stromů v ulici Žernosecká,
kterou zajistila TSK (Technická
správa komunikací) mající
travnaté pásy ve správě. Nově se
můžeme potěšit duby a jasany
od křižovatky s ulicí Bojasova
směrem k zastávce Bojasova
a dále až na konec travnatého
pásu naproti tenisovým kurtům.
Jedná se tedy o necelých 400
metrů travnatého porostu, který
je stromy osázen.
TSK se zástupci spolku Krásných Kobylis a občanů o mož-

nosti dosázení stromů intenzivně jednala v průběhu roku
2021. Výsadba je nejen reakcí
na klimatické změny, ale zároveň i významným krajinotvorným prvkem a za pár let se
můžeme těšit na nádhernou
alej.
Pro uchycení stromů je zajištěna i následná péče v délce pěti
let, což je potřebná doba na to,
aby se stromy uchytily, měly po
celou dobu dostatečnou vláhu
a došlo k případným opatřením
pro optimální růst stromů. (JR)

Výsadba na sídlišti Ládví
Na jaře tohoto roku došlo k výsadbě dvou javorů v ulici Burešova na
pískovém hřišti a též jedné katalpy nedaleko stanice Ládví. Akce
proběhla pod záštitou spolku Krásných Kobylis společně s prvňáčky
ze ZŠ Burešova a dětí z MŠ Bojasova. Několik desítek dětí se během
sázení dozvědělo spoustu zajímavostí a akci si moc užily, zvlášť při
zalévání či házení hlíny. Výsadba je příspěvkem spolku na dětské
hřiště, které je v horkých dnech nezastíněné a hůře využitelné.
Doufejme, že za pár let se nám stromy odvděčí stíněním a ochlazováním nejbližšího okolí. (JR)

Akce, která se již tradičně věnuje
širokým souvislostem architektury, krajiny, veřejného prostoru
a umění, se zaměřila na proměny
lokalit čtyř pražských dopravních
a infrastrukturních uzlů, mezi
nimiž nechybí také Palmovka.
Právě v tomto území, čekajícím
na komplexní transformaci,
nabízí Landscape festival řadu
umělecko-architektonických
intervencí a děl renomovaných
tvůrců i studentů. Jejich zásahy
nabízejí oživení a originální
pohled na tuto významnou
rozvojovou lokalitu Prahy 8.

Více
informací na
www.landscape-festival.cz.
Pořadatelé vybrali čtyři lokality
procházející kompletní urbanistickou a architektonickou transformací, každou v jiné městské
části a v jiném stadiu přerodu.
Čtyři pražské dopravní brownfieldy Smíchovské nádraží, okolí
Florence, Palmovka a Nákladové
nádraží Žižkov zaznamenávají
čilý developerský i aktivistický
ruch, ale hlavně se nacházejí ve
všeobecném módu očekávání,
zda budou příkladem kvalitního
urbanistického rozvoje metropole, včetně osvícené integrace
výtvarného umění do vznikajících nových veřejných prostor či
zda se tu najde i dostatek dostupného bydlení a vznikne-li díky
tomu i pestřejší sociální inkluze.
Landscape festival si klade za cíl
popsat současnou situaci prizmatem festivalové akupunktury
a nabídnout návštěvníkům svůj
pohled, ve spolupráci s majiteli
pozemků či investory, urbanisty,
architekty a umělci. A také samozřejmě i s politiky velké Prahy
a městských částí, kam daná
území spadají.

KOMPLIKOVANÁ LOKALITA
„V rámci Landscape festivalu se
mimo jiné prezentuje i strategický
dokument Plán Rozvoje MČ Praha 8, který se stane základním
pramenem pro budoucí rozhodování radnice při posuzování
stavebních záměrů. Existenci
takového koncepčního nástroje
považuji za mimořádně důležitou, bude skrze něj určován rozvoj jednotlivých území Prahy 8
a zejména jasně definuje nároky
na veřejnou vybavenost a občanskou infrastrukturu,“ popisuje
jeden z představovaných materiálů Tomáš Hřebík, radní pro strategický rozvoj (TOP 09 + STAN).
Palmovka je dopravně velmi
komplikovaná lokalita, která
stále čeká na transformaci v plnohodnotné území. Současné
aktivity všech zainteresovaných
ale vzbuzují naději. Tato městská
džungle si drží stále své kouzlo,
i když ne takové jako za dob
Hrabala, Bondyho a Boudníka.
Jemu vzdává svým dílem v rámci Landscape festivalu hold
sochař Čestmír Suška. Dále jsou
zde k vidění například instalace
Zpřítomnělé vědomí Aleše
Hnízdila, SUVole Benedikta
Tolara, Nokturno pro troje ruce
Miloše Šejna, Stočné Jana Waldhausera anebo Místo, kde se
skrývá obloha Dominika Langa.
Etablované autory pak doplňují
landartová díla studentů krajinářské architektury z České
zemědělské univerzity v Praze.
PESTRÝ PROGRAM
Aktuální plán rozvoje MČ Praha 8
prezentuje výstava s názvem
Cesta k moderní Praze 8 – co
(nejen) tady bude stát?, která je
umístěna v Pavilon Nahraj! studia
ARCHWERK. Prezentace studentských a developerských projektů
je pod názvem VIZE PALMOVKA
ke zhlédnutí v novém objektu
naproti Divadlu pod Palmovkou
v ulici Zenklova. V září se uskuteční odborná debata za účasti
politické reprezentace MČ Praha 8, zástupců IPR Praha, hlavního města Prahy, Pražské developerské společnosti, investorů a odborné veřejnosti. (KCP)
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Sport
SOFTBAL

Superpohár
mužů se blíží
Přípravy na největší
softbalovou akci, kterou
pořádá bohnický klub
Joudrs, jsou v plném
proudu. Superpohár
mužů 2022 je největší
klubový turnaj v Evropě.
Do Svoboda parku se sjedou
zástupci 18 evropských týmů.
K vidění bude velká řada zahraničních top hráčů, protože
soupiska je otevřená pro takzva-

Městská část
Praha 8

né pick-up playery. Tedy každý
tým si smí pro tento turnaj
pořídit omezený počet hráčů
mimo svůj klub. Můžeme tedy
vidět v akci nejlepší hráče světa.
Akce začíná 22. srpna a potrvá
do 27. srpna. Na Superpoháru
se představí i mužský tým SK
Joudrs Praha, který loni vyhrál
spodního pavouka, a získal tak
zlaté medaile a pohár v kategorii EU Cup.
Šampionát se odehraje ve
dvou areálech, na třech hřištích.
Hlavním hřištěm bude Svoboda
park, zde bude i zahajovací
ceremoniál a v opening
game se představí
domácí tým SK
Joudrs Praha proti
britským Stags.
Zahajovací
ceremoniál
startuje v pondělí 22. srpna
od 19 hodin.
V dalších
zápasech se
domácí tým
představí
proti českému
vícemistrovi
Beavers Chomutov a holand-

 V Bohnicích budou k vidění nejlepší hráči světa
ským Vennep Flyers, a to v úterý,
respektive ve středu od 19.30
hodin vždy na domácím
stadionu.
Hlavní hřiště je na adrese
Dolákova 555 v Bohnicích,
druhým areálem pro 2. a 3. hřiště je EAGLES PARK, Pálkařská
225, Praha 4. Všem čtenářům
Osmičky Joudrs Praha připravili

malý dárek v podobě bezplatné
celodenní vstupenky pro dvě
osoby, kterou naleznete na této
stránce (platí ke vstupu do obou
areálů). Děti do deseti let mají
vstup zdarma. Standardní vstupenky v prodeji na místě před
vstupy do areálů. (MS)
Další informace k šampionátu
na www.joudrs.cz

Městská část
Praha 8
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KD KRAKOV

Do Bohnic
míří galavečer
boxu a K1
V KD Krakov se 2. července
od 17 hodin pod záštitou
místostarosty Prahy 8 Jiřího Vítka
(Patrioti) uskuteční galavečer boxu
a K1, organizovaný kluby
KG Academy a El Guapo box team,
jmenovitě Martinem Gaňem
a Martinem Podluckým.
Turnaj, kde si to opravdoví chlapi rozdají na
„ostří nože“, pod amatérskými pravidly
boxu a K1, bude zcela jistě zážitkem pro
příznivce bojových sportů. Kromě ostrých
zápasů, nadupané hudby a krásných ring
girls, se můžete těšit na exhibice v podání
Kyokushin Karate Slovan Bohnice.
Akce se bude konat i pro dobrou věc, kdy
částečný výtěžek půjde na podporu amatérských boxerů, kteří mají velké ambice stát se
profesionálními zápasníky a nemají dostatek
finančních prostředků. Další část výtěžku
půjde na podporu sociálně potřebných, a to
do azylového domu či dětského domova.
„Cítil jsem, že je zapotřebí konečně v Bohnicích udělat velkou sportovní akci, která
bude přínosem a zároveň motivací pro

mladé lidi. Jakožto bývalý profesionální
zápasník vím, jak je obtížné dostat se na
vrchol bez finanční podpory. Z toho důvodu
jsem se rozhodl něco s tím udělat a navázat
spolupráci s Martinem Podluckým. Zároveň
bychom chtěli pomoci i lidem, kteří to
v životě nemají lehké,“ představuje akci
prezident klubu KG Academy Martin Gaňo.
„Chtěl bych poděkovat především zápasníkům, kteří se turnaje účastní. Jdou do ringu
bojovat zadarmo, ukázat, v jaké jsou formě,
a nechají tam opravdu vše,“ dodává Gaňo.
„Když jsem dostal nabídku podílet se na
této akci společně s Martinem, neváhal jsem
ani vteřinu. Jelikož jsme spolu dlouhá léta
trénovali a zápasili bok po boku, vím, co
tenhle sport obnáší. Organizovat takovou

akci, která je i pro dobrou věc, a zároveň
motivací pro dnešní mládež, je pro mě čest.
Navíc v Bohnicích, kde vyrostlo několik
velkých jmen v bojovém umění. Místní
prostředí přímo vybízí k výborné atmosféře,
takže očekávám horkou půdu pod nohama,
která v Bohnicích zcela jistě bude,“ usmívá
se Martin Podlucký, trenér Elguapo team.
Předprodej vstupenek: v klubu KG ACADEMY, Bukolská 4, a v klubu KTSO Praha, nám.
Na Balabence 800, Praha 9. Jednotná cena
350 korun. Cena na místě v den akce 400 korun. Po Galavečeru se bude konat after party
v baru TRINITY, Burešova 1659, Praha 8.
Pořadatelé děkují za možnost uskutečnění
akce Alešovi Ratajovi (KD Krakov), MČ Praha 8 a všem partnerům za podporu. (TK)

VOLEJBAL

Turnaji O pohár starosty Prahy 8 přálo počasí
V areálu Meteoru se uskutečnil
již 21. ročník volejbalového
turnaje O pohár starosty Prahy 8
v kategoriích mladších a starších
žákyň. Po dvouleté covidové
pauze se turnaje zúčastnilo
deset týmů v kategorii mladších
žákyň a devět týmů ve starších.
Jednalo se o týmy pražské
i mimopražské. V kategorii
mladších žákyň zvítězilo Kladno
volejbal cz, ve starších žákyních
pak Dansport Praha.
Předávání cen se ujal zastupitel Prahy 8 Jan Štorek (ANO),
předseda komise sportu, mládeže a grantové politiky. „Musím
ocenit výborné výkony všech
týmů a nasazení dívek při hře.
Závěrem bych ještě jednou chtěl
poděkovat paní Pletichové
a všem organizátorům za skvěle
odvedenou práci,“ řekl.(TK)

 Ceny nejlepším týmům v areálu Meteoru předával
zastupitel osmé městské části Jan Štorek
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Fórum
Jak lze
zkvalitnit
MŠ a ZŠ
zřizované
Prahou 8
a vyrovnat
rozdíly mezi
vyhledávanými školami
a průměrnými?

TENTO MĚSÍC
SE PTÁ:
KDU-ČSL,
OSMIČKA
SOBĚ
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.

Dana Blahunková
zastupitelka
MČ Praha 8,
středoškolská učitelka

Pavel Franc
zastupitel
MČ Praha 8

Martin Roubíček
zastupitel
MČ Praha 8

ODS

PIRÁTI

8ŽIJE

Pomáhejme
ředitelům,
kteří vytváří
spokojenost

Ředitel školy
je často kouzelník

Školství
nepotřebuje
údržbáře,
ale profesionály

Garantem a nositelem kvality
školy je v prvé řadě její ředitel.
Ten je v každodenním styku
s pedagogy, žáky i jejich rodiči,
a má tak největší příležitost
vidět slabé i silné stránky jím
vedeného zařízení. Pokud tato
interakce nefunguje, zřizovatel
má dle školského zákona jednou
za šest let příležitost ředitele
změnit, respektive vyhlásit
konkurz.
A jaká je realita? Je na trhu
práce dostatek kvalitních zapálených učitelů, které osvícený
ředitel může okamžitě zaměstnat, a zlepšit tak úroveň výuky?
Obávám se, že nikoliv. Mají
ředitelé čas věnovat se plnohodnotně řízení školy přes stále
vyšší administrativní zátěž, která
na ně byla zejména v posledních
letech ze strany státu uvalena?
To bude rovněž problém. A pokud již zřizovatel přistoupí pro
nespokojenost s ředitelem ke
konkurzu, má šanci konkurzní
komise na výběr z přehršle
zájemců, když na čtvrtinu konkurzů v ČR se hlásí jen dva
uchazeči a na další polovinu
dokonce pouhý jeden? Odpověď
je zřejmá… Zájem o ředitelská
místa je přes inzerci velmi malý
a je důležité vybrat aspoň kvalitní uchazeče za ředitele odcházející do důchodu.
Co tedy může zřizovatel
udělat pro to, aby měl školy
kvalitní a oblíbené na celém
území? Především pozorně
naslouchat veškerým do školského procesu zapojeným
stranám a snažit se napomáhat
všemi dostupnými prostředky
ředitelům škol k realizaci jakýchkoliv nápadů, u nichž je
prvořadým cílem spokojený
rodič a děti a zároveň i kantor,
kterého baví jeho práce, neboť
za ní vidí výsledky. Tato zdravá
atmosféra je pak podhoubím
pro zdravé školy.

Kvalita jakéhokoliv týmu závisí
na kvalitě manažera, který ho
vede, a možnostech, které má
k dispozici. Můžete mít sebelepšího šéfa, ale tým se nikdy
nikam neposune, pokud šéf řeší
jen operativu a na strategické
úkoly nemá čas. Být ředitelem
školy je náročný úkol – musíte
být manažer, pedagog, finanční
kouzelník, strážce času i nezdolný úředník zavalený tunou
papírů. Mít k tomu všemu ještě
čas na vymýšlení novinek na
zlepšení je úkol pro superhrdinu. Jsem rád, že na osmičce
několik superhrdinů máme a že
i u nás jsou ředitelé a ředitelky,
kteří své školy posouvají.
Ne každý však může být
superhrdina, a proto bych očekával, že místostarosta pro
školství „příklady dobré praxe“
vezme a pomůže je uvádět
v život, že pomůže školám najít
kontakty na lidi z univerzit,
zahraničních škol či podnikatele, kteří by měli zájem se školou
spolupracovat, a že bude školám získávat finanční granty či
sponzory. Výsledek si můžeme
v Nadačním fondu Vzdělaná
Osmička ověřit sami – jeden
sponzor za čtyři roky.
Tohle jsou mé dva oblíbené
projekty, které necílí nejen na
lepší výuku, ale na lepší školu.
Prvním z nich je vybudování
koláren – děti by rády občas do
školy jely na kole či na koloběžce. Druhým je pak projekt Trenéři do škol – ten řeší praktické
ukázky různých sporů s cílem
zaujmout a přitáhnout děti
k danému sportu. S prvním
projektem pomáhal předseda
komise pro dopravu a s druhým
předseda komise pro sport.
Novou školu Na Rohanu řeší
radní pro strategický rozvoj,
vznik kapacit pro školky pak
radní pro územní rozvoj. Bylo
by proto fajn, aby v příštím
volebním období řešil naše
osmičkové školství primárně
radní pro školství.

Kantorkou jsem již 28 let a mou
životní filozofií je předat žákům co
nejvíce znalostí, vědomostí a dovedností, ale zároveň být vždy
laskavá, vstřícná a mít pochopení
pro jejich nedokonalosti. K tomu
potřebuji podporu vedení školy,
kde panují pozitivní klima a výborná spolupráce s rodiči. Vedení
školy zase potřebuje maximální
podporu svého zřizovatele.
Odpověď na otázku je jednoduchá: vybrat kompetentního
radního pro školství, který se
nebude pasovat do role údržbáře a tvrdit, že na úroveň vzdělávání nemá vliv. Kompetentní
radní bude jistě vědět, jaké má
k dispozici prostředky:
– vybrat kvalitní ředitele a motivovat je k možnosti osobnostního růstu. Takové, jejichž prioritou
je nastavit pozitivní klima ve
škole, kteří budou podporovat
učitele, aby žáky vedli k aktivnímu a angažovanému přístupu ke
světu. Školy pak nebudou vykazovat tak výrazné rozdíly a ubude
potřeba zápisové turistiky, tedy
přehlašování trvalého bydliště;
– testovat úroveň škol pomocí
Mapy školy či pomocí dotazníků
pro rodiče zadávaných školou
nebo přímo městskou částí.
Jejich vyhodnocení dá ucelený
obraz o stavu našich škol;
– do školských rad jmenovat
odborníky z oblasti školství,
nikoliv koaliční politiky, kteří
problematice školství leckdy
vůbec nerozumí;
– odebrat ředitelům škol
administrativní zátěž převedením některých činností na
Servisní středisko.
Veškeré kroky vyžadují navýšení finančních prostředků
v kapitole školství a profesionály pro kompetentní nakládání
s nimi. 8žije s Prahou sobě
budou tyto prostředky intenzivně hledat, odborníky na školství
už ve svých řadách mají.
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Jarmila Kotrbová
odbornice
v oblasti školství

Tomáš Tatranský
místostarosta
MČ Praha 8
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Proč by měly být
všechny mateřské
školy v Praze 8
stejné?

Poskytujeme
servis, sdílíme
dobrou praxi

S ohledem na své profesní
zkušenosti se zde budu věnovat
mateřským školám. Každá
z nich má svůj Školní vzdělávací
program a dle možností ho má
takzvaně ušitý na tělo. Proč by
měly být všechny mateřské
školy v Praze 8 stejné? Naopak
je žádoucí dát mateřským školám svobodu, aby se mohly
rozvíjet. Školy s heterogenními
třídami připravují pro život ve
všech oblastech sociálního
cítění. Oproti homogenním
třídám posilují emoční vývoj
a kompetence dětí.
Jak důležité je dávat rodičům
možnost volby mateřské školy?
Základ rozvoje dítěte se datuje
od narození a největšího rozvoje
dosahuje podle profesora Matějčka v předškolním věku.
Pokud rodičům záleží na rozvoji
dítěte, nehledají mateřskou
školu, kterou mají v blízkosti,
ale naopak se seznamují s nabídkou, co škola nabízí, jaké je
její klima. Měřítkem není, kolik
kroužků má, ale naopak, jak se
věnují dětem. Jak jsou paní
učitelky kreativní a dovedou
s dětmi pracovat ve všech oblastech výtvarné, pracovní, hudební, literární, pohybové činnosti.
Tím, že každá mateřská škola
je jiná, je z čeho v Praze 8 vybírat. Zapojení rodičů do života
v mateřské škole přispívá k poznání práce učitelek a stmeluje
spolupráci mezi rodinou
a školou.
Městská část má velmi krásné
mateřské školy, kvalitní paní
učitelky a učitele i ředitelky.
Měla by jim dát větší důvěru
a také pedagogickou svobodu.
Tak jako každé dítě je jiné, tak
i každá ředitelka je jiná. Městská
část by toto měla respektovat.
Ke zvážení by tak bylo i zrušení
spádovosti základních škol a tím
dát možnost dětem a rodičům
ve výběru základní školy.

Nemyslím si, že bychom v Praze 8 měli velké rozdíly mezi
školami. Některé školy mají svá
výrazná specifika, a je to tak
dobře (namátkou: formativní
hodnocení v ZŠ Lyčkovo náměstí, úzká spolupráce ZŠ Dolákova
se sportovním klubem Joudrs
atd.), řada škol klade důraz na
sport či na výuku zvláště užitečných předmětů, jakými jsou cizí
jazyky či informatika. V každém
případě všechny naše školy
fungují výborně a ojedinělé
kritické podněty městská část
Praha 8 průběžně vypořádává.
Jaká je role zřizovatele, tedy
MČ Praha 8? Zřizovatel jmenuje
a odvolává ředitele škol, především má však zodpovědnost za
to, aby byly na školách, které
zřizuje, zajištěny vhodné materiální podmínky pro kvalitní
výuku. Troufám si tvrdit, že
tento svůj primární úkol plní
Praha 8 dobře, jakkoli je limitována poměrně úsporným
rozpočtem.
Důležité dále je, aby zřizovatel v maximální možné míře
pomáhal vedení škol s administrativou, s právními záležitostmi,
s čerpáním grantů a dotací a se
správou majetku – tím se ředitelům a jejich zástupcům uvolňuje kapacita, kterou mohou
věnovat péči o pedagogické
vedení učitelů. I zde Praha 8
poskytuje školám nadstandardní servis.
V neposlední řadě se snažíme,
aby docházelo ke sdílení dobré
praxe mezi řediteli škol. Za
tímto účelem probíhají řádné
i mimořádné porady ředitelů
(v poslední době jsme mimořádně řešili zejména adaptaci dětí
z Ukrajiny) a rovněž fungují
neformální komunikační
platformy.
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Tomáš Pavlů
zastupitel
MČ Praha 8

KDU-ČSL,
OSMIČKA SOBĚ

Michal Janovský
zastupitel
MČ Praha 8

PATRIOTI

Investujme
do žáků a učitelů!

Pověst školy
budují učitelé
svým umem

MČ Praha 8 investuje především
do školních budov a neváhá
platit investice v řádu desítek
milionů. Přitom dochází k absurdním situacím, kdy rodiče na
některých školách a školkách
musí školy zásobovat kapesníky
a toaletním papírem.
Zřizovatel ovlivňuje kvalitu
školy už jen tím, že jmenuje
ředitele školy. V českém školství
je to ředitel, který má zásluhu
na tom, zda je škola kvalitní,
nebo průměrná. V Praze 8 je
jedna vyhlášená škola, kam
rodiče chtějí své děti dostat.
Proč je jedna škola tak žádaná
a druhé jsou pouze průměrné?
Naklonovat pana ředitele?
Bohužel to nejde.
Dovolíme si nabídnout 5 bodů
pro zlepšení kvality škol
v Praze 8.
1) Dostatečná kapacita školek
– v Praze 8 probíhá masová
výstavba a na některých
místech je nemožné umístit
dítě do školky, zde vedení
radnice skutečně zaspalo.
2) Průzkum kvality školy – nezávislý průzkum ukáže silné
i slabé stránky a pomůže
zlepšit kvalitu školy. Možností je více, známý průzkum je
Mapa školy.
3) Zlepšit komunikaci mezi
rodiči a školou, rodiče jsou
partneři, kteří přináší podněty zvenku. Někdy jsou nespokojení, bojí se postihu na
svých dětech a neví na koho
se obrátit. Co tak mít školního ombudsmana?
4) Školní psycholog – může
zlepšit vztahy ve škole, stejně
tak může pomoci v krizových
situacích. Většina škol Prahy
8 má psychologa, pochvala.
5) Hledejme a inspirujme se
projekty, které fungují ve
školách jinde, a ty ať městská
část podporuje. Zdravá škola
pečuje o sociálně znevýhodněné žáky. Investujme do
žáků a učitelů!

Základní otázkou je to, proč ta
která škola je žádanější než jiná.
Odpověď nemusí být úplně
jednoduchá. Škola si svoji pověst buduje dlouhodobě a možná není až tak snadné oddělit
jednotlivé parametry, které v té
pověsti hrají roli. Je to prostředí
školy, velikost hřiště, samo
umístění školy, nebo rodiče
zajímá náročnost a kvalita
výuky, úspěšnost žáků u přijímacích zkoušek na střední
školy? Svoji roli hraje všechno,
ale jak velkou váhu ten který
parametr má, těžko soudit.
Proto se pokusím zaměřit se
pouze na jednu ze základních
věcí, která nejspíš velký vliv má
a je společná pro ZŠ i MŠ.
Podle mého názoru totiž vždy
bez výjimky základy pověsti
školy budují konkrétní učitelé –
svým přístupem, svojí osobností, svým pedagogickým umem.
To oni jsou denně v kontaktu se
žáky, s rodiči, to oni jsou tím, co
rodiče hlavně vnímají. Je to
o konkrétních lidech. Role
učitele zejména na 1. stupni ZŠ
je naprosto zásadní a mám
pocit, že velmi často zůstává
nedoceněná. A na mateřské
školy a roli tamějších učitelek se
zapomíná vlastně pořád.
Ředitel a vedení školy samozřejmě svojí manažerskou prací
pověst bez diskuze ovlivní, mají
svou roli ve vytváření kvalitního
a podnětného prostředí školy,
udržení funkčního vybavení,
mají vliv na to, jak škola bude
fungovat jako celek, řídí komunikaci školy navenek… ale na
začátku i konci budování pověsti
školy prostě bude osobnost
učitele, on je tím, kdo v kontaktu
s dětmi a rodiči tu pověst vytváří. Proto si myslím, že právě tady
je prostor pro zlepšování kvality
škol. Je to podpora vedení škol
při hledání kvalitních učitelů.
Hledejme možnosti, jak pomoci
ředitelům kvalitní učitele získat,
podporovat a udržet.
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Rozhovor
HEREC, FOTBALISTA A TRENÉR JAN MARŠÁL:

Comebackem to všechno začalo…
Sympatický usměvavý
mladý muž plný elánu.
Miluje fotbal, vše
španělské a herectví.
Právě ze seriálových či
filmových rolí ho zná
většina z nás.

Souvisí to s mojí láskou k fotbalu a zmiňované Barceloně. Už
na gymnáziu jsem se začal učit
španělsky, koukal na seriály
v originále, našel si ve Španělsku kamarády, díval se na fotbalové přenosy. Nepamatuji se,
kdy bych propásl zápas
Barcelony.

Jan Maršál si zahrál například
v kultovním seriálu Comeback,
ve filmech Pojedeme k moři
nebo Něžné vlny. Na přelomu
roku přešel na hostování
z Aritmy do fotbalového Meteoru, kde si zahrál divizi.

 Jak jste se vlastně k herectví
dostal. Byla to náhoda?

Můj starší bratr k herectví od
mládí inklinoval, chodil do
dramaťáku. Já byl zase spíše
sportovní typ. Nicméně jsem se
dostal na casting seriálu Helena,
kde jsem vlastně získal svou
první roli. V ateliéru, kde se
točily pilotní díly, si mě všiml
scénárista Tomáš Baldýnský,
který tam připravoval Comeback. A vytvořil pro mě roli na
tělo v epizodě s názvem Bejk.

 Která role vás asi nejvíce
bavila?

Právě Comeback, který mi
vlastně otevřel dveře, moc jsem
si užil i seriál Gympl a film
Pojedeme k moři. Jirka Mádl
hledal snad po celé republice
vhodného člověka, a vybral si
naštěstí mě. Je to unikátní,
úspěšný film, natáčení bylo
velmi zábavné.

 Kde vidíte jako neherec své
herecké přednosti?

Jsem menšího vzrůstu, takže
i přes svůj věk působím mladě.
A umím reagovat na povely
(smích). Takže jsem dostával
hlavně „mladší“ role. Třeba
naučit se text není velký problém, cítím se dobře, když se
před kamerou mohu chovat
přirozeně. I proto mám určité
potíže ze sebe dostat například
„umělý“ pláč.

 Hledáte aktivně příležitosti
dostat nějakou tu roli?

Držím se toho, co nabízejí agen-

 Budete tam hrát fotbal?

 Jan Maršál při natáčení filmu Něžné vlny od Jiřího Vejdělka
tury, žádného agenta nemám.
Víc mě zkrátka vždy bavil sport.
Nedávno jsem s úspěchem šel
na casting reklamy na pivo
Birell. Moc si vážím rodičů, že
mi v rozhodování třeba mezi
fotbalem a herectvím nechávali
svobodu a ve všem mě přitom
podporovali.

 Milujete fotbal, jste aktivní
hráč. Co herectví na trávníku?

Simulování mi také nikdy moc
nešlo. Víte, od dětství jsem
velkým fanouškem Barcelony,
Lionela Messiho, Xaviho, Andrése Iniesty. Tito hráči inspirují
tím, že se vždy snaží či snažili
udržet se na nohách, nepadat za
každou cenu. Takových fotbalistů si vážím.

Meteor má skvělou
organizaci klubu,
výborně pracuje
s mládeží.
 Kdy jste s fotbalem začínal?

Mám pocit, že snad hned poté,
co jsem se narodil. Miluji míčové sporty. Od přípravky jsem
vyrůstal v Aritmě, v žácích jsem
na rok zamířil na Spartu, pak na
Duklu a zpět do Aritmy. Od
nového roku působím na hostování v Meteoru.

 Proč do Meteoru?

V Aritmě jsem se příliš neprosazoval, chtěli mě jako trenéra, ale
já jsem potřeboval hrát. Tak se
domluvilo půlroční hostování.
Meteor je klub s obrovskou
historií a kvalitou.

 Překvapilo vás něco?

Na Meteoru je skvělá organizace
klubu, a to i takových drobností,
jako jsou připravené dresy,
svačiny. Zkrátka vše výborně
funguje, je cítit podpora ze
strany radnice. Mládežnické
týmy Meteoru hrají na rozdíl od
Aritmy vyšší soutěže, snaží se
o skauting, aby udrželi kvalitu
a měli konkurenci nejlepších
týmů, jako jsou Sparta či Slavia.
Vyhovuje mi, že v klubu mohu
trénovat i hrát. Jsem asistent
hlavního trenéra starších žáků.
Máme podobný moderní trenérský přístup a skvělý pocit
z toho, jak se naši svěřenci chtějí
zlepšovat, že mají silnou
motivaci.

 Studujete Fakultu tělesné
výchovy a sportu. Předpokládám, že vás to baví…

Určitě. Studuji tělovýchovu se
zaměřením právě na trenérství.
V rámci školy už jsem získal
trenérskou B licenci. Teď dodělávám třetí ročník, podzimní
semestr strávím ve Španělsku
v rámci programu Erasmus.

 Vím, že Španělsko je vaše
vášeň. Proč?

Jedu do prvoligového města
Elche, kde bych chtěl zkusit
aspoň krátce spolupracovat při
výchově mládeže. Dávám si už
spíše trenérské než hráčské
cíle.

 V čem se tolik liší český
a španělský fotbal?

Ve Španělsku se více dbá na
techniku, ale hlavně na fotbalové přemýšlení. Fyzička se trénuje v podstatě všude stejně.
K fotbalovému myšlení samozřejmě musíte mít jisté vlohy,
ale pokud se začne brzy, dá se
mu naučit.

 A co po návratu?

Nebránil bych opět spolupracovat s Meteorem.

 Kromě Barcelony, Slavia,
či Sparta?

Nejsem jako fanoušek vyhraněný, přeji si úspěch českého
fotbalu na mezinárodní scéně,
abych i tady mohl vidět nejlepší
evropské týmy.

 Existuje celorepublikový
projekt Trenéři ve škole.
Účastníte se ho?

Ano. Jde o pomoc trenérů při
výuce tělocviku na školách.
A nejde jen o fotbal. Snahou je
ukázat více sportů, třeba gymnastiku, tanec nebo rugby,
vstřícnou a zajímavou formou.
Děti zaujmout a ukázat jim, že
pohyb může být i zábavou.
Seznamuji je s fotbalovými
základy. Má to smysl, rozhodně
to není otrava.

 Jaký je ideální svět Jana
Maršála?

Dopoledne jako učitel tělocviku, odpoledne trenér, večer
herec. (TK)
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T
S
E
F
A
TAŤK
n e děle
18. září 2022
o d 14:00 A reál Be a c hkl u b Ládví

A k c e p ro vše c h ny
t atín ky a děti ! !

městs ká p o l i c ie, h a s iči,
sp o r to v ní s o u těže,
l a s e rg a m e stře l n i c e,
p op e lářs ké voz id l o

P ro děti šp e káče k zda r m a ! ! !
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PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ NE/VYUŽITÁ

21/6 – 2/10
krajina — město — veřejný prostor
landscape — city — public space
landscape-festival.cz

LANDSCAPE 2022_PRAHA_nadraziFINALFINAL2.indd 1

Nákladové nádraží Žižkov
Palmovka
Florenc
Masarykovo nádraží
Krenovka
Smíchovské nádraží

05/06/2022 20:35
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HLEDÁME DALŠÍ DOMY,
KTERÉ BYCHOM MOHLI
PROBUDIT K ŽIVOTU.
ZA TIP KE KOUPI NEMOVITOSTI
VÁS ODMĚNÍME.
778 403 590

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

psnkupuje.cz
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ZVE NA VÝSTAVU

SBĚRATELSTVÍ
SÝROVÝCH
ETIKET
PŘEDSTAVENÍ TOHO
NEJLEPŠÍHO ZE SBÍRKY
ANTONÍNA SUROVÉHO

20 LET OD POVODNĚ
Praha 8 zve na výstavu o událostech vzniku jedné
z nejničivějších povodní na území města Prahy.

8. 8. - 23. 9. 2022
Tzv. Bílý dům, U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
vstupné:
po, st:

8-12, 13-17

zdarma

út,čt:

8-12

zdarma

pá, so, ne:

zavřeno

1.–29. července 2022
vstupné zdarma
otevřeno dle otevírací doby úřadu
Bílý dům, U Meteoru 6, Libeň
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace,
která může být zveřejněna.

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace,
která může být zveřejněna.
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17. ZÁŘÍ 2022

KARLÍN
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám.
» 8,00 – 19,00 hodin

KOBYLISY
Kobyliská střelnice, Žernosecká x Bojasova ul.
» 8,00 – 18,00 hodin
» bez průvodce
Kostel U Jákobova žebříku,
U Školské zahrady 1264/1
» 10,00 – 17,00 hodin

DOLNÍ CHABRY
LIBEŇ
Libeňský zámek, Zenklova 35
» 13,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.
Grabova vila, Na Košince 1
» 13,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.
Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul.
» 11,00 – 17,00 hodin
Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul.
» 13,00 – 19,00 hodin

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele,
Bílenecké nám.
» 10,00 – 17,00 hod. 10. 9. 2022

ĎÁBLICE
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava,
ul. U Parkánu
» 14,00 – 17,00 hod.
» prohlídky s výkladem každou půl hodinu
nebo podle zájmu

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

Městská část
Praha 8
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www.praha8.cz
www.historickasidla.cz

LIBEŇSKÝ ZÁMEK
ZDOBÍ STÁLÁ
EXPOZICE OSOBNOSTÍ
Albrecht z Valdštejna, Rudolf II.
a Matyáš Habsburský,
Marie Terezie a Josef II.,
Leopold II., Josef Voctář,
Jan Podlipný a další. Co mají
společného? Jejich osudy či rozhodnutí jsou významným způsobem spojeny s historií Libeňského zámku. Nově jsou teď
jejich příběhy ztvárněny stálou
expozicí na jeho chodbě.
Výstava je tvořena devíti svislými textilními bannery s vyobrazenou podobou osobností, které doplňují v prosklených
vitrínách jejich znaky a erby.
Barevnost na plachtách vychází ze znaku městské části Praha 8 a je zajímavostí, že vyobrazené osobnosti překreslil malíř
a ilustrátor Jakub Požár dle historických podkladů z toho období, v němž se k zámku pojí.
Pečetě a znaky pak odlil a napatinoval výtvarník Aleš Jírovec a za grafickým zpracováním
a instalací stojí studio Kapitola.

Zleva Michal Chodanič,
Magdaléna Lindaurová ze studia
Kapitola a Aleš Jírovec
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ŘEMESLNÍCI
 MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování,
stěrky a sádrokarton. Sezonní sleva
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476
 ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
oprasevy. 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, 737415417
 INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC,
umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 737415417.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN. Nová el. vedení, zásuvky,
světla, apod. Revize elektrického
zařízení. www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
 ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ Provádím
veškeré zednické, malířské, obkladačské, podlahářské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce bytu domu, nebytových
prostoru. Volat 777670326.

 ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY,
pergoly, baldachýny, plisé, sítě
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže,
čalounění dveří+ těsnění. Zdeněk
Petříček, tel.: 606 350 270 www.
zaluzie-rolety-praha8.cz
 ELEKTRIKÁŘ SE ŽL – spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551
 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
 MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle,
kvalitně a čistě, tel.: 736 734 947
 PLYNAŘ– INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032
 Provádíme sádrokartonářské
práce (stropy, příčky, předstěny,
půdní vestavby, akustické
odhlučnění, bytová jádra). Dále
provádíme zednické a malířské
práce. Tel.: 605 075 095.
Milos.Verner@email.cz
 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.:
725 173 593, www.malir-zenisek.cz
 INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE ÚKLID
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA ZAHRAD
Tel: 602 835 102

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

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

 OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ ŽALUZIESEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A DVEŘÍ-SÍTĚ PROTI HMYZU
Tel:733720950 pavel.janci@email.cz

 ŽALUZIE - ROLETY - SÍTĚ GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ věšení
záclon bez žebříku 602 22 97 99
Praha 8

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
 ZEDNICKÉ, obkladačské
a malířské práce. Tel.: 602 386 895,
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz

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

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

 ÚPRAVA, OŘEZ A SNIŽOVÁNÍ
KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ včetně
odvozu odpadu. Máme
profesionální řezné nástroje,
vysoké žebříky a vysokozdvižnou
plošinu. Tel.: 724 006 275.
E-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz/plot
 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
 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.
 VYČISTÍME KOBEREC, SEDAČKU,
KŘESLA, ŽIDLE přímo u Vás na
místě strojem na vlhko extrakční
metodou. Slušné jednání
a zkušenosti. Tel.: 724 006 275,
info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz
 ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE do
15m z naší hydraulické plošiny.
Prořez, tvarování a likvidace
vysokých tújí, stromků a živých
plotů. Tel.: 724006275,
e-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz/plosina
 MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ
A ŽALUZIÍ od úklidové firmy.
Nechte práci nám, už nelezte po
štaflích a odpočívejte. Tel.:
724 006 275, info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz
 PRODEJ MOLITANŮ, koženek,
potah. Látek. Matrace na míru.
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem
domu, Praha 4 - Pankrác. Tel.:
241 402 270, www.molitany.cz

 SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY
a vysokou trávu našimi stroji.
Odstraníme také křoví, nálety,
zlikvidujeme odpad. Tel:
724 006 275, info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz
 HODINOVÝ MANŽEL elektro,
voda aj. práce. Bohatá praxe.
Tel: 602366135
 KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ
vč. odvozu. T: 602 835 102
 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,
vzdálenou pomoc, obnovu dat
i DOUČOVÁNÍ. Volejte 731 732 737.
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz
 ŽALUZIE-LODŽIE-DVEŘE:
montáže a servis. Česká výroba.
Bezpečnostní dveře bez bourání
futer. Volejte 605862441
 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.sicistrojeservis.cz
 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA prádlo se snadno vytáhne ke
stropu a nepřekáží.
Montáž: T 602 273 584
 ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ
zemní práce, autodoprava,
kontejnery, půjčovna dodávek. Tel:
774007480 @: fatrans@email.cz
 Stěhování a vyklízení 7 dní
v týdnu, 24 hod. denně.
Seriózní přístup Tel.: 601091354

Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1
Praha 9 – Vinoř

www.muzeumprahy.cz
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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 605 845 088

REALITY POPTÁVKA
 HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 – 3+1
v Praze 8 a 9. Tel.: 778 085 837
 Koupím byt nebo menší domek
v Praze a blízkém okolí. Na
vystěhování nespěchám, lze i na
dožití. Platba ihned. Vyplatím dluhy
i exekuce. Tel.: 608 661 664
 KOUPÍM 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

REALITY SLUŽBY
 MARTIN KRATOCHVÍL – REALITNÍ
MAKLÉŘ NA DOPORUČENÍ pro
Prahu 8. Osobní přístup. 20 let
zkušeností na trhu. NEJVÝHODNĚJŠÍ
CENY při prodeji a pronájmu vaší
nemovitosti. Zdarma tržní odhad
a poradenství. Spolehlivost.
www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350
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 PEDIKÚRA (I MOBILNÍ), REFLEXNÍ
masáže nohou. Tel.: 774 877 972

NÁKUP – PRODEJ
 AUTO DO 30 000 Kč koupím.
602 889 740
 ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI,
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400
 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ
DESKY. Přijedu. 721442860

KRÁSA
 Pedikúra klasická mokrá metoda,
ošetření kuřích ok, zarostlých
nehtů, nehtové špony, Poznaňská
438/27 Bohnice, tel.: 777 272 303
 Nabízím kadeřnické služby levně,
vhodné pro důchodce, zajdu
i k vám domů, tel.: 724 909 592

VÝUKA – KURZY
 Výuka kytary začátečníci
a pokročilí Hnězdenská Praha 8
tel. 736 287 212
 Tréninky plavání - plavco.cz

 Kopaná Sokol Troja hledá nové
hřáče ve věku 6-16 let. Další info
Jar. Fliegl, 602105374, mail: tjsokoltroja.cz nebo přímo na trénink
každý pátek od 16:30 Doprava bus
112 z Čechova škola.
 ŠACHOVÝ KLUB BOHNICE
PŘIJÍMÁ NOVÉ ZÁJEMCE O ŠACHY,
mládež i dospělé, začátečníky
i zkušenější. Scházíme se na adrese
Dolákova 537/26, Praha 8,
v pondělí a čtvrtek, po 17:30 hod.
KONTAKTY: 737264887,
602286410

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. 777038000
nebo gato@gato.cz

VÝZVA

HLEDÁ SE
VÁNOČNÍ STROM

Kypr

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

fotografická výstava

14. 7.–21. 8. 2022

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

Ornamentální zahrada a Středozemí

92x30_MM_Ivanco.qxp_Sestava 1 31.07.21 19:40 Stránka 1

VENKOVNÍ ROLETY-ŽALUZIE

Až vám bude HIC rolety vám pomohou nejvíc.
Požádejte vaše vedení SVJ/Družstva o instalaci
ROLET na celý vás dům.

WWW.ZALUZIE8.CZ
+420 602 22 97 99

ROLETY
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

INSTALATÉR
TOPENÁŘ
veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky,

hodiny, budíky, mechanické natahovací
i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní,
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES,
ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA,
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA,
SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i celou
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky,
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu
kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101

Tel: 603 421 968
737 415 417

EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Firma
s 20 letou
tradicí

605 798 888

Rothenberg s.r.o.
Na Slovance 38, Praha 8
PLACENÁ INZERCE

Výkup aut na náhradní díly,

www.likvidacevojkov.cz
PLACENÁ INZERCE

Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec - Vojkov

PLACENÁ INZERCE
LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd 1

25.10.2021 9:38
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Zdravotní a sociální péče
DENNÍ STACIONÁŘ

Pomoc najde
ještě více seniorů
Moderní sociální služby
stále častěji přicházejí za
klientem domů, případně
se hledá kombinace více
možností, které poskytnou
potřebnou oporu
a podporu celé rodině.
Jednou z velmi vyhledávaných
sociálních služeb je denní
stacionář, kde senioři tráví část
dne. V Praze 8 najdete tuto
službu pod hlavičkou Gerontologického centra v Šimůnkově
ulici. A protože je to služba
velmi žádaná, denní stacionář
bude v nejbližších měsících
rozšířen o novou kapacitu.
Denní stacionář GC vznikl již
v roce 1996, v roce 2008 byl
dle zákona o sociálních službách registrován jako sociální
služba naplňující všechny
standardy. Péči v něm nachází
osoby s onemocněním demencí. „Mojí primární starostí při
péči o seniory z pohledu radnice Prahy 8 je hledat všechny
možnosti, jak dále a více zkvalitnit a přiblížit námi poskytovanou podporu. V loňském

roce jsme zvýšili standard
pokojů lůžkové části Gera,
v letošním roce je naší prioritou
rozšířit kapacitu stacionáře,
který je obrovskou pomocí pro
pečující rodinu. Jsem ráda, že
se mi podařilo najít možnost
financování tohoto rozšíření,
které přinese i vyšší komfort
dalších poskytovaných služeb
v objektu Šimůnkova,“ říká
místostarostka Vladimíra
Ludková (ODS).
Zástupce ředitelky Gerontologického centra Petr Procházka ji doplňuje: „Studie využitelnosti objektu navrhla takové
dispoziční řešení, které přinese
potřebné rozšíření služby
a zároveň bude vyřešen havarijní stav rozvodu TUV, což pro
nás bude velkou provozní
úlevou.“
Gerontologické centrum
a jeho pracovníci pomáhají
obyvatelům Prahy 8 již 30 let
(viz Osmička 6/2022) a prokázalo svou flexibilitu a schopnost rychlé reakce na nové
výzvy a situace například
v době pandemie (očkovací
centrum). (TK)

 Dvě nové knihobudky, opět z truhlářské dílny Bona o. p. s.,
jsou umístěny v zahradách Gerontologického centra.
Návštěvníci se k nim dostanou od 8 do 17 hodin.

Osmička pro rodinu pořádala konferenci
Mezinárodní konferenci I. žofínské fórum o rodině na téma „Rodina
jako referenční skupina, aneb místo kam chceme patřit“ uspořádala
Osmička pro rodinu v krásném prostředí paláce Žofín. Se svými
příspěvky vystoupili například europoslanec Tomáš Zdechovský,
prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, vědecká
pracovnice Sonia Szramek-Karcz z Polska, politolog Domenico
Furfaro z Itálie a další odborníci na související témata. Těší nás, že
účastníci konference živě diskutovali a přidali své zkušenosti, emotivní životní příběhy. Spokojenost účastníků konference je pro nás
největší odměnou a již nyní začínáme pracovat na dalším žofínském
fóru věnovaném rodině.
Hana Šlesingerová, Osmička pro rodinu
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Letní doplňovačka

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

šarvátka
nápověda v divadle
anglicky vtip
svátek 16. 7.
přilba
nečerstvý

Řešení
z aktuálního
čísla je rovněž
přísloví, jeho
první část zní:
Přinese-li déšť
svatá Helena,
bývá otava…

nesouhlas
přednášející
skupina stromů
značka hraček
stoka

Vítání
občánků
Prahy 8
19. září 2022

měkkýš bez ulity

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 28. srpna 2022
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

Na vylosované výherce opět čeká kvalitní česká detektivka.
Znění tajenky posílejte do 10. srpna 2022 na známý e-mail:
vladimira.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní M. K., E. Z. a R. H.
Gratulujeme.

Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Mezigenerační
luštění pro děti
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čeká z rukou místostarostky
Vladimíry Ludkové (ODS) pohádková kniha O čertu Pepiášovi.
Tajenka z minulého čísla: Ahoj léto.
Výherci z minulého čísla: B. D., K. S. a L. H.
2

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

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

Jak červen
teplem září,
takový bude
i měsíc září.
Tak zněla
tajenka
doplňovačky
z přechozího
vydání
Osmičky.
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Probíhá doprodej limitovaných
PŘÍ ATELE! unikátních pamětních předmětů
R
vydaných k 80. výročí
SBĚ
Operace Anthropoid.
Stále lze zakoupit či získat:

1

• PAMĚTNÍ LIST S KUBIŠEM A GABČÍKEM V PODOBĚ BANKOVKY
(zhotovila Státní tiskárna cenin)
pouhých 500 Kč

6

7

• LP HEYDRICH, NIC NEŽ HEYDRICH s dosud nikdy nevydanými
nahrávkami Jiřího Voskovce a Jana Wericha
(americké rozhlasové vysílání z let 1941-1942)

8
5
5
3

6

1

7

• ČERNÉ TRIČKO ANTHROPOID (různé velikosti)

300 Kč

• ČERNÉ TRIČKO V+W (různé velikosti)

300 Kč

• MAGNETKY A PLACKY ANTHROPOID

9

2

8

400 Kč

• CD BLANIČTÍ RYTÍŘI (známé melodie Jaroslava Ježka s válečnými
texty V+W v podání Orchestru Ježkovy stopy)
200 Kč

20 Kč/kus

• DOBOVÉ LIDOVÉ NOVINY (28. 5. 1942 k poledni, 29. 5. 1942 ráno)
ZDARMA

• POHLED ANTHROPOID s razítkem oslav

4
PAMĚTNÍ PŘEDMĚTY SE PRODÁVAJÍ
na Odboru kultury, sportu a mládeže
na Libeňském zámku, Zenklova 1/35 v přízemí.

9

PLATBA JEN V HOTOVOSTI!
Zájemci se mohou v pracovní době obrátit
na paní Vladislavu Wildtovou,
tel.: 222 805 104, mobil: 606 613 390,
e-mail: vladislava.wildtova@praha8.cz
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Zdravotní a sociální péče - CAP
CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

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

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

ram
Prog
EC
N
E
V N
ČERRPE
S 2 2
20

CAP Mazurská
Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů
Praha 8, Mazurská 484/2
 tel.: 283 024 118  e-mail: cap@sospraha8.cz
 www.sospraha8.cz  www.facebook.com/cappraha8

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.
PONDĚLÍ
 8:00–9:00  AJ pro začátečníky
– F. Urban
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:00–12:00  Stolní tenis
 9:00–12:00  Nordic Walking
pro méně zdatné – L. Čipera.
Informace na webu: klus-osmicka.
webnode.cz
 11:00–12:00  AJ Repeating
English – zač. a mírně pokr. –
V. Machulková
ÚTERÝ
 8:00–12:00  Přístup na
internet
 8:00–12:00  Stolní tenis
 9:30–11:00  AJ pro mírně pokr.
– Ing. P. Vondráček
 11:00–12:00  Bible Stories –
V. Machulková
STŘEDA
 8:00–12:00  Přístup na
internet
 9:30–11:00  Zdravotní cvičení
a terapie tancem – D. Podráská
ČTVRTEK
 Pravidelné turistické výlety
– RNDr. M. Štulc Informace
v kanceláři CAP

 9:00–12:00  Přístup na internet
 9:00–12:00  Nordic Walking
pro zdatné – L. Čipera. Informace
na webu: klus-osmicka.webnode.cz
 10:00–11:00  Cvičení na židlích
– vede D. Čtvrtečková
PÁTEK
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:00–12:00  Stolní tenis
SPECIÁLNÍ PROGRAM:
 27. 7. od 13:30  Vycházka po
Praze s průvodkyní JUDr. H.
Barešovou – přihlášení předem
nutné, a to od 11. 7. telefonicky
na č. 283 881 848 nebo osobně
v kanceláři CAP Burešova.
 29. 6. od 14:00  Duchovní
beseda s Mgr. B. Tranovou

UPOZORNĚNÍ:
 Od 4. do 15. 7. bude v CAP Burešova zavřeno.
 Do kurzů na rok 2022/2023 je
možné se přihlašovat telefonicky
nebo osobně v kanceláři CAP
 AJ pro začátečníky – od září by
mohl vzniknout kurz pro začátečníky v anglickém jazyce. Zájemci se
mohou hlásit telefonicky nebo
osobně v kanceláři

Kino Atlas představí novinku
Pejskařská komedie Řekni to psem vstupuje
do kin 7. července. Může se pochlubit
originálním zábavným příběhem a hvězdným obsazením. Hlavní hrdinka Dita (Berenika Kohoutová) dostane místo vytouženého miminka od svého přítele mladou border
kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a
navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Nakonec se ukáže, že takový pes ji umí
přihrát štěstí nejen v partnerském životě.
V dalších rolích se můžete těšit na Hanu
Vágnerovou, Štěpána Benoniho, Jiřího
Lábuse či Táňu Medveckou. Domácí novinka
bude k vidění i v kině Atlas.
www.kinoatlas.cz

PONDĚLÍ
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:00–12:00  Stolní tenis
ÚTERÝ
 8:00–12:00  Přístup na internet
 10:00–10:45  Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) –
od 19. 7.
 13:00–14:00  Poradna s mobilními telefony a PC (vede R. Štůsková) – pro objednané
STŘEDA
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:00–12:00  Stolní tenis
 10:00–12:00  Bingo – společenská hra (vede I. Košťálová a J.
Hrubá) – 20. 7., 3. 8., 17. 8. a 31. 8.
 10:00–12:00  Společenské hry
– 27. 7., 10. 8. a 24. 8.
ČTVRTEK
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:00–12:00  Stolní tenis

PÁTEK
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:00–12:00  Stolní tenis
 9:00-10:00  Cvičení v Botanické zahradě – na pivoňkové louce
(vede M. Dobrovská)
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
 9:00-10:00  Cvičení
v Botanické zahradě – na pivoňkové louce (vede M. Dobrovská)
Zájemci o kurzy se mohou hlásit
na příští školní rok 2022/2023
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně nebo telefonicky
na tel. č. 283 024 118.

UPOZORNĚNÍ:
 Od 4. 7. do 15. 7. 2022 bude CAP
Mazurská uzavřeno.
PŘEJEME KRÁSNÉ
PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE
NA VÁS V ZÁŘÍ.

Místostarostka Vladimíra Ludková zve ženy k účasti na kurzu

Takticko-strategická sebeobrana pro ženy
KDY:
Každé úterý od 6. 9. v čase 20 - 21 hodin
KDE:
Beachklub Ládví Chabařovická 4
ROZSAH:
10 hodin teoretická+ praktická část
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:
pavlina.plchova@praha8.cz
KAPACITA: 20 míst
Kurz je zdarma a určen
ženám 18+ s trvalým
bydlištěm v Praze 8

� VEDOMY
� DOTEI< z.s.
�

V'

,

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.
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Zdravotní a sociální péče
CENTRUM INTEGRACE DĚTÍ A MLÁDEŽE

Karlín slavil
v Libeňském světě
V úžasných prostorách zrekonstruovaného centra
kultury a historie s názvem Libeňský svět
v Pivovarnické ulici, které bylo otevřeno u příležitosti
120 let od připojení Libně ku Praze, jsme oslavili
31. výročí usilovné práce s dětmi, rodinami,
ale i seniory a širokou veřejností.
Za uplynulý půlrok jsme uskutečnili nemálo akcí nejen pro
děti. Besedy a výstavy se konaly v blízké tréninkové kavárně
Café Martin, kde mimo jiné na
dernisáži výstavy světově
uznávané malířky a sochařky
Dagmar Dost Nolden vystoupili
operní pěvci Národního divadla
Petra a Rafael Alvarez. Byl to
nevšední zážitek, tančili a zpí-

vali i kolemjdoucí. Návštěvy
kulturních akcí doplnily ještě
aktivity pro rodiče s dětmi
v Café Frida.
Na masopustním veselí nám
kolem procházející masky
i ostatní návštěvníci pomáhali
krmit cirkusového lva barevnými míčky, a s dětmi jsme tvořili
modrožluté náramky jako
symbolickou podporu Ukrajině.

 Karlínské centrum oslavilo již 31. výročí své existence
V březnu si děti užily jarních
prázdnin na příměstském
táboru „Cidáčkův klubík“ a na
Matějské, kterou jsme navštívili v rámci tradičního „Dne pro
zdravotně postižené děti a děti
z dětských domovů a azylových domů“. Po covidové době
jsme nemohli chybět také na

Velikonočním jarmarku chráněných dílen, který každoročně
pořádá MČ Praha 8 a kde jsme
představili bohatou nabídku
velikonočních výrobků našich
klientů.
Další informace na www.cidpraha8.cz
Zaměstnanci CID

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR OSMIČKY
PRO RODINU, LÉTO 2022

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RODINNÉHO
KLUBU ĎÁBLICE

BRÁNY
DO PRAVĚKU

PLANETÁRNÍ
STEZKY

aneb
Týden na ostrově…
Proč Týden na ostrově? Před 100 000 000
let vniklo na naše území moře a zaplavilo téměř
celou Prahu. Vlny zalily i oblast Chaber, pouze kopec Ládví
a Čimice vyčnívaly z moře jako ostrovy. Oblast Čimic byla v pravěku ostrov
a na něm se v našem táboře ocitneme i my…
Inspirací k našemu táboru je Naučná stezka v sousedních Dolních Chabrech,
která v mnoha zastaveních mapuje pradávný vývoj nejbližšího okolí našeho
Rodinného klubu v Čimicích. Z bohatých nalezišť, která byla kolem Čimic
prozkoumána, můžeme krok po kroku zrekonstruovat pravěký vývoj naší země.
Věk dětí: Táborová hra je určena především pro děti 6–12 let, celý blok aktivit
se však může přizpůsobit i mladším, či starším dětem, pokud se přihlásí
dostatečný počet dětí podobného věku.
Termín tábora: 18.–22. července 2022
Čas konání: 9.00–16.00, pondělí–pátek
Cena: 500 Kč (100 Kč/den)
A za tu úžasnou cenu budeme společně s vašimi dětmi objevovat, poznávat,
pozorovat, určovat, vyhledávat, odlévat modely, vařit pravěká jídla, bavit se,
smát se, hrát dobrodružné hry, podnikat výpravy, nacházet pravěké fosilie,
zhotovovat keltské šperky, iniciovat dinosauří zápasy, zkoušet ušít pravěký
oděv, cestovat po posvátné krajině, sbírat jedlé byliny, radovat se a užívat si
„pravěkých“ prázdnin…
Pořádající organizace: Osmička pro rodinu, www.8prorodinu.cz
Místo konání: Rodinný klub Čimice, Libčická 2, Praha 8

aneb Staňme se
hvězdami ve
společném souhvězdí
našeho malého vesmíru,
našeho tábora…
Tábor vychází z umístění rodinného klubu u Hvězdárny Ďáblice a blízké
Naučné stezky o planetách podél Vltavy. Propojíme vesmír se životem na
Zemi v našem bezprostředním okolí. Navštívíme hvězdárnu a jeden pořad
planetária, jeden večer budeme pozorovat hvězdy dalekohledem z hvězdárny, projdeme Planetární stezkou a dozvíme se něco o Slunci, Merkuru,
Venuši, Marsu, Jupiteru, Saturnu, Uranu a dalších planetách.
S odborníkem prozkoumáme mystické hvězdokupy, komety, galaxie,
mlhoviny, meteorické roje. Můžeme si stvořit planetu podle své fantazie,
táborovou planetu, na které nám bude všem dobře. Společně vymyslíme její
název, společná pravidla, společná témata, cíle, vize… Můžeme se stát
hvězdami ve společném souhvězdí našeho tábora.
Termín příměstského tábora: 8.–12. 8. 2022
Místo konání: R
 K Ďáblice, Taussigova 1172/1, Praha 8
rkd@8prorodinu.cz, 607 075 694
Registrace na příměstský tábor: admin@8prorodinu.cz
Věk dětí: Především děti 6–12 let (pořad planetária Voyager, který navštívíme
i přednášky a pozorování hvězd v Hvězdárně Ďáblice je pro tuto věkovou skupinu)

Cena: 2500 Kč/týden (500/den)

Výbava: Rádi bychom naše výpravy podnikli v jakémkoli počasí. Proto dejte
dětem na celý týden: Pohodlné oblečení, dostatek oblečení na převléknutí
(můžou se umazat), pohodlné boty na chození po výpravách, holínky
a pláštěnku do deště, baťůžek, láhev na pití.

Stravování: Vlastní, do batůžku. Vzhledem k tomu, že budeme podnikat
výpravy za pozorováním, není možné vařit ani podávat teplé jídlo během dne.

Registrace na příměstský tábor: admin@8prorodinu.cz

Pořádající organizace: Osmička pro rodinu, www.8prorodinu.cz

Čas konání: Pondělí až pátek, 9 až 16 hodin + jedno večerní pozorování
hvězd na hvězdárně
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Sportovní kluby

Vážení čtenáři,
v tomto čísle Osmičky opět zveřejňujeme
informace o sportovních klubech na
území osmého obvodu. Redakce je oslovila
s možností bezplatné prezentace.
Věřím, že i tímto krokem přispějeme
k rozvoji sportovních aktivit v Praze 8.
Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8

GYMNASTIKA PRO DĚTI
Cílem projektu Gymnastika pro děti je všeobecný pohybový
rozvoj dětí. Jsme přesvědčeni, že gymnastika,
spolu s prvky atletické přípravy, tvoří základ pro veškeré sporty
i zdravý pohybový rozvoj dětí.
Program je poskládán tak, aby se děti zábavnou formou seznámily se základy
PROSTNÝCH CVIČENÍ, např. kotouly vpřed i vzad, stoje na rukou nebo
hvězdy. Při tréninku jsou také využívány prvky GYMNASTICKÉHO POSILOVÁNÍ, které je nejvhodnější formou prevence svalových disbalancí způsobených
JEDNOSTRANNÝM ZATÍŽENÍM či špatným sezením u počítače. Dále se děti
také seznámí s cvičením na GYMNASTICKÉM NÁŘADÍ. Naší hlavní snahou
však zůstává to, aby děti lekce bavily a na každou další se především těšily.
 Více informací a přihlášení
na stránkách
www.gymnastikaprodeti.org
nebo na tel. čísle: 739 970 279.

SK KAMIWAZA KARATE

HOROLEZECKÝ ODDÍL

Hledáte vhodnou sportovní aktivitu pro vaše dítě, chcete, aby se vaše
dítě naučilo bránit, zlepšovalo si svoji fyzickou kondici, koordinaci těla,
soustředěnost, a to vše v přátelském kolektivu? Svěřte své děti do SK
KAMIWAZA KARATE.
Do tréninků jsou zapojovány různé pohybové prvky, které dětem pomáhají
v lepší koordinaci těla i fyzické průpravě. Dítě navíc v rámci tréninků získává
disciplínu, rozvoj osobnosti a sebedůvěru.
Jsme největším karate klubem v ČR s mnohaletými zkušenostmi
s výukou dětí. Klub působí na více místech v Praze 8 a kromě
samotných tréninků pořádá řadu akcí, jako jsou tábory,
zkoušky, či například závody.
 Kontaktní osoba: Ing. Filip Miler
 Telefon: 724 087 228
 E-mail: info@spirit-sport.cz
 Více na: www.KAMIWAZA.cz nebo www.KARATE1.cz

Jsme horolezecký oddíl a nabízíme dětem i mládeži všech věkových
skupin od „školkových“ dětí až po středoškoláky atraktivní možnost
trávení volného času v pravidelných kroužkách a kurzech lezení na
umělé lezecké stěně.

ASOCIACE PRO VOLNÝ ČAS, SPORT A KULTURU

HRAJ SOFTBAL S JOUDRS

Naše organizace zastřešuje menší sportovní kluby, organizace
v oblasti volného času a kultury a současně zajištuje sportovní
a volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie, především však
pro děti od 5 do 18 let.
Věnujeme se také dílčím projektům včetně ekologických, vzdělávacích
či charitativních. Stabilně zásobujeme (piliny, deky, sláma atd.)
záchranou stanici pro zvířata na Praze 5. I přes kritické období covidu,
kdy jsme v roce 2020 přišli o značný příjem z příspěvků a současně
o zdroje příjmu, jsme přežili a spolek udrželi. Největší dynamický rozvoj
byl v roce 2019 a nyní v roce 2022 opět rosteme. V Praze 8 budeme
od září působit na více než pěti místech a nadále budeme budovat
členskou základnu a rozvíjet naše aktivity.
 E-mail: info@avcsk.cz
 Web: www.avcsk.cz
 Tel. č.: 222 315 932

Ukázkové tréninky srpen a září 2022 pro děti ve věku od 6 do 12 let.
24. srpna 17-18.30, 25. srpna 15.30-17, 29. srpna 15.30-17,
30. srpna 17-18.30, 1. září 17-18.30, 5. září 17-18.30,
7. září 15.30-17, 13. září 15.30-17, 15. září 15.30-17.
Pro děti ve věku 6 až 12 let jsme si připravili devět 90minutových ukázkových tréninků. Těšit se můžete na hravou rozcvičku, seznámení se se
základy pálení, házení a chytání, to vše pod vedením zkušených trenérů
a hráčů softbalového klubu Joudrs Praha. Veškeré softbalové vybavení
na místě k dispozici. K tréninku budete potřebovat pouze sportovní oděv,
pevnou obuv a pití. Akce probíhá v areálu SK Joudrs Praha.
Sraz na hřišti C s umělým povrchem.
Na tréninky není potřeba se přihlašovat.
 Kontaktní osoba: Jana Furková
 Tel.: 777 970 824
 E-mail: jana.furkova@joudrs.cz

FALCON DANCE COMPANY

Jsmeinline.cz

Taneční školu Falcon Dance Company založila
profesionální tanečnice a choreografka Tereza
Jirovcová. Hlavním cílem školy je tanečníky všestranně
rozvíjet a probouzet lásku k tanci na celý život.
Zaměřujeme se zejména na taneční styl contemporary
dance, ale také street dance, streetjazz, balet
a akrobacii. „Pod křídly Falcona si zkrátka každý
přijde na to své“.
Falcon kurzy tance máme již pro děti školkové ve věku
2 až 5 let Minies, pro děti ve věku 6 až 11 let Kids, pro
juniorské 12 až 17 let Juniors, pro profesionální tanečníky
18+ Company a také pro ženy a maminky našich členů
24+ Ladies. Pořádáme představení, účastníme se tanečních soutěží, organizujeme vlastní soustředění a teambuildingy. Budeme se těšit na nové tváře.
 Veškeré informace o FDC naleznete na www.falcondancecompany.cz.

Kurzy inline bruslení pro ZŠ a MŠ si kladou za cíl seznámit děti s inline
bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem.
Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění,
zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).
Program kurzu je navržen tak, aby kurz mohli absolvovat jak malí začátečníci,
tak i děti, které s bruslením již zkušenost mají. Naší snahou je nabídnout
dětem smysluplné trávení volného času mimoškolní aktivitou a zaujmout je
natolik, aby se pro ně inline bruslení stalo sportem, ve kterém se budou chtít
zdokonalovat a kterému se budou chtít dále věnovat. Některé pak třeba
rozšíří řady dětí, které se věnují inline bruslení závodně.

Lezeme od pondělí do čtvrtka ve sportovním centru SC Palmovka nedaleko
stanice metra Palmovka. Heydukova 6. Vyberete si z lezecké školky pro děti
od 4 do 7 let, lezecké přípravky (8–11 let) či lezeckého kroužku (12–15 let).
Starší patnácti let si zalezou v lezeckém klubu. Přivítáme všechny správné
kluky a holky, kteří se nebojí výšek a chtějí poznat atraktivní sport. Jezdíme
na skály, pořádáme příměstské kempy a vyvrcholením
naší činnosti je letní horolezecko-turistický tábor.
 Přihlašování do kroužků a kurzů
na www.namche.cz,
kontakt: lezeni@namche.cz,
telefon: 602 662 172
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KLUB STOLNÍHO TENISU BOHNICE

PRAGUE BREAKIN SCHOOL

Jsme ideálním místem pro stolní tenis. Pět soutěžních stolů
v jedné z nekrásnějších heren stolního tenisu v Praze,
profesionální podmínky jsou úžasným prostředím
pro výkonnostní stolní tenis všech úrovní.
Široká členská základna, od mládeže až po zkušené dospěláky (hrajeme od
ligových soutěží až po nižší třídy), nabízí prostor pro uplatnění a rozvoj
herních dovedností pod vedením zkušených trenérů nejen na trénincích
během sezony ale i na letním soustředění. Kromě jiného u nás panuje
přátelská rodinná atmosféra, která je oázou v dnešní stresové době.
 Nábor šikovné mládeže (nejen) je možný
na adrese info@kstbohnice.cz
a na telefonu 604 827 213 (pí Bartoňová),
777 834 572 (p. Kadavý).
 Více na www.kstbohnice.cz
nebo na adrese Na pískovně 834/2, Praha 8.

Jsme přední českou Break Dance školou sídlící v Kasárnách Karlín. Jedná se
o akrobatický tanec s dynamickými prvky, který se stal novým olympijským sportem. Break dance je vhodný pro všechna akční dítka, která lákají
gymnastické i akrobatické prvky a zároveň je to táhne k hudbě a tanci.
Lekce nabízíme pro děti od tří let, horní věková hranice je neomezená.
V rozvrhu si vyberou jak úplní začátečníci, tak i pokročilí.
První lekce je vždy zdarma. Nová sezona nám
začíná v září a lekci si můžete vybrat na
webu www.praguebreakinschool.cz.
Nabízíme také letní příměstský tábor plný
Break dance, akrobacie, sportovních her
a umělecké činnosti (graffiti, malování atd.).
Termín: 15. až 19. srpna 2022.
 Další informace na
www.praguebreakinschool.cz.



SH

POTÁPĚNÍ MODRÁ HVĚZDA PRAHA

SK REBEL PRAHA – HOKEJBAL V ČIMICÍCH

Potápěčský klub mládeže působí v Aquacentru Šutka
a vychoval řadu závodníků, kteří přivážejí medaile
z republikových i světových šampionátů.
Plavci se věnují ploutvovému plavání a rychlostnímu plavání, dálkovému plavání
a orientačnímu potápění. Ploutvovým plaváním se rozumí plavání s monoploutví
nebo se dvěma ploutvemi se šnorchlem nebo pod vodou na nádech či s lahví.
V klubu rádi přivítají děvčata i chlapce, kterým se líbí pohyb ve vodě, zvládají
základy plavání a je jim alespoň šest let. Nábor nových plavců probíhá celoročně
a trénink si může každý vyzkoušet nezávazně zdarma. Veškeré vybavení začátečníkům k zapůjčení. Tréninky v úterý od 17 do 18 hodin na Šutce.
Kontakty:
 Tel. č.: 604 681 212
 hskr@seznam.cz, ploutve.mh@seznam.cz
 www.facebook.com/fanclubmodrahvezda
 www.modrahvezda.info/

V krásném prostředí při areálu ZŠ Libčická se nachází hokejbalový klub
s veškerým sportovním zázemím. Pokud hledáte zábavný kolektivní
sport, může být hokejbal tou pravou volbou.
V klubu hráči najdou rodinnou atmosféru a kamarády na celý život. Účastníme se
svazových hokejbalových soutěží, různých turnajů, pořádáme letní i zimní soustředění na atraktivních místech mimo Prahu. Rádi uvítáme v našem klubu chlapce
a děvčata od pěti let (horní věk neomezen), nábor nováčků probíhá celoročně.
Tréninky mladších kategorií probíhají v pondělí
a ve středu a starších v úterý a ve čtvrtek,
vždy od 17 hodin. Hokejbalovou výstroj
(rukavice, hokejka, helma, chrániče) vám pro
začátek půjčíme, stačí jen sportovní oblečení.
 Kontakt: Lucie Slavíková
 Tel. č.: 736 715 585
 www.rebelpraha.cz

OLYMP FLORBAL

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

Florbalová mládežnická akademie OLYMP FLORBAL se zaměřuje na
sportovní a florbalovou činnost pro děti a mládež ze základních škol.
Tréninky v rámci kroužků a přípravky probíhají přímo ve školních tělocvičnách
na území MČ Praha 8, a to konkrétně při základních školách Glowackého,
Libčická a Palmovka. Tréninky jsou rozděleny dle věkových kategorií a výkonnosti, takže začít s florbalem v Olympu mohou začátečníci i pokročilí, a to
včetně malých prvňáčků.
Obsahem tréninků je základní pohybová průprava, atletické základy, základní
a následně pokročilé florbalové dovednosti a hry. Samozřejmostí jsou také
pravidelné turnaje. Během letních prázdnin si mohou hráči Olympu vybírat
z pestré nabídky příměstských kempů
a soustředění. Nábory nových hráčů probíhají
celoročně a první tréninky si může
každý nezávazně vyzkoušet zdarma.
 www.florbalprodeti.cz

Nabízíme pestrou nabídku aktivit pro děti, mladé lidi a jejich rodiny
v programech: ZÁJMOVÉ KROUŽKY, otevřený klub ORATOŘ,
nízkoprahový klub VRTULE, CENTRUM PRO RODINU
a PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY.
SPORT VE STŘEDISKU:
V rámci kroužků nabízíme: fotbal, fotbalovou akademii, hokejbal, stolní tenis,
judo, historický šerm scénický a dřevárenský, pilates, jógu, lezecké aktivity na
boulderové stěně a sportovní aktivity pro nejmenší.
Klub Oratoř nabízí možnost neorganizovaného sportování, při kterém mohou
děti a mládež využívat nejrůznější sportovní vybavení, skate park, víceúčelové a hokejbalové hřiště. Frekvence účasti v otevřeném klubu záleží na dětech
samotných.
 Pro ucelenou představu o nabídce
našich aktivit navštivte náš web:
www.strediskokobylisy.cz

HLEDÁME NOVÉ TALENTY

přijď si kdykoliv během
prvních dvou týdnů v září
vyzkoušet trénink plážového
volejbalu zdarma!
Kde: Beachklub Ládví, Praha 8
Kdy: každý den od 14 do 18 hodin
WWW.BEACHKLUBLADVI.CZ

GYMNASTIC
PARKOUR
HLEDÁ
NOVÉ TALENTY
Výuka je zaměřená na pohybový rozvoj
dětí tak, aby postupně zvládly složitější
parkourov prvky. Pro děti od 7 let.
gpfc.marketing@gmail.com
+420 778 003 880

www.parkourpraha. cz
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Sportovní kluby
SOKOL KARLÍN

NÁBOR DĚTÍ TENISOVÉ ŠKOLY ESO

Přijďte se zapojit do sportovního života v Karlíně.
Sokol Karlín nabízí mnoho oddílů pro různé věkové skupiny.
U nás cvičí děti i dospělí, sotva narození i věkově pokročilí.
Děti:
Cvičení pro dospělé:
Cvičení pro rodiče a děti
Rekreační volejbal
Cvičení pro předškoláky
Florbal
Aerobik pro děti
Kondiční cvičení
Judo pro děti
Cvičení seniorů
Sportovní
Jóga
gymnastika
Judo
Historický šerm

Od 1. do 30. září pořádá naše Tenisová škola ESO
v areálu na Ládví nábor nových dětí od čtyř let.
Pokud chtějí vaše děti hrát tenis, ať už třeba jako závodní hráč
nebo mít tenis jako koníček, neváhejte a přijďte se k nám
podívat na zkušební hodinu, která je zdarma.
Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři s hráčskými i trenérskými zkušenostmi.
Každý trénink trvá 55 minut a je přizpůsoben dovednostem hráče. Trénovat
lze jednotlivě nebo skupinách.
Tenis je jedním z nejkomplexnějších sportů. Rozvíjí nejen fyzickou kondici,
obratnost a koordinaci, ale zároveň se velkou měrou podílí na psychické
odolnosti. Tohle vše pomocí her a zábavy.
 Probuďte i vy ve vašich ratolestech vášeň
a pozitivní vztah ke sportu a k učení se.
Zavolejte na 605 473 952
nebo navštivte www.tseso.cz.

 Více informací na www.sokolkarlin.cz.

Šachy v Praze 8 = Šachový klub Bohnice
šachový klub založen v r. 1980, úspěšná historie i přítomnost
ŠK BOHNICE
tréninky pro mládež i dospělé
19
přátelské i soutěžní hraní šachu
80
vedení školních šachových kroužků: ZŠ Glowackého
pondělí 15.30–17.00, jinde dle domluvy.
Adresa: Praha 8-Bohnice, Dolákova 537/26 (DDM Spirála, 1. patro)
Hrací dny: pondělky a čtvrtky od 17.30 hodin
Kontakt: tel. 737 264 887 nebo 602 286 410, mail sachy.petras@post.cz,
FB: http://bit.ly/2y2VQfT
Akce pro veřejnost:
Nejbližší akce pro všechny zájemce je 8. září 2022 od 17.30 v naší klubovně.
n
n
n
n

Stále přijímáme nové členy. Těšíme se na vás!
GE-BAEK HOSIN SOOL

inzerce_Bohnice.indd 1

9.6.2022 17:17:46

TERRIBLE MONKEYS ULTIMATE FRISBEE
Že nevíš, o co jde? Většina si pod pojmem „frisbee“ představí
pouze házení diskem v parku. To ovšem není zdaleka všechno.
Frisbee má několik herních disciplín, například Discgolf, Guts,
Dog Frisbee a tu asi nejrozšířenější, kterou hrajeme právě my,
Ultimate frisbee. V něm jde hlavně o týmovou taktiku,
orientaci na hřišti a hodně o běhání. Je to rychlá hra!
Cílem je dostat disk do soupeřovy zóny. V tom se vám
snaží zabránit obránci z druhého týmu. Pokud vám disk
chytí nebo srazí na zem, role se prohodí.
S diskem v ruce se nesmí běhat.
Kdo má na konci více bodů, vyhrává.
 Jestli chceš dorazit na některý z tréninků,
napiš nám na Facebook Terrible Monkeys
nebo na náš e-mail monkeys@email.cz
a my tě rádi uvidíme!

TJ KOBYLISY

Přijďte si s námi zacvičit! Taekwon-Do je korejské bojové umění
vhodné pro všechny věkové kategorie, holky i kluky.
Naučíme vás praktickou sebeobranu, kopat i prát se.
Jako tradiční bojové umění ale klademe důraz i na zdvořilost,
čestnost, vytrvalost nebo sebeovládání.
Ge-Baek Hosin Sool je největší škola Taekwon-Do v ČR s nejpočetnější
nabídkou tréninků. V Praze 8 působíme v Čimicích v ZŠ Libčická každé
pondělí od 16.30 do 17.30 hodin a středu od 16 do 17 hodin.
Nemusíte nic platit – první měsíc máte zkušební zdarma!
Přihlaste se nejlépe v září nebo říjnu, ať vám nic
neunikne, přidat se ale můžete po celý rok.
Jen u nás máte zdarma zkoušky na vyšší pásek,
chrániče nebo dobok.
Tak neváhejte a přidejte se k nám!
 Bližší informace na webu tkd.cz.

Srdečně vás zveme do TJ Kobylisy, kde najde své sportovní
uplatnění téměř každý. Nabízíme cvičení pro děti již od jednoho roku
a nejstarším našim členům je přes 80 let.
NÁBORY DĚTÍ: Probíhají celoročně vždy od září do června. Informace
k jednotlivým oddílům a odkaz na jejich stránky naleznete na tjkobylisy.cz
VŠESTRANNOST: Oddíl má lekce zaměřené na všestranný sportovní rozvoj
úměrný věku. Začínáme již od prvních krůčků cvičením Rodičů s dětmi
FLORBAL od 5 let, ŠACHY od 7 let, HÁZENÁ od 5 let,
VOLEJBAL dívky 5 až 9 let.
 Více informací o nás a našich dalších oddílech
(košíková, turistika, nohejbal, kuželky) naleznete
na tjkobylisy.cz. Pokud nechcete čekat až do konce
prázdnin, můžete děti přihlásit na náš
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR všestranně zaměřený
pro děti ve věku 6 až 12 let.

ŠKOLA TAEKWON-DO DAN-GUN

TJ SOKOL KOBYLISY II

Vyučujeme korejské bojové umění Taekwon-do ITF. Škola je
registrována v České unii sportu, Českým svazem Taekwon-do ITF
a pod mezinárodní federací International Taekwon-do Federation.
Škola je druhá největší v České republice. Za třicetiletou historii členové dosáhli
na takové úspěchy jako: mistr Světa, mistr Evropy, mistr České republiky,
členové České národní reprezentace, členové Střediska talentované mládeže.
Trénink dětí ve věkové kategorii 6 až 12 let probíhá
v ZŠ a MŠ Za Invalidovnou 628/1. Je veden s ohledem
na vývojové zákonitosti této dětské kategorie.
Hlavní důraz je kladen na rozvoj všeobecné
motoriky pohybu se zaměřením na taekwon-do
formou zábavných cvičení.
 Bližší informace o náboru na
http://dangun.taekwondo.cz
tel. č.: 603 246 433.

Náš dívčí házenkářský klub se propracoval
mezi tři nejlepší pražské týmy ve všech věkových kategoriích.
Nejmenší Kobylky u nás mohou začít kdykoli od šesti let v družstvu přípravky
– zde se jedná hlavně o všeobecnou průpravu.
Kromě toho, že se snažíme v duchu zdravého rozvoje osobnosti měřit své síly
na turnajích konaných nejprve v Praze, později i v celé ČR,
pro děvčata pořádáme každoroční letní i zimní soustředění,
kde si zkusí i jiná sportovní odvětví jako např. inline
bruslení, plavání, plážový volejbal, sjezd řeky
a v zimě potom naučíme každého jezdit na lyžích.
V rámci náboru nabízíme
vždy první měsíc zdarma.
 Kontakt: Jitka Janečková 604 680 380
 sokolkobylisyii@seznam.cz
 https://hazena-sokolkobylisy2.wbs.cz/
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Školství
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICKÁ

Skotsko: hrady,
jezera, krásná příroda
Že prý ve Skotsku stále prší. Je tam Nessie (neboli
Lochneska, příšera z jezera Ness) a jejich dudáci se prý
nevyrovnají tomu našemu, strakonickému.
Vybaveni nejen těmito informacemi jsme se v druhý květnový
svátek vypravili na dobrodružnou zahraniční výpravu směr
Edinburgh. Spolu se dvěma
učitelkami a panem ředitelem
jelo čtyřicet osm žáků z druhého stupně naší základní školy.
A jak by řekly právě děti, bylo to
„mega cool“.
Zamávali jsme rodičům u školy a vyjeli na noc přes Německo
směr země tulipánů, dřeváků,
sýrů a větrných mlýnů. Dopoledne jsme dojeli do Amsterdamu,
prohlédli jsme si zdejší zajímavosti a propluli lodí vodní kanály
křižující město. Odtud jsme pak
trajektem vyrazili vstříc dobrodružstvím směr břehy Anglie.
Počasí nám během výletu vcelku
přálo, ano, občas zapršelo, ale

naštěstí ne stále. A dudáci… Byli
zcela jiní než ti čeští, sice měli
dudy, ale kromě nich také tradiční skotské kilty a hrát uměli také
opravdu na plné píšťaly (naši
dudáci hrají na dudy za pomoci
měchu a pumpy, kdežto ti skotští
do píšťal musejí foukat), tak by
se s naším Švandou mohli klidně
poměřovat.
Kromě hudební vložky, kterou
jsme měli během našeho pobytu
zde několikrát, jsme viděli
spoustu zajímavostí, Hadriánův
val, domy, v nichž bydlela Marie
Stuartovna nebo básník Walter
Scott, technickou zajímavost
Falkirk Wheel, kde se v obří vaně
a za pomoci zdymadel loďky
přenášely do kanálu o mnoho
metrů výše a také zcela impozantní sochy koňských hlav

 Žáci z Hovorčovické si návštěvu Skotska užili
Kelpies, což je obdoba našich
vodníků. Také jsme se podívali
do hradu ve Stirlingu a na mnoho dalších krásných míst.
A protože Skotsko je nejen
místem plným hradů a památek, ale i krásné krajiny a jezer,
podívali jsme se k Loch Katrine
a skupina nadšených turistů pak
zamávala druhé skupince, která
se plavila parníkem po tomto
jezeře, z nejvyššího místního

vrcholu, Ben A´An, z místa
naprosto úchvatných výhledů
(a ano, i tady nám chvilku
zapršelo). Vrátili jsme se plni
zážitků, dobré nálady a s chutí
se zase brzy někam vydat.
Shrnuto jedním z účastníků:
„Bylo to náročný, ale strašně
skvělý, příští rok jedu zas.“
To mluví za vše.
Lucie North

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLÁKOVA

Den Země se tentokrát týkal hlavně vody
Žáci druhého stupně ZŠ Dolákova si v rámci oslav Dne Země
užili setkání a besedování s odborníky na vodu a život v ní.
Třídy se dopoledne střídaly na
čtyřech stanovištích, která žáky
seznamovala s vodou v krajině,
s tím jak se dostane pitná voda
do našich domovů, ale také
s akvaponií nebo mořskými
ekosystémy (s důrazem na
mořské želvy, které v nich mají
nezastupitelnou roli).
O vodě vyprávěli dětem H2Ospodáři, kteří mají k výkladu
spoustu názorných ukázek
a modelů. V průběhu programu
se žáci nejprve seznámili s tím,
jak vypadá zdravá krajina, a názorně si ukázali, proč jsou důležité meandry a tůně a co se
stane, když člověk přirozený tok
řeky uměle změní. Také se
seznámili s vodní stopou. Pro
většinu dětí bylo překvapivé, že
průměrná vodní stopa v Čechách

 Žákům byly představeny i nejrůznější modely vodních toků
se pohybuje v řádech tisíců litrů,
a ne stovek, jak sami odhadovali. Na velkých modelech si pak
ukázali, jak probíhá proces
úpravy vody a jak probíhá proces

čištění. Akvaponii představila
zkušená lektorka Magdaléna
Prunerová. O mořských želvách
děti besedovaly online, protože
lektorka Adéla Hemelíková je

aktuálně v Indonésii. Adéla
dětem vyprávěla nejen o želvách
samotných. Důležitým bodem
besedy bylo téma zodpovědného
cestování. Žáky zajímalo například, zda je možné chovat mořskou želvu doma (pozn.: není),
kam želvy v moři migrují nebo
jestli může mořská želva člověka
kousnout (pozn.: teoreticky ano,
ale nemá k tomu důvod).
Celý projektový den se odehrál díky finanční záštitě společnosti ista Česká republika, která
se zabývá dálkovými odečty
energií a rozúčtováním. Program
organizovala Česká koalice na
podporu biodiverzity (CCBC).
Více informací o projektech,
které CCBC podporuje, nebo
o programech pro školy můžete
najít na www.ccbc.cz. Kontaktovat také můžete lektorku vzdělávání Alenu Rokovou (alena.
rokova@ccbc.cz, tel.: 724 770
980). (RED)
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Advertorial
REGIONÁLNÍ ŘEDITEL KOOPERATIVY JAN VOLDÁN:

Já i Kooperativa jsme tady (v Praze 8) doma
„Práce nás baví a jsme zvyklí si
vyhovět a navzájem pomoci. Navíc
pojištění překvapivě není žádná
nuda. Ale nejlepší bude, když se
k nám zájemce o práci přijde prostě
podívat,“ říká regionální ředitel
Kooperativy Jan Voldán.

živelným událostem, jako bylo nešťastné
tornádo na Moravě. Práce máme dostatek.
Tedy primárně jsou to klientští pracovníci
na přepážkách našich poboček, ale i poradci
a specialisté, kteří si klienty zvou nebo za
nimi jezdí dle jejich preferencí a pracují
mimo přepážku. Naším specifikem je zaměstnanecký poměr, ale máme i kolegy pracující
u nás na IČ. V něčem je to rozdílné, musí být,
ale v přístupu mezi těmito třemi základními
pozicemi neděláme rozdíl. Máme na všechny
stejné odborné nároky a všichni jsme stejný
tým a kolegové. Samozřejmě jsou i v mém
regionu pozice manažerů obchodních týmů
nebo administrativní pozice.

 Jaké je pojišťování v online světě? Jsou
vůbec pobočky a poradci ještě potřeba?
Rozhodně. Z našich dat a průzkumů pořád
vychází preference značné části klientů osobně
jednat a s poradci se setkávat. Cítíme i zažíváme to každý den a období covidu to jen prověřilo. Dokonce některá data mladší generace
nám říkají, že mladí lidé preferují osobní
setkání a vyhledávají jej i více než střední
generace. Samozřejmě ale to neznamená, že
sedíme na pobočkách a píšeme smlouvy na
průpisové formuláře. Jsme moderní firma.
Poradci jsou vybaveni IT technikou včetně mobilních platebních terminálů nebo
signpadu na sjednávání pojistek v terénu
a bezpapírově. Též máme technologie, kdy
sjednáme s klienty smlouvu na dálku a stále
častěji používáme k jednání i videohovory.
Ovšem pobočky mají své neochvějné místo
a jejich návštěvnost je na úrovni dob před
covidem. Počet klientů nám roste, a pobočková sít má tedy stále co dělat a potřebuje lidi, aby se mohla i omlazovat nebo doplňovat. Naší vizí je hybridní model – poradci
kteří budou perfektními odborníky využívajícími všechny IT technologie ve prospěch
klienta i rychlosti a snadnosti. Fyzický kontakt není nutností, ale možností. Technologie má být náš dobrý sluha, a ne pán.
 Proč bych měl pracovat pro Kooperativu?
Těžká otázka, protože je náročné vypíchnout
něco. Je to trochu jako ve filmu Forrest
Gump a té scéně „život je jako bonboniéra“.
U nás spíš říkáme „Pro život, jaký je“. Nejlepší je asi, aby se každý přišel podívat a seznámit. Každý hledá něco jiného, jiné výhody,

Celý život, kromě pár odboček,
bydlím na Praze 8 ve stejném
bytě i čtvrti. Chodil jsem zde do
školky, školy i na gymnázium
a už přes osm let vedu region
Kooperativa pro Prahu 8.
jiné benefity, jiný typ kariéry. Kariéru ve
společnosti ctíme a je to vidět i na našem
nejvyšším vedení, kde najdete většinu lidí,
kteří se vypracovali „odspodu“. To je jedna
z našich firemních vlastností, které ale na
rozdíl od jiných firem můžeme dokázat
desítkami, ale spíše stovkami reálných
příběhů.
 Můžete být přece jen konkrétnější? Jaké
hledáte lidi například ve Vašem regionu?
Především klientské poradce. Aktivní, cílevědomé, s chutí učit se a pracovat na sobě. My
a moje část jsme především interní obchod
Kooperativy. Staráme se o naše klienty a poskytujeme jim potřebný servis. Často se říká,
že jsme ta „tvář“ Kooperativy, která klientovi
zosobňuje naši společnost a ona to je vlastně
pravda. Jsme tu pro něj od chvíle, kdy uzavírá
smlouvu, ale i když hlásí pojistnou událost,
řeší jakoukoliv administrativní věc nebo
aktualizaci smlouvy, což je poslední roky
velké téma i díky růstu cen nemovitostí nebo

 Musím mít nějaké zkušenosti a máte
nějaká věková omezení?
Ne. Kromě plnoletosti a zákonných předpokladů, tedy maturity. Nesoustředíme se jen na
mladé nebo zkušené. Kdysi jsem dostal na
nějaké sociální síti dotaz nebo spíš povzdech,
že pro člověka nad padesát let určitě nemáme
místo. To je velký omyl. Ceníme si dovedností, hodnot a schopností a věk je jen číslo.
Samozřejmě musím zvládnout dnešní standard IT technologie, ale věk není to, na co ve
výběrovém řízení hledíme. Mnoho kolegů je
ve společnosti ještě mnohem déle než já, rádi
se soustředíme na dlouhodobé vztahy jak
pracovní, tak ty klientské. Není výjimkou být
u nás dvacet let a mít v občance věk 45 let.
 Je to dostatečně lákavé pro mladou
generaci?
Zdánlivě ne, já si to dobře uvědomuji sám na
sobě. Je mi 37 a na pozici regionálního
ředitele jsem od 28, tedy si často ještě
myslím, že pocitům mladých lidí na začátku
kariéry rozumím. Mám i docela dost mladých kolegů v týmu na různých pozicích.
Uvědomujeme si, že nebudou chtít asi dělat
20–30 let na stejné pozici, a myslíme na to.
Bez nadsázky budujeme budoucí generaci
a dáváme všem prostor ke kariérnímu rozvoji, pokud o něj stojí.
Poslední roky jsem se aktivně účastnil
několika projektů pro mladou generaci
včetně herní mobilní aplikace Kooparťáci,
které jsem věnoval s kolegy hodně času. To je
mimochodem jen jeden příklad z moha, že
u nás se lze dostat k mnoha věcem, kdy
ovlivníte svým dílem celou společnost, což
je ve finanční sféře a velkých korporacích
opravdu ojedinělé. Její řekněme „demo“ verze
je i veřejně ke stažení na Google Play nebo
App Store, ale plná je jen pro naše zaměstnance. Dokážeme si kromě našich hlavních
úkolů i hodně hrát. Většina z nás se prací
baví a lidi, kteří se budou chtít prací bavit,
budou mít nápady a nebudou jen kolečka ve
stroji, takové my hledáme.

PLACENÁ INZERCE

 Jak to myslíte, že jste tady doma?
Je to tak, v mém případě dokonce v několika
rovinách. Jednak celý život, kromě pár odboček, bydlím na Praze 8 ve stejném bytě i čtvrti. Chodil jsem zde do školky, školy i na gymnázium a už přes osm let vedu region
Kooperativa pro Prahu 8 a sídlíme Na Žertvách, tedy na Palmovce. Zároveň Kooperativa
má sídlo i svoji výjimečnou centrálu v Karlíně.
Znám tedy dobře „svůj“ region a Kooperativa
je tady doma stejně jako v ČR. Stala se v roce
1991 první soukromou pojišťovnou v České
republice založenou českými zakladateli
a spolu s tím, kam jsme za 31 let došli, určitě
nehrozí, že bychom někam odešli.
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Kultura
OPERACE ANTHROPOID

Odkaz hrdinství
dalším generacím
Kromě velkých akcí a piet k uctění památky operace
Anthropoid a obětí s ní spojených se uskutečnilo a ještě
uskuteční mnoho neméně významných a zajímavých
událostí, soutěží a připomínek.
Většina z nich jsou v režii radního Michala Švarce (Patrioti). Výtvarné a literární soutěže pro děti
a mládež, koncertní vystoupení
mládežnického sboru a orchestru na Kobyliské střelnici, výstavy, přednášky, herecké rekonstrukce na autentických místech,
filmová a divadelní představení,
nově vydaná kniha, podcast,
virtuální procházka válečnou
Libní, veřejná setkání či komentované procházky. To je jen
krátký výčet toho, co radní Švarc
a radnice Prahy 8 převážně pro
žáky a studenty zdejších škol
připravila.
„Největší zájem vyvolaly
přednášky a výstavy ve školách,
které jsme navíc doplnili speciálním vydáním časopisu ABC,
jež bylo věnováno právě operaci
Anthropoid. Podobně masivní
zájem vyvolala i výtvarná a literární soutěž „Dívka s kolem
k připomínce oběti nejmladší
spolupracovnice parašutistů,
teprve čtrnáctileté Jindřišky

Novákové, zbaběle zavražděné
německými okupanty v Mauthausenu právě před 80 lety,“
vyjmenoval Michal Švarc.
Na září je navíc naplánováno
odhalení umělecké instalace na
památku J. Novákové na nádvoří ZŠ Bohumila Hrabala a křest
knihy „Statečnost je ženského
rodu“ k připomenutí hrdinství
dalších žen – odbojářek. Kniha
bude doplněna o vítěznou
povídku z žákovské soutěže.
Michal Švarc je i autorem
venkovní interaktivní expozice
„Kudy Libní prošel Anthropoid“,
kterou mají nejen občané Prahy 8 šanci projít až do konce září.
„Připomínat hrdinství našich
předků, jejich nezdolnou touhu
po svobodě a sebeurčení našeho
národa i za cenu ztráty života
svého a svých blízkých dnešním
dětem a mládeži je naší neoddiskutovatelnou povinností. Uctívejme naše hrdiny. Až budou
třeba, opět se mezi námi najdou,“ dodal radní. (TK)

 Michal Švarc mezi žáky u pamětní desky Jindřišky Novákové

 Desáté zastavení venkovní
výstavy připomíná
i statečnost sokolů

 RTrasa výstavy začíná
na zastávce Vychovatelna

BOTANICKÁ ZAHRADA

Flóra Středozemí kousek od vás
Pěstování rostlin z oblasti Středozemí není
v našich zeměpisných šířkách nic nového.
Jedná se o atraktivní léčivé, kořeninové
i okrasné rostliny. Některé se v našich končinách začaly objevovat již ve středověku.
K prvně introdukovaným patřily šalvěj
lékařská, různé pelyňky nebo fenykl. Později se přidává tymián, meduňka, levandule,
saturejka a mnohé další.
Výhodou většiny středozemních druhů je
to, že se většinou velmi dobře vyrovnávají
s výraznějšími výkyvy počasí. Významná je
zejména jejich vyšší odolnost suchu během
vegetačního období. Rostliny mu odolávají
díky různým přizpůsobením. Jde třeba
o hustý pokryv listů chlupy (např. čistec
vlnatý), hluboké kůlové kořeny (např.
lékořice lysá, asfodelky), hustá síť svazči-

tých kořenů (některé trávy) nebo tuhé listy
(např. Acantholimon) a pokryv listů voskovou vrstvou (routa). Bez větších problémů
dokážou přečkat i horká léta s relativním
nedostatkem srážek. Právě tato vlastnost
z nich činí velmi perspektivní zahradní
rostliny. Jejich použití nelze samozřejmě
zcela zobecnit, řada druhů není v našich
podmínkách zimovzdorná.
Inspiraci lze velmi snadno získat v expozici
flóry Středozemí v Botanické zahradě hl. m.
Prahy v Troji. Ta představuje rostlinstvo
různých částí Středozemí, mimo jiné i ostrov
Kypr. Ten se v červenci prostřednictvím foto
výstavy „Botanická putování Kyprem“ návštěvníkům představí jako místo, kde se lze
setkat s neobyčejnými, a často velmi vzácnými druhy rostlin a ukáže rovněž pohled na

kyperskou přírodu ve třech různých ročních
obdobích (časné jaro, konec léta a počátek
zimy).
Pozornost je rovněž věnována fenoménu
kulturní krajiny ve Středozemí, kterou už po
několik tisíciletí ovlivňuje činnost člověka
a která ostrov přetvořila do podoby, jakou
známe dnes. I přesto zde zůstala celá řada
mimořádně cenných přírodních lokalit i historických památek, které dnes obdivují návštěvníci z celého světa. Současné aktivity místních autorit v ochraně biodiverzity a také
třeba v obnově lesů na místech historických
rudných dolů a lomů ukazují aktivní snahu
zachovat tyto jedinečné lokality i pro další
generace.
Více informací o akcích a expozicích trojské botanické
zahrady najdete na www.botanicka.cz.
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Červnová fotosoutěž
zná vítěze, akce končí v září
Do konce fotografické
soutěže Praha 8 ve dne
v noci zbývají už jen tři
měsíce, ve kterých můžete
soutěžit o hodnotné ceny,
které do soutěže zajistili
sponzoři ve spolupráci
s Odborem kultury,
sportu, mládeže
a památkové péče.
Na konci této soutěže se mohou
všichni občané a příchozí na
úřad městské části, takzvaný
Bílý dům, těšit na výstavu, která
ukáže nejlepší snímky, které
nám amatérští i profesionální
nadšenci zaslali. Červencové
kolo fotosoutěže probíhá od 21.
června do 15. července. Další
zahájíme 16. července a fotografie budeme vybírat až do 10.
srpna 2022. Výherci se v těchto
letních měsících mohou těšit na
poukázku do obchodu Intersport v hodnotě 500 korun.

www.praha8.cz 33

Informace
a podmínky
pro soutěžící:
Soutěžní kategorie:
Mobil foto a profi foto
Fotografie:
 rozlišení fotografie minimálně
150 dpi, ideálně 300 dpi, resp.
od 4MPx
 do fotografií nevpisujte texty,
jejich názvy uveďte jako
součást názvu souboru
 do soutěže zařazujeme
pouze fotografie
z území MČ Praha 8
 pokud to z fotografie není
zřejmé, napište, kde byla
pořízena
Posílejte maximálně deset
fotografií za měsíc, a to na
e-mail: vystavy@praha8.cz

 Adriana Mitisková –
Vila Svatava
Soutěžící, kteří vyhráli v červnovém kole fotosoutěže, od
úřadu obdrží vstupenky do kina
Atlas. K vítězství v kategorii
mobil foto gratulujeme Adrianě
Mitiskové se snímkem zobrazujícím vilu Svatava. V kategorii
profi foto zvítězil František
Stojaspal, který z vyhlídky na
Černé skále zachytil lokomotivu

Šanci vyhrát máte ještě třikrát,
soutěž trvá až do 15. září 2022.
 František Stojaspal –
Vyhlídka z Černé skály

Více informací k fotosoutěži
najdete zde.

371,005. Svou výhru si mohou
vyzvednout v kanceláři číslo
38 na odboru kultury v Libeňském zámku.
Všem zúčastněným fotografům děkujeme za zajímavé
snímky a přejeme hodně štěstí
v dalších kolech soutěže.

KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ

Slyšeli, viděli
a ochutnali svět…
První červnový den patřil tradičně dětem a Kulturní dům
Ládví, za podpory Magistrátu
hl. m. Prahy a MČ Praha 8,
pořádal celodenní akci, na které
si „to své“ našli nejen malí
návštěvníci, ale také milovníci
dobrého jídla, pití a muziky.
Již podruhé se konal festival
na podporu integrace cizinců na
území Prahy „Slyším, vidím,
chutnám svět“, díky kterému
jste mohli vyzkoušet neobvyklé
chutě mexické nebo africké
kuchyně. Pochutnali si milovníci italských specialit, vína či
prosecca. Své zastoupení na
food festivalu měla i Belgie,
Maďarsko nebo Španělsko.

Samozřejmě nemohly chybět
ani tradiční české pokrmy,
burgery z kvalitního masa a pivo
z místního pivovaru Cobolis.
Na festivalu byly v rámci
oslav Mezinárodního dne dětí
i aktivity pro děti všech věkových kategorií – kdo chtěl, mohl
zpívat, tančit, hrát si nebo
využít tvůrčí dílny a odnést si
vlastnoručně vyrobený dáreček.
„Letošní festival se opravdu
povedl, což bylo vidět i na stovkách dětí a dospělých, které si na
něj našly cestu. Za úspěchem
celého dne stálo velké množství
organizací a dobrovolníků a bylo
mi ctí všem na místě poděkovat,“
sdělil radní Tomáš Hřebík (TOP

 Akce u KD Ládví byla plná kvalitního jídla
09 + STAN), který z pódia poděkoval všem, kteří se podíleli na
organizaci dětského dne, jmenovitě příspěvkové organizaci
Osmička pro rodinu, ART ECON
– Střední škole a vyšší odborné
škole Praha, Městské knihovně,
InBázi, z.s., Integračnímu centru
Praha, kapele Joyful a PKF

– Prague Philharmonia. Festival
byl doplněn i o cestovatelské
přednášky na téma Island a Tanzánie a celý den byl zakončen
hudebními vystoupeními skotského zpěváka Travise O´Neilla,
mexické kapely Mariachi Azteca
de Praga a kapel All mad here
a The Rocket Dogz.(TK)
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Inzerce

SOBOTA 17. ZÁŘÍ

www.praha8.cz

10.
k
í
n
č
ro

VOLEJBAL
AREÁL SK METEOR
LIBEŇ, U METEORU 29/3

Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost
Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

10. ROČNÍK

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ

NOHEJBAL
AREÁL SK METEOR
LIBEŇ, U METEORU 29/3

SPORTUJE
FITNESS PĚTIBOJ
SPORTU JE
CELÁ PRAHA 8
CELÁ P RAHA 8
2
0
2
2
PÉTANQUE
2022
SOBOTA 24. ZÁŘÍ

FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
LIBEŇ, NÁM. DR. V. HOLÉHO 1054/13

NEDĚLE 25. ZÁŘÍ

AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 17. ZÁŘÍ

VOLEJBAL
AREÁL SK METEOR
LIBEŇ, U METEORU 29/3

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ

SOBOTA 1. ŘÍJNA

TENIS
AREÁL TC ESO
KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

NEDĚLE 2. ŘÍJNA

NOHEJBAL

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

AREÁL SK METEOR
LIBEŇ, U METEORU 29/3

AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 24. ZÁŘÍ

FITNESS PĚTIBOJ
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
LIBEŇ, NÁM. DR. V. HOLÉHO 1054/13

NEDĚLE 25. ZÁŘÍ

PÉTANQUE
AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 8. ŘÍJNA

MALÁ KOPANÁ
TJ SOKOL ČIMICE
ČIMICE, NA PRŮHONU 229/20

NEDĚLE 16. ŘÍJNA

SOFTBALL
AREÁL ZŠ DOLÁKOVA
BOHNICE, DOLÁKOVA 555/1

SOBOTA 1. ŘÍJNA

TENIS
AREÁL TC ESO
KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

NEDĚLE 2. ŘÍJNA

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Přihlášky a další informace:
www.praha8.cz – sport
nebo u pí V. Wildtové
vladislava.wildtova@praha8.cz
tel.: 222 805 104, 606 613 390

AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 8. ŘÍJNA

MALÁ KOPANÁ

Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.
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Servis / Inzerce
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita
Pakoměřická x Březiněveská
Brandýská x Ke Hřišti
Burešova
Dolákova x Hackerova x Kusého
Fořtova x Do Údolí
Gabčíkova
Zhořelecká parkoviště Albert
Mazurská
Havlínova x Pohnertova
Petra Bezruče x Čumpelíkova
Roudnická
Tanvaldská
Kubišova x Pod Vlachovkou
Štěpničná
Písečná x Na Šutce
Na Vartě
Stejskalova x U Rokytky
Třebenická x Sebuzínská
Služská x Přemyšlenská
V Zahradách x Na sypkém
Kandertova x Lindnerova
Havránkova x Šimůnkova
Nekvasilova
Sopotská x Bydhošťská
Ke Stírce x Na Stírce
Pernerova x Peckova
Řešovská x Zelenohorská
Na Žertvách x Vacínova

Datum
1. 7. 2022
1. 7. 2022
2. 7. 2022
4. 7. 2022
4. 7. 2022
7. 7. 2022
8. 7. 2022
9. 7. 2022
9. 7. 2022
13. 7. 2022
13. 7. 2022
14. 7. 2022
14. 7. 2022
15. 7. 2022
16. 7. 2022
20. 7. 2022
21. 7. 2022
21. 7. 2022
22. 7. 2022
23. 7. 2022
25. 7. 2022
26. 7. 2022
26. 7. 2022
27. 7. 2022
27. 7. 2022
28. 7. 2022
28. 7. 2022
30. 7. 2022

Čas
14:00–18:00
15:00–19:00
8:00–12:00
14:00–18:00
15:00–19:00
14:00–18:00
13:00–17:00
8:00–12:00
9:00–13:00
14:00–18:00
15:00–19:00
14:00–18:00
15:00–19:00
14:00–18:00
8:00–12:00
14:00–18:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
9:00–13:00
15:00–19:00
14:00–18:00
15:00–19:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
9:00–13:00

Bioodpadové kontejnery
Lokalita
Přívorská x Hanzlíkova
K Haltýři x Velká Skála
Na Pecích x Chaberská
Kandertova západní konec
K Mlýnu x Chorušická
V Nových Bohnicích x K Farkám
Havlínova x Klíčanská
Klecanská x Na Lídví
Modřínová x Javorová
U Pekařky x Pod Bání
Pod Vodárenskou věží (východní konec)
Přemyšlenská x Chaberská
Trojská x Nad Trojou
Kubišova x Gabčíkova
Na Pěšinách x Pod Statky
Na Okrouhlíku x Na Stírce
Nad Rokoskou x Na Úbočí

Datum
2. 7. 2022
2. 7. 2022
7. 7. 2022
9. 7. 2022
9. 7. 2022
13. 7. 2022
15. 7. 2022
16. 7. 2022
16. 7. 2022
17. 7. 2022
20. 7. 2022
22. 7. 2022
23. 7. 2022
25. 7. 2022
29. 7. 2022
29. 7. 2022
30. 7. 2022

Čas
13:00–16:00
9:00–13:00
15:00–18:00
9:00–12:00
9:00–13:00
13:00–17:00
15:00–19:00
8:00–12:00
9:00–13:00
13:00–16:00
13:00–17:00
15:00–18:00
8:00–12:00
14:00–18:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–16:00

Srpnové termíny
budou zveřejněny na webu
městské části Praha 8

www.praha8.cz
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Společenská rubrika
Nově narozené děti

Jubilea

Září 2021

Únor 2022

Duben 2022

 Bacha Mousa
Jasmine

 Ďurovič Matouš

 Eder Karel Daniel

 Hofmanová Ema

 Matrtaj Tomáš
Vavřinec

 Kováčová Aneta

 Jergonová Nora

 Velíková Jorga
Johana

 Sedláčková
Monika

Říjen 2021

Březen 2022

 Calta Kryštof

Listopad 2021

 Špičková Jana

 Procházka
Maxmilian

Květen 2022

 Procházka Oliver

 Hucek Oliver
 Novotný Melichar

 Kovandová Olga
Victoria
 Vaňková Matylda

 Braun Karel

 Martinek Martin
 Novotný Mikuláš

 Dne 30.6. oslavila paní Alena
Šípová své 90. narozeniny. Gratulujeme a do dalšího života přejeme hodně štěstí, pohody a zdraví.
Babičko, máme Tě rádi! Za rodinu
Šípovu vnučka Andrea.
 Dne 31.5. oslavila paní Antonie Živnůstková krásných
85 let. Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a osobní
pohody do dalších let.

Prosinec 2021

Leden 2022

Květen 2022

Červenec 2022

Červen 2022

 Rechtik Patrik

 Komanec Vincent
 Dne 26.7. oslaví Ludmila

 Svobodová Anna

 Špiláková Viven

 Šmíd Mikuláš

 Žlebčíková Zita

 Krausová Eliška

 Dne 3.6. oslavil 90 let pan
 Vítková Viola

Vladislav Veselý. Přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví.

a František Šmídovi 60 let
společného života. Šedesát let
vzpomínek od té chvíle, kdy jste
si vzájemně řekli své ano. Sdíleli
jste spolu chvíle štěstí, ale přišly
i momenty méně veselé, byli
jste si nablízku, když se vaše sny
stávaly skutečností. Ze srdce
vám k vašemu obdivuhodnému
a krásnému jubileu gratulujeme
a přejeme vám co nejkrásnější
oslavu vaší diamantové svatby! Ať je každý váš další den
alespoň stejně tak šťastný, jako
ten dnešní!

Srpen 2022
 Vitík Hugo

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

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

 Dne 13. 6. oslavila paní

Helena Vrabcová 90 let
a 15.6. oslavila paní Vlasta
Bracová 91 let. Gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví, hodně
štěstí a osobní pohody do dalších let.

 Dne 18.8. oslaví manželé

Miroslava a Jindřich Dvořákovi
50 let společného života zlatou
svatbu. Mnoho zdraví, lásky
a štěstí do dalších let přejí syn
Marek s rodinou, dcera Jindřiška s rodinou, sestra Hana s rodinou a švagrová Vlasta s rodinou.

Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC–SRPEN 2022 

www.praha8.cz 37

Inzerce
VÝZVA
Milí přátelé, vám, kteří se zabýváte výtvarnou činností, nabízíme
možnost prezentovat vlastní volnou tvorbu na XVIII. ročníku výstavy

SALON VÝTVARNÍKŮ
pátek 7. 10. — pondělí 31. 10.
GRABOVA VILA

Prezentace na Salonu výtvarníků není omezena
tématy ani technikou, ale fotografie nepřijímáme.

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

Pokud budete mít zájem, můžete se blíže informovat u paní Vladislavy
Wildtové, odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ Praha 8
tel. 222 805 104, 606 613 390, e-mail: vladislava.wildtova@praha8.cz

Nejúspěšnější česká travesti skupina
Techtle Mechtle v novém pořadu!
16. 9. 2022 od 20:00 hodin
KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ - stolová úprava
Vstupenky v prodeji v síti www.ticketportal.cz
Info: www.techtlemechtlerevue.cz

Exponáty budeme vybírat v místě konání výstavy,
v Grabově vile, Na Košince 1, v tyto dny:
Pořadatelé si vyhrazují
právo některé práce
nevystavit. Výstava je
určena široké veřejnosti.

pondělí
úterý
čtvrtek
pátek

26. 9.
27. 9.
29. 9.
30. 10.

8:00–12:00 a 13:00–17:30
8:00–12:00 a 13:00–15:30
8:00–12:00 a 13:00–15:00
8:00–12:00

Mgr. Vladimír Slabý
pověřen vedením odboru

Městská část
Praha 8

Kdy:
pátek
23. září 2022
Napiš na
marketing@cobolis.cz
Výherce dostane peněžní odměnu a možnost spolupráce s KD Ládví

o //

Zveme Vás na XIX. ročník

30.-31. ČERVENCE 2022
BRÁNA DO PEKLA // HUDBA // POHÁDKY PRO DĚTI //
PRODEJ VÝROBKŮ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN // ŘEMESLA // JARMARK
PEKLEM // PROHLÍDKA HRADU // NEZISKOVKY // POHODA A MNOHO DALŠÍHO
Za podporu děkujeme panu Ing. Jaromíru Šimonkovi, spolumajiteli hradu.
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Gastronomie
ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Jahody? Na bublaninu zapomeňte
K létu, jak jsem již psal
v minulém čísle,
neodmyslitelně patří
grilování. Ale nejen
z masa je člověk živ.
Nikoli kvůli stále rostoucím
cenám, ale hlavně pro zdraví
bychom svoji stravu měli pravidelně doplňovat o vitamíny
a minerální látky. A k tomu nám
dopomůže zelenina a ovoce.
Možná jste si již z mých receptů všimli, že se snažím pokaždé
využít roční období, a tím pádem sezonnost. Nejinak tomu
bude dnes. Tentokrát jsem
vsadil na jahody. Jsou nabité
vitamíny a minerály. Kromě
vitamínů C a K obsahují kyselinu listovou, draslík, mangan
a hořčík. Navíc jsou jahody
nízkokalorické ovoce, takže
k masu ideální příloha.
A teď už jsem to prozradil.
Ano, kdo čeká nějakou bublani-

ZAŽIJ
KONCERTY

Jahodový salát
s kozím sýrem a makovým dresinkem
SUROVINY NA SALÁT:

POSTUP:

 1 balení rukoly (125 g)

Připravte zálivku.

 250 g jahod

Tyčovým mixérem rozmixujte
všechny suroviny kromě máku,
dokud nebude zálivka krásně
hladká.

 půlka červené cibule
 jedna salátová okurka
 60 g ořechů (vlašské, lískové,
pekanové)
 60 g sušených brusinek
 1 vanička řeřichy
 200 g čerstvého kozího sýru

 I jahody se dají zpracovat
netradičně a přitom velmi
chutně

SUROVINY NA ZÁLIVKU:

nu, buchtu nebo snad jahody se
šlehačkou, ten je na omylu.
Dnes si uděláme jahody jako
salát, a co víc, půjde o salát
s makovým dresinkem.
Radek Pálka

 80 ml rostlinného oleje
 4 velké jahody
 špetka soli
 2 lžíce medu
 2 lžíce bílého vinného octa
 1 lžíce celého máku

ZELČÍNSKÉ LÉTO
TĚŠIT SE
MŮŽEŠ NA

9.7.

ZELČÍNSKÝ
FESTIVAL

POKÁČ

DYMYTRY ČIPERKOVÉ
RICHARD NEDVĚD

Ve velké míse promíchejte
zelené lístky rukoly, na plátky
nakrájené jahody, na půlkolečka
nakrájenou červenou cibuli,
okurku na kostičky, ořechy
a brusinky.
Připravený salát zalijte protřepanou zálivkou, opatrně promíchejte a na salát rozdrobte kozí
sýr. A je hotovo.
Salát je jednoduchý a zdravý.
Krásné léto.

NEJVĚTŠÍ
KONTAKTNÍ
ZOOPARK
V ČECHÁCH

20.8.

NO NAME XINDL X
PÍSKOMIL SE VRACÍ

KEMPING

Pak vmíchejte mák.

JAROSLAV
UHLÍŘ

LÁSKA

RAFTY

A DALŠÍ

PLACENÁ INZERCE
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

V tajence najdete dokončení citátu americké filmové herečky,
modelky, zpěvačky a producentky Marilyn Monroe,
od jejíž smrti 5. srpna uplyne 60 let. Nevadí mi žít v mužském světě…

Sudoku

Správné znění tajenky z minulého čísla, citát Paula McCartneyho:
Na konec, láska kterou bereš, je rovna lásce, kterou vytváříš.
Výherci, kteří dostanou po dvou vstupenkách
na koncert Radůzy s kapelou, který se koná 14. července 2022
na Libeňském zámku, jsou:
 Vlasta Dušková, Čimice
 Milan Vávra, Bohnice
 Ladislav Chalupa, Kobylisy

3

 ylosovaní
v
výherci získají
po dvou volných
vstupenkách do kina Atlas.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 10. srpna 2022 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.
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Inzerce
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 POŘÁDÁ KONCERT

S KAPELOU

14|07|2022
od 19,00 hodin

Nádvoří Libeňského zámku,
Praha 8, Zenklova 1/35
Cena vstupenek

320,- Kč

PLATBA POUZE V HOTOVOSTI

Prodej vstupenek zahájen od 2. 5. 2022:
Vladislava Wildtová 606 613 390; 222 805 104,
email: vladislava.wildtova@praha8.cz
LIBEŇSKÝ ZÁMEK, přízemí odbor OKSMPP,
v pondělí a středu od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin

POKLADNA Divadla Karla Hackera,

www.raduza.cz

Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy
každé úterý od 2. 5. do 30. 6.: od 16 do 18 hodin
a vždy hodinu před začátkem každého představení
POKLADNA KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
sídliště Bohnice od 2. 5. do 30. 6.: pondělí a čtvrtek
od 16 do 19 hodin

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

ČTVRTEK

