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Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
rozjezd nového roku 2022 máme za sebou. Bude rokem mnohých výročí, slavíme totiž sto let od připojení Karlína, Bohnic, Kobylis, Střížkova a Troji k takzvané Velké Praze. Připomeneme si ho i během Karlínského masopustu, který se
má konat koncem února, a já věřím, že nám jej tentokrát už koronavirus nezkazí. Loni mi právě masopust hodně chyběl.
V souvislosti s Karlínem přišla v lednu jedna z lepších zpráv. Byla oficiálně
zahájena stavba lávky, která tuto čtvrť propojí s ostrovem Štvanice a Holešovicemi. Už za rok a čtvrt bychom měli přejít pěšky, přejet na kole či bruslích po
nové lávce. Na tomto projektu je zřetelné, jak důležitá je v podobných věcech
kontinuita. Celá věc byla totiž započata již v minulém volebním období a definitivně bude hotovo v tom příštím. Tak ať se hlavně vše podaří bez komplikací.
Vraťme se však ještě zpět k výročím z úvodu. Letos v květnu uplyne již osmdesát let od útoku našich hrdinů na nenáviděného Reinharda Heydricha. Už
v těchto dnech probíhají přípravy, abychom toto jubileum opravdu důstojně
připomenuli. Podobně jako si v nedalekých Nehvizdech připomněli na konci
prosince výročí výsadku Anthropoid. Tento akt jsme za naši městskou část také
navštívili a uctili památku položením věnce, stejně jako nová paní ministryně
obrany Jana Černochová, zástupci velvyslanectví Slovenska a Velké Británie a mnoho
dalších významných hostů. Věřím, že u nás
v Praze 8 bude vzpomínka opravdu povedená a důstojná.
Dvojkový rok bude tedy na různé události nabitý, a já přes to, že tu máme
takzvaný omikron, věřím, že to bude rok
nového startu po covidové pandemii. A na jeho další dny a měsíce se
těším.

5 DOPRAVA
Zástupci města i radnice Prahy 8
odstartovali stavbu lávky mezi Karlínem
a Holešovicemi

23 SOCIÁLNÍ OBLAST
V libeňském Domě s pečovatelskou
službou klienti aktivně prožili Vánoce

Hezký únor přeje
Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8

4 PAMÁTKY
Svahy Kobyliské střelnice se zbaví
náletových dřevin

8 DOPRAVA
Výluka tramvajové dopravy mezi
Palmovkou a Ohradou potrvá více než rok

9 PARKOVÁNÍ
V Prosecké ulici vzniknou nová místa
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12 FÓRUM
Jak se vám líbí citelné zvýšení poplatku
za odpad schválené magistrátní koalicí?
14 ROZHOVOR
Čestný občan Prahy 8 Miloslav Štulc pořádá
turistické výlety pro seniory už deset let
18 ŠKOLSTVÍ
Informace o prázdninovém provozu
mateřských škol v letošním létě
24 SENIOŘI
Kompletní programy tří center
aktivizačních programů
UPŘESNĚNÍ:
V minulém čísle Osmičky jsme na straně 18
nesprávně uvedli, že kovárna Hatle sídlila
v Sokolovské ulici. Správně působila v ulici
Křižíkova. Čtenářům se omlouváme.
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Zpravodajství
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Město zdražilo svoz komunálního
odpadu. Praha 8 byla proti
nnZa popelnice si od letošního roku Pražané připlatí. Zastupitelé hlavního města totiž schválili zvýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu. S tím Praha 8 nesouhlasila.
„Nejsem zastánce zvyšování
poplatků. Navíc se silně obávám,
že to majitele nemovitostí, družstva a sdružení vlastníků jednotek povede ve snaze ušetřit ke
snižování počtu nádob. A v důsledku toho i k většímu nepořádku v ulicích,“ poznamenává
starosta Ondřej Gros (ODS).
Pražané v současné době
platí za svoz odpadu od 25 do
75 haléřů za litr, a to podle
velikosti nádoby a četnosti
svozu. Od 1. ledna 2022 se ale
zavedla jednotná sazba pro
všechny – padesát haléřů za litr.
V důsledku změny se cena
zvedne přímo úměrně velikosti
popelnic. Nejvíc se to tak dotkne obyvatel sídlišť, kteří
zaplatí až dvojnásobek původní
roční částky. Vzhledem ke

skutečnosti, že většina obyvatel
Prahy 8 žije v činžovních domech či na sídlištích, nejvyšší
navýšení dopadne právě na tyto
občany. Doposud platil dům,
který má přistaveny největší
kontejnery s objemem 1100
litrů se svozem třikrát týdně,
asi 46 tisíc korun ročně. Nově
by to podle nové vyhlášky mělo
být 85 800 korun. Při přepočtu
na hlavu to podle předloženého
návrhu činí zhruba o 421 korun
na osobu a rok více.
Vedení osmého městského
obvodu se vyjádřilo k návrhu
vyhlášky odmítavě. Vedení
hlavního města
však nesouhlas
MČ Praha 8
podobně jako

Kobyliská střelnice prokoukne
Národní kulturní památku
Kobyliská střelnice čeká letos
mnoho úprav. Důvodem je
výročí uplynutí 80 let od poprav,
které zde probíhaly po atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Předmětem těchto úprav budou
svahy střelnice. Ty jsou v současné době porostlé náletovými
dřevinami a přerostlými keři.
Celkem se jedná o plochu zhruba osm tisíc m2 ochranného valu
střelnice. Odstranění náletové

vegetace a tím i znovuotevření
svahů nad střelnicí je vítané
také z hlediska památkové péče,
neboť tato strohost doprovodné
vegetace odpovídá původní
kompozici nejbližšího okolí
areálu. Úpravy jsou samozřejmě
také v souladu s režimem ochrany dané kulturní památky
a podložené Rozhodnutím
odboru Památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
a orgánem ochrany přírody.
(tk)

BUDE ZDRAŽENÍ SVOZU ODPADU znamenat větší nepořádek v ulicích?

námitky jiných městských
částí neakceptovalo. Správa
poplatku za svoz odpadu je
v kompetenci magistrátu.
Základní informace o způsobu

úhrady, výpočtu a jeho splatnosti lze nalézt na webových
stránkách http://zastupitelstvo.praha.eu.
Další informace na str. 12.

KRÁTCE
Ne růstu poplatku za
pobyt, říká radnice
Rada městské části Praha 8 nesouhlasila s navýšením místního
poplatku z pobytu, které navrhlo
Hlavní město Praha. Radní MČ
Praha 8 se domnívají, že turismus
je stále v hlubokém útlumu
v souvislosti s koronavirovou
pandemií, a navýšení poplatku
nepovažují za správnou cestu.
Hlavní město připravilo od nového
roku navýšení místního poplatku
z pobytu z 21 korun/den na maximální sazbu 50 korun/den.

přízemí (podnož), ze kterého
vystupují dvě hmoty bytových
domů (A a B). Objekt A bude mít
pět nadzemních podlaží, kdy
5. podlaží bude ustoupené, objekt
B bude mít šest nadzemních
podlaží. V podzemních podlažích
se budou nacházet společné
garáže pro celý bytový dům,
sklepní kóje, úklidová místnost,
technické místnosti. V 1. nadzemním podlaží se budou nacházet
komerční prostory – obchodní
zařízení. Projekt je nyní ve stavu
územního řízení, investorem je
firma Fisolta Property.

Šachy v Olympiku

Průzkum o Vltavě

Jubilejního 20. ročníku mezinárodního šachového festivalu
Open Praha se ve dvou hlavních
turnajích sešlo přes 250 hráčů ze
32 zemí. Akce se konala v prostorech kongresového centra hotelu
Olympik, a to pod záštitou starosty Prahy 8 Ondřeje Grose.

Zajímá vás, jak Vltava zlepšuje
ovzduší v Praze, nebo rádi trávíte
čas v okolí řeky? Zapojte se do
přípravy nového naučného
programu na míru Pražanům.
Stačí vyplnit jednoduchý pětiminutový dotazník, který je součástí výzkumu pro Institut plánování a rozvoje. Jeho cílem je zjistit,
jak Pražané vnímají Vltavu, jak
a kdy ji využívají a jaká
témata jim
přijdou zajímavá. Dotazník
najdete zde:

Nový dům v Čimicích
s potravinami
V Čimicích se plánuje výstavba
bytového domu s novou prodejnou potravin, a to v ulici K Ládví.
Objekt bude mít dvě podzemní
podlaží, společné komerční
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INFRASTRUKTURA

Výstavba Štvanické lávky začala

nnZa přítomnosti představitelů hlavního
města Prahy, městských částí Praha 7
a Praha 8 i zástupců zhotovitele začalo
budování nové Štvanické lávky přes
Vltavu, která propojí dynamicky se
rozvíjející městské čtvrti Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice.

„Spojení novou lávkou mezi Karlínem a Holešovicemi je dobrý krok, jak zajistit občanům snadnou a bezpečnou prostupnost
mezi oběma čtvrtěmi pěšky či na kole. Osobně jsem rád, že projekt zahajujeme symbolicky v roce, kdy slavíme 100 let připojení
Karlína k hlavnímu městu Praze,“ uvádí
starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).
Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti)
spojení dvou břehů Vltavy obyvatelé Karlína
a Holešovic potřebovali roky. „Dojde také
k faktickému propojení pomyslné stezky
s tunelem na Vítkově, a tak se i Žižkovákům
otevře nová brána do města. Získáme i nový
bezbariérový přístup na ostrov Štvanice,
který čeká celková proměna a stane se z něj
nový park,“ prohlásil Hřib.
Pět metrů široká konstrukce z unikátního
ultravysokopevnostního betonu má vzniknout do jara 2023. „Na novou lávku bude
také přímo napojena cyklostezka A2, kterou
městská část Praha 8 ještě v letošním roce
opraví. Zpevníme povrch, rozšíříme ji na
čtyři metry a vybudujeme nové veřejné
osvětlení,“ dodává radní pro dopravu Prahy 8 Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN).
Stavba nové bezbariérové spojnice odstartovala oficiálně 11. ledna 2022. Sloužit by

NOVÁ LÁVKA by měla sloužit na jaře příštího roku.

měla za 14 měsíců. Rozpočet je stanoven na
298 milionů korun bez DPH, stavět bude
společnost Skanska.
Lávka je navržena jako segmentový trámový most s parapetními nosníky. Délka
mostu je 299,4 metru, délka boční rampy na
Štvanici je 84 metru. Stavba sestává z osmi
polí, maximální rozpětí pole je 55,4 metru.
Založena bude hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Počítá se také se
zakládáním ve Vltavě. Krajní pole na holešovickém břehu bude pro případ povodní
navrženo jako zdvižné.

„Lávka je navržena z kvalitního ultra-vysokohodnotného betonu s povrchem připomínajícím bílý mramor. Díky aplikaci tohoto
materiálu máme možnost zrealizovat unikátní architektonické a inženýrské dílo,“ říká
autor lávky, architekt Petr Tej.
Nosná konstrukce v hlavním směru bude
mít šířku pět metrů, aby kapacitně vyhověla
zvýšenému provozu chodců a cyklistů.
Boční rampa je pak navržena v redukované
šířce čtyři metry. Dočasné propojení mezi
oběma městskými částmi zajišťuje od roku
(mš,tk)
2015 říční přívoz HolKa. 
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Územní rozvoj
FLORENC

Zanedbané území čeká proměna
nnNa konci roku 2021 byl vyhlášen vítěz mezinárodní urbanistické soutěže na novou podobu Florence. Z 57 soutěžních
týmů vybrala porota tvořená ze zástupců hl. m. Prahy, osmé
městské části, odborníků a vlastníků pozemků návrh připravený týmem složeným z českých architektonických studií
UNIT architekti, A69 architekti a londýnského ateliéru Marko & Placemakers.
„Mezinárodní porotu zaujal
nejvíce a právem si vybojoval
první místo,“ sdělil náměstek
primátora Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).
Návrh zanedbaného území
kombinuje složitou dopravní
infrastrukturu s nově navrhovanými ulicemi, náměstíčky
a obytnými domy. Mezinárodní
porota rozhodla také na základě
názoru veřejnosti, která se
k finálním návrhům mohla
vyjádřit.
V porotě zasedl i radní MČ
Praha 8 pro strategický rozvoj
Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).
„Vítězný návrh zajímavě kloubí
potřeby moderní metropole
21. století, ale zejména otevírá

mnoho témat, která ještě musí
být podrobně dořešena. Proto za
městskou část podáváme návrh
na pořízení změny územního
plánu pro lokalitu Prahy 8, bez
ohledu na vlastnictví konkrét-

ních pozemků. Tato navrhovaná
změna územního plánu bude
chránit hodnoty a potenciál této
exkluzivní lokality, jejíž budoucnost zásadně ovlivní kvalitu
života v celém hlavním městě,“
uvedl radní.
Navrhovaná změna má za cíl
prosadit takový rozvoj území,
který zajistí soulad všech
vstupů do území (dopravní
systémy, modro-zelená infrastruktura, stavební rozvoj
v souladu s adaptací na změnu

klimatu při zachování historického stavebního fondu a další),
který napomůže Praze posílit
její konkurenceschopnost
v evropském měřítku. Komplexní změna územního plánu
celistvě naplní urbanistickou
koncepci území a zajistí efektivní koordinaci mnoha pořizovaných změn, a to s ohledem na
výsledky proběhlé urbanistické
soutěže na novou podobu
Florence.
(kcp)

OZNÁMENÍ
Až do 25. března 2022 je
otevřena možnost podávat
návrhy do otevřené soutěže
o architektonické řešení
Základní školy Rohan.
Veškeré informace zájemci
naleznou na: ezak.praha8.cz
NAVRHOVANÁ ZMĚNA má z Florence vytvořit moderní součást Karlína.

KRÁTCE

V Trousilově ulici
vzniká domov seniorů
Jedná se o domov seniorů s kompletním
zajištěním zdravotních, stravovacích,
společenských a relaxačních služeb s možností využití těchto služeb seniory z okolí.
Záměr je řešen jako nástavba po odstraněné nadzemní části výměníkové stanice
mezi dvěma štíty sousedních domů. Stávající podzemní podlaží se zachová. Nad ním
vznikne objekt s devíti plnohodnotnými
podlažími a jedním ustoupeným. Zastřešen
bude plochou střechou. Hlavní vchod do
domu bude z ulice Trousilova, vjezd a výjezd z garáží je navržen přejezdem přes
chodník z ulice Trousilova v úrovni 1. NP.
V 1. PP bude umístěna výměníková stani-

ce. V 1. až 3. NP jsou navrženy společné
prostory, služby a provozní zázemí domu
(recepce, vstupní hala, společenské sály vč.
zázemí, vlastní zázemí domu pro seniory,
stohovací zařízení pro parkování vozidel,
šatny, místnost lékaře, rehabilitační zařízení, zařízení kultury těla, jídelna, kuchyně
apod.). 4. NP až 9. NP jsou obytná pro
seniory. Investorem je fima AROS-osiva.

V bohnické Odře začne
rekonstrukce
Rekonstrukce a přístavba obchodního
domu. Jedná se o šestipodlažní objekt
s jedním spojeným podzemním podlažím
na pozemcích parc. č. 588/1; 588/2; 588/3
v k. ú. Bohnice. Nově přistavovaná část

bude podsklepená, tvar objektu bude
obdélníkového půdorysu „s vykousnutím“
u severovýchodního rohu objektu. V 1. PP
bude zázemí automatického parkovacího
systému pro 78 parkovacích míst. V 1. NP
vznikne hlavní propojovací koridor, který
propojí severní a jižní část území, kde
budou umístěny i hlavní vstupy pro zákazníky ze směru od ulice Katovická
a Lodžská. Na tento koridor navážou dvě
vertikální komunikační uzly se schodišti
a s osobním a nákladním výtahem, propojující všechna nadzemní patra. V objektu
vzniknou komerční prostory pro pobočku
banky, prodejnu potravin, ordinace, vzdělávací centrum či jiné služby. Projekt je ve
fázi zahájení stavebního řízení, investorem je společnost Development ODRA
BOHNICE.
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INVALIDOVNA

Další kroky k ochraně sídliště

nnVýstavba, která se plánuje v těsné blízkosti sídliště Invalidovna, vzbuzuje u představitelů městské části velké pochybnosti, mimo jiné i proto, že pro lokalitu aktuálně ještě není
stanovena maximální míra využití území (intenzita
zástavby).
Navrhovaný projekt ale počítá
s velmi hustým zastavěním, a to
podle Tomáše Hřebíka (TOP 09 +
STAN), radního pro strategický
rozvoj, nerespektuje stávající
okolí. „Městská část po dohodě
s investorem v nejbližších dnech
zadá vypracování nové urbanistické studie, která bude reflektovat požadavky radnice i místních obyvatel. Pokud na tomto
místě v budoucnu dojde k nějaké
výstavbě, tak musí vypadat
jinak. Nyní je prioritou ochránit
architektonicky cenné sídliště
Invalidovna a stanovit jasné
limity (koeficienty hustoty
zástavby) pro developery, například i ve smyslu dopravního
řešení. Na tomto sídlišti se

chystáme, stejně jako na ďáblickém, vytvořit zásady rozvoje,
které budou jasně popisovat
možné rozsahy stavebních
úprav, vzhled fasád a podobně,“
sdělil radní.
O celé problematice v současné době jedná městská část
s hlavním městem a kromě toho
připravuje i dohodu s vlastníky
pozemků v území, která zaručí,
že pro ně bude připravovaná
urbanistická studie závazná.
Městská část následně znovu
otevře i otázku příspěvku investora do Fondu rozvoje MČ Praha 8, díky kterému bude moci
financovat například revitalizaci
veřejných prostranství či sportovišť.
(kcp)

RADNICE chce pro developery stanovit jasné koeficienty hustoty zástavby.

Léčba lupénky je dnes úspěšnější
Trápí vás Lupénka? Nebo máte ve svém okolí někoho,
komu byste chtěli pomoci a kdo se ještě neodhodlal
vyhledat lékaře? Pak čtěte dál.
Lupénka je autoimunitní onemocnění, při kterém se imunitní systém člověk obrací proti
vlastnímu organismu. V okamžiku, kdy se proti vám spikne vaše vlastní tělo, je moudré
vyhledat odbornou pomoc. Nejedná se o život přímo ohrožující onemocnění, ale přesto je
i v léčbě lupénky důležité v jaké fázi se začne léčit. Proč? Protože vaše tělo a jeho imunita
má paměťové buňky. A když si organismus dlouhodobě navykne na zánět, jako na svůj
normální stav, je složitější, aby na něj zapomněl. Takže i zde platí, čím dřív tím líp.
Sanatorium v Čimicích se na lupénku a ekzémy specializuje již
30 let a nabízí pomoc pacientům:
1. Kteří mají nové projevy na kůži, ale doposud nepodstoupili
vyšetření a nemají lupénku diagnostikovanou.
2. Pacientům, kteří svou diagnózu znají, ale doposud se neléčili.

3. Pacientům, kteří již nějakou formu léčby podstoupili, ale buď
nebyla účinná, nebo ji přerušili z jiných důvodů.
Pro první skupinu pacientů je důležité vědět, že lupénka může mít rozmanité příznaky.
Nejčastěji se projevuje jako ostře hraničená, růžovočervená zašupená ložiska, může se
ale také jednat o sytě červená, mokvavá ložiska. Lupénka se objevuje nejčastěji v oblasti
kloubů, kde je kůže namáhaná, jako jsou lokty a kolena, ale může se objevit i ve vlasech,
na kyčlích, v podpaží, v oblasti třísel, na dlaních, nebo na nehtech, kde má podobu
žlutavých skvrn. Lupénku bezpečně rozpozná zkušený kožní lékař na základě klinického
obrazu, což jsou výše popsané projevy na těle pacienta. V nejasných případech lékař
odebere malý vzorek kůže, který následně odešle k laboratornímu rozboru - histologii.
Lupénka není nakažlivá, ale můžete jí onemocnět téměř v každém věku, často bývá
dědičná, 40 až 60 % pacientů má lupénku v rodině. Obvykle se objevuje do čtyřiceti
let věku. Onemocnění zhoršuje stres, alkohol, silná infekce či užívání některých léků.
Lupénka se vyskytuje velmi často, v Evropě u 1,5 až 7 % osob. Bohužel velká část těchto
pacientů i v civilizovaných zemích nezačne s léčbou včas.
To, co ale zajímá pacienty nejvíce, je, jak se dá lupénka léčit a zda vyléčit. První
odpověď zní ano, dá se léčit a to velmi efektivně. i přes to, že se stále řadí mezi choroby
nevyléčitelné, tak se vzácně stane, že lupénka zmizí úplně, a že se imunitní systém vrátí
do normálu. To se bohužel poštěstí jen malému procentu nemocných. Stále platí, že
současná věda neumí vyléčit příčinu, ale dokáže ovlivnit patologickou reakci imunitního
systému a tím potlačit projevy na kůži.
Jak se tedy lupénka léčí. Podle závažnosti a rozsahu onemocnění se používají
tyto metody: Lokální léčba, fototerapie, balneofototerapie, systémová léčba a léčba
biologická. Největší pozornost se v dnešní době upíná na biologickou léčbu, protože umí
v imunitním systému nejpřesněji zasáhnout místo, které lupénku ovlivňuje. Tato léčba
se dnes používá pro středně těžké a těžké formy onemocnění. Jedná se sice o čím
dál dostupnější léčbu, ale přesto je stále ještě velmi nákladná, a proto se může podle
platných podmínek zdravotních pojišťoven nasadit pouze pacientům, u kterých selhaly
dvě z klasických metod léčby, což je systémová léčba, která používá imunosupresivní léky
nebo fototerapie. Pro pacienta je tedy výhodné, pokud se dostane do takového zařízení,
které poskytuje všechny metody léčby současně.
Takovým zařízením je i centrum biologické léčby Achillea v Čimicích.
Sanatorium Achillea nabízí pod jednou střechou léčbu všemi metodami
a pacient tak má nejrychlejší možnost, jak zlepšit svůj zdravotní stav.
Tato léčba je plně hrazená ze zdravotního pojištění.
placená inzerce
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Doprava
SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

Cesta do školy bude
bezpečnější
nnCesta přes ďáblické sídliště bude bezpečnější pro žáky ZŠ
Burešova i dalších místních škol. Zanedlouho započnou stavební úpravy křižovatky ulic Hlaváčova a Taussigova, přes
kterou vede ke škole jedna z hlavních pěších tras.
V místě křižovatky se dvěma
přechody pro chodce budou
upraveny a zlepšeny rozhledové
podmínky pro řidiče i pro pěší
a vozovka zde bude zvýšena, aby
projíždějící řidiči poněkud
zpomalili.
Projekt byl vypracován spolkem Pěšky městem ve spolupráci s osmou městskou částí, jeho
součástí byl i průzkum mezi
samotnými školáky, kteří se
v místě necítili bezpečně. Nyní
projekt úspěšně získal stavební
povolení a stavební práce by
měly začít na jaře letošního
roku.
„Dlouhodobě usilujeme o bezpečnější cesty do škol v celé
Praze 8, oblast Ládví nevyjímaje.
Trasa přes tuto křižovatku je
hojně využívána a poměrně
silně vytížena, vedou tudy cesty
nejen do školy v Burešově ulici,
ale i do ostatních škol v okolí.

Jsem velmi rád, že sídliště Ďáblice bude nyní ještě bezpečnější
pro všechny pěší,“ uvedl Martin
Jedlička (TOP 09 + STAN), předseda komise pro dopravu.
Toto a další riziková místa
vybrala MČ Praha 8 ve spolupráci se spolkem Pěšky městem
a hl. m. Prahou v rámci projek-

tu BESIP. Stavební úpravy
provede TSK hl. m. Prahy.
Nejedná se o jediný přechod na
tomto sídlišti, kterému se
v poslední době věnuje pozornost. V nedávné době radnice
nechala upravit čtyři přechody
pro chodce i v nedalekých
ulicích Tanvaldská a Chabařovická, aby byly zajištěny lepší
rozhledy pro chodce i řidiče. Po
těchto přechodech také vedou
pěší cesty k místním základním
(tk)
školám. 

DVOJICE PŘECHODŮ v blízkosti ZŠ Burešova se na jaře promění, říká Martin Jedlička.

REKONSTRUKCE

Mezi
Palmovkou
a Ohradou
nepojedou
tramvaje
Cestující městské hromadné
dopravy čeká od přelomu
března a dubna rok a čtvrt
dlouhá tramvajová výluka
mezi Palmovkou a Ohradou.
Důvodem bude rekonstrukce
tramvajové estakády, která
překlenuje železniční
koridor.
Dopravní podnik opravu
vysvětluje tím, že od otevření
procházela pouze běžnými
opravami, jako je výměna
kolejnic. I k tomu ale naposledy došlo před téměř
jedenácti lety. Při příležitosti
opravy estakády proběhne
i kompletní rekonstrukce
tramvajové tratě mezi křižovatkami na Ohradě a ulic
Sokolovská a Zenklova.
Během prací dojde k výměně
celého kolejového svršku,
trať dostane nové pražce
a štěrkové lože, samotná
konstrukce mostní estakády
bude přeizolována. Dojde
rovněž k úpravě tramvajové
zastávky Krejcárek. Stavba
potrvá do června roku 2023
a cena byla vyčíslena na
skoro 240 milionů korun.
Stavební práce zkomplikují cestování mezi Libní a Žižkovem, dopravní podnik ale
počítá se zavedením náhradní autobusové dopravy ve
zmiňovaném úseku i s odklonem některých tramvají
jinou trasou. O konktrétních
objízdných trasách budeme
informovat v příštích číslech
Osmičky.
Estakáda je první svého
druhu v Praze, otevřena byla
v roce 1990. Jde o spojitý
nosník o dvanácti polích
o celkové délce 455 metru.
Místy se tramvajová trať
nese nad okolním terénem ve
výšce až 15,5 metru. Traťový
úsek navíc zahrnuje dvě
velmi prudká klesání – od
Ohrady ke Krejcárku 65,9 ‰
a na estakádě a za ní 63 ‰.
(tk)
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KARLÍN

Rekonstrukce páteřní
cyklostezky pokračuje
nnVíce než kilometr páteřní
cyklostezky A2 na Rohanském ostrově prošel rozsáhlou renovací v loňském roce.
Totéž letos čeká i zbylých
900 metrů stezky mezi ulicí
Breitfeldovou a Negrelliho
viaduktem.
Namísto nevhodného mlatového povrchu s výtluky, ve špatném počasí plnými kaluží
a bláta, dostane cyklostezka
nový, mnohem pohodlnější
povrch asfaltový. Po vzoru
předešlého úseku bude stezka
rozšířena ze tří na čtyři metry
a bude doplněno nové veřejné
osvětlení. Na začátku letošního
roku se podařilo pro tento
důležitý úsek získat stavební
povolení.
Páteřní cyklostezka A2 spojuje
centrum Prahy s okrajem města
a vede prakticky po celé délce
břehu městské části Praha 8.
„Dokončení cyklostezky A2
v celé délce Rohanského ostrova
(zhruba dva kilometry, pozn.
red.) je dobrá zpráva nejen pro
cyklisty, kterých zde jezdí oprav-

du mnoho, ale i pro všechny
ostatní, kteří stezku využívají.
V Praze 8 podporujeme výstavbu cyklostezek, které jsou oddělené od vozovky, a cyklistům tak
nabízejí bezpečnou jízdu mimo
hlavní silniční prostor. Ve vý-

sledku je to bezpečnější i pro
řidiče aut,“ uvedl předseda
komise pro dopravu Martin
Jedlička (TOP 09 + STAN).
Stavba se uskuteční v letošním roce a potrvá zhruba tři
měsíce. Průběh rekonstrukce

bude koordinován spolu se
stavebními pracemi na nové
Štvanické lávce, která bude na
cyklostezku A2 přímo napojena
a spojí Karlín s ostrovem Štvanice a Holešovicemi.

Nová místa k parkování na Prosecké
nnK legalizaci několika parkovacích míst dojde v ulici
Prosecká na chodníku u křižovatky s ulicí Hejtmánkova.
Radnice osmé městské části tímto krokem vyhoví podnětům od místních obyvatel, které trápí nedostatek
parkovacích míst. Tento krok dojednala MČ Praha 8
s Magistrátem hl. m. Prahy.
„Neustále hledáme cesty, jak
pomoci motoristům a místním občanům se zajištěním
parkovacích stání. Na tomto
místě automobily parkují
dlouhodobě, navíc chodník je
zde velkoryse koncipován
v šíři zhruba 5,5 metru. I po
vyznačení dva metry širokého pruhu pro parkování
vozidel tak zůstane zajištěn
dostatečně široký a volný
průchod pro pěší, neviděli
jsme tedy důvod, proč žádostem občanů nevyhovět,“

předseda komise pro dopravu
Martin Jedlička (TOP 09 +
STAN).
Jedná se o legalizaci zhruba sedmi parkovacích míst.
Radnice si nechala zpracovat
projekt, který schválil magistrát, dopravní policie a správce
chodníku Technická správa
komunikací. Ta by měla dle
očekávání provést nové
dopravní značení na jaře, až
to dovolí klimatické
podmínky.
(tk)

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA nezpůsobí chodcům žádné problémy.

(tk)
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Čtenáři píší
○ Dobrý den vážení,
Proč se nic nedělá s prázdnou budovou
v ulici Třeboradická? Děkuji za
odpověď.
Pavel K.

Dobrý den,
budova v ulici Třeboradická, ve které již
několikrát v poslední době hořelo, je
v soukromém majetku společnosti Třeboradická s.r.o. Dle posledního jednání
s investorem zde mělo vzniknout zdravotní zařízení, tedy nástavba a přístavba nebytového objektu. Majitel objektu
obdržel v posledních měsících několikrát výzvu k zajištění budovy prostřednictvím stavebního úřadu. Bohužel ze
strany samosprávy, tedy městské části,
je situace v absolutním patu, přes moji
organizaci společných schůzek majitelů
a okolních sousedů nedošlo k žádnému kompromisu a projekt zdravotního střediska je již několik let
zastaven z důvodu odvolání
účastníků řízení a na druhou
stranu samozřejmě z důvodu
nedohody a neústupnosti majitele
objektu.
My jako samospráva neustále
žádáme státní správu o kontroly
objektu a povinnosti zajištění
proti neoprávněnému vstupu. Je
to jako horká brambora plná
paradoxů, kdy nejvíce stížností
na opuštěnou budovu a binec
chodí na úřad z domů, které se
současně odvolávají proti pře-

stavbě objektu, což není výtka, ale
ukázka, v jaké situaci celý proces je.
Tím hlavním důvodem odvolání je, že
účastníci řízení nesouhlasí s tvrzením,
že stávajících devět ordinací vyžaduje
celkem 23 parkovacích stání, která
jsou volně rozptýlena po okolních
komunikacích. Další kroky plánuji
v únoru, kdy proběhne další jednání
s majitelem objektu.
Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8

○ Vážený pane šéfredaktore,
v příloze vám zasílám fotku, kde v kontejneru jsou vyhozeny letáky, které
dováží do Krynické ulici firma. Informoval jsem telefonicky také vaši pracovnici. Dlouhou dobu jsme do schránek
nedostávali Osmičku, ale ani jiné letáky.

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

Prosím tímto nápravu, aby nájemníci byli spokojeni. Děkuji.
Pavlík P. (předseda představenstva BD
Krynická)

Dobrý den,
děkuji za dotaz. Co se týká vyhozených letáků privátních firem, jde
výhradně o jejich problém s distribucí, který nemůže radnice Prahy 8
ovlivnit. S Osmičkou je to jiné.
Zaznamenáváme stížnosti ze strany občanů, že jim časopis do schránek nechodí. Snažíme se je s distributorem operativně řešit. Věřím, že
se situace zlepší i v Krynické ulici.
S pozdravem
Tomáš Kňourek, šéfredaktor Osmičky

NAPSALI JSTE NÁM NEJEN NA WWW.PRAHA8.CZ
○ Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat na možnost
navýšení počtu kontejnerů na plasty
v Bohnicích. Konkrétně v ulici Řešovská před číslem 515 (ale stejného
problému jsem si všimla i v jiných
ulicích). Jsou tu dva kontejnery na
papír, ale pouze jeden na plasty. Ke
svážení dochází v úterý, ale už v průběhu víkendu je kontejner naplněn
a v pondělí se do něj už nic nevejde.
V úterý je vyvezen, a když to lidi vidí,
okamžitě spěchají vyhodit nashromážděné odpadky, takže do druhého
dne je zase plný. Nešlo by přidat druhý? Místo tady je.
Moje druhá připomínka se týká
kontejneru na nápojové kartony.
28. listopadu tu došlo k požáru, při
kterém shořely kontejner na papír
a kartony. Papírový kontejner byl
během několika dní nahrazen, ale ten
na kartony stále chybí. Musíme je tak
házet do toho na plasty, a tím se ještě
dříve zaplní.
Děkuji
Věra Marvanová

Vážená paní Marvanová,
svozová společnost byla požádána
o doplnění chybějící nádoby na nápojové kartóny a věříme, že bude v co nejkratší době dodána na stanoviště.
K přeplňování nádob tříděného odpadu bude Odborem životního prostředí
provedeno opakované místní šetření
a stanoviště bude monitorováno. V případě, že nádoby budou opakovaně
přeplňovány a jejich kapacita nebude
dostačující, bude požádáno o navýšení
četnosti svozu tříděného odpadu.
Pokud nebude ani toto opatření dostačující, bude požádáno o navýšení počtu
nádob na tříděný odpad (plast).
S přáním hezkého dne
Josef Juračák,
oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních
činností

○ Dobrý den,
chci se zeptat, proč vozidlo společnosti
ELTODO vykonává kontrolu parkování
(modrých zón) vždy až v odpoledních
hodinách na ulicích Červenkova, Černého. Má MČ dohodu se společností
IPODEC? Její pracovníci parkují každé

ráno až do poledních hodin na modré
zóně a všech místech kolem, kde se jim
to hodí. Děkuji za odpověď. Můžete
napsat časy za měsíc říjen a listopad,
kdy vozidlo společnosti Eltodo vykonalo kontrolu modré zóny?
Děkuji.
E. Pileček

Vážený pane Pilečku,
žádná dohoda se společností IPODEC
uzavřena není. V zónách placeného
stání může parkovat každý s platným
parkovacím oprávněním nebo po
uhrazení návštěvnického parkovného.
Pokud ani jedno nemá, jedná se o přestupek. Časy kontrol se z pochopitelných důvodů nezveřejňují a městská
část je nemá ani k dispozici. Radnice
není zřizovatelem (tím je hlavní město
Praha) ani správcem (tím je Technická
správa komunikací hl. m. Prahy) zón
placeného stání, a proto není ani
v žádném smluvním vztahu se společností ELTODO.
S pozdravem
Michal Komenda,
vedoucí odboru dopravy
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Inzerce
Městská část
Praha 8

ÚNOR 2022
PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Představení označená jako Pronájem otevřený veřejnosti si můžete
rezervovat, ale vstupenky se prodávají až večer před představením.

02/2 pá J. Lokos - W. Shakespeare: ZA OPONOU. Romeo
a Julie trochu jinak. Nesetkáte se s násilím a krveprolitím,
19:00
bitkami ani mordy. U nás náš mladý zamilovaný pár smrt
nerozdělí. Hraje Naše divadlo Praha. Pronájem otevřený
veřejnosti. Vstupné 200 Kč.

04/2 pá E. Westphal: PAŘÍŽANKY. Setkají se na Grenellském
mostě, na neutrální půdě. Správcová 16. pařížského obvodu
19:00

s domovnicí 15. pařížského obvodu. A nechtějí vůbec nic
jiného, než se dohodnout na značkách smetáků… Trochu
komedie, trochu mrazivý příběh. Hrají B. Zdichyncová
a M. Nohýnková/P. Johansson. Pronájem otevřený veřejnosti.
Vstupné 200 Kč/150 Kč.

11/2 pá POJÍZDNÁ ZPOVĚDNICE BOHUMILA
19:00
HRABALA. Komponovaný pořad z díla B. Hrabala
je věnován k 25. výročí jeho úmrtí. Účinkuje M. Enčev –
četba, L. Horák – akordeon. Vstupné 150 Kč/100 Kč.

23/2 st
19:30

DÍVČÍ VÁLKA. Nesmrtelná komedie Františka Ringo

DIVADLO KARLA HACKERA, Klapkova 26, Praha 8
Rezervace: www.divadlokh.cz, Tel.: 284 681 103

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

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Dopolední představení ve všední dny jsou školní a účast na nich je možná po telefonické nebo e-mailové dohodě.
Vstupné za představení LD Jiskra 50 Kč, za ostatní představení 80 Kč.
06/2 ne
10:00

FERDA MRAVENEC A JEHO 20/2 ne
TRAMPOTY. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.
10:00

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Hraje LD Jiskra.

10/2 čt

POHÁDKA POŠŤÁCKÁ. Byli jste 24/2 čt

HRA NA HLEDANOU. Budu vám vyprávět,
jakou hru na hledanou jsem si jako malý kluk hrál. Tehdy
jsem moc rád hledal, ale pak jsem vyrostl a na tu krásnou
hru jsem trochu pozapomněl. Jsem rád, že vám mohu ten
příběh vyprávět. Mám zase velkou chuť si hrát, zase mě
baví hledat. Hraje Teátr Pavla Šmída. Od 5 let.

9:00; 10:30; někdy na staré poště? A byli jste tam v noci?
14:00
A víte, co se stane, když nenapíšete na dopis

adresu? V Pohádce pošťácké se na starou poštu
podíváte s panem Kolbabou, v noci se seznámíte
s poštovními skřítky a kvůli dopisu bez adresy
projedete celou českou zemi. Hraje Divadlo
MIMo.s. Od 3 let.

9:00; 10:30;
14:00

25/2 pá

11/2 pá

POHÁDKA POŠŤÁCKÁ

9:00; 10:30
26/2 so
10:00

12/2 so

POHÁDKA POŠŤÁCKÁ

27/2 ne

13/2 ne

FERDA MRAVENEC A JEHO
TRAMPOTY. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

9:00; 10:30
10:00
10:00

Od 3 let.

HRA NA HLEDANOU
HRA NA HLEDANOU
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Hraje LD Jiskra.

10:00

Od 3 let.

Čecha aneb jak to Alois Jirásek neviděl. Hraje Divadlo Okko.
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/160 Kč.

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

21. a 22. března 2022
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 20. února 2022
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.
Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

VALENTÝN
V KARLÍNĚ
Šaldova 28
222 948 656

Thámova 34
222 314 718

denně do 22.00

denně do 23.30

www.vinoteka-karlin.cz
vinotéka Karlín

www.vinarna-krizik.cz
vinotéka Karlín

20 % SLEVA
na celý nákup
vových
st áčených i lah
vín s sebou

20 % SLEVA
na celou
konzumaci
ve vinárně

Kupóny platí do 28. 2. 2022.

Vítání
občánků
Prahy 8

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

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

placená inzerce
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Fórum
Ondřej Gros
Alice Hamalová
Václav Stránský
Jak se vám líbí
starosta
zastupitelka
zastupitel
MČ Praha 8
za Piráty
MČ Praha 8
citelné zvýšení
poplatku za
PIRÁTI
8ŽIJE
odpad schválené ODS
magistrátní
Za vyšší cenu
Nelíbí! Vy znáte
Vánoční „dárek“.
může pražská
někoho, kdo
Zdražení
koalicí?

a nepořádek?

TENTO MĚSÍC
SE PTÁ:
ODS

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.

V prosinci odsouhlasilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy
koaličními hlasy poměrně citelné zdražení svozu odpadu. Tomu
předcházelo připomínkové
řízení, ve kterém se vedení
metropole ptalo městských částí
na jejich stanovisko.
Praha 8 na můj návrh podobně jako většina městských částí
se zvýšením poplatků zásadně
nesouhlasila. Jednak jsem přesvědčen, že v současné době, kdy
letí nahoru ceny prakticky
všeho, by město mělo být zdrženlivé a hledat zdroje především u sebe. Za druhé mám
poměrně velké obavy, že zdražení nejvíc dopadne na sídlištní
a činžovní zástavbu, kde lidé
využívají největší nádoby na
odpad. V logické snaze ušetřit se
pak uchýlí ke snížení počtu
nádob, což bude mít další negativní důsledek – nepořádek
v ulicích vzroste.
Magistrát už teď, mírně řečeno, příliš nestíhá zajišťovat
čistotu ulic. Urputná snaha
radnic městských částí, které
mají rozpočty o mnoho řádů
nižší oproti hlavnímu městu,
o zajištění pořádku na pozemcích magistrátu (sic!), pak stačit
opravdu nemůže. Očekával bych
od města a především pana
náměstka primátora Scheinherra (Praha sobě a nyní i 8žije)
tedy alespoň rapidní zlepšení
úklidu ulic. Dočkáme se?
Celý proces okolo zvýšení cen
ukázal opakovaně na jednu
nemilou věc. Současné vedení
města se sice obrací na radnice
městských částí, jejich stanoviska však zhusta ignoruje. Tento
přístup vyvolává pocit, že pražští radní počítají s tím, že oprávněnou nevoli občanů odnesou
„malé radnice“. A k nim na Mariánské náměstí už hlasy obyvatel
nedolehnou. Za Prahu 8 však
říkám, že dolehnou.

opozice, ODS ani
ANO nižší částku
nepodpořily

by jásal nad
zdražováním
čehokoliv?!

Stará vláda hnutí ANO a ČSSD
schválila v minulém volebním
období novelu odpadového
zákona. Ta nařizuje cenu svozu
odpadu pouze podle jeho objemu, a nikoliv i dle četností svozů,
jak tomu bylo doposud. Na
prosincovém jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy určili
zastupitelé cenu 50 haléřů za litr
svozu odpadu, i přes to, že Piráti
prosazovali nižší cenu ve výši
40 haléřů za litr odpadu. Hnutí
ANO a ODS vystupovali proti
zdražení, svými hlasy však nižší
sazbu nepodpořili! Tím přispěli
k tomu, že konečná cena bude
právě 50 haléřů za litr odpadu.
Je to promarněná šance ochránit peněženky Pražanů před
další zátěží.
Původní cena svozu odpadu se
pohybovala 25 až 74 haléřů za
litr odpadu. Nová částka kvůli
novele znemožnila zohlednit
náklady na svoz, který je u velkých kontejnerů logicky efektivnější. Nejvyšší navýšení, a to
zhruba o 421 korun na osobu za
rok, se týká sídlišť, kde se používají největší kontejnery o objemu 1100 litrů se svozem třikrát
týdně. Ti, kteří využívají menší
nádoby na odpad, budou mít
naopak cenu nižší nebo stejnou.
Magistrát bude svoz odpadu
i tak navíc dotovat odhadem
200 miliony korun ročně.
Pražští zastupitelé také rozhodli, že hnědé popelnice na
bioodpad budou nově zdarma.
To je skvělá zpráva! Bioodpad
v domácnostech totiž tvoří 30 až
40 % objemu odpadu. Pokud se
domluvíte se sousedy a pořídíte
si popelnici na bioodpad nebo
začnete používat vermikompostér, můžete ušetřit až tři stovky
za osobu za rok a tím i pomoci
životnímu prostředí.
Nemáme žádnou planetu B –
nejlepší odpad je ten, který
nevzniká vůbec. Pamatujme na
to, prosím.

Pojďme se ale podívat blíže, jak
to se zdražováním odpadu
v Praze vlastně je. Těžko věřit, že
by si starosta Gros z ODS (pokládá tuto anketní otázku), do jehož
gesce spadá odpadové hospodářství, neprostudoval důvodovou
zprávu Rady hlavního města
Prahy, která objasňuje změny
v účtování poplatků za svoz
odpadu.
Pokud by to totiž udělal, věděl
by, že zdražení se týká pouze
směsného odpadu, který nejvíce
zatěžuje životní prostředí i obecní kasu. Věděl by také, že hlavní
město se dlouhodobě potýká
s tím, že mnoho jeho obyvatel
nemá v Praze trvalý pobyt,
a tudíž zde neplatí poplatky za
odpad. Dá se tedy považovat za
rozumné systém změnit a poplatky vybírat od všech, kdo
v Praze odpad produkují. Navíc
nově zaváděný systém rozšiřuje
podporu bezplatného třídění
odpadu.
Dovolte osobní zkušenost
z výboru SVJ – již před deseti
lety jsem zavedl v našem karlínském domě možnost třídit
odpad, a to přesto, že jsme si
takovou službu tehdy museli
platit ze svého. Podařilo se nám
zredukovat počet nádob na
směsný odpad na polovinu. Když
pak v roce 2018 zavedl Magistrát svoz tříděného odpadu
zdarma, náklady se nám výrazně
snížily.
Analogicky je aktuální situace
vhodnou příležitostí pro majitele rodinných domů, SVJ či družstev zřídit si bezplatný svoz
tříděného odpadu (sklo, papír,
kovy, plasty, kartony, bio). Překvapivě se tak všem náklady na
svoz odpadu mohou snížit.
Šetrnost k životnímu prostředí
je takový bonus.
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Jan Štorek
zastupitel
MČ Praha 8

Tomáš
Slabihoudek
radní MČ Praha 8

www.praha8.cz

Hana Matoušová
zastupitelka
MČ Praha 8

Jiří Vítek
místostarosta
MČ Praha 8

ANO

TOP 09 A STAN

Zdražení odpadů
odmítáme

Zvyšování
Třídit plast
Za zdražením
má být zlepšení
poplatku přichází a papír nestačí
v nevhodnou dobu Každý generuje odpad, ale nikdo služeb. Přijde

Zdražení svozu komunálního
odpadu pro všechny Pražany
hnutí ANO odmítá, a to zejména
proto, že se vše dalo řešit i jinak.
Tak jako to dokázala i jiná města,
například Brno nebo Žďár nad
Sázavou. Taky proto, že zdražovat něco, co ne zcela funguje,
není správné. Lepší by bylo
nejprve využít pozitivní motivaci, zvýšit efektivitu svozu a až
následně platby za svoz
navyšovat.
Současné vedení Prahy už
v tomto období stihlo Pražanům
navýšit několik služeb. Podražilo
například vodné a stočné asi
o 15 procent i přesto, že vláda
hnutí ANO snížila DPH a mnoho
jiných měst vodné a stočné
zlevnilo. Dále jízdenky na MHD,
nájemné v obecních bytech, P+R
parkoviště či daň z nemovitosti.
Zdražení svozu komunálního
odpadu jako další navýšení
nákladů pro Pražany neúměrně
zatíží zejména obyvatele pražských sídlišť a dopadne zvláště
na mladé rodiny, seniory a sociálně slabé skupiny obyvatel.
A zdražení na sídlištích může
být až o 90 procent, průměrná
rodina si má dle změn připlatit
až 1600 korun za rok.
Současná vládnoucí koalice
v Praze argumentovala při
schvalování této změny tím, že
svoz odpadů funguje perfektně
a že nepořádek je způsobený
občany, kteří se neumějí trefit do
popelnice. Současně padaly i tak
absurdní argumenty, že členové
hnutí ANO dostali údajně za
úkol chodit po Praze, vytahovat
odpad z popelnic a fotit to.
Hnutí ANO chce, aby Pražané
za své peníze dostávali adekvátní služby. A rozhodně nechce,
aby do svých peněženek museli
sáhnout více, než je nezbytně
nutné. Vedení Prahy by mělo
Pražany ke třídění pozitivně
motivovat, nejen navyšovat
poplatky.

Žádné zvyšování cen není příjemné. Obzvláště v tuto nejistou
dobu ovlivněnou koronavirem,
zvyšováním cen energií a vysokou inflací. Smyslem úpravy
vyhlášky je dostát novému
zákonu o místních poplatcích,
a také snaha o lepší třídění
odpadu obyvatel obcí. To je jistě
chvályhodný úmysl, ovšem
v případě, kdy ČR je zemí, která
je dlouhodobě na špici ve třídění
odpadu, lze nad touto snahou
jen pokrčit rameny.
Jsme tedy paradoxně „odměněni“ za naše třídění tím, že si připlatíme více. Alespoň tedy v Praze.
Po bouřlivé debatě na prosincovém Zastupitelstvu hl. m. Prahy
jsme se od 1. ledna dočkali změny
vyhlášky o odpadech a principu
výpočtu poplatku, která se promítne do celkové roční platby.
A mnohdy bohužel atakuje téměř
100 procent navýšení celkové
platby za rok. Pokud třeba máte
nastaven svoz ve svém domě
jedenkrát týdně při objemu
nádoby 1100 litrů, zaplatíte
28 600 korun za rok namísto
dosavadních 16 640 korun! Ano,
můžete si zdarma objednat od
města hnědou nádobu na bioodpad a žádat sousedy, aby se činili
při třídění bioodpadu a pokusit se
snížit počet svozů nebo velikost
nádoby, ovšem v realitě sídlišť je
toto další problém.
Jako vlastník objektu jste
povinen třeba v zimě zabránit
zmrznutí bioodpadu, a pokud
bude v nádobě něco jiného než
povolený bioodpad, tak vám
hnědá nádoba jednoduše vyvezena nebude. To vše vnímám jako
předseda jednoho malého BD na
ďáblickém sídlišti jako problematické a chápu, že mnoho SVJ
nebude tuto další nádobu chtít
užívat, ačkoliv zvýšení se paradoxně nejvíce dotkne obyvatel
sídlišť a činžovní zástavby. Oproti
tomu obyvatelé rodinných domů
mohou v některých případech
i pár korun ročně ušetřit.
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nechce za domem či chalupou
spalovnu ani skládku. Objem
odpadu roste a jeho likvidace
není zadarmo. Množství odpadu
lze snížit legislativně a tříděním.
Zákonem lze omezit jednorázové
obaly (jako ve Francii) a podpořit
vratné obaly typu Rekrabička.
Jako Zelení vítáme, že od roku
2022 je v celé Praze možné
objednat popelnici na bioodpad
do domu zdarma (do minulého
roku to bylo za poplatek). Odpad
z kuchyní totiž tvoří více než
třetinu komunálního odpadu.
Zvýšení ceny za komunální
odpad a snížení ceny za bioodpad má za cíl motivovat Pražany
k většímu třídění. Cenová politika je nastavená tak, aby domy,
které třídí odpad z kuchyní,
zaplatili méně, než ty, které
biodpad netřídí. Zpracování
bioodpadu v kompostárně je
výrazně levnější a ekologičtejší
než spalování ve spalovně.
Popelnice na bioodpad objednává v domě výbor stejně jako
komunální odpad. Pokud chcete
třídit bioodpad a tuto možnost
zatím v domě nemáte, napište
předsedovi SVJ/družstva. Popelnice mají zámek a klíče se vydávají těm, kteří jsou poučení
o tom, jaké zbytky z kuchyně do
popelnice patří (olej a živočišné
zbytky jako kůže a kosti do
bioodpadu nepatří). Bioodpad je
zvlášť citlivý na kvalitu třídění.
Zelení prosazují také lepší
komunikaci města, jak odpadu
předcházet. Inspirací může být
Vídeň nebo Ostrava. Obě města
mají takzvaná „re-use centra“,
tedy centra „pro další využití“.
Donesete tam to, co nepotřebujete a nakoupíte věci z druhé
ruky za dostupné ceny. Součástí
re-use center jsou dílny pro
veřejnost, elektrikářské kurzy či
základy práce se dřevem. Místo,
které učí lidi věci opravovat
a více přemýšlet o tom, kolik
odpadu naše spotřeba
produkuje.

PATRIOTI

přesný opak

Zatímco pirátští politici a (ehm)
dopravní „experti“ z uskupení
„Praha sobě“ se fotí u nové
autobusové zastávky za milion
korun a plánují kompletní
výměnu všech sedmi stovek
zastávek v Praze, tak tato sláva
u jedné z nich je, asi kromě
stovek litrů barvy na silnicích
vyznačující cyklostezky na
vozovce, zřejmě jeden z největších jejich úspěchů v metropoli.
A my občané dostáváme s novou
zastávkou pod stromeček ještě
jeden dáreček, a to v podobě
zdražení svozu odpadů.
Ano zcela chápu, že se zdražuje energie, pohonné hmoty, ale
město tu na jednu stranu vyhazuje miliardy a na druhou stranu falešně kňučí, jak musí doplácet na likvidaci odpadů, a přitom
nehledá řešení a úspory. Patříme
mezi nejlepší země v třídění
odpadů v Evropě, přesto se
zdražování omlouvá tím, že nás
drahota naučí více třídit. Nejvíce
to bohužel odskáčou sídliště.
Budeme platit za svoz téměř
o devadesát procent více. A že to
nařizuje nový zákon o odpadech,
je lež. Zvyšovat poplatky nechce
řada měst, například Brno, Žďár
nad Sázavou, Olomouc nebo
třeba Přerov. Chovají se snad
protiprávně?
Vše postrádá logiku. Při nastupující drahotě to povede k tomu,
že bytová družstva a SVJ v rámci
úspor sníží počet svých kontejnerů, a můžeme tak čekat nepořádek z přetékajících popelnic.
Jestli je další omluvou rozpočtová odpovědnost, tak nekupujte
zastávky za milion, což vůbec
nemusí být konečná cena kvůli
růstu cen materiálu. A nedávejte
120 milionů za externí advokáty,
když máte svoje, a v této době si
uvědomte, že máte sloužit Pražanům a také jim pomáhat, i když
to něco stojí.
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Rozhovor
DOBROVOLNÍK CAP A ČESTNÝ OBČAN PRAHY 8 MILOSLAV ŠTULC:

Výlety za štěstím, duševní
pohodou a zdravím
nnPřírodovědně zaměřené turistické výlety, to je doména
Miloslava Štulce, dobrovolného spolupracovníka Centra
aktivizačních programů SOS Prahy 8 (CAP) a čestného občana této městské části. Tyto akce se konají již přes deset let,
zpravidla ve čtvrtek, a to v jakékoli roční době. „Bývá jich
30 až 40 ročně. Jsou velmi oblíbené. Účastníků bývá přes
dvacet, někdy jejich počet překročí i třicítku,“ říká Miloslav
Štulc.
Cílem těchto výletů jsou zajímavé přírodní lokality ve Středočeském kraji, někdy však (díky
rozšiřující se integraci Pražské
hromadné dopravy) i místa
vzdálenější.
Co vás vedlo k přírodním
vědám, a který obor máte
úplně nejraději, lze-li to takto
říci?
K přírodním vědám mě
přivedl, trochu paradoxně, můj
zdravotní stav v dětství. Ve
třech letech jsem prodělal
těžkou chřipku. Jejím následkem byla chronická bronchitida, zhoršovaná ještě bydlením
v tehdy velmi prašném a dopravou zatíženém prostředí Karlína. Opakující se záněty průdušek mne trápily až do 14. roku
mého života, a s výjimkou
turistiky mi znemožňovaly
sportování. Mým průduškám
však dobře dělaly turistické
výlety do lesnatého okolí Prahy. Při nich jsem také získával
dobrý vztah k přírodě. A asi

vojenské službě), v šestiletém
studiu při zaměstnání na Přírodovědecké fakultě UK v Praze,
aprobaci pro výuku biologie
a geografie na středních školách.
Spojení biologie a geografie je
asi praktické…
Praktickou výhodou kombinace biologie a geografie je, že
tyto vědy poskytují ve svém
spojení komplexní pohled na
přírodu a krajinu. V této kombinaci byla pro mne hlavním
předmětem geografie. Proto
jsem po dvou dalších letech, na
základě úspěšné obhajoby

geografické rigorózní práce
a rigorózní zkoušky z geografie,
získal doktorát z přírodovědy.
V rámci studia geografie jsem se
zaměřil především na fyzickou
geografii, biogeografii (rozšíření
rostlin a živočichů), regionální
geografii, krajinnou ekologii
a ochranu krajiny a životního
prostředí. Na to jsem ještě
navázal dvouletým specializačním studiem (opět při zaměstnání) v Ústavu aplikované
ekologie a ekotechniky při
Lesnické fakultě na Vysoké
škole zemědělské v Kostelci nad
Černými lesy, zaměřeném na
ekologickou výchovu a péči
o životní prostředí. Získal jsem
tím vlastně třetí aprobaci,
k výuce ekologie na středních
školách.
Jaké další aktivity máte?
Studiem získané vědomosti
z biologie a geografie jsem využíval zprvu jako učitel na základní

Jak vás naplňuje dobrovolnická práce v Centru aktivizačních programů Prahy 8 a co
vás k ní vedlo?
Zeměpis a přírodopis jsou
bezesporu základem ekologické výchovy obyvatelstva.
Exkurze a výlety, to je sezna-

Lesnaté krajiny
s čistším ovzduším
působí jako rostlinné
antibiotikum.

Biologie a geografie ve
svém spojení poskytují
komplexní pohled na
přírodu a krajinu.
i proto jsem měl z vyučovacích
předmětů na tehdejších osmiletých a jedenáctiletých školách
nejraději přírodopis a zeměpis.
Tyto předměty jsem se rozhodl
studovat.
Nejprve jsem získal ve zkráceném denním studiu na pražské
Vysoké škole pedagogické
aprobaci pro výuku obou těchto
předmětů na 2. stupni základních škol a později (po základní

a všeobecně vzdělávací škole,
pak jako autor a lektor přírodovědných programů a exkurzí pro
veřejnost a školní mládež v pražském Planetáriu, následně jako
středočeský krajský metodik
biologie a zeměpisu a nakonec
jako odborný referent přírodovědných předmětů a ekologické
výchovy na Ministerstvu mládeže a tělovýchovy ČR. Jako metodik jsem připravoval vzdělávací
akce pro učitele biologie, geografie a ekologické výchovy. Na
MŠMT jsem se podílel na tvorbě
učebních plánů a na schvalování
učebnic přírodovědných
předmětů.

MILOSLAV ŠTULC seznamuje klienty Centra aktivizačních programů především se
zajímavými přírodními lokalitami ve Středočeském kraji.

mování dětí i dospělých se
živou a neživou přírodou ve
volné krajině, je nezbytnou
praktickou součástí ekologické
výchovy lidí. Jen tak lze neformálně naplňovat heslo ochránců přírody „Poznej a chraň“.
K tomu přispívají i přírodovědně zaměřené turistické výlety,
které jsem začal organizovat
v důchodu jako dobrovolný
pracovník v Centru aktivizačních programů Sociálně ošetřovatelských služeb Prahy 8.
Konají se již přes deset let, a to
celoročně, obyčejně ve čtvrtek.
Bývá jich 30 až 40 ročně. Jsou
velmi oblíbené. Účastníků bývá
přes dvacet, někdy i více. Cílem
těchto výletů jsou zajímavé
přírodní lokality ve Středočeském kraji, někdy však (díky
rozšiřující se integraci Pražské
hromadné dopravy) i místa
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STAROSTA ONDŘEJ GROS (ODS) předává Miloslavu Štulcovi ocenění Čestný občan Prahy 8.

vzdálenější. Mně samotnému
přinášejí výlety pro seniory
potěšení z předávání znalostí
a zkušeností. Pomáhají mi také
k udržení fyzické aktivity
a duševní pohody.
Můžete přiblížit hlubší
významy výletů, než je jen
kratochvíle?
Turistické výlety mají jistě
i zdravotní význam. Pomáhají
seniorům udržet si pohybovou
kondici. V době koronavirové

Exkurze a výlety jsou
nezbytnou praktickou
součástí ekologické
výchovy lidí.
epidemie se klienti dostávají
z prašného pražského prostředí
do lesnaté krajiny s čistším
ovzduším, kde ultrafialové
paprsky slunečního záření
a fytoncidy vylučované rostlinami hubí lidskému zdraví škodli-

vé mikroorganismy. Jedná se
o rostlinné antibiotikum.
Jaké jsou v Praze 8 ohlasy na
vaše aktivity? A jak naplňují
osobně vás samotného?
K ekologické výchově klientů
Centra aktivizačních programů
SOS přispívají též Ozvěny Ekofilmu (komentované projekce
filmů s ekologickou tematikou,
pozn. red.), uváděné v CAP
v 1. čtvrtletí roku.
Na rozdíl od sousedních
států (Německa, Rakouska
a Slovenska) nemáme v České
republice velehory. Předností
a zvláštností české krajiny je
však její velká pestrost, podmíněná různorodostí horninového podkladu a jeho různou
odolností vůči zvětrávacím
procesům. Cestujeme-li naší
krajinou, její vzhled se na
krátkých vzdálenostech rychle
mění. Ověřil jsem si to, když
jsem byl před lety, jako člen
přípravného výboru kongresu
České geografické společnosti
Akademie věd ČR, pověřen
přípravou a vedením exkurze
pro zahraniční delegáty. Vypra-

vil jsem se s nimi do Lužických
hor, plošně malého a nevysokého, ale díky střídání pískovců
a vulkanických hornin velice
členitého pohoří. Všichni účastníci byli krásou tamní krajiny
překvapeni a nadšeni. Příjemnou vlastností české krajiny je
obecně také její dostupnost

RNDr. Miloslav Štulc
Vysokoškolským studiem získal
aprobaci pro výuku geografie,
biologie a ekologie na základních a středních školách. Využíval ji nejen jako učitel, ale i jako
metodik podílející se na dalším
vzdělávání pedagogických
pracovníků a jako propagátor
přírodních věd ve veřejnosti.
V roce 1999 odešel do důchodu.
Jako novopečený, ale fyzicky
čilý důchodce si začal hledat
zájmovou činnost blízkou jeho
třem vystudovaným oborům.
Sporadicky začal přednášet
o přírodě a krajině v různých
pražských kulturních a sociál-

a přístupnost. Lze ji dobře
využívat pro jednodenní exkurze, případně i pro půldenní
rekreační vycházky. Snadná
přístupnost však bohužel láká
různé podnikavce k bezohlednému a nešetrnému zneužívání
této krajiny za účelem zisku.
(jf)

ních zařízeních a občas vedl
přírodovědně zaměřené poznávací zájezdy. Nakonec v tomto
směru dlouhodobě navázal
dobrovolnickou spolupráci
s Centrem aktivizačních programů SOS Praha 8. Centrum je
vybaveno kvalitní projekční
audiovizuální technikou, a tak
v něm občas přednáší a komentuje projekce filmů z mezinárodního festivalu filmů o ochraně přírody, krajiny a životního
prostředí. V CAP také připravuje a osobně vede již více než
deset let celodenní přírodovědně zaměřené turistické výlety
po středočeské krajině.
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Kultura
BOTANICKÁ ZAHRADA

Magická a bláznivá oka
tropických podražců
nnNěkteré rostliny člověka zaujaly krásou a elegancí, jiné
nějakou zvláštní vlastností nebo podivuhodným vzhledem.
K nejbizarnějším květům rostlinné říše zcela jistě patří podražce, latinsky Aristolochia.
Podražce jsou rodem rozsáhlým,
více než 500 druhů roste
v tropech i subtropech celého
světa kromě Austrálie, několik
druhů dokonce v mírném pásu.
Náš domácí podražec křovištní
(A. clematitis) je jediným zdrojem potravy ohroženého motýla
druhu pestrokřídlec podražcový.
Severoamerický podražec velkolistý se jako okrasný druh pěstuje i v našich zahradách.
Podražce upoutají především
květy, na jejichž bizarní tvary
často zůstáváme nevěřícně
hledět. Zvlášť na ty velké tropické – například květ Aristolochia
gigantea bývá dlouhý kolem
30 centimetrů. Malokvěté druhy
mají stejně bláznivý tvar, ale
délku sotva několik centimetrů.
Všechny podražce mají mimořádně zajímavou strategii opylování, jsou to mistři šalby a pastí.
Květy většiny druhů mají trubkovitě srostlou, esovitě prohnutou korunu, která bývá na okraji
rozšířená do jakéhosi límečku.
Na něm přistávají opylovači,
často různé druhy much. Temný
či žlutý jícen, připomínající
magické oko, jim pomáhá v ori-

entaci, kam se vydat za slibným
pachem nebo vůní (většina
podražců vydává silnou vůni,
která nám podle druhu připomíná citron, čokoládu nebo odporně páchnoucí výkaly či zkažené
maso). Mouchy se derou do
dutiny květu skrz úzkou vstupní trubku, vystlanou dovnitř
směřovanými chlupy – a proti
tuhým chlupům se nedostanou
ven. Od tohoto okamžiku se
stávají vězni, protože záklopka
je jen jednosměrná a květ funguje jako dočasná past. Rostlina
si je uvězní na tak dlouho, dokud květ neopylí. Poté květ
začne uvadat, sesychat a mouchám se uvolní východ ven.
Velmi rychle zeslábne i pach,
protože rostlina už dosáhla
toho, co potřebovala.
Některé druhy podražců však
lákají své opylovače ještě důmyslněji. Keřovitý druh Aristolochia arborea vykvétá na kmínku a na jeho bázi mnoha
drobnějšími květy. Květy mají
nápadnou bílou skvrnu, která
nízko při zemi připomíná podhoubí (mycelium), navíc vydávají
silný houbový zápach. Láká

ARISTOLOCHIA TRICAUDATA pochází z Mexika.

bedlobytky (mušky, které kladou
vajíčka do hub, jejich larvičky
jsou ti „červíci“ v hříbcích)
a oklamané bedlobytky rejdí
v nastrčené houbičce, přičemž
opylují květy. Za tropickými
podražci se není nutné trmácet
do odlehlých končin světa,
některé pozoruhodné květy
podražců můžete spatřit i v botanické zahradě hlavního měst
Prahy, v Troji. Ve skleníku Fata
Morgana během roku rozkvétá
několik druhů, které působí jako
z jiného světa.

Do skleníku Fata Morgana
můžete přijít v zimním období
i po setmění v rámci programu
Džungle, která nespí. Na tuto
prohlídku je třeba se registrovat
na webových stránkách botanické zahrady. Od 17. ledna se
prostřednictvím fotografické
výstavy dozvíte řadu zajímavostí o krmení ptáků a od 10. února
připravují odborníci botanické
zahrady cyklus online přednášek. Informace o akcích a novinkách naleznete na webu www.
(red)
botanicka.cz.

Pamětní deska připomíná časopis Divoké víno
Základní školu Bohumila
Hrabala v Libni zdobí nová
pamětní deska. Připomíná
literární časopis Divoké víno
a takzvané Kluby poezie,
které inspirovaly i Bohumila
Hrabala k napsání stejnojmenné knihy. Slavnostního
odhalení desky se zúčastnili
zleva Irena Trojanová,
Michal Švarc (Patrioti),
Jaroslava Nováková, Ludvík
Hess, Marie Machálková
a Václav Bárta.
Na desce je umístěn tento
text:
Bohumil Hrabal pojmenoval svoji knihu Kluby

poezie inspirován plátěným transparentem, který
v roce 1964 vyvěsili Emil
Machálek a Ludvík Hess
mezi dvě pouliční lampy
na křižovatce ulic Zenklova, Krejčího a Primátorská.
Transparent upozorňoval
na Klub poezie, jenž založili ve sklepě domu číslo 4
v Krejčího ulici, kde pořádali divadlo poezie
a 19. září 1964 vydali první
číslo literárního časopisu
Divoké víno dodnes vycházejícího jako www.divokevino.cz.
(tk)
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STOPAŘI

Do skauta zapište už své
jednoleté děti, zájem je velký

nnChtěli byste své dítě zapsat do skauta? V tom bohnickém je
čekací listina plná na pět let dopředu. Uplynulý rok byl složitý a náročný pro všechny děti – musely se rychle naučit „chodit“ do školy i na kroužky online a nejinak tomu bylo
i v 52. skautském středisku Stopaři v pražských Bohnicích.
Mladí skauti a skautky se ale jen
tak něčeho nezaleknou, po celý
rok se setkávali na oddílových
schůzkách a výpravách – většinou online, a když to situace
dovolila, tak i osobně. Z tradičních letních táborů naštěstí
nesešlo, proběhly v době, kdy
byla opatření rozvolněna.
Nyní se vedoucí šesti skautských
oddílů, které fungují při středisku
Stopaři, pilně připravují na rok
2022 a mimo jiné doufají, že budou
moci naplno využívat novou
budovu klubovny, která byla
vystavěna za podpory MČ Praha 8
v areálu Mateřské školy Dolákova.
„Když přijdete na návštěvu do naší
nové klubovny, tak můžete sami
vidět, že je ještě taková nezabydlená. Bohužel jsme v ní s dětmi
nemohli minulý rok trávit tolik
času, kolik bychom chtěli. Věřím ale,
že nyní se již situace obrací k lepšímu a brzy tady budeme opravdu
doma a bude to poznat i na výzdobě, o kterou se naše holky a kluci
určitě postarají,“ říká Vojta Staněk,
vedoucí skautského střediska.

„Všichni vedoucí, děti i jejich
rodiče mají můj obrovský obdiv za
to, jak všechny komplikace způsobené pandemií překonali a jak se
velmi rychle dokázali adaptovat.
Ať už to byly pravidelné schůzky
skrze videohovory nebo dobrodružné přespání v domácích
„bunkrech“ ve spacáku na karimatce. Osobní setkání ale nenahradí žádná video nebo telekonference, a tak jsem rád, že se snad
život pomalu vrací do normálu,“
komentuje práci vedoucích s nejmladší generací skautů radní
Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).
Bohnické skautské středisko
Stopaři vzniklo roku 1980 jako
turistický oddíl mládeže a od té
doby jím prošlo přes 500 dětí.
O tom, jak je mezi dětmi a rodiči
oblíbené, hovoří i to, že jeho
kapacita je zcela naplněna
a Stopaři na svých webových
stránkách (stopari.org) doporučují, aby rodiče své děti zapsali
již ve věku 1 roku, přičemž
čekací listina zájemců je plná
(tk)
zhruba do roku 2027.

SKAUTŮM Z BOHNIC slouží od loňského léta nová klubovna v areálu MŠ Dolákova.

JISTOTA, KVALITA A VÍCE NEŽ
800 VOZŮ SKLADEM

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

placená inzerce
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Školství
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

Novinka: přípravné třídy
nnZákladní škola německo-českého porozumění nabízí rozšířenou výuku němčiny již od první třídy. Od září 2022 se budou němčinu učit také žáci nové přípravné třídy, která je
určena pro děti v předškolním věku a děti s odkladem povinné školní docházky.
Jednoduše řečeno, přípravná
třída pomáhá dětem s přechodem ze školky do školy. A jak to
v přípravné třídě funguje?
Děti začínají postupně chodit
do třídy už od 7. hodiny, kdy
funguje ranní družina. Společně si
hrají, relaxují a čekají, než začne
škola. V 8.15 hodin mají děti s paní
učitelkou ranní kruh, kde si
povídají o aktuálních tématech
a zážitcích. Děti se tak učí vyjadřovat svoje názory a mluvit před
větší skupinou spolužáků. Na
první hodinu se potom děti
rozdělí do dvou skupin, jedna
skupina má v rozvrhu předškolní
přípravu a druhá němčinu. V rámci předškolní přípravy trénují
matematické myšlení a představivost, předčtenářskou gramotnost,
grafomotoriku, rozvíjí sluchové
a zrakové vnímání. Nechybí ani
výtvarná a hudební výchova
a samozřejmě sport.

ŠKOLA HROU

Dalším předmětem v rozvrhu je
němčina. Výuka němčiny pro
předškoláky není v České republice tak rozšířená, proto se u to-

hoto tématu zastavíme. Děti se
na němčinu dělí na rodilé mluvčí
a začátečníky. Rodilí mluvčí se
učí německy s paní učitelkou
přímo z Německa podle německého systému. Skupina začátečníků se němčinu učí úplně od
začátku, často je to pro děti
první cizí jazyk. Výuka v předškolní třídě je trochu jiná – předškoláci ještě neumí psát ani číst.
Pro malé děti jsou velmi důležité rituály. Každá hodina začíná
pozdravem s paní učitelkou,
potom děti opakují písničku nebo
básničku, kterou se právě učí,
a nová slovíčka. Děti se učí úplně
jinak než dospělí – malují, stříhají, lepí a učí se používat slovíčka
a slovní spojení podle pokynů
učitele. Oblíbenou metodou je
malovací diktát, děti vybarvují
obrázky podle zadání učitelky.
Úplně nejraději hrají děti různé
hry, jako pexeso, domino, puzzle
nebo podobné aktivity v němčině. Pravidelně nacvičujeme také
různá představení nebo scénky.
Výuka musí v první řadě bavit,
Komenského „škola hrou“ je pro
nás hlavní zásada.

HLAVNÍM MOTTEM ŠKOLY JE, že výuka musí děti bavit.

Po výuce a svačině chodí děti
na školní zahradu a hrají různé
pohybové hry, případně se věnují
aktuálním tématům podle počasí
a ročního období. Po obědě opět
funguje družina, společné hraní
a sportování podle potřeby až do
17.30 hodiny.

PŘEDCHÁZET PROBLÉMŮM
Velkou výhodou přípravné třídy
je, že děti nemají vůbec žádný
problém v následujícím roce
s nástupem do školy. Důvěrně
znají prostředí školy, zvyknou si
na sezení v lavici, na pravidelný

rytmus a rozvrh hodin. První
třída je pro ně přirozené pokračování přípravné třídy, znají
paní učitelky, spolužáky i celou
školu. Naopak paní učitelka má
šanci poznat všechny předškoláky a případně doporučit práci
s logopedem, a předejít tak
případným problémům v první
třídě. Všechny děti z přípravky
se do první třídy těší. A to je pro
nás nejdůležitější – vzdělávání
má přinášet radost dětem už od
jejich nejmladšího věku.
Pavla Krummackerová,
zástupkyně ředitelky

Pravidla pro provoz mateřských škol městské části Praha 8 v době
hlavních prázdnin školního roku 2021/2022
1. Zákonní zástupci závazně přihlásí své
dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do pátku
11. února 2022. Přihlášky budou ke stažení
na webových stránkách školy.
2. Zákonní zástupci si mohou pro své
dítě vybrat ze tří 2týdenních turnusů, a to:
11/7–22/7, 25/7–5/8, 8/8–19/8 2022. Počet
zvolených turnusů není omezen. V každém
turnusu se lze přihlásit na oba týdny, nebo
jen na jeden.
3. V každém z uvedených termínů se
předpokládá otevření minimálně jedné
mateřské školy ve všech lokalitách městské části Praha 8, a to jak v lokalitě Karlín
a Libeň, tak v lokalitě Kobylisy i lokalitě
Bohnice a Čimice. Přílohou je seznam
lokalit s uvedením konkrétních mateřských škol spadajících do konkrétní lokality. Dítě bude mít zajištěno místo – při
splnění podmínek (tj. přihlášení v termínu,

identifikovatelná platba v termínu) – ve
školce v lokalitě, kde sídlí jeho kmenová
mateřská škola.
4. Kmenové mateřské školy předají
odboru školství ÚMČ Praha 8 sumarizovaný počet zájemců na prázdninový provoz
po jednotlivých turnusech, resp. týdnech,
a to nejpozději do 18. února 2022.
5. V návaznosti na počet přihlášených dětí
stanoví ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem již konkrétní prázdninový provoz, a to nejpozději do 7. března 2022.
Dětem z konkrétní kmenové mateřské školy
bude určena konkrétní mateřská škola
mající prázdninový provoz v dané lokalitě.
6. Prostřednictvím kmenových mateřských škol budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým provozem
k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně.
7. Příslušné platby je třeba poslat bezho-

tovostně tak, aby je mateřská škola mající
prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději ve čtvrtek 31. března 2022, včetně
a byly jednoznačně identifikovatelné.
8. V případě neuhrazení v termínu
nebude mateřská škola mající prázdninový
provoz s dítětem na prázdninový provoz
počítat, v případě uhrazení po termínu
bude platba vrácena a mateřská škola také
nebude s dítětem na prázdninový provoz
počítat. V případě neidentifikovatelné
platby bude platba vrácena a mateřská
škola nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz počítat.
9. V případě avizovaného otevření dvou
a více mateřských škol v jedné lokalitě je
zřizovateli vyhrazeno právo upravit, tedy
snížit počet otevřených mateřských škol
s ohledem na počet došlých plateb v termínu.
Mgr. Petr Svoboda
vedoucí Odboru školství
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Inzerce

Městská
Prah

BOHUMILA

POJÍZDNÁ ZPOVĚDNICE

HRABALA

11. 2. 19:00
Komponovaný pořad z díla
B. Hrabala věnovaný
k 25. výročí jeho úmrtí

M. Enčev – četba
L. Horák – akordeon

Rezervace a nákup vstupenek: www.divadlokh.cz
Vstupné 150 Kč/100 Kč.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče




Cyklus
zámeckých
koncertů



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

•••

Úterý 8. 2. 2022
od 19:00 hodin
Libeňský zámek • obřadní síň
Zenklova 35 • Praha 8 – Libeň

Anna Paulová – klarinet
Daniel Wiesner – klavír
Zazní skladby autorů:
Robert Schumann
Gioacchino Rossini
Carl Maria von Weber aj.

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



Romantický klarinet

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



a
ss

•••

Foto: Christian Ruvolo
a Zdeněk Chrapek
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www.praha8.cz
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování,
stěrky a sádrokarton. Sezonní sleva
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476.
``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ A KANALIZACE,
veškeré instalatérské práce,
topenářské práce. Nepřetržitě!
Rekonstrukce koupelen
a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 737 415 417
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy
a montáž vodovodních baterií,
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček, vodoměrů,
kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 737 415 417.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN. Nová el. vedení, zásuvky,
světla, apod. Revize elektrického
zařízení. www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
``REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215

``OPRAVA ŽALUZIÍVÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ
PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍSÍTĚ PROTI HMYZU. Tel.:
733 720 950 pavel.janci@email.cz
``FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ
A KUCH. DESEK. Instalace
sprchových koutů a boxůsenioři sleva! Pokládka dlažby,
obkladů, PVC, koberců. Štukování,
malování, lepení podhledů. Sekání
trávy a vyklízení. T.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz

``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
``MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU
rychle, kvalitně a čistě,
tel.: 736 734 947
``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 728 324 916
``PLYNAŘ– INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032

``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

``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

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

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

``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

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

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

``!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU! Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv za rozumnou
cenu. Stěhování. Tel.: 773 484 056
``POTŘEBUJETE POMOCT SE
STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍM?
Vyklízíme, vykupujeme
a odvážíme z bytů, půd, sklepů
atd. LEVNĚ. tel.: 702 410 965,
601 094 532. 7 dní v týdnu.
``ÚPRAVA, OŘEZ A SNIŽOVÁNÍ
KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ
včetně odvozu odpadu. Máme
profesionální řezné nástroje,
vysoké žebříky a vysokozvdižnou
plošinu. Tel.: 724 006 275.
E-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz/plot
``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.
Řežeme, tvarujeme i likvidujeme
vysoké túje, stromy a živé ploty.
Tel.: 724006275, e-mail: info@pvjgroup.cz, www.pvj-group.cz

Orchideje
šesti světadílů
3.–20. 3. 2022
Výstava ve skleníku Fata Morgana

www.botanicka.cz

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ÚNOR 2022 

``POKÁCÍME NEVHODNĚ
VYSAZENÝ vzrostlý strom
u vašeho domu z naší
vysokozdvižné plošiny. Stromy
rozřežeme odshora dolů po
kouskách, odpad odvezeme,
pařezy vyfrézujeme. Vhodné
během vegetačního klidu do
konce března. Zkrátíme i další
vzrostlou zeleň. Tel.: 724 006 275.
E-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz/plosina
``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.: 602 366 135
``INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE. ÚKLID
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA ZAHRAD
Tel.: 602 835 102
``KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ
STROMŮ A KEŘŮ VČ. ODVOZU.
TEL.: 602 835 102
``Zpracování účetnictví, daňové
evidence, mezd, přiznání DPPO,
DPFO, DPH. Tel.: 603 422 080
blankad.dvorakova@seznam.cz

``Trápí vás počítač? Počítejte
s námi! Provádíme čištění,
zrychlení, instalace, opravy,
konzultace, obnovu dat i výkup
zařízení. Volejte 731 732 737.
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz
``EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ
Ing. Mirgová, Tel.: 603 415 830,
www.predseda-svj.cz
``ŽALUZIE-LODŽIE-ROLETY:
montáže a servis. Česká výroba.
Volejte 605 862 441
``VÝROBA, OPRAVY, A OPRAVY
ŽALUZIÍ, SÍTÍ, ROLET, SPOUŠTĚ
CÍCH GARNYŽÍ, BROUŠENÍ
NOŽŮ A NŮŽEK. U Pazderek 146,
Praha 8, tel.: 774 858 102
``ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ
zemní práce, autodoprava,
kontejnery, půjčovna dodávek.
Tel.: 774 007 480 @: fatrans@
email.cz
REALITY POPTÁVKA

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

www.praha8.cz

``Koupím byt v Praze 8, přímo od
majitele. Tel.: 604 617 788
``Koupím chatu, chalupu do 50 km
od Prahy v dobrém i špatném
stavu. Děkuji za nabídku,
tel.: 720 031 400
REALITY SLUŽBY

``BYTOVÁ DRUŽSTVA LIKVIDACE
a prohlášení vlastníka, notář,
převod bytů do vlastnictví, SVJ
zaměřování bytů. Tel.: 724 304 603
``MARTIN KRATOCHVÍL –
REALITNÍ MAKLÉŘ pro Prahu 8.
20 let zkušeností. NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY při prodeji a pronájmu. www.martinkratochvil.cz.
Tel.: 777 150 350
REALITY PRONÁJEM

``Hledám menší byt do 14 tisíc
nebo větší do 18 tisíc Jen pro
2 osoby - pár. Ideálně dlouhodobě,
lodžie výhodou ale nemusí
být. Centrum do 30 minut. RK
nevolat. Děkuji. Tel.: 605 845 088
NÁKUP – PRODEJ

``AUTO DO 30 000 Kč koupím.
Tel.: 602 889 740
``KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOSTI, koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400

21

KRÁSA

``PEDIKÚRA (I MOBILNÍ),
REFLEXNÍ masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
``Pedikúra klasická mokrá
metoda, ošetření kuřích ok,
zarostlých nehtů, nehtové špony,
Poznaňská 438/27 Bohnice,
tel.: 777 272 303
VÝUKA – KURZY

``VÝUKA MATEMATIKY ZŠ, SŠ
a VŠ, www.doucovanimatematiky.
online
NABÍDKA PRÁCE

``FIRMA NA ÚDRŽBU ZELENĚ
v Praze přijme pracovníka.
Náplň práce: ořez keřů a živých
plotů, kácení stromů, sekání
trávy. Práce s motorovými
řeznými nástroji. Práce probíhá
i na žebříku a vysokozdvižné
plošině. Nutností je řidičský
průkaz B a dobrá fyzická kondice.
Nekuřácké pracoviště. Pište
e-mail na: info@pvj-group.cz
``Technik/Montér stínící techniky
v Praze a Středočeském kraji.
Pracovní poměr hlavní, ŽL,
Dohoda o provedení práce.
Zájemci se mohou hlásit na tel.:
777 038 000 nebo gato@gato.cz
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Zdravotní a sociální péče
CHARITA

Srdce osmičky a příběh Jakuba
nnDruhý ročník projektu Srdce osmičky přinesl mnoho nového. Mimo jiné nám představil Jakuba, klienta Centra duševního zdraví, kterému za jeho možnost podpořit svou otevřeností ostatní, nesmírně děkuji, říká na úvod místostarostka
Vladimíra Ludková (ODS). Jakub zaslal do dárcovského projektu místostarostky Ludkové přání „vydání úvah“. Mladý
muž píše své texty zatím pro sebe a své přátele. Na stránkách
Osmičky vám představujeme text o životě se schizofrenií
a budeme za Jakuba doufat, že se najde dárce, který by jeho
úvahy vydal souhrnně.
Schizofrenie, existence duševní
povahy a světa svého. A život s ní
není žádný med. To patří hlavně
k začátkům onemocnění, kdy
člověk nemá zkušenost s psychickou nemocí a první bolestí to
všechno začíná. Člověk se obviňuje, že si ji zasloužil svými
skutky, ale realita je jiná. Je to
prostě psychická nemoc, i když
hodně tvrdá a zlomí kdekoho až
na kolena. Je to nemoc mysli,
nikoliv charakteru člověka, která
se ve fyzickém světě projevuje
bolestí hlavy, tedy přesněji mozku, tedy psyché. Může se projevovat dlouhodobým vyšinutím, či
jednotlivými záchvaty, těžkou
depresí, halucinacemi, bludy,
chorobnou vztahovačností,
štěpením kompletního já, kterým
jsem tvořen jako jedinec, a citovou oploštělostí atd.
U mne to naplno propuklo ve
22 letech, kdy na konci tunelu již
nebylo žádné světlo, jenom
bolest a tma a temno v mysli,
tedy rozumu a totální úzkost.
Tak to u mne začalo. A dnes? Už
zažívám i normální dny skrze
čakry a ducha samého, tedy
i duše, která je nejvíce zranitelná
a její zranění, či onemocnění
člověka „dodělá“. Napadaly mě

příšerné myšlenky o sobě i svém
okolí a byl jsem totálně paralyzován. Ze střech na mne mířili
ostřelovači, měl jsem pocit, že
mě někdo sleduje, že mám vyšší
poslání spasit svět a moc uzdravovat jiné, že se o mě přetahují
výzvědné složky. Že jsem voják,
milenec i syn a kamarád a že
kdyžtak nasadím vlastní život,
jestli přijde válka i k nám do
Evropy, tedy ČR.
Z psychiatrického hlediska si
myslím, že je to klasická paranoidně halucinační schizofrenie,
kdy výše popsané drží pospolu
jen tak tak. A například Spasení,
tedy záchrana života, se dá
naučit, zatímco v nemoci je to
chiméra nemocné duše, tedy
mozku, která je prakticky výkřikem do tmy. Naštěstí jsem to
všechno nakonec ustál a opustil
svět dlouhodobého vyšinutí
a k dnešku už vím, že to nejhorší
už mám snad za sebou, pokud se
mně to zase nespustí, nebo
nebudu blbnout s užíváním léků.
Od svých zhruba 30 let má už
můj život zase nějaký ten smysl
a jednotlivé části mého rozumu,
tedy mysli, či psyché chcete-li,
jsou celistvé. I to tzv. Spasitelství,
tedy záchrana druhého či sebe

JAKUB ZIMERMAN ustál svoji nemoc a ví, že nejhorší už má za sebou.

se nakonec též usadila s časem.
A už není jako v nemoci, kdy
člověk blouznil, strašákem ve
tmě, v absolutní pozici neochvějného přesvědčení o svých skutcích, že jsou správné. Bohužel to
byla jenom nemoc, a tak bylo to
spasení ovlivněno nemocí
a v tom stavu bych neuzdravil,
tedy nespasil ani sebe. To víte,

POHLED

Schizofrenikova zamyšlení
Jen málokdo si dovede představit,
co se stane, když člověk onemocní
schizofrenií. Nemoc sama i lidé,
kteří jí trpí, jsou obklopeni tajemnem, které může vyvolat nedůvěru.
Tato nemoc vás okrade o mnohé:
přátele, zájmy, vůli, často rodinu.
A to, co vám do života přinese, by
nechtěl nikdo z nás.
Chtěli byste vědět, jak lidé,
kterým „se stala schizofrenie“,
myslí, jak žijí? Nabízíme vám
text Jakuba Zimermana, který

má se schizofrenií zkušeností
nadmíru.
Jakub prožil hezké dětství
a vyrostl v milého, okouzlujícího
mladíka. Dařilo se mu: vystudoval
gymnázium a pokračoval na
stavební fakultu ČVUT, hrál
výkonnostně fotbal a měl spoustu
dalších zájmů, ale v průběhu
dospívání se s ním začalo dít něco,
čemu nerozuměl a neměl pro to
žádné vysvětlení. Zažíval stavy,
kterým nerozuměl, najednou se

mu někdy zdálo, že nic nemá
smysl, nic ho nebaví, nerozumí
lidem kolem sebe.
Ve druhém ročníku VŠ musel
zanechat studia, zaměstnání,
která vykonával, byla přechodného charakteru a dlouho v nich
nevydržel. Stav se nelepšil, až mu
byl ve 27 letech přiznán plný
invalidní důchod. Poprvé hospitalizován v Bohnicích byl ve
svých 23 letech a pak ještě
dvanáctkrát.

ataka nemoci si nevybírá a ani
víra jí nemá šanci uniknout.
Pěkná potvůrka ta schizofrenie,
co? Ale vezměme to pozitivně,
sice i ona chce žít, a tak je to
nakonec bitva dvou králů, nemocného a schizofrenie. Pro
většinu lidí asi nepochopitelný
svět. Co naděláš. Jimi. Hurá!!!
Jakub Zimerman

Zmínil jsem se, o co vás dokáže
schizofrenie okrást – ale Jakub je
bojovník a také měl štěstí: má
soudržnou rodinu, která při něm
nikdy nepřestala stát, přátele
a kamarády, o které se mohl opřít,
když to bylo potřeba, a v neposlední řadě víru v Boha.
Po letech začal své pocity, postoje
a zážitky vkládat na papír – glosuje
tak svůj život ve zdraví i nemoci,
a když jeho texty čtu, myslím, že
nemocným o něco lépe rozumím.
A doufám, že to byste mohli i vy.
Jan Křička,
pracovník Centra duševního zdraví
Praha 8 a Jakubův přítel
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PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE

Terénní
odlehčovací služby
Víte, že nemocnice
nabízí terénní službu
osobám se sníženou
soběstačností od 18
let a dopomoc pečujícím osobám v domácím prostředí? Tato
služba reaguje na
potřeby pacientů,
kteří přechází z nemocnice do domácího prostředí, a snaží
se předcházet opakovaným hospitalizacím, ale i všem
ostatním.
Pečovatelé poskytují podporu při
hygieně, podáním
stravy, poskytují pomoc a podporu při
chůzi, zajišťují doprovody na nákup či
zvládání jiných denních úkonů. Dále poskytujeme asistované doprovody k lékařům
a jiné sociálně-aktivizační činnosti a společnost během dne.

23

Únorová
doplňovačka
Masopust. Tak zněla tajenka doplňovačky
z přechozího vydání Osmičky. Řešení z aktuálního čísla je přísloví, které k únoru nepochybně patří.
Tentokrát na vylosované výherce čeká
kniha Román pro ženy. Znění tajenky posílejte do 10. února 2022 na známý e-mail:
vladimira.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní A. O.,
A. H. a E. V. Gratulujeme.
(red)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Služba je zpoplatněna hodinovou sazbou 120
korun a je možné ji hradit z příspěvku na péči.
Kontakt:
Tel.: 284 016 304, 284 016 768
E-mail: odlehcovacisluzby@bohnice.cz
www.bohnice.cz

11
12
13
14
15
16

Vánoce v Domě s pečovatelskou
službou plné aktivit
Jsme sociální služba, která pečuje o své klienty i během Vánoc. Personál se snažil klientům
pomoci překlenout tuto, pro mnohé nelehkou, dobu svátků nabízenými aktivitami.
Naším cílem nebyla jen snaha o rozptýlení
našich klientů, ale navrátit je, alespoň vzpomínkami, do dob minulých, kdy trávili toto
období se svými blízkými doma. Proto v DSS
„chodil“ Mikuláš s andělem a čertem. Všichni
se mohli podílet na práci při pečení cukroví či
vytváření adventních věnců a vánočních

přání. Vše za pomoci a podpory pečujícího
personálu. Štědrý večer proběhl v přátelské,
rodinné atmosféře. V poledne byla rybí
polévka, k večeři pak bramborový salát, ryba
a cukroví. Sváteční posezení, povídání a poslech vánoční hudby tento slavnostní večer
zakončil.
V dalším roce plánujeme opět návrat k již
zavedeným aktivitám (jako je využití místnosti Snoezelen, kondiční cvičení na židlích,
návštěvy dětí z MŠ, koncerty, povídání
s knězem či canisterapie), které klienti
mohou v našem
zařízení DSS plně
využít. Samozřejmostí je pak možnost využití služeb
kadeřnice a pedikérky. Věříme, že pobyt
pro naše klienty je
příjemně prožitý čas
v době, kdy nemohou být se svojí
rodinou. DSS sídlí
v ulici S. K. Neumanna 2475.

MEZI AKTIVITY KLIENTŮ DSS patřila i výroba vanilkových rohlíčků.

Jitka Měřičková,
sociální pracovnice DSS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

zimní měsíc
zmrzlina na špejli
12 měsíců
živočich i znamení
chem. zn. Bor
obranný prostředek při boji
tažná zvířata
odvážný
netkaná látka
prostor pro pěstování
těkavá látka
svalový orgán
odstrčit
pracovitost
látky odpuzující hmyz
sportovní náčiní

17. 11. 2021 se v okolí Podhajských polí a
Glowackého ztratila mladá, mourovatá kočička,
drobného vzrůstu, bílé tlapky a náprsenka,
zrzavá bradička, zeleno-žluté oči.
odměna: ano
Jakékoliv informace prosím volejte na
telefon 602 201 847

placená inzerce
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CAP Burešova

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

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

 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:00–9:00  AJ pro začátečníky – F. Urban
 9:30–11:00  FJ – P. Přibyl
 9:30–12:00  Nordic Walking
pro méně zdatné – L. Čipera
Informace na webu:
klus-osmicka.webnode.cz
 10:00–11:00  Cvičení na
židlích – I. Kostečková
 11:00–11:50  AJ Language
Titbits – PhDr. J. Sukopová
 13:00–14:00  AJ Repeating
English – zač. a mírně pokr.
V. Machulková

Úterý

 8:00–9:30  Přístup na
internet
 8:00–8:50  AJ pro začátečníky – F. Urban
 9:00–10:00  AJ pro mírně
pokročilé – Ing. P. Vondráček
 9:30–11:00  Dramaticko-recitační kroužek – Z. Poková
 10:00–11:00  Školička PC
– konzultace – Ing. V. Pázler
(1. a 15. 2.)
 10:00–11:30  NJ pro mírně
pokročilé – J. Kříž

 10:00–11:00  AJ pro středně
pokročilé – Ing. P. Vondráček
 11:00–12:00  AJ pro mírně
pokročilé – Ing. P. Vondráček
 13:00–14:30  IJ pro začátečníky – J. Kříž

Středa

 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:30–9:20  AJ pro mírně
pokročilé – Ing. H. Soukupová
 9:00–11:00  ŠJ pro radost
– E. Rozsypalová
 9:30–11:00  Zdravotní cvičení
a terapie tancem – D. Podráská
 10:00–11:00  AJ pro pokročilé – M. Mizerová
 11:00–11:50  NJ pro pokročilé – JUDr. M. Pudil
 11:00–13:00  Kurzy společenského tance – Ing. M. Sokol,
D. Skořepová
 13:30–15:30  PC Školička
– RNDr. E. Tomková
 14:00–15:30  NJ – konverzace
pro pokr. – T. Zelinka

Čtvrtek

 Pravidelné turistické výlety
– RNDr. Štulc. Informace v kanceláři CAP
 9:00–11:00 Školička PC konzul-

KLUBY SENIORŮ

Info: www.sospraha8.cz
Tel: 283 881 848
Zveme vás k pravidelnému setkávání s vrstevníky v příjemném domácím prostředí našich
klubů, kde je možné si při kávě popovídat, zahrát společenské hry, zazpívat si a účastnit se
pravidelně pořádaných kulturních programů, dílniček a přednášek na různá témata.
Adresa

Provozní doba

Od – do

Vedoucí

DPS Křižíkova 50

úterý a čtvrtek

13:30–16:30

Zdena Ročáková

DPS Bulovka 10

čtvrtek

13:00–16:00

Alena Šoutová

DPS Burešova 12

pondělí a středa

13:30–16:30

Lenka Němcová

Písničky „160 let SOKOLA – pořad k výročí vzniku České obce
sokolské“ s Mgr. Václavem Vomáčkou od 14 hodin
2. 2.
KS Bulovka
3. 2.
KS Křižíkova
10. 2.
KS Bulovka
Výtvarná dílnička s paní místostarostkou Mgr. Vladimírou Ludkovou od 14 hodin
8. 2.
KS Křižíkova
Hudební odpoledne s paní Miluší Beranovou od 14 hodin
14. a 28. 2.
KS Burešova
Historická přednáška – Ludwig van Beethoven. Přednáší Helena
Kohoutová, od 14 hodin
15. 2.
KS Křižíkova
Trénink paměti s PhDr. Zuzanou Pavlíkovou od 14 hodin
17. 2.
KS Křižíkova

tační metodou – Mgr. K. Černý
(objednání v kanceláři CAP)
 9:30–12:00  Nordic Walking
pro zdatné – L. Čipera.
Informace na webu:
klus-osmicka.webnode.cz
 9:30–10:50  IJ – pro mírně
pokr. – J. Kříž
 10:00–10:50  AJ – konverzace
pro pokr. – Ing. M. Kolářová
 10:00–11:00  Cvičení na
židlích – D. Čtvrtečková
 11:00–11:50  AJ pro středně
pokročilé – Ing. H. Soukupová

Speciální program:
 3. 2. od 8:00  Tvořivá dílnička s J. Chybovou
 3. 2. od 13:30  Zábavné
povídání o Itálii na pokračování vypráví a čte Jan Kříž
 7. 2. od 13:30  OZVĚNY
EKOFILMU 2021: komentované projekce filmů s ekologickou tématikou III. část – promítá a komentuje RNDr.
Miloslav Štulc
 8. 2. od 14:00  Princ Evžen
Savojský přednáší H.
Kohoutová
 11. 2. od 8:30  Patchwork s
Mgr. S. Kyselovou
 17. 2. od 8:00  Tvořivá
dílnička s J. Chybovou
 17. 2. od 13:30  Zábavné
povídání o Itálii na pokračování vypráví a čte Jan Kříž
 21. 2. od 13:30  OZVĚNY
EKOFILMU 2021: komentova-

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

Pátek

 8:00–12:00  Přístup na internet
 9:00–10:30  Angličtina s konverzací – Mgr. H. Vašíčková
 9:00–11:00  Arteterapie –
R. Svobodová
 10:00–11:00  Cvičení na
židlích – I. Kostečková
né projekce filmů s ekologickou tématikou IV. část – promítá a komentuje RNDr.
Miloslav Štulc
 23. 2. od 13:30  Vycházka po
Praze s průvodkyní JUDr. H.
Barešovou – přihlášení předem nutné. Přihlášky od
prvního dne v měsíci telefonicky na 283 881 848 nebo
osobně v kanceláři CAP
Burešova.
 23. 2. od 14:00  Duchovní
beseda s Mgr. B. Tranovou
 25. 2. od 9:00  Trénink
paměti s PhDr. Zuzanou
Pavlíkovou
 1. 3. od 14:00  Peru – země
kontrastů. Přednáší česká
archeoložka Mgr. Eva Farfánová Barriosová
Více na pozvánkách nebo v tištěném
programu, který si můžete vyzvednout v kanceláři CAP.

ANGLIČTINA PRO SENIORY
	KAŽDÉ PONDĚLÍ A ÚTERÝ – Kurz Anglického jazyka –
konverzace
	od 9:30 do 11:00 hod v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600/5, Praha 8

Angličt


	kurz probíhá pololetně – 20 lekcí/ 1400,- Kč
a je třeba se včas přihlásit, zatím jsou volná místa

KAŽDÉ POND

 vede lektorka Ing. Dana Zemanová
	bližší informace na telefonním čísle 286 883 676
nebo mail petr.prochazka@gerontocentrum.cz
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CENTRUM
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ

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

CAP Mazurská

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

 8:00–9:00 přístup na internet
 8:00–8:45  Čchi – kung
(vede M. Dobrovská)
 9:00–10:00  Čchi – kung (vede
RNDr. J. Pospíšilová)
 9:00–10:00 AJ pro pokročilé
(vede Mgr. M. Rexová)
 9:15–10:15 Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede O. Měchura)
 10:15–11:15  Interlingua pro
mírně pokročilé (mezinárodní
jazyk – vede O. Měchura)
 10:15–11:15  Jóga (vede
J. Borská)
 11:30–12:15  Zdravotní
cvičení na bederní páteř
(vede D. Kopřivová)
 13:00–15:00  Stolní tenis
 13:00–15:00 Poradna s mobilními telefony a PC (vede
R. Štůsková) – pro objednané

Úterý

 8:45–9:35 Školička PC a internetu pro pro mírně pokročilé
(vede Ing. B. Šmilauer)
 8:00–8:45  Spinální cvičení
– bederní páteř
(vede M. Dobrovská)
 8:15–9:00 AJ začátečníci
(vede Mgr. M. Pexová)
 9:00–10:00  Zdravotní cvičení (vede J. Hrubá)
 9:00–12:00  Nordic walking
(vede S. Činátlová) – sraz na
Mazurské před centrem CAP
 9:30–10:30  NJ – pro pokročilé (vede Mgr. V. Hylišová)
 9:45–10:45  Interlingua pro
pokročilé (mezinárodní jazyk
– vede O. Měchura)
 10:15–11:00  Zdravotní
cvičení na židlích
(vede Mgr. Z. Vévoda)
 11:15–12:15  Jóga (vede
E. Bihelerová)
 13:00–15:00  Stolní tenis pro
pokročilé
 13:00–14:30 přístup na
internet
 13:00–14:00 IJ pro mírně
pokročilé (vede E. Hyklová)
 13:00–15:00 Poradna s mobilními telefony a PC (vede
R. Štůsková) – pro objednané

Středa

 8:00–8:45  Spinální cvičení

– bederní páteř
(vede M. Dobrovská)
 8:00–9:00 přístup na internet
 8:30–9:50 AJ pro pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)
 9:00–11:00  Vycházka do botanické zahrady (vede M. Král)
 9:00–9:50 Školička PC a internetu pro mírně pokročilé
(vede Ing. V. Košťál) – pouze
2. 2. a 16. 2.
 9:00–9:50 Školička PC – práce
se soubory (vede J. Votrubová)
– pouze 9. 2. a 23. 2.
 10:00–11:00 Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – pouze
2. 2. a 16. 2.
 10:00–10:50 Školička PC
– práce se soubory (vede
J. Votrubová) – pouze 9. 2.
a 23. 2.
 10:10–11:00 FJ pro pokročilé
(vede M. Randyšová)
 10:15–11:15  Zdravotní
cvičení (vede V. Formánková)
 10:30–11:30  Zdravotní
cvičení – cvičí se v KD Krakov
(vede L. Němcová)
 11:00-12:00  Tai-chi – cvičí se
venku za příznivého počasí
(vede M. Nová)
 11:10–12:00 FJ konverzace
(vede M. Randyšová)
 11:45–13:00  Jóga (vede
J. Borská)
 13:30–15:00  Stolní tenis
 14:00-14:45  Vkládání fotografií na PC pro začátečníky
(vede L. Joska) – pouze 2. 2.
a 16. 2.

Čtvrtek

 8:00–9:00  Harmonizační
cvičení (vede J. Guttenbergová)
 8:30–9:30 AJ pro mírně
pokročilé
(vede Ing. H. Soukupová)
 9:30–10:30  Zdravotní cvičení
(vede D. Kovaříková)
 10:00–12:00  Kurz pro začínající rodopisce
(vede O. Pačesová).
 10:45–12:00  Jóga (vede
K. Foltanovičová)
 11:00–12:00  Tai-chi – cvičí se
venku za příznivého počasí
(vede M. Nová)
 12:40–13:40  Relaxační
cvičení motivované jógou
(vede E. Parma)

 13:50–14:45 AJ pro pokročilé
(vede E. Parma)
 14:00–14:45  Cvičení – Veselé
židle (vede M. Dobrovská)

Pátek

 8:00–11:00 Přístup na
internet
 8:00–9:15  Stolní tenis
 9:30–10:30  Zdravotní cvičení (vede. Z. Josková)

Speciální program:

 2. 2. od 13:30  Bingo – společenská hra (vede I. Košťálová
a J. Hrubá)
 3. 2. od 10:00  Háčkování
a pletení (vede J. Novotná)
 4. 2. od 11:00 Výtvarná
dílnička – malování akrylovými
barvami (vede A. Gaislerová)
 7. 2. od 13:30  Přednáška
– Ludwig van Beethoven
(přednáší H. Kohoutová)
 9. 2. od 13:30  Klubové
setkání – společenské hry
 10. 2. od 10:00  Korálková
dílnička – koná se na Mazurské (vede Ing. B. Rošická)
 11.2. od 11:00  Tvořivá
dílnička – vyrábění z březové
kůry (vede J. Chybová)
 14. 2. od 13:30  Posezení
s harmonikou (hraje a zpívá
V. Kyselová)
 16. 2. od 13:30  Bingo – společenská hra (vede I. Košťálová a J. Hrubá)

 9:30–10:30 ŠJ začátečníci
(vede PhDr. O. Macíková)
 10:00–11:00 Trénink paměti
na PC – Brain Jogging (vede
Mgr. Z. Vévoda)
 10:40–11:40  Orientální tance
(vede H. Kurková)
 13:00–13:45  Zdravotní
cvičení na židlích (vede
Mgr. Z. Vévoda)
 17. 2. od 10:00  Poradenský
servis – Jak sepsat závěť,
darování a dědictví (konzultant JUDr. Z. Kohoutová)
 18. 2. od 11:00  Výtvarná
dílnička – malování akrylovými
barvami (vede A. Gaislerová)
 21. 2. od 13:30  Přednáška
– Ze svého těla neutečeš
(přednáší Mgr. Z. Vévoda)
 23. 2. od 13:30  Klubové
setkání – společenské hry
 24. 2. od 8:00  Patchworková dílnička (vede Mgr. S.
Kyselová) – materiál zajištěn
 24. 2. od 10:00  Výtvarná
dílnička – Plstěné květy (vede
Mgr. V. Ludková)
 28. 2. od 13:30  Posezení
s harmonikou (hraje a zpívá
V. Kyselová)
Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně nebo telefonicky na tel. č.
283 024 118. Dále je nutné se vždy
přihlásit na všechny dílničky a přednášky! Děkujeme za pochopení.

CAP Bulovka

 ociální a ošetřovatelské služby Praha 8 Centrum aktivizačních programů
S
Praha 8, Bulovka 1462/10 tel.: 283 842 214 email: cap@sospraha8.cz
www.sospraha8.cz https://www.facebook.com/cappraha8

PROGRAM ÚNOR 2022

 Čtvrtek
10:00–11:30  Cvičení těla
 Pondělí 14. a 28. 2.
(vede J. Borská)
13:00–14:30  Bingo
13:00–16:00  Pravidelná
(vede PhDr. Z. Pavlíková)
klubová setkání
 Úterý 15. 2.
10:00–11:30  Tvořivý šuplík  Pátek 11. 2.
13:00–14:30  Cvičení na
(vede Mgr. V. Ludková)
židlích
 Středa 16. 2.
(vede PhDr. Z. Pavlíková)
13:00–14:30  Jaké jsem zvíře?!
 Pátek 18. 2.
(vede PhDr. Z. Pavlíková)
13:00–14:30  Antistresová
 Středa 23. 2.
cvičení
13:00–14:30  Trénink paměti
(vede PhDr. Z. Pavlíková)
(vede PhDr. Z. Pavlíková)
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Inzerce

placená inzerce
CD-C11155511_Naborovka 21-Posunovac-188x130-v01_.indd 1

Gerontologické centrum Praha 8, Šimůnkova 1600/5
PŘIJME ZDRAVOTNÍ SESTRU
DO DOMÁCÍ PÉČE
na celý nebo zkrácený úvazek
POŽADUJEME:
 Odbornou způsobilost k výkonu povolání
dle zákona č. 96/2004 Sb.
 spolehlivost, zodpovědnost, komunikativní
a organizační dovednosti
 řidičský průkaz skupiny "B", aktivní řidič
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Nosková
jana.noskova@gerontocentrum.cz
Telefon: 602 540 843

06.01.2022 16:32

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

Tel: 603 421 968
737 415 417

PONDĚLÍ – PÁTEK 14.00 hod. – 18.00 ho
Rothenberg
s.r.o.
Na Slovance 38, Praha 8
placená inzerce

SKI a CYKLO servis
KOMPLETNÍ LYŽAŘSKÝ A SNB SERVIS
 Máte zájem inzerovat v našem měsíčníku?
 Chcete oslovit 64 200 domácností?
KONTAKTUJTE NÁS:
Lenka Jančijuková
e-mail: inzerce@praha8.cz
tel.: 222 805 112

PŮJČOVNA LYŽÍ A SNB
BROUŠENÍ BRUSLÍ
OPRAVY JÍZDNÍCH KOL
Poznaňská 440, Praha 8 - sídl. Bohnice
(vchod od parkoviště) | tel.: 233 543 619
www.skicykloservis.cz | e-mail: ski.cyklo@razdva.cz
placená inzerce
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Servis / Inzerce
Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita

Datum

Čas

Gdaňská x Toruňská

1. 2. 2022

13:00 – 17:00

Mlazická

1. 2. 2022

14:00 – 18:00

Pivovarnická 7

1. 2. 2000

15:00 – 19:00

Podhajská pole

2. 2. 2022

13:00 – 17:00

Řešovská x Zelenohorská

2. 2. 2022

14:00 – 18:00

Služská x Přemyšlenská

2. 2. 2022

15:00 – 19:00

Pernerova x Peckova

4. 2. 2022

13:00 – 17:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

4. 2. 2022

14:00 – 18:00

Pernerova x Kubova

4. 2. 2022

15:00 – 19:00

Braunerova x Konšelská

5. 2. 2022

8:00 – 12:00

Tanvaldská 1

5. 2. 2022

9:00 – 13:00

Třeboradická x Košťálkova

5. 2. 2022

10:00 – 14:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

7. 2. 2022

13:00 – 17:00

Na Dlážděnce x U Sloupu

7. 2. 2022

14:00 – 18:00

Kubišova x S.K. Neumanna

7. 2. 2022

15:00 – 19:00

Kašparovo náměstí

9. 2. 2022

13:00 – 17:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

9. 2. 2022

14:00 – 18:00

Na Žertvách x Vacínova

9. 2. 2022

15:00 – 19:00

Modřínová x Javorová

11. 2. 2022

13:00 – 17:00

Drahorádova

11. 2. 2022

14:00 – 18:00

Na Truhlářce

11. 2. 2022

15:00 – 19:00

Kandertova západní konec

12. 2. 2022

8:00 – 12:00

Na Pěšinách x Pod Statky

12. 2. 2022

9:00 – 13:00

U Drahaně 163/9

12. 2. 2022

10:00 – 14:00

Na Pecích x Chaberská

15. 2. 2022

13:00 – 17:00

Fořtova x Okořská

15. 2. 2022

14:00 – 18:00

Ke Stírce x Na Stírce

15. 2. 2022

15:00 – 19:00

Lindavská

17. 2. 2022

13:00 – 17:00

Pod Labuťkou x Prosecká

17. 2. 2022

14:00 – 18:00

Libišská

17. 2. 2022

15:00 – 19:00

Korycanská x K Ládví

19. 2. 2022

8:00 – 12:00

Hnězdenská x Olštýnská

19. 2. 2022

9:00 – 13:00

Pernerova x Sovova

19. 2. 2022

10:00 – 14:00

V Zahradách x Na sypkém

21. 2. 2022

13:00 – 17:00

Kollárova x Pernerova

21. 2. 2022

14:00 – 18:00

Kurkova

21. 2. 2022

15:00 – 19:00

Štěpničná

23. 2. 2022

13:00 – 17:00

Pivovarnická x Na Rokytce

23. 2. 2022

14:00 – 18:00

Kubišova x Pod Vlachovkou

23. 2. 2022

15:00 – 19:00

Havránkova x Šimůnkova

28. 2. 2022

13:00 – 17:00

Křivenická x Čimická

28. 2. 2022

14:00 – 18:00

Roudnická

28. 2. 2022

15:00 – 19:00

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Firma
s 20 letou
tradicí

www.likvidacevojkov.cz

605 798 888

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

NOVÉ BYDLENÍ
PRO SENIORY

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd 1

25.10.2021 9:38

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021
Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový
komplex, který přirozeně propojuje ubytování
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,
7 dní v týdnu k dispozici zdravotní a sociální
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje
bohatý program volnočasových aktivit.
Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

92x30_MM_Ivanco.qxp_Sestava 1 31.07.21 19:40 Stránka 1

Více informací na

www.rezidencejasmin.cz
+420 602 725 547
+420 602 369 789
info@rezidencejasmin.cz
placená inzerce

Rezidence Jasmín
ulice Řešovská 852/10
181 00 Praha 8 – Bohnice
placená inzerce
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Společenská rubrika
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
kontaktujte na tel.: 222 805 170,
e-mail: osmicka@praha8.cz
NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
Květen 2021

 Kocourková Olívia

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 VÁS ZVE NA VÝSTAVU

Papírový svět
15. 2. – 30. 4. 2022
TZV. BÍLÝ DŮM
U meteoru 6
Praha 8 – Libeň

OTEVÍRACÍ DOBA:
po, st 8:00–17:00; út, čt 8:00–15:30
pá, so, ne, svátky zavřeno.
VSTUP ZDARMA

www.praha8.cz

Belešová Anežka

Srpen 2021
 Lubellan Tomáš

 Patera Jakub

Září 2021
Brožová Adriana
Stárek Matyáš

 Spáčilová Hana

Říjen 2021
Cézová Gabriela
 Kolandová Klára

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

Městská část Praha 8 vás zve na výstavu

Prosinec 2021
Janeček Marek
 Matějková Vendula

Juro Blahovec
obrazy

Listopad 2021
 Falada Adolf Felix

3. 12. 2021 — 31. 3. 2022

Libeňský zámek • Zenklova 1 • Praha 8 – Libeň
Veselá Eliška

Leden 2022
Kvízová Štěpánka

Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
JUBILEA
Únor 2022
Moje milá maminka, paní
Drahomíra Kratochvílová,
oslaví dne 3. 2. krásných
90 let. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti, přeje dcera Jitka s rodinou.

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO, ST
8:00–18:00
ÚT, ČT
8:00–15:30
PÁ
8:00–15:00
SO, NE, SVÁTKY: ZAVŘENO
VSTUP ZDARMA
Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna. Konání výstavy se bude
řídit aktuálními krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

od 3. září 2021
do 4. září 2022

14. 12. Foglarova Dvojka
Slávek Janov si povídá s Jaroslavem Čvančarou, členem legendárního skautsk
Dvojka o činnosti oddílu a Jestřábovi v šedesátých letech 20. století.

O
JAK PŘ
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18. 1. Pochybná morálka
Rychlých šípů
Tomáš Vučka o tom, zda pověst mravní dokonalosti a role veřejného ochránců
spravedlnosti nepřipravily Rychlým šípům nakonec past.

A
ÍZR K

Inzerce

MĚSTO

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ÚNOR 2022 

Doprovodne
Doprovodne programy
programy
1

4

9

k výstavě Město jako přízrak

5

Výstava v domě
2
8
U Zlatého
prstenu
12.
2.
2022
Výstava v domě
od 3.skupiny
září 2021 – Pátrači ve výstavě
Den
proprstenu
dětské
U Zlatého
4. září 2022
Rezervace
na:dostinadla@muzeumprahy.cz
od 3. září 2021
15.
do 4.2.
září2022
2022

Jiří Pedro Zachariáš
o významu
her veUměstě,
jimiž Jaroslav
Foglar
významn1
Vždy v úterý od 18 hodin,
malý
přednáškový
sál
domu
Zlatého prstenu,
cena
80 Kč.- Jestřába a
Petr
Kotyk
o získání avýchovy,
uložení
osobního
Jaroslava
Foglara
(
metodický
fond
mimoškolní
o jejich fondu
přípravách
a realizacích.

Pražské Foglara
Dvojky v vLiterárním
archivu PNP v Praze.
K
19. 10. Osobní fond Jaroslava
PNP
19. 4.aMezi
dynamikou
a snem,
mezi
silou- Jestřába
a jemností:
dvě výtvarné po
Petr Kotyk o získání
uložení
Jaroslava
Foglara
a kronik
16. 11.osobního
Jestřábfondu
a Skautská
nadace
Jaroslava Foglara
2
Pražské DvojkyStínadel.
v Literárním
archivu
PNP
v Praze.
Roman
Šantora
o pozůstalosti
Jaroslava Foglara, tajemstvích jeho bytu, 1
Tomáš Vučka
diskutuje
s ilustrátory
Pavlem
Čechem
a Richardem
Fišerem o jS
vzniku
Skautské
nadace
Jaroslava
Foglara
a její péči
o jeho odkaz.
16. 11. Jestřáb a Skautská
nadace
Jaroslava
Foglara
interpretace foglarovských
motivů v jejich pracích.
K
Roman Šantorazpůsobech
o pozůstalosti
Foglara,
14. 12.Jaroslava
Foglarova
Dvojkatajemstvích jeho bytu,
vzniku Skautské
Jaroslava
Foglara
a jejís péči
o jeho odkaz.
17.nadace
5. Fenomén
Foglar
Slávek
Janov
si povídá
Jaroslavem
Čvančarou, členem legendárního skaut

MĚSTO

MĚSTO

22. 2. 2022

1

Město jako přízrak
(suterén)
1
Autorská komentovaná prohlídka
49
9
www.muzeumprahy.cz
8

8

5

2

4
5

2

Dvojka
o činnosti posvátných
oddílu a Jestřábovi
v šedesátých
letech dobra,
20. století.
Pavel
Hošek
o rituálech,
místech
a časech, úloze
pravdy a k
14. 12. Foglarova
Dvojka
A
Slávek Janov sivepovídá
s18.
Jaroslavem
Čvančarou,
členem
legendárního
foglarovských
vyprávěních.
1. Pochybná
morálka
Rychlých
šípů skautského oddílu
Dvojka o činnosti oddílu Tomáš
a Jestřábovi
v
šedesátých
letech
20.
století.
Vučka
tom, zda pověst
mravní dokonalosti a role veřejného ochráncV
14. 6. Rychlé šípy
a ohlubinná
psychologie
k
spravedlnosti šípů
nepřipravily Rychlým šípům nakonec past.
18. 1. Pochybná
morálka
Karel
BenešRychlých
o vztahu mezi jungiánsky pojatou psychoanalýzou a stínadelským
P
Tomáš Vučka oRychlých
tom, zda15.
pověst
mravníšípy
dokonalosti
a roleStínadla
veřejnéhoFoglarovy
ochránců
2. Rychlé
a Foglarova
ve
filmu trilogie.
šípů,
zejména
v prvních
dvou
knihách
spravedlnosti nepřipravily
Rychlým
nakonec
past.
Petr
Kotek ošípům
hraných
filmech
se stínadelskými tématy a o filmových a televiznp
2
dokumentech
o Jaroslavu
Foglarovi.
15. 2. Rychlé šípy
a Foglarova
Stínadla
ve filmu
Výstava
prodloužena
do 18. 4. 2022
M
Petr Kotek o hraných filmech
stínadelskými
tématy
a ohry
filmových
a televizních ulicích
15. 3.seJaroslav
Foglar
a jeho
ve staropražských
p
dokumentech o JaroslavuJiří
Foglarovi.
Pedro Zachariáš o významu her ve městě, jimiž Jaroslav Foglar významn
Tyto programy jsou součástí vstupného do objektu, ale je nutné si předem2
mimoškolní výchovy,
o jejich přípravách a realizacích.
15. 3. Jaroslav Foglar ametodický
jeho hryfond
ve staropražských
ulicích
zarezervovat místo na: stinadla@muzeumprahy.cz.
Zámecký
areál
Ctěnice
Jiří Pedro Zachariáš
o významu
her
ve
městě,
jimiža Jaroslav
Foglar
významně
obohatil
19. 4.
dynamikou
snem, mezi
silou
a jemností:
dvě výtvarné p
Počet míst
je Mezi
omezen,
proto
je rezervace
závazná.
metodický fond mimoškolní
výchovy, o jejich
přípravách
Bohdanečská
259/1,
Prahaa9realizacích.
– Vinoř
Stínadel.

A
ÍZR K

Dům U Zlatého prstenu
Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město

Vždy v úterý od 18 hodin, malý přednáškový sál domu U Zlatého prstenu
2

15. 3. JaroslavaFoglar
a jeho hry ve staropražských ulicích
Cyklus přednášek
besed
19. 10. Osobní fond Jaroslava Foglara v PNP

KveOfilmuPŘ(beseda)
A
Rychlé šípy a Foglarova Stínadla
J
KOseJaroslava
P. pražské
Kotek o hraných
tématy
inspirace
Pstínadelskými
Afilmech
Ř o Foglara
a o filmových aJtelevizních dokumentech
J. Foglarovi.

A
ÍZR K

Město jako přízrak
Pražské inspirace Jaroslava Foglara
3. 9. 2021 – 4. 9. 2022

15. 2. Rychlé šípy a Foglarova Stínadla ve filmu
Petr Kotek o hraných filmech se stínadelskými tématy a o filmových a televizní
Cyklus
přednášek
dokumentech
o Jaroslavu
Foglarovi. a besed

ÚNOR

Sobotní programy pro děti i dospělé
Pat & Mat...a je to!

L

16. 10. Odpoledne
s diskutuje
Albatrosem
- Světem
komiksu
provádí
JiříFišerem
Grus o
Tomáš
Vučka
s ilustrátory
Pavlem
Čechem
a Richardem
19. 4. Mezi dynamikou
a snem,
mezi
silou a jemností:
dvě
výtvarné
podoby
(nejen)
interpretace
foglarovských
v jejichMěsto
pracích.jako přízrak; V
14–15.30způsobech
hodin a 16–17.30
hodin,
klubovnamotivů
ve výstavě
Stínadel.
Tvorba skomiksu
s výtvarníkem,
a komiksovým
kreslířem Jiř1
Tomáš Vučka diskutuje
ilustrátory
Pavlem
Čechem ilustrátorem
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Gastronomie
ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Luštěnin není
nikdy dost
nnObliba luštěnin v České republice není, co si budeme povídat, nijak valná. Celosvětový průměr jejich konzumace na
osobu je sedm kilogramů (v některých státech jako třeba
Indie dokonce 20 kilogramů na osobu). Bohužel v tuzemsku je
to jen něco kolem 2,7 kilogramu, což není mnoho.
Popravdě se tomu ani moc
nedivím. Mnozí z nás donedávna
znali jen čočku v podobě sladkokyselé kejdy ze školních jídelen,
a to skutečně moc na její popularitě nepřidá. A přitom je na trhu
tolik druhů čočky. Černá, žlutá,
oranžová, hnědá, zelená. Čočku
nepodceňujte, protože je velmi
zdravá.
Obsahuje z luštěnin nejvíce
železa. Reguluje funkci střev,
a tak je vhodnou prevencí proti
zácpě, podporuje krevní oběh

a prospívá srdci. Energeticky
zvyšuje vitalitu ledvin a podporuje močení. Pomáhá vnést do
života štěstí a pokoj a je skvělým
prostředkem proti neurózám
a depresím.
Recept, který jsem dnes zvolil,
je velmi jednoduchý, rychlý,
a přitom velmi chutný a zdravý.
Snad vás přesvědčí k tomu,
abyste si černou čočku koupili
a vyzkoušeli. Opravdu to stojí za
to.
Radek Pálka

PŘÍPRAVA TOHOTO ZDRAVÉHO POKRMU je velmi rychlá a jednoduchá.

Salát z černé čočky s římským kmínem
Recept pro čtyři osoby

SUROVINY:
	
250 g černé čočky (beluga)
	
300 ml zeleninového vývaru
	
60 g rajčat
	
5ks ředkviček
	
0,5 ks salátové okurky
	
0,5 ks červené papriky
	
50 ml olivového oleje
	
sůl dle chuti
	
0,5 ks citronu
	
lžička římského kmínu
	
100 g ajvaru

POSTUP:
Čočku namočíme do vývaru a na
mírném ohni vaříme zhruba deset
minut. Čočka musí být na skus.
Uvařenou čočku propláchneme
vodou a smícháme s na kolečka
nakrájenou paprikou, cibulí, ředkvičkami a salátovou okurkou.
Přidáme citron, ajvar, římský kmín,
sůl a olivový olej a vše smícháme.
Hotový salát je vhodné posypat
červenou cibulí.

Bývalou poštu
nahradilo
biocentrum

Kdo z obyvatel bohnického sídliště by si nepamatoval pobočku
České pošty v nákupním centru Krakov v Lodžské ulici. Nedávno na jejím místě vzniklo biocentrum, které před několika
dny rozšířila i bistro kavárna MAMAfood. „Jedná se o logické
doplnění stávající nabídky zdravých potravin nabízených
v biocentru,“ sdělil provozovatel podniku Roman
Kliský. Bistro má stálou
nabídku jídel i týdenní
menu, jedná se o veganská
jídla. Dostanete i kávu
k dortíkům a domácím
(vlastní výroba) sendvičům, tortilám, bagetám
a zeleninovým quichům.
Biocentrum se také věnuje kultuře. V současné
době se kavárna proměňuje na galerii pro mladé
(tk)
umělce.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny
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9

vylosovaní výherci
dostanou

po třech VIP vstupenkách

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete
do Botanické zahrady
nejpozději
do 10.673/47,
únoraPernerova
2022
adresu:
Měsíčník
podářské
noviny,
Pernerova
180
00na
Praha
8,180
heslo
Křížovka
na víkend,
na popř. na
17.
12. na adresu:
Hospodářské
noviny,
673/47,
00 Praha
8, heslo
Křížovkapopř.
na víkend,
Osmička,
Zenklova
35,
182
00
Praha
8.
získají
knihu
Velký
průvodce
Čínou.
Publikaci
věnovalo
nakladatelství
Albatros
Media,
ovaní úspěšní luštitelé získají knihu Velký průvodce Čínou. Publikaci věnovalo nakladatelství Albatros Media,
Můžete
použít
také
e-mail:
tajenka@praha8.cz.
římo v nakladatelství.
Kontakty
pro objednání
najdete na www.albatrosmedia.cz.
26. 11. zní: „Dosti
Kontakty
pro objednání
najdete
na
www.albatrosmedia.cz.
Tajenka z 26.Tajenka
11. zní:z„Dosti
hu Jóga – anatomie
(ilustrovaný
průvodce)
získávají:
Lukáš
Suchánek,
Stěžery
• Jaroslav
Slavík, Pardubice.
Nezapomeňte
napsat
svoji
adresu
a telefonní
kontakt.
ustrovaný
průvodce)
získávají:
Lukáš
Suchánek,
Stěžery
• Jaroslav
Slavík,
Pardubice.
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Zadání sudoku poskytl
server
www.sudoku.na-webu.cz.
Zadání
sudoku
poskytl server www.sudoku.na-webu.cz.

producent:
e.. (tajenka).”
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Inzerce

Ivan Hlas trio

divadelní pohádky

Šoulet

masopustní trhy

sladká odměna pro děti v maskách
dílny a soutěže pro děti

Konání akce ovlivní aktuální epidemická situace
a s ní související opatření . Sledujte aktuální informace .
w w w.k arlinskespektrum.cz

Městská část
Praha 8

