www.praha8.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 • Duben 2021 • Zdarma

str. 8

str. 17

U Vltavy vznikne nový
úsek cyklostezky

Jak se v minulém století
cestovalo do Bohnic?

str. 24
Když silná vůle porazí
i mozkovou mrtvici

MOŽNOSTÍ
SPORTOVAT PŘIBÝVÁ

BEACHKLUB LÁDVÍ MÁ NOVÉ
ZÁZEMÍ, ROZŠIŘUJE AKTIVITY
Strana 18

2

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2021 

www.praha8.cz

Městská část
Inzerce
Praha 8

Dobrodružné pátrání
ˇ pomlázce
po velikonocní

Registrace

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2021 

Slovo starosty

www.praha8.cz

3

Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,

nastávající začátek jara stále prožíváme v situaci smutné a bolestné, ale
nezbývá nám, než věřit v obrat k lepšímu. Nesmíme dopustit, abychom rezignovali, složili ruce do klína a řekli si, že nic nemá cenu. Přes všechno chaotické počínání vlády, přes veškerou depresi, která se na nás valí z médií, my
všichni ten obrovský koronavirový balvan odvalíme a budeme zase žít.
Inspirací nám všem může být třeba příběh pana Šmérala, který se dostal
do lidsky velmi těžké situace. Mohl vše vzdát, rezignovat, přežívat. Ale on se
rozhodl, že bude bojovat, že se nenechá deprimovat, a dokázal vybudovat
svůj projekt. Osobně jsem jeho nápad zachytil na facebooku, přispěl na něj
skromně na hit-hitu a dnes jsem obrovsky rád, že se věc podařila. Mohu jen
doporučit nejen přečíst si článek na straně 14, ale především jít si koupit
hráškovou dobrotu.
A co mi dál udělalo radost v příliš neradostné přítomnosti? Tak třeba to,
že se Beachklubu Ládví podařilo vybudovat nové moderní zázemí. Návrat
k pravidelnému sportu budeme všichni potřebovat a zrovna plážový volejbal je velmi příjemná forma posílení zdravého ducha i imunity. Více najdete
na straně 18.
Na závěr si dovolím ještě jedno velké díky – a to všem pracovníkům městské části Praha 8 a k ní přidružených
organizací za perfektní a disciplinované zvládnutí státem nařízeného
testování. Poděkovat se sluší i všem
členům zastupitelstva, kteří se dobrovolně testovali před jednáním
17. března. Bez chápavého a zodpovědného přístupu bychom aktuální situaci určitě zvládali
daleko hůře.
Příjemné jaro, hodně sil
psychických i fyzických
přeje
Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8

4 KORONAVIRUS
Lidé dostali respirátory, radnice začala
s testováním svých zaměstnanců

14 ROZHOVOR
Petra Šmérala donutily životní okolnosti
postarat se o sebe i postiženou dceru

5 OCHRANA PŘÍRODY
Evropsky významná lokalita Zámky se
rozšíří a má zvýšenou ochranu
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Slavná budova Vlachovky šla k zemi. Místo
ní vznikne bytový dům
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... a radnice jim odpovídá
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12 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Jak si vysvětlujete, že Praha 8 již pětkrát
prohrála soud o cykloobousměrky v Karlíně?
21 KULTURA
Je tu nová velikonoční hra. Tentokrát
v Bohnicích
29 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu
30 VAŘENÍ
Co zkusit třeba netradičního beránka?
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Osmičky otiskujeme několik pozvánek
na akce, jejichž konání závisí na rozhodnutí
státních orgánů o opatřeních souvisejících
s šířením koronaviru. Prosíme, sledujte stránky
www.praha8.cz, kde se dovíte aktuální informace,
zda se akce koná, či nikoli. Děkujeme.

4

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2021 

www.praha8.cz

Zpravodajství
KORONAVIRUS

Radnice poskytla občanům
respirátory, začala i testovat
nnOsmá městská část reagovala na rozhodnutí Vlády ČR
o povinném nošení respirátorů, nanoroušek nebo dvou chi
rurgických roušek na sobě „velkým distribučním týdnem“
s cílem pomoci občanům, kteří z různých důvodů neměli
možnost se respirátorem vybavit, ale také školským a sociál
ním zařízením.
Během tohoto týdne radnice
poskytla svým občanům přes
71 tisíc respirátorů. „Pomoc
lidem jsme rozdělili na dvě
části – adresnou a neadresnou
distribuci respirátorů. Byli
jsme schopni pokrýt nebývalý
zájem, protože jsme už vloni
velmi rozumně hospodařili
s fondem COVID a předzásobili
jsme se. Takový rozsah distribuce ochranných prostředků
během tak krátké doby podle
mě nebyl uskutečněn v žádné
městské části. Naopak obvodům, které neměly dostatek
ochranných prostředků, jsme
nabídli pomoc s možným
zásobováním. Pro informaci,
nákup jednoho respirátoru
v době, kdy se neplánovalo
jeho povinné nošení, se pohyboval kolem osmi korun za
kus,“ informoval místostarosta
Jiří Vítek (Patrioti), který mimo
jiné zodpovídá za krizové
řízení městské části.

DALŠÍ POMOC NEJEN
ŠKOLÁM

V rámci adresné distribuce
Praha 8 rozvezla do mateřinek
(všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) a základních škol (pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům
zajišťujícím prezenční výuku)
celkem 25 tisíc respirátorů.
K tomu obdrželi respirátory
nájemníci domů s pečovatelskou
službou a klienti pečovatelské
služby a klienti sociálního odbo-

vým štábem MČ Praha 8, aby
zajistil možné testování zaměstnanců. Radnice se rozhodla
nefinancovat samotné testování
z rozpočtu nákupem testů, ale
oslovila soukromou společnost,
vyčlenila prostory, pracovníky
krizového řízení na organizační
zajištění, a využila tak nařízení
vlády, které umožňuje bezplatné
testování občanů každé tři dny.
Firma tak provádí v budově MČ
Praha 8 každý týden testy všech
zaměstnanců, jak stanovuje
nařízení. Zaměstnanci jsou
testováni jedenkrát týdně, v případě pozitivního testu je proveden okamžitě i PCR test.
„Jde o výtěr z nosohltanu
prostřednictvím antigenního
testování, které má vysokou

senzitivitu a mělo by vychytat
jednotlivé nákazy. Dodržujeme
vše, jak máme,“ řekl starosta
Gros. Podle něj radnice své
zaměstnance k tomuto kroku
nijak nenutila. „Pouze jsme je
vyzvali, aby se šli testovat pro
jejich bezpečnost a bezpečné
pracoviště. Musím je pochválit,
zatím nebyl nikdo, kdo by to
odmítl,“ dodal.
„Testování probíhá od 8 do
16 hodin, každý zaměstnanec
dostal přesný harmonogram
a ví, kdy má přijít. Místo jsme
vybrali z toho důvodu, že je
blízko k našemu úřadu, tím
pádem se může zaměstnanec
velice rychle vrátit na pracoviště,“ doplnil místostarosta Vítek.

JEDNA OSOBA = TŘI
RESPIRÁTORY

„Každým dnem se situace kolem
pandemie vyvíjí a mění, a musím
proto velmi poděkovat a ocenit
všechny naše pracovníky, kteří
jednali velmi operativně a beze
zbytku naplnili to známé krizové rčení – kdo rychle dává, dvakrát dává,“ doplnil starosta
Ondřej Gros (ODS).
V rámci neadresné distribuce
respirátorů veřejnosti (seniorům a lidem v hmotné nouzi)
proběhly v posledním únorovém týdnu tři výdeje: v Libni
(3810 ks respirátorů), u Ládví
(9750 ks) a v Bohnicích
(11 400 ks). Pravidla pro výdej
respirátorů byla vždy stejná, to
znamená na osobu připadla
jedna sada respirátorů (tři
kusy). Dohromady radnice
poskytla potřebným 24 960 ks
respirátorů a tisíc litrů dezinfekce. Pomoc od radnice tak
využilo 8320 lidí.

VÝDEJ RESPIRÁTORŮ a dezinfekce se konal i před radnicí Prahy 8.

ru (celkem 17 tisíc respirátorů).
Organizaci SOS Praha 8 (Sociální a ošetřovatelské služby)
radnice poskytla tři tisíce kusů
a charitativním organizacím
RoSa a Misionářkám Lásky
předala 1300 respirátorů.

TESTOVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

Od 10. března začalo povinné
testování pro veřejný sektor, a to
pro úřady s padesáti a více
pracovníky. Městská část se již
od začátku března připravovala
na upřesnění tohoto nařízení
a odbor krizového řízení prostřednictvím místostarosty
Jiřího Vítka byl pověřen krizo-

PRVNÍM TESTOVANÝM na radnici Prahy 8 byl starosta Ondřej Gros.

(tk)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přírodní památka
Zámky se rozšíří
a má vyšší ochranu
nnPražští radní schválili
rozšíření přírodní památky
Zámky. Toto území Kaňonu
Vltavy u Sedlce, které je
evropsky významnou lokali
tou, tak bude možné nyní
důsledněji chránit.
Přírodní památka Zámky se
rozkládá na východně orientovaných svazích Vltavy mezi ústím
Drahaňského potoka a osadou
Zámky. Stávající plocha přírodní
památky se rozšíří severním
směrem až k samé hranici správního obvodu hlavního města Prahy.
V jižní části dojde k menšímu
rozšíření na lesním pozemku ve
vlastnictví hlavního města. Předmětem ochrany přírodní památky
je zejména krajinářsky cenný
skalní komplex na pravém břehu
údolí Vltavy a skalní společenstva
s mnoha vzácnými a ohroženými
druhy rostlin i živočichů. Celá
přírodní památka se nachází
v katastrálním území Bohnice.
Spolu s rozšířením území
ochrany bude aktualizováno
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KRÁTCE
VZNIKLO TŘETÍ
OČKOVACÍ MÍSTO
V prostorách ordinace praktického lékaře v atriu bohnického obchodního domu Visla,
Zhořelecká 514/2, otevřela
společnost ResTrial další
očkovací místo. Zájemci, kteří
splňují kritéria pro očkování,
se zaregistrují přes https://
registrace.mzcr.cz/ nebo
bezplatnou linku 1221 a vyberou si očkovací místo
ResTrial. Informace ohledně
očkování najdete i na Senior
ských linkách MČ Praha 8:
601 263 290, 601 263 291, 601
263 292 a 601 263 294. V závislosti na rychlosti dodávky
vakcín se ResTrial bude
snažit co nejdříve uspokojit
všechny zájemce o očkování.

SPECIÁLNÍ SKAUTSKÝ
DEN KONCEM DUBNA
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ZÁMKY je významným geomorfologickým útvarem na pravém
břehu Vltavy. 
FOTO: Martin Veselka

a zpřesněno vymezení předmětu
ochrany i bližších ochranných
podmínek přírodní památky
Zámky.
Podle brožury Přírodní památka Prahy Zámky, kterou vydal
Český svaz ochránců přírody, se
jedná o území s mnoha chráněnými druhy rostlin a živočichů.
Z významných a chráněných
živočichů se tam vyskytují

převážně teplomilní zástupci
hmyzu – střevlíkovitých, mandelinkovitých a nosatcových, dále
se zde vyskytuje z motýlů otakárek ovocný a lišaj pryšcový,
z obratlovců pak ještěrka obecná, myšice křovinná nebo ježek
západní. Na skalnatých plošinách a ve stepních trávnících
rostou některé vzácné a ohrožené druhy rostlin.
(red)

Dobrovolníci čistili ptačí budky
Spolek Vědomý dotek uspořádal akci na podporu
ptactva v Čimickém háji a jeho okolí. Za pomoci 21
dobrovolníků bylo vyčištěno 48 ptačích budek a nainstalováno šest nových. Nakonec malí ochránci přírody
doplnili ptačí krmítka zrním, aby i takto podpořili
tamní ptactvo. A proč se vlastně ptačí budky čistí?
„Ptačí budky je nutné čistit pravidelně. Nejsou-li totiž
čištěné od starých hnízd, množí se v nich škodící
cizopasníci a predátoři se mohou lépe dostat na mláďata hnízdících ptáků. Nově navršovaná hnízda totiž
přibližují mláďata k vletovému otvoru a predátor se na
ně lépe dostane,“ přiblížil vedoucí programu zdravého
životního stylu a zdravého životního prostředí spolku
Martin Rezek.
V Čimickém háji hnízdí v těchto budkách z drobných
pěvců třeba sýkora koňadra, sýkora modřinka (nejpočetnější) nebo také brhlík lesní. Ojediněle zahnízdí
i sýkora babka a sýkora parukářka.
Všichni účastníci byli rozděleni do velmi malých
skupinek sestavených převážně z rodinných příslušníků tak, aby byla dodržena protikoronavirová opatření.
(tk)

Každoročně na svatého Jiří
– patrona českých skautů
a skautek – se koná Skautský
den. Jeho obsahem je hlavně
pohyb v přírodě, trénování
vědomostí i šikovnosti.
Uskuteční se 24. dubna,
pořádá ho skautské středisko
24 sever, které letos slaví
100 let od založení. Procházka plná aktivit pro děti se
přesune z Ďáblického háje do
okolí Kobyliské střelnice.
Všechny aktivity se přemění
v samoobslužná bezdotyková
stanoviště. Nemusíte se tak
ničeho bát a s radostí můžete
vyzkoušet skautské úkoly
i letos. Instrukce a mapičku
najdete na webu www.24sever.org/100let. Vyrazte
s dětmi prožít dobrodružný
den s hledáním tajenky
i správné cesty k cíli a drobné
odměně.

ZÁPISY DO ŠKOL
Radnice Prahy 8 zveřejnila
informace o zápisu dětí
k povinné školní docházce do
1. ročníků základních škol
městské části Praha 8 pro
školní rok 2021/2022. Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to
v době od 1. dubna do
30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podrobné informace včetně termínů
najdete na webových stránkách www.praha8.cz v sekci
Aktuality.

(tk)
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Územní rozvoj
KOBYLISY

Fontána u metra Ládví se
dočká revitalizace
nnFontána v neutěšeném stavu, která se na
chází nedaleko stanice metra Ládví, se snad
již brzy dočká proměny. Ze žulové stavby,
stojící na Ládví již od 80. let minulého
století, se má stát atrakce tamního prostoru
a také mikroklimatický pomocník.
Voda má ve veřejném prostoru moderních
měst své nenahraditelné místo a uvědomují
si to také na radnici městské části Praha 8.
Chtějí tak s pomocí místních investorů
chátrající fontánu zrevitalizovat. „Již v minulém roce jsme zahájili jednání o budoucí
podobě fontány a způsobu investice. Po
zpracování návrhu bude ještě její podoba
konzultována s orgány městské části, ale
i s místními obyvateli,“ říká k revitalizaci
radní MČ Praha 8 pro strategický rozvoj
Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).
Revitalizace fontány by měla představovat výměnu stavebních povrchů, vnitřních

částí fontány i technických mechanismů.
Přesný rozsah opravy bude znám až po
důkladnějším průzkumu stavby.

FONTÁNA je rovněž mikroklimatický pomocník,
říká radní Tomáš Hřebík.

DRUŽSTVA

Jak ven z bytové krize?
nnCena bytů v hlavním městě je
vysoká, roste nejrychleji v Ev
ropě, a Praha tak má nejhůře
dostupné bydlení ze všech
metropolí kontinentu. Tato
situace trvá již roky a neustále
se zhoršuje. Jak z toho ven?
Jednou z možností, jak zpří
stupnit bydlení širší skupině
obyvatel, je družstevní bydlení.
Družstevní bydlení je variantou,
jak zpřístupnit kvalitní byty
v Praze širší skupině lidí. Nejen
mladí totiž kvůli vysokým cenám
nemovitostí na vlastní bydlení
v hlavním městě a jeho okolí často
nedosáhnou. Výhodou družstevního bydlení je, že družstevník má
právní jistotu, že o svou investici
nepřijde, ani se nedostane do
dluhové pasti vlivem příliš vysokých splátek hypotéky. Po splacení anuity navíc může byt získat do
vlastnictví. A družstevní byty
mohou být ve výsledku zhruba
o třetinu levnější než ty v soukromém vlastnictví.
Složitou situaci bytového
fondu řeší s magistrátní radní
Hanou Marvanovou (Spojené síly
pro Prahu) radní MČ Praha 8 pro
strategický rozvoj Tomáš Hřebík
(TOP 09 + STAN). Podle něj

radnice tento způsob bydlení
velmi podporuje: „Snažíme se
k této problematice přistupovat
proaktivně a nabízíme k realizaci
dostupného bydlení hned několik vytipovaných pozemků, kde
bychom rádi uskutečnili pilotní
projekt,“ říká radní Hřebík.
Mezi vhodné lokality v Praze 8
patří například území Drahaně
v Čimicích nebo několik nefunkčních výměníků tepelného hospodářství převážně v oblasti Bohnic. Tato místa už radní Hřebík
s Marvanovou osobně navštívili
a o tamní výstavbě budou dále
jednat s dotčenými subjekty.
A jak by lidé mohli k levnějšímu bytu v praxi přijít? „Samotnou dostupnost vnímáme tak, že
si lidé budou moci koupit buď
družstevní podíl za výhodnějších
podmínek, nebo si městská část
byty ponechá, rozšíří své portfolio bytového fondu a byty bude
moci poskytnou občanům formou levnějšího nájemného,
například pro zdravotní sestry,
policisty, učitele, hasiče nebo
samoživetele,“ vysvětluje Hřebík.
Podobně jako Praha 8 projevily
o výstavbu družstevních bytů zá
jem také další městské části, jako
(kcp)
jsou Praha 11, 12 nebo 13.

Funkční fontána má ve veřejném prostoru
kromě estetického přínosu také mikroklimatický efekt. V horkých letních dnech bude
pomáhat ochladit prostranství, a zpříjemnit
tak občanům pobyt v těchto místech. Přispívat k tomu má také zeleň. „Na původní
fotodokumentaci z 80. let je fontána v rozích
osázena čtyřmi listnatými stromy, tehdy
nevzrostlými. Tato kompozice se pro udržení
místního mikroklimatu jeví jako vhodná, je
však třeba zvážit míru údržby fontány při
opadu listí,“ vysvětluje radní Tomáš Hřebík.
Sídliště Ďáblice bylo z většiny vystavěno
v letech 1966 až 1975. Žulová fontána na
centrálním náměstí před kinem však byla
kolaudována až v květnu 1986, stavební
povolení na její vznik je ovšem už z roku
1973. Již v záměru stavby se počítalo s ovládáním z rozvodny současně projektovaného
kulturního domu, který byl kolaudován o tři
(kcp)
roky dříve než fontána samotná.
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Místo restaurace Vlachovka
vznikne bytový dům
nnZnámý objekt restaurace Na Vlachov
ce již neexistuje. Na jejím místě vyroste
bytový dům doplněný zahradním vila
domem s více než třicítkou bytů. Inves
tor, společnost PHA, měl demolici stav
by povolenou. Vlachovka pochází z roku
1928 a o dva roky později v objektu
přibyl kulturní sál.
Bytový dům společně s viladomem na
místě bývalého hostince nabídnou podle
webových stránek PHA 33 nových bytů
a projekt má být hotov do konce roku
2024. Šéf představenstva firmy Ondřej
Gattermayer sdělil, že pro novostavbu
investor zatím nezískal všechna potřebná
povolení.
Stavební povolení k demolici bylo vydáno
v souladu se zákonem před necelým rokem.
„Je jasné, že pro řadu lidí je Vlachovka feno-

ménem, nicméně samospráva v tomto ohledu respektuje soukromé vlastnictví a právo
vlastníka. To, co můžeme a budeme dělat, je,
aby budoucí objekt respektoval charakter
území a okolní zástavby, aby zůstal zachován genius loci Zenklovy ulice a aby nový

projekt byl v souladu se všemi předpisy,“
uvedl mluvčí radnice Prahy 8 Martin Šalek.
Velkou zásluhu na proslulosti restaurace
měl pořad Sejdeme se na Vlachovce, který
Československá televize vysílala mezi lety
(tk)
1973 a 1989.

RESTAURACE NA VLACHOVCE již neexistuje.
Proslavila se hlavně díky dechovce.

NA MÍSTĚ původního objektu vznikne dům s 33 byty.

zde může b
vaše reklamýt
a
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Doprava
CYKLISTIKA

Nová stezka podél Povltavské
propojí Libeň s Trojou
nnDobrá zpráva pro rekreační cyklistiku na severu Prahy:
radní Prahy 8 schválili vypsání otevřeného výběrového řízení
na stavbu cyklostezky A2 v úseku Povltavská, přímo podél
Vltavy. Jedná se o poslední chybějící úsek této páteřní cyklo
stezky, která spojuje centrum Prahy se Středočeským krajem
podél břehu řeky.
Dostavba tohoto chybějícího
úseku cyklostezky bude mít
velký význam pro cyklistické
spojení na celém severu Prahy.
„Když všechno půjde podle
plánu, už zhruba za rok dojedeme z Rohanského ostrova do
Troji podél Vltavy. Dnes to jde
jen po velmi úzkém a nepohodlném chodníku přímo u silnice,
už brzy to půjde po komfortním
asfaltovém povrchu,“ uvedl
radní Tomáš Slabihoudek
(TOP 09 + STAN).

KILOMETR NOVÉ
KOMUNIKACE

V rámci stavby dojde k obnově
povrchu stávající cyklostezky

A26 a A2 v úseku U Českých
loděnic až po ulici Povltavská.
Zde se také změní charakter
cyklostezky z dělené cyklostezky na nedělenou kvůli omezené
šířce. Nejdůležitější částí projektu je pak novostavba chybějícího úseku cyklotrasy A2, v délce
1,1 kilometru. Tato bezmotorová komunikace povede po
pravém břehu Vltavy paralelně
s ulicí Povltavská, stejně, jako je
tomu v sousední Troji, na kterou tato komunikace bude
plynule navazovat.
„Na přípravě téhle akce jsme
pracovali dva roky, kdy jsme
řešili územní rozhodnutí,
stavební povolení ve složitém

KOMUNIKACE POVEDE po pravém břehu řeky paralelně s ulicí Povltavská.

záplavovém území s několika
partnery včetně Povodí Vltavy,
složité majetkové vztahy a podobně. Na konci loňského roku
se nám podařilo získat stavební povolení,“ sdělil předseda
komise pro dopravu Martin
Jedlička (TOP 09 + STAN).

HOTOVO PŘÍŠTÍ ROK

Celou akci projektově připravila
městská část Praha 8, která loni
na podzim také získala pravomocné stavební povolení. Akce
se připravuje od roku 2018,
začne se realizovat v letošním
roce, dokončená by měla být
v roce příštím.
Vedení Prahy 8 vyjednalo na
tuto stavbu účelovou dotaci od
hlavního města a je připravova-

CESTA KOLEM VLTAVY dnes a takto by měla vypadat příští rok.

ná s podporou náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě). „Rozvoj pěší
a cyklistické infrastruktury je
z dlouhodobého hlediska logickou volbou pro moderní zdravé
město. Proto jsme rádi účelovou
dotací podpořili městskou část
Praha 8. Až budou práce hotové,
cyklisté po páteřní cyklostezce
A2 pohodlně dojedou podél
Vltavy z Rohanského ostrova až
do Troji po novém povrchu,“
uvedl Scheinherr.
Projekt je v souladu s programovým prohlášením rady osmého obvodu, který slibuje podporovat cyklistiku zejména
v trasách mimo komunikace
vytížené jinými druhy dopravy.
(tk)
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KRÁTCE
Výměna povrchu
cyklostezky pokračuje
Rekonstrukce povrchu cyklostezky A2 na
Rohanském ostrově běží dle plánu. Dochází k rozšíření štěrkové cyklostezky z původních tří metrů na čtyři, i z fotografie je
už patrné, jak široká cyklostezka nově
bude. V souběhu je budováno osvětlení
cyklostezky, vznikají základy stožárů.
Podjezd pod Libeňským mostem má již
osvětlení namontované. „V rámci této
stavby položí městská část nový asfaltový
povrch, rozšíří cyklostezku na čtyři metry

PRVNÍ CYKLISTÉ by nový afaltový povrch měli
vyzkoušet zřejmě v květnu.

a doplní veřejné osvětlení. Zatím to nevypadá na žádné zásadní zdržení, držme si
palce, abychom se už v květnu mohli
projet,“ uvedl Martin Jedlička (TOP 09 +
STAN), předseda komise pro dopravu.

Rekonstrukce
komunikace Čertův vršek
Ulice Čertův vršek bude rekonstruována
do podoby takzvané obytné zóny. V ní
slouží celý profil komunikace primárně pro
pěší provoz, chodci mají absolutní přednost a vozidla se zde musí pohybovat se
zvýšenou opatrností maximální rychlostí
20 km/h. Přesto bude vizuálně zachován
původní chodník (zámková dlažba, ohraničena žulovým obrubníkem) a vozovka
(asfalt).
Pro minimalizaci dopadů pro stávající
obyvatele je investice rozdělena do sedmi
etap, kde v první až šesté etapě bude vždy
část ulice uzavřena pro stavební práce
a zbytek ulice zůstane průjezdný a přístupný. V rámci poslední etapy dojde ke krátkodobému celkovému zneprůjezdnění ulice.
Práce budou zahájeny 5. dubna a budou
kompletně dokončeny 17. června 2021.

HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM
Přestože jsou letošní Vánoce ještě
daleko, již nyní vyzýváme ty, kteří
se chystají v době vegetačního klidu
kácet strom, který by mohl být
vhodný na vánoční strom Prahy 8,
aby se s námi spojili.
Kontaktujte, prosím, paní
Zuzanu Láznovou, e-mail:
zuzana.laznova@praha8.cz,
tel.: 222 805 170,
mobil: 601 306 107.

SLOUPKY se v ulici vznikly po apelu občanů.

Sloupky v Čumpelíkově
zamezí stání na chodníku
Na chodníku v Čumpelíkově ulici na křižovatce s Bořanovickou (u prodejny Žabka)
byly osazeny sloupky. Důvodem byly
žádosti tamních obyvatel kvůli častému
vjíždění zásobovacích aut na chodník a na
trávník. Sloupky stanovil odbor dopravy,
osadila TSK. Současně bylo vyznačeno
parkovací místo pro zásobování v nejbližším parkovacím zálivu, jen pár kroků od
obchodu.
(tk)

V ÝZV
A

Milí diváci, vzhledem k protikoronavirovým opatřením vlády
je Divadlo Karla Hackera uzavřeno.
VVpřípadě
uvolnění
program
případě uvolněníopatření
opatřenínajdete
najdeteprosincový
dubnový program
na www.divadlokh.cz.

NOVĚ OTEVŘENO
JARNÍ PROHLÍDKA VOZU ZDARMA
USKLADNĚNÍ PNEUMATIK

AUTOSERVIS - MOTOSERVIS - PNEUSERVIS - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Máme již 30 let zkušeností
Garance kvality

Svídnická 613/7 - Praha 8
+ 420 608 910 930

www.autopapousek.cz
placená inzerce
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Čtenáři píší
○ Dobrý den,
v minulých měsících došlo u zastávky Písečná k vysazení nových stromků, především
borovic. Podle mého názoru jsou některé
z těchto stromků zasazené příliš blízko již
vzrostlým listnatým stromům. Poté, co
stromky povyrostou dojde k zasahování do
korun stávajících stromů. Nemyslíte, že by
bylo dobré je přesadit? Velmi děkuji.

ského prostředí (konkrétně jehličnany
s úzkými korunami i pomalu rostoucí,
doplněné listnatými stromy) a práce byly
realizovány odbornou zahradnickou firmou
dle objednávky investora stavební akce
mimo ochranné pásmo teplovodu. Činnosti
byly provedeny odborně bez vad a důraz se
kladl zejména na kvalitu školkařských
výpěstků a přípravu výsadbových jam.

Radek Klika

Vážený pane Kliko,
výsadby dřevin v lokalitě Písečná byly realizovány v rámci náhradní výsadby za odstraněné dřeviny v souvislosti s rekonstrukcí
zařízení pro rozvod tepelné energie. Jde
o akci Pražské teplárenské, jejíž podmínkou
je náhradní výsadba, která nyní probíhá opět
v režii firmy. Ztráta velkého množství zeleně
v místě byla ze strany veřejnosti v roce 2019
vnímána velmi negativně, a je tedy zcela
žádoucí, aby kompenzace ekologické újmy
byla provedena v daném místě. Pro výsadby
byly vybrány druhy dřevin vhodné do měst-

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.

Přesazení dřevin není potřebné a výhledově
je uvažována dosadba v místě, kde se již
jedna borovice stala předmětem vandalismu.
S pozdravem
FOTO: Radek Klika

Hana Suchanová,
vedoucí oddělení ochrany přírody

NAPSALI JSTE NÁM NEJEN NA WWW.PRAHA8.CZ
○ Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak mám jako vlastník postupovat v případě odhlášení trvalého pobytu u bývalého nájemce. Nájemní
smlouva skončila uplynutím doby, ale
nájemce si neodhlásil trvalý pobyt z bytu
a ani to nehodlá učinit? Je nutné nějaké
svědectví sousedů, že již v bytě nebydlí?
Jedná se o velký panelový dům, kde zajistit
svědectví je problém s ohledem na anonymitu obyvatel. Co vše je nutné doložit?
Nájemce nespolupracuje.
Děkuji.

Podrobné informace ke zrušení údaje
o místu trvalého pobytu naleznete na
odkazu: Úřad MČ Praha 8: Občanství, pobyt
- Zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
S pozdravem
Jana Martincová, vedoucí oddělení evidence
obyvatel a osobních dokladů

○ Dobrý den,
rád bych se zeptal, proč je kácena zeleň
mezi ulicí Bešťákova a Ďáblickým hřbitovem vedle IPODEC? Chystá se zde snad
nějaká výstavba? Děkuji, Krejčí.

Křivská

Vážená paní Křivská,
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu bude
rozhodnuto ve správním řízení, které je
zahájeno na žádost vlastníka nebo nájemce
bytu (domu). Navrhovatel musí v takovém
případě podat žádost o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu, za kterou je vybrán správní
poplatek ve výši 100 Kč/osoba. Dále musí
prokázat užívací nebo vlastnické právo
(v případě vlastnictví si tuto skutečnost může
úřad v katastru ověřit sám), prokázat zánik
užívacího práva (například smlouvou, dle
které uplynula doba nájmu, příp. dohodou
o ukončení nájmu apod.) a rovněž musí
prokázat, že osoba, které se ruší pobyt, v předmětném objektu nebydlí. Pokud neužívání
není zřejmé například z protokolu o předání
bytu nebo podobného dokladu, je nutné
prokázat tuto skutečnost např. svědeckou
výpovědí nebo jiným věrohodným způsobem.
Vzhledem k tomu, že každou takovou
žádost je nutné řešit individuálně s ohledem na různé možnosti prokázání splnění
všech uvedených podmínek, doporučuji
Vám, abyste nás kontaktovala na tel. č.
222 805 579, 222 805 585, 222 805 587, kde
s Vámi dohodneme všechny možnosti.

Vážený pane Krejčí,
v dané oblasti probíhá odstraňování dřevin
ze dvou důvodů – kácení dřevin v ochranném
pásmu nadzemního elektrického vedení
a příprava území pro plánovanou výstavbu
bytového souboru. V prvním případě se
jedná o oprávnění provozovatele dle „energetického zákona“ č. 458/2000 Sb. a kácení je
realizováno v oznamovacím režimu na
základě ustanovení § 8 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
kterém je uvedeno, že „povolení není třeba
k odstraňování dřevin v ochranném pásmu
zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
prováděném při provozování těchto soustav“. V souladu s tímto ustanovením bylo 2.
listopadu 2020 Odboru životního prostředí
ÚMČ Praha 8 doručeno oznámení o záměru
kácení dřevin rostoucích v ochranném
pásmu zařízení elektrizační soustavy, prováděném při provozování těchto soustav.
Náležitosti oznámení o kácení dřevin byly
doloženy v souladu s ustanovením § 4 odst. 2
vyhlášky č. 189/2019 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, dne 7. 1. 2021.
Ve druhém případě Odbor životního
prostředí Úřadu městské části Praha 8,

jako příslušný správní orgán, vydal závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se stavebním záměrem umístění stavby
bytového domu v katastrálním území
Střížkov, a to s podmínkou provedení
adekvátní náhradní výsadby. Zahájení
odstranění těchto dřevin bylo zástupcem
investora nahlášeno k 4. únoru 2021.
S pozdravem
Ondřej Hohl, oddělení správy městské zeleně

○ Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem na několik
velkých skládek v lesoparku Velká skála. Je
tam několik velkých hromad různého
odpadu! Je mi jasné, že je to práce bezdomovců, kteří tam přespávají a hromadí
odpad. Dá se říci, že za toto jednání jsou
nepostižitelní!? Pokuty, vymáhání nebo jiné
sankce se míjejí účinností! Pokud se nezmění legislativa a nebude zákon nutit tyto lidi
k tomu, aby to po sobě museli uklidit! Nebo
jim nebude hrozit trest odnětí svobody! Nic
se bohužel nezmění? Děkuji za odpověď, jak
s tímto nepořádkem naložíte?
Jiří Novotný

Dobrý den pane Novotný,
nepořádek v oblasti Velké skály již řešíme.
Na území lesoparku je více vlastníků/
správců pozemků, a to jak fyzických tak
právnických osob, které písemně vyzýváme
ke zjednání nápravy. Skládky odpadu tam
vznikají opakovaně a zajištění údržby na
těchto veřejných pozemcích je pro ně velmi
komplikované. K tomu dodáváme, že
nezákonný pobyt nežádoucích osob je
kompetentní řešit Městská policie hl. m.
Prahy nebo Policie ČR.
S pozdravem
Dana Balcárková, vedoucí oddělení kontroly
ovzduší, odpadů a správních činností
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Fórum zastupitelů
Jak si vysvětlu
jete, že Praha 8
již pětkrát
prohrála
soud o cyklo
obousměrky
v Karlíně?

TENTO MĚSÍC
SE PTAJÍ:
ZELENÍ

V této rubrice
najdete názory
zástupců stran
zvolených
do Zastupitelstva
MČ Praha 8.
Každý měsíc postupně
jedna z nich vybere
otázku, na kterou
odpovídají i ostatní.

Ondřej Gros
starosta
MČ Praha 8

Pavel Franc
zastupitel
MČ Praha 8

Václav Stránský
zastupitel
MČ Praha 8

ODS

PIRÁTI

8ŽIJE

Automat a Zelení
prosazují
drastický úbytek
parkování

Zeptal se někdo
obyvatel Karlína?

Je čas hájit zájmy
občanů Prahy 8

Při pohledu na rozložení politických sil na Praze 8 se odpověď
nabízí sama. Stačí se podívat
třeba na program vládnoucí
ODS, se kterým vyhrála komunální volby v roce 2018: „Budeme blokovat všechny snahy
různých aktivistických bojůvek
o další zásahy do dopravy. Už
žádná omezení dopravy ve
jménu démona cyklodopravy.“
A protože i jejich koaliční partneři mají na cyklistiku ve městě
podobný názor, není divu, že ani
úředníci na úřadě naší městské
části cyklistům v ulicích
nefandí.
Zeptal se však někdo i obyvatel
Karlína? Názor, že některé cykloobousměrky jsou v Karlíně
nebezpečné, není ojedinělý a řada
cyklistů raději jezdí na kole pouze
po směru jízdy. Je škoda, že místo
transparentní diskuse zde zuří
boj mezi příznivci městské cyklistiky a fandy automobilismu. Proč
by měla být úzká Pobřežní
obousměrná? A proč by děti
kolem Lyčkárny nemohly jezdit
na kole obousměrně? Občan jen
smutně pokrčí rameny a zalituje
vyhozených peněz na soudní
výlohy.
Nebylo by lepší věnovat energii, čas a peníze rozvoji cyklistické infrastruktury? Třeba zavést
páteřní cyklotrasy do územního
plánu, odstraňovat místa, kde je
jízda na kole o život, či mít možnost snadno zaparkovat kolo
u každé významné instituce
v centru města. A co třeba zkusit
mít stojan na kola u každé školy
na Praze 8? Ale to už bychom
chtěli asi hodně...

Malost a arogance moci. Tam
hledejme důvody, proč se Praha 8 po řadu let neumí zákonně
vypořádat se stanovením dopravního opatření. Místo, aby
vedení Prahy 8 hájilo zájmy
místních, jsme svědky vleklých
soudních sporů s občany na
straně jedné a ústupků ve prospěch zákulisních hráčů na
straně druhé.
S kosmetickými změnami
vládne Praze 8 posledních 30 let
stejná parta. Prakticky celé
porevoluční období se u moci
střídají ODS, TOP 09, ANO,
ČSSD s podporou komunistů
a jim podobných. Svěřený majetek byl rozprodán a výnosy
utraceny za pochybné projekty.
Jako pomník těchto časů bude
nejspíš navždy sloužit betonové
torzo budovy radnice na
Palmovce.
Karlínské cykloobousměrky
jsou jen dalším příkladem tohoto šlendriánu. Když byly v roce
2012 společně se zónou
30 v Karlíně zaváděny, zdálo se,
že se blýská na lepší časy. Z pohledu plánování městské dopravy šlo o revoluční krok. Zklidněná doprava znamená bezpečnější
ulice pro všechny, zejména pak
ty nejzranitelnější – chodce
a cyklisty. Současně napomáhá
životu místní komunity s jednoznačně pozitivním dopadem i na
podnikatele.
Jak už to ale chodí, každý
smysluplný počin bývá terčem
zlomyslností a malosti mocných.
Naprosto nepochopitelně se tak
od roku 2016 snaží vedení Prahy 8 cykloobousměrky zrušit.
Jde tak proti zájmům všech –
místních občanů, podnikatelů
i návštěvníků Karlína. Ovšem
nejen to – jak opakovaně ukazují
pravomocná rozhodnutí soudů,
koná také v rozporu se zákony.
Otázkou tedy zůstává proč
a v zájmu koho tak vedení Prahy 8 činí.

V první větě je třeba říct, že
otázku pokládají opoziční kolegové od Zelených, kteří plánovitě spolu se spolkem Automat
prosazují cykloobousměrky
v Karlíně hlava nehlava. A je
třeba předeslat, že o dopravních
opatřeních v Karlíně rozhoduje
orgán státní správy, do jehož
činnosti nemá samospráva, tedy
zvolení zastupitelé či radní, co
mluvit. Já to také ze zásady
dodržuji.
Zajímavé také je, že první tři
opatření z let 2016, 2017 a 2018,
tedy z doby, kdy měli na radnici
právě Zelení (bohužel!) nezanedbatelný vliv, soud na návrh
aktivistů zrušil. Totéž se stalo
i s opatřeními vydanými v letech
následujících.
A další velkou zajímavostí je,
že spolu s Automatem je navrhovatelem na zrušení opatření,
která omezují cykloobousměrky
pouze ve dvou třech ulicích
a zachovávají parkování pro
rezidenty, spolupředseda místních Zelených pan Hnyk.
A co vlastně Automat se
Zelenými chtějí od orgánu státní
správy? Aby ignoroval bezpečnostní stanovisko policie. V maximalistické podobě chtějí
dokonce zrušit přes 160 parkovacích míst, které slouží místním platícím (!) rezidentům.
Kvůli několika cykloobousměrkám. Měl by úřad v takové
situaci podlehnout, aby měl už
takzvaně „pokoj“?
Jsem přesvědčen, že ne. A že
vedoucí odboru dopravy vydá
takové opatření, které obstojí
i před hnidopišskými žalobami
zelených aktivistů. Dovolím si
na závěr podotknout, že se jedná
o můj osobní názor pro případ,
až si pan spolupředseda Zelených bude opět stěžovat na
podjatost státní správy, bude se
snažit celou věc odejmout našemu osmičkovému úřadu a předat na Prahu 7.
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Jan Štorek
zastupitel
MČ Praha 8
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Martin Jedlička
zastupitel MČ
Praha 8

Tomáš Hnyk

Jiří Vítek
místostarosta
MČ Praha 8

ANO

TOP 09 A STAN

ZELENÍ

Chybí rozumný
kompromis

Zelení chtějí rušit
parkovací místa
v Karlíně

Podpora dopravy
na kole v Praze 8 Experiment
v laboratoři
stagnuje
Karlín
Praha 8 naříká, že nemá peníze,

Problematika cykloobousměrek
sahá již do roku 2012, kdy byly
poprvé obousměrné cyklostezky
v Karlíně vyznačeny. Tehdy bylo
hlavní myšlenkou zlepšit prostupnost rozvíjejícího se Karlína
pro cyklisty. Takto řešená doprava v Karlíně fungovala do roku
2016. A právě tehdy vzniklo
„jablko sváru“ mezi cyklisty
v Karlíně a městskou částí
Praha 8, respektive její státní
správou.
V tomto roce byly v přípravě
nové parkovací zóny na území
Prahy 8 a v Karlíně nastal problém v několika ulicích, kde vedly
právě i cykloobousměrky. Bylo
zapotřebí zvolit, zda cyklostezky
zůstanou ve stávající podobě,
nebo zda budou místo nich
zřízena parkovací stání pro
rezidenty, kterých je v Karlíně
nedostatek. Městská část po
konzultaci s policií a zvážení
všech bezpečnostních parametrů, jako je například šířka komunikace apod., zvolila zrušení částí
cykloobousměrek a následně
vyhradila rezidenční parkovací
stání. Tyto změny však neznamenají, že se již cyklisté nemohou po
Karlíně pohybovat.
Nicméně zrušení části
obousměrných cyklostezek bylo
napadeno cyklisty v Karlíně
společně se spolkem AutoMat.
Samotný fakt, že se soudní spory
vlečou takto dlouho, a hlavně
proč se tomu tak děje, je více než
nešťastné. Můžeme bohužel jen
konstatovat znepokojení nad tím,
že se spor ještě nepodařilo vyřešit rozumným kompromisem
mezi karlínskými cyklisty, ale
také místními obyvateli, kteří
potřebují někde parkovat, a v neposlední řadě v souladu s bezpečnou dopravou v této části
Prahy 8.

Soudní spory o dopravní značky
v Karlíně se táhnou od roku
2016, tedy dlouhých pět let.
Nutno dodat, že se jedná o výkon státní správy, takže do
názoru odboru dopravy a policie
nemůžeme jako zastupitelé
zasahovat.
Celý spor je o tom, jak široká
musí být jednosměrka, aby se do
ní vešla legalizace jízdy na kole
v protisměru (cykloobousměrka).
Na jedné straně odbor dopravy
a dopravní policie odmítá povolit
jízdu cyklistů v protisměru
v šířce pruhu menší než 4,5 metru. Důvodem je bezpečnost
provozu – nejen cyklistů, ale
i řidičů aut.
Na druhé straně stojí spolek
Automat a předseda Strany
zelených v Praze 8, kteří neustále
požadují, aby byly cykloobou
směrky všude, v každé ulici
v Karlíně. Názor policie je nezajímá. Kdyby měl odbor dopravy
aktivistům ustoupit, musel by
v několika ulicích Karlína zrušit
parkovací místa, aby byly vozovky širší – celkově by to znamenalo zrušit celkem 160 parkovacích
míst. Což úředníci pochopitelně
udělat nechtějí.
A rozhodně si to nepřejeme ani
my, protože dobře víme, jaký je
v Karlíně problém zaparkovat.
Takže soudní spory budou
ještě pokračovat. Ale jsem přesvědčen, že nové vedení odboru
dopravy ustojí nátlak aktivistů,
spor se mu podaří u soudu obhájit a škodlivé plány Zelených na
zrušení 160 parkovacích míst
v Karlíně se nenaplní.

ale půl milionu na výdaje za
prohrané absurdní soudy má.
Od roku 2016 se zavedením zón
placeného stání v Karlíně snaží
zrušit některé cykloobousměrky.
Úřad tvrdošíjně vydává stále
stejné opatření, které mu soud
opakovaně ruší. Na jedné ulici
o šíři 3,6 m (Kubova) povolí
obousměrnou jízdu aut a v jiné
o stejné šíři (Na Střelnici) nepovolí obousměrnou jízdu kol. Že
jsou kola užší než auta, si úřad
jaksi nevšimnul. Obousměrky
v Karlíně od roku 2012 fungují
a není důvod je rušit. Třešničkou
na dortu je to, že se tudíž nikdy
Praze 8 nepodařilo právoplatně
vyhlásit jinak potřebné zóny
placeného stání. Nechce-li se
vám platit pokuta za špatné
parkování a na neplatnost zón
se odvoláte, výsledek nás bude
moc zajímat.
Pro udržitelnou dopravu se
toho na Praze 8 přitom moc
nedělá a jediné, o čem slyšíme,
jsou nová legalizovaná parkovací místa. Na Praze 7 je jízda na
kole přitom čím dál bezpečnější
a atraktivnější. Rekonstrukce
stezky A2 podél Vltavy nebo
podjezd Čuprova jsou opatření,
která byla započata za minulého
vedení a realizují se v tomto
volebním období. Potřebujeme
vytvořit lepší podmínky pro lidi,
co chodí pěšky a jezdí na kole,
a rozvíjet veřejnou dopravu.
Praha 8 by se měla zapojit do
projektu Bezpečné cesty do škol,
jednat o zlepšení provozu sdílených kol či budovat novou
cykloinfrastrukturu. Místo toho
se snaží o pravý opak. Náklady
na soudní spory by v tuto chvíli
pokryly náklady ročního projektu Bezpečné cesty do škol pro
5 základních škol na Praze 8.
Rozpočet je otázka priorit a priority má současné vedení radnice
nastavené dost podivně.
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PATRIOTI
S TRIKOLOROU

Tak selský rozum a respekt
k institucím mi umožňuje odpovědět na tuto otázku jedině tak,
že soud měl pětkrát dostatek
možností a právních argumentů
tento experiment v dopravě
posoudit v neprospěch městské
části. Upřímně, kauzu jsem
zaznamenal někdy v roce 2017,
kdy se k žalobě na Prahu 8
přidal také jeden z našich nových obyvatelů, cyklista Tomáš
Hnyk, člen Strany zelených. Ten
se do Karlína přestěhoval rok
před svojí žalobou, kam přijel
pravděpodobně na kole
a nedlouho poté došlo k částečnému zrušení obousměrných
tras pro cyklisty.
Vrátím se ke svému výrazu
experiment. Ne, to není můj
výraz, ale výraz odpovídající
tomuto vyjádření. Cituji: Marek
Bělor z týmu Rozvoje Prahy
Auto*Matu říká, že pro něj celá
kauza není o tom, zda bude či
nebude cykloobousměrka konkrétně na Lyčkově náměstí, ale
o tom, kam se Praha jako celek
v přemýšlení nad dopravou
vyvíjí. Pan Marek Bělor je v současné době asistent dlouhodobě
uvolněného člena Zastupitelstva
hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc. (Praha sobě).
No a na závěr, protože k experimentu musí být přece i pořádná
laboratoř, tak zde vyjádření
zastupitele pana Petra Vilguse
(Strana zelených). „Karlín je
jedinečný pokus, byl vytvořen na
zkoušku. Karlín je ztělesněním
principu, že klidné a obytné ulice
mají být standardně obousměrně
průjezdné na kole. A ještě spíše
průchozí pěšky. Bez přílišných
výjimek. V tom je Karlín jedinečnou pražskou laboratoří,“ uvedl
Vilgus.
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Rozhovor
„PODNIKATEL“ A OTEC PETR ŠMÉRAL:

Spolehl jsem se jen na sebe
nnDítě s vážným postižením, vyžadující veškerý čas samoživi
tele, ztráta možnosti zaměstnání a podnikání. Zdá se to jako
bezvýchodná situace. Ukázalo se, že ne. Lidé totiž na rozdíl od
státu takovou situaci dokážou ocenit. Tak se stalo právě
v tomto případě.
První smažírna křupavého snacku nazvaného Herášek vznikla
v Zenklově ulici v Libni. Podle
Petra Šmérala, který se v brzké
době stane občanem Prahy 8, jde
o proteinovou svačinku na bázi
smaženého a pečeného hrášku.
Jak vůbec vznikl váš podnikatelský nápad?
V mém případě je slovo podnikatelský záměr hodně nadnesené. Herášek totiž nevznikl z podnikatelské potřeby, ale existenční.
Jsem totiž samoživitel a táta
sedmnáctileté dcery, narozené
s genetickou poruchou a kombinovaným postižením, které

Abych dál brblal,
oslovoval poslance,
senátory a házel další
a další hrách na zeď,
rozhodl jsem se ho
raději vzít a hodit
do friťáku
vyžaduje 24hodinovou péči.
Navíc se její zdravotní stav v roce
2018 zhoršil natolik, že jsem
musel opustit práci i podnikání
a zajistit jí domácí zdravotní péči
sám. A tak jako stovky dalších
rodičů, ale především maminek,

HERÁŠEK je především sociálním projektem.

jsem se dostal do situace, kdy
nám stát ani pojišťovny neumí
ani nechtějí pomoct a zůstaneme
na vše sami, v naprosto nefunkčním sociálním systému.
A tak místo, abych dál brblal,
oslovoval poslance, senátory
a házel další a další hrách na zeď,
rozhodl jsem se ho raději vzít
a hodit do friťáku. Chtěl jsem si
připomenout chuť, kterou jsem
zažil v mládí, a prvním pokusem
se to, jako zázrakem, povedlo.
Trvalo potom skoro rok, než se
mi podařilo recept zdokonalit
tak, aby se Herášek vyráběl vždy
stejným způsobem a stejně tak
i chutnal.
Kdo tvoří vaši klientelu?
Moje začátky a příprava
Herášku probíhaly v domácím
prostředí. Česká legislativa,
oproti okolním státům, neumožňuje drobnou domácí výrobu
bez nutnosti kolaudace kuchyně
a schválení hygieny. Proto jsem
v začátcích nikdy nic nevyrobil
a nikdy nic neprodal. Vytvořil
jsem systém, který jsem si pojmenoval Daruji&Daruješ
a umožnil jsem všem, kdo měli
zájem, Herášek ochutnat, napsat
mi zprávu, Herášek jsem jim
poslal nebo předal, a pokud jim
chutnal, přispěli mi libovolnou
částkou na transparentní účet.
Další klienti se seřadili do šiku
v rámci Hithit kampaně, kde

PETR ŠMÉRAL se spolu s dcerou již brzy stanou občany Prahy 8.

Herášek podpořilo více než
1100 lidí, a pomohli tak překonat cílovou částku. Herášek dnes
chutná a baví nejen dospělé, ale
hlavně děti. Užívají si ho jak
masojedlíci, tak vegani a vegetariáni. Vše bez lepku, ve slané
i sladké variantě.
Jak drobný podnikatel prožívá
všední den plný spousty
nařízení a omezení?
Nedokážu posoudit, jak prožívá svůj všední den běžný drobný
podnikatel. Můj den se řídí podle
akutních potřeb mé dcery a podle dostupných asistenčních
služeb. Podnikatelské prostředí je
velice podobné tomu sociálnímu
a je plné různých nařízení, a dokonce nesmyslných omezení.
Nicméně rozhodl jsem se vymanit z našeho sociálního systému,
proto jsem přesvědčený, že se mi
podaří naučit se dobře pohybovat v i tom podnikatelském.
Co považujete za největší
překážky v podnikání obecně?
Jedním slovem podpora.
Můžu hovořit jen ze své zkušenosti a ze svého pohledu, který
je značně vzdálen od toho běžného. Připadá mi, že se zbytečně
moc škatulkuje, normuje a data

na papíře jsou víc než skutečná
realita. Chybí jakákoliv metodika, centrální registr, informace
na jednom místě, startovací
balíčky pro začínající podnikatele nebo podpora ze strany bank
či státu.
Proto jsem hrozně rád, že se
mi díky pozitivní energii kolem
Herášku podařilo spojit a propojit s lidmi, kteří se v tomto prostředí pohybují dlouhodobě
a kteří se pro celý projekt stali
(jf)
velkou oporou.

Cíle projektu:
 Vybudovat první smažírnu
a postupně budovat další na
lokální (krajské...) bázi.
 Zaměstnat samoživitelky,
pečující, hendikepované – pokud to všem přinese kýžený
efekt.
 Část ze zisku odvádět na
podporu pečujících rodičů.
 Umožnit a zajistit lokální
výrobu specialit.
 Zajistit lokální distribuci do
obchodů jako Bez obalu,
farmářské prodejny, zdravá
výživa, veganské a vegetariánské prodejny, restaurace, do
firem pro zaměstnance, atd…
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Inzerce
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Školství
ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

Domškola – nová možnost
vzdělávání dětí
nnNasadit si sluchátka, zapnout notebook, kameru, při
pravit si učebnici, sešit, psací potřeby, pití a přihlásit se
na online hodinu. Žádná cesta do školy, aktovka, školní
přezůvky nebo zabalená svačina. Už rok je s několika
přestávkami distanční vzdělávání běžnou realitou na
většině škol.
Naše škola se zaměřuje na
němčinu a zjistili jsme, že v případě jazykového vzdělávání je
online škola srovnatelná varianta s prezenčním vzděláváním.
Některým dětem dokonce online
výuka vyhovuje víc. Učí se
v klidu ve svém pokoji a nic je
nevyrušuje. Pokud nespadne
internetové připojení, ale i to už
se děti naučily řešit.
Rozhodli jsme se využít všech
pozitivních zkušeností a od září
nabídnout zájemcům o individuální vzdělávání novou alternativu,
kterou jsme nazvali Domškola.
Žáci naší Domškoly se vzdělávají
doma s rodiči podle učebnic
a školního vzdělávacího programu naší školy v hlavních předmětech – matematika, český jazyk,
prvouka atd. Učí se podle zadání,
které posílá učitel e-mailem.
Jednou za pololetí proběhne
prezenční přezkoušení, které
ověří, jestli žák učivo zvládá.
Kdykoliv je možné konzultovat
výuku s učitelem, který bude žáka
na dálku podporovat a motivovat.
Velký důraz klademe v naší
škole na jazykové vzdělávání,

proto bude součástí Domškoly
online výuka němčiny a angličtiny v termínech a frekvenci,
které si zvolí rodiče podle časových možností domškoláků.
Doporučujeme nastavit pevný
rozvrh, který dětem vyhovuje.
Je možné online hodiny uskutečnit i v odpoledních hodinách
nebo o víkendu, pokud je to pro
děti vzhledem k jejich koníčkům a jiným aktivitám vhodnější. Žák se zároveň může účastnit školních akcí, výjezdů nebo
výletů, případně vybraných
projektů školy. Zapojení do
mimoškolních akcí školy podpoří osobní kontakt s vrstevníky a učiteli, který považujeme
za důležitý.
Naši učitelé a učitelky si za
rok fungování distanční výuky
naučili pracovat s různými
programy a aplikacemi, které
pomáhají s online vzděláváním
dětí. Existuje jich celá řada
a přibývají i nové aplikace nebo
se různě vylepšují ty stávající.
Na pravidelných poradách naši
učitelé sdílejí s ostatními kolegy
svoje dobré zkušenosti, účastní-

Sněhový pozdrav
z Libně
Učitel základní školy Bohumila Hrabala
Pavel Budský dostal nápad, ze by děti
pozdravily spolužáky ze třídy fotkou a nápisem na sněhu. Napadlo mě vám do redakce zaslat pozdrav pro třídu 3.B a tímto
pozdravit nejen spolužáky, ale i pana třídního učitele Pavla Budského a paní učitelku Jitku Kvasničkovou, kteří se o děti tak
pěkně po dobu distanční výuky starají,
a tímto všem poděkovat.
Oliver Laskowski, žák 3.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA německo-českého porozumění například pořádala pro své žáky
online karneval.

me se často také různých webinářů o distanční výuce. V dotazníkovém průzkumu jsme se
ptali všech rodičů na jejich
spokojenost s distančním vzděláváním. Velká většina rodičů
vyjádřila spokojenost a několik
z nich nám zaslalo konkrétní
připomínky, které se pokusíme
vyřešit. Při domácím vzdělávání
je velmi důležitá role rodičů,
kteří přijímají funkci učitele,
pravidelná komunikace se
školou je proto v Domškole
klíčová.

Jsme si vědomi toho, že online
vzdělávání nenahradí klasickou
školu, ale může být dobrým
řešením pro děti, kterým nevyhovuje standardní způsob chození
do školy a upřednostňují svobodnější přístup ke vzdělávání. Rok
fungování distančního vzdělávání nám potvrdil, že pro některé
rodiny by domácí vzdělávání
mohlo být vhodnou alternativou.
Rádi tyto rodiny podpoříme.
Více na www.zsncp.cz.
Pavla Krummackerová,
zástupkyně ředitelky
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Historie
BOHNICE

Na sever tramvají, metrem,
lodí nebo autobusem?
nnZ únorového vydání Osmičky víme, kudy vedly do Bohnic
nejstarší cesty, dnes si povíme o rozvoji veřejné dopravy.
Jednou z nejstarších možností,
jak se dostat do Bohnic, byly
přívozy. Bývalo jich více – u dynamitky a od Tříkrálky do Sedlce (u dnešního psince). Sedlec
byl totiž přifařen k Bohnicím,
a proto byl přívoz pro tamní
obyvatele jediným spojením
s jejich kostelem. Od roku 1897
tento loďkový přívoz provozovala obec Bohnice, s mnoha změnami je v provozu dodnes.
Existence bohnické léčebny
volala po kultivovaném spojení
s městem, a proto Elektrické
podniky připravily projekt
tramvajové tratě od tehdejší
konečné na libeňské Vychovatelně před hlavní bránu ústavu.
Součástí tratě měla být i nákladní vlečka pro obsluhu ústavního
zázemí. V Podhajských polích se
uvažovalo o stavbě vozovny.
V roce 1924 byl nakonec postaven jen úsek do Kobylis (do
dnešní zastávky Ke Stírce).

Od 31. prosince 1951 nese
nejstarší bohnická linka číslo
102. Obyvatelé Čimic chodili na
zastávku Ubikace, která se
nacházela v místech, kde je dnes
Lidl.

ROZKVĚT DÍKY SÍDLIŠTI
Zásadní změny dopravní obsluhy Bohnic přinesla výstavba
sídliště. S rychle přibývajícím
počtem obyvatel, v závislosti na
obydlování jednotlivých domů,
se začaly zavádět nové autobusové linky. Nejdříve zahájily
v únoru 1975 provoz tři linky
vedené Lodžskou a Zhořeleckou
ulicí – č. 177 (Sídliště Bohnice –
Hloubětín), 183 (Sídliště Bohnice – Ke Stírce), 202 (Sídliště

KONEČNÁ AUTOBUSU 102 z 30. let 20. století na bohnické návsi.

dnes nám. Jana Palacha) a 209
(na Stírku). V roce 1978 byly
autobusové linky prodlouženy
Mazurskou ulicí na novou smyčku (dnes Poliklinika Mazurská).

LINKY AUTOBUSŮ MĚNILY
ČÍSLA
Nejreálnějším spojením se
ukázal autobus. Už v roce 1922
do Bohnic dojížděla také jedna
z prvních poválečných autobusových linek Československé
pošty na území Prahy (pův. č.
683, později 701). Šlo ale jen
o jediný pár spojů, takže význam linky byl poměrně malý,
i když spoj byl veden z centra
města. Protože však od roku
1925 Elektrické podniky hl. m.
Prahy také už úspěšně provozovaly autobusovou dopravu,
ukázalo se ekonomičtější zavést
do Bohnic pravidelnou městskou linku od konečné tramvaje. A tak v úterý 10. srpna 1926
zahájila provoz čtvrtá pražská
autobusová linka. Byla označena písmenem C a provoz zajišťoval zpočátku v přibližně hodinovém intervalu jediný vůz.
V době návštěv ústavu byl
interval poloviční. Linka dojížděla až do středu Bohnic, ke
kostelu. V 30. letech se v ranní
špičce jezdilo už v 15minutovém intervalu třemi autobusy.

NÁSTUPNÍ ZASTÁVKA busu 200 v Sokolovské ulici v roce 1975.

Bohnice – Čakovice), tedy linky
zajišťující dopravu k průmyslovým závodům v Praze 9 a napáječ tramvaje. K nim přibyla
v dubnu téhož roku noční linka
505 na Stírku a v květnu byly
zavedeny linky 200 (Sídliště
Bohnice – Sokolovská, zajišťující
přímé spojení na metro, dnešní
Florenc) a linka 201 do oblasti
Kbel.
V roce 1976 zahájily provoz
dvě linky k obsluze zastávky
Sídliště Bohnice Jih (pozdější
Mazurská či Krakov): č. 144 (na
tehdejší nám. Krasnoarmějců,

Od roku 1973 jezdila linka č. 152
z Kobylis přes Čimice až do
Dolních Chaber.

PRODLOUŽENÍ METRA
POMOHLO
V roce 1984 bylo prodlouženo
metro do Holešovic a řada autobusů byla zavedena k zastávce
metra Fučíkova. V roce 1982
opustila tradiční „stodvojka“
ulici Ústavní, kde pak ještě
nějaký čas, jen ve středu a v neděli, jezdila účelová linka 54
(454). Po jejím zrušení v roce

1993 už městská doprava tuto
tradiční trasu nevyužívá. Od
roku 1982 jezdí městské autobusy také ulicemi K Pazderkám
a Bohnickou. V roce 1984 získaly
autobusové spojení Zámky
prostřednictvím linky 236 a 102.
Severní pražská sídliště s velkým počtem obyvatel jsou dnes
odkázána pouze na autobusy.
O zavedení tramvajové dopravy
se znovu uvažovalo i v polovině
60. let při projektování systému
podpovrchové tramvaje. Později
byla do této části Prahy navržena prodloužená trať metra C, ale
v roce 1999 bylo rozhodnuto
o tzv. krátké variantě mimo
sídliště. Zvažovalo se také zavedení trolejbusové dopravy
v celém Severním Městě a v polovině 90. let byly opět vypracovány nové projekty tramvajových tratí; myšlenka na zavedení
kolejových dopravních prostředků se prostě „tu a tam vrací“.
V roce 2004 se hlavním přestupním uzlem mezi metrem
a autobusy stala stanice
Kobylisy.
Vzpomínáte na fungování
přívozu v druhé polovině 20.
století? Máte vzpomínky či
fotky související s jakýmikoliv
dopravními prostředky? Chcete
se o ně podělit? Ozvěte se prosím. blankarosi@seznam.cz
Za tým tvůrců Blanka Rošická
Zdroj: Pavel Fojtík:
Pražský dopravní zeměpis, archiv
DPP, www.tram-bus.cz
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Sport
KOBYLISY

Beachklub Ládví má nové zázemí

nnNa jaře loňského roku začala výstav
ba nového moderního zázemí občany
oblíbeného Beachklubu Ládví. Tento
krok umožní i rozšíření nabídky spor
tovních aktivit.

Nápad na rozšíření stávajících prostor se
zrodil už před třemi lety, stavět se začalo loni
na jaře. A na co se nejen sportuchtiví občané
po uvolnění opatření souvisejících s koronavirem mohou těšit?
„Například počet kurtů na beachvolejbal
jsme zdvojnásobili na osmnáct. Na své si
přijdou příznivci stále populárnějšího
parkouru, v nové budově nechybí sál pro
cvičení, jógu i judo,“ informoval předseda
klubu Michal Novotný. Jeho podobu najdete na titulní straně. Další novinkou je
sauna.
Počítá s tím, že v dopoledních hodinách
pestrou nabídku využijí hlavně senioři
a lidé, co poté jdou do práce. Odpoledne
pak budou určena pro sportovní oddíly
a kroužky, večery zase pro veřejnost. „Přibyla také sauna a místnost na fyzioterapii.
Spousta dětí vyrostla do výkonnostních

BUDOVA KLUBU má zcela jinou podobu než před
rokem.

AŽ SITUACE DOVOLÍ, občanům bude nově k dispozici
sauna.

hráčů, takže to budou potřebovat,“ sdělil
Novotný.
Podle něj je snahou vedení klubu vybudovat na kobyliském sídlišti komunitní
místo, kde se děti vyřádí na trampolíně
i jiných herních prvcích, v létě nebudou
chybět ani vodní hrátky. Těsně před kolaudací je i nová restaurace, kde lidé najdou
spíše zdravější pokrmy. Areál je vhodný
i pro pořádání oslav a podobných akcí.
„Zkrátka chceme inspirovat a pomáhat

ostatním jít zdravím životním stylem. Aby
si u nás každý našel to svoje a cítil se jako
doma,“ uvedl šéf klubu.
U již zmíněného parkouru, sportu kombinujícího prvky atletiky a gymnastiky, přibyly nové překážky, výrazně se vylepšilo hřiště
a venkovní posilovny.
Klub stále hledá mladé hráče beachvolejbalu, vítá každého od pěti let s chutí
sportovat.
Další informace na beachklubladvi.cz. (tk)

SOFTBAL

Týmy Joudrs se těší
na extraligy
nnOnline tréninků jsme si užili více než zdrávo. Všichni hráči
i trenéři už nedočkavě vyhlíží otevření soutěží. Všechny
výkonnostní týmy se budou účastnit té nejvyšší – extraligy.
Ženy A budou chtít obhájit
loňský titul, stejně tak i juniorské áčko. Muži A se poperou
o možnost zahrát si play-off
a junioři zopakovat loňské finále
v extralize. Kromě výkonnostních složek bude k vidění i velké
množství týmu do 16 let. V dívčí,
chlapecké i smíšené kategorii
jich letos vyběhne rovnou šestnáct. Svoboda park bude také
hostit top akci – Mistrovství
Evropy žen do 18 let. Joudrs se
v loňském roce mohlo pyšnit
nejen tituly a finálovou účastí
hned tří týmů. Ale mělo i spoustu vyznamenaných v rámci cen
od České softballové asociace.
Nejlepší juniorka roku 2020
Adéla Šimůnková: Za týmovými
úspěchy stojí to, že se nám dařilo
nejen na hřišti.
MVP (nejužitečnější hráčka)
play-off Extraligy žen 2020

Eliška Slaninová: Klíčové pro
úspěch našeho týmu bylo jeho
celkové nastavení.
Trenér mládeže Petr Katz:
Učit se musí trenér neustále.
Trenérka mládeže Helena
Novotná: Nejvíce mi funguje
nadšení – moje nadšení.
Kouč roku Extraligy žen
a Extraligy juniorek do 20 let
Tomáš Kusý: Úspěchy výkonnostních týmů jsou těmi nejlepšími cenami.
Všem hráčům, trenérům,
rodičům, všem, kdo nám fandí,
děkujeme za stálou podporu.
Veliké díky našim partnerským
organizacím a partnerům.
Pokud byste chtěli, aby vaše
děti zažily tu správnou atmosféru, nejen na hřišti, ale i mimo něj,
přihlaste je v rámci celoročního
náboru „Přijď mezi nás“.
Zuzana Stronerová
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FOTBAL

V Kobylisích vzpomínají
na 2. ligu. Už šedesát let
nnV sezóně 1960/1961 dosáhlo Dynamo Kobylisy, dnešní
Admira, největšího úspěchu ve své historii. Hrálo totiž dru
hou nejvyšší soutěž. Ne však na svém stadionu, ten procházel
rekonstrukcí. Za druholigovým fotbalem museli fanoušci na
Koráb do Libně.
Mužstvo bohužel do tak těžké
Na jaře 1960 totiž Kobylisy
soutěže vstupovalo spíše oslabevyhrály A-skupinu oblastní
no než posíleno. Taky proto se
soutěže (divize, tehdy třetí nejvyšší) a postoupily výše. Legenna Korábě hrála 2. liga jen jeden
dární emeritní sekretář Admiry
ročník. Boj o záchranu byl nad
Josef Vavruška, jenž vloni odešel
síly Dynama. Zejména jarní finiš
do fotbalového nebe, říkával:
2. ligy byl z kobyliského pohledu
„Nejsem sám, kdo si myslí, že
tristní – z posledních pěti utkání
tenkrát měly Kobylisy asi nejlepneuhráli „admiráci“ ani bod…
ší jedenáctku všech dob.“
Bylo z toho poslední místo
Kobyliský fotbal táhl a několiv tabulce.
katisícové návštěvy na
Korábě byly běžné.
I proto fotbalový svaz
dospěl k závěru, že
Dynamo patří k ekonomicky silným oddílům.
Proto ho zařadil do
B-skupiny 2. ligy s převahou moravských
mužstev. Kobyliští
museli dvakrát do Brna,
do Otrokovic, Vítkovic,
Prostějova, Ratíškovic,
do tehdejšího Gottwaldova. Respekt budili
i další soupeři – Dukla
Pardubice, Spartak
Čelákovice, Slavoj (dnes
Viktorka) Žižkov…
V Otrokovicích vyhráli
„admiráci“ 2:1, Prostějov zdolali 1:0 a Ratíškovice 4:2. To byla tři
DRUHOLIGOVÉ DYNAMO KOBYLISY v roce 1961.
památná vítězství.

DRUHOLIGOVÉ DERBY Slavoj Žižkov (dnes Viktoria) versus Dynamo Kobylisy se
odehrálo před sedmi tisíci diváků. Domácí vyhráli 2:0.

To ale nic nemění na tom, že
druholigová účast Dynama patří
v historii kobyliského fotbalu na
nejčestnější místo. Čest klubu
tehdy hájili brankář Škoda
a v poli Zamazal, Kasal, Bříza,
Zeman, Novotný, Trnka, Kokoška, Somol, Němeček, Ballo,
Mácha a trenér Trnka.
Ladislav Čadský, dlouholetý
funkcionář FK Admira, měl
v těch časech čtrnáct let. Dnes
vzpomíná: „Byla to opravdu
sláva, celý týden jsme se těšili
na nedělní dopoledne, na druhou ligu. Táta pomáhal jako
pořadatel, a tak jsme na Koráb

jezdili tramvají v předstihu.
Druhá liga se hrála v podmínkách, jaké si dnes neumějí
představit hráči ani v nižších
třídách. Přípravu škvárového
hřiště, lajnování, zavěšení sítí
na branky, úklid, to měli na
starosti manželé Sládkovi.
O kabinách těžko mluvit, byly
to špeluňky. Žádné sprchy, jen
káď s teplou vodou. Návštěvy
bývaly z dnešního pohledu
neuvěřitelné, kolem hřiště se
mačkaly tři, i čtyři tisíce fandů.
Vítanou atrakcí byl cukrář, při
každém utkání chodil mezi
diváky a nabízel cukrovinky na
špejli, vše za korunu.
Pamatuji si trenéra
Trnku, byl přísný
a pokyny vydával
hodně hlasitě. V průběhu jara 1961 už
pak docházely v klubové pokladně peníze, a tak na zápasy
venku se začalo jezdit
levnějším vlakem.
Popravdě, už postup
do 2. ligy byl vrchol,
B-skupina s většinou
moravských mužstev
byla nad síly našeho
mužstva. Tak to taky
admiráci brali a ze
sestupu se nehroutili.
Ale vzpomínka je to
hezká i po šedesáti
letech.“
Aleš Pivoda, FK Admira
Foto: archiv FK Admira

DYNAMO právě ve 2. lize porazilo Železárny Prostějov 1:0. Branku vstřelil František
Novotný. Za ním vlevo odchází brankář Hanáků Ivo Viktor, pozdější mistr Evropy.
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VZPOMÍNÁNÍ

S Hrabalem jsem si nenahrabal

nnVýročí slavných spisovatelů jsou
spojená nejen s datem jejich narození,
ale i s koncem jejich životní pouti. Mým
životem se mihl i Bohumil Hrabal.

Mentor, kterého svého času pověřila doktorka Zítková z nakladatelství Mladá fronta,
aby dohlédl na moje spisovatelské začátky.
Bohumil Hrabal za to byl honorován, já za
svou snahu u Mistra Hrabala v Kersku
brigádničil.
„Co pěkného jsi mi donesl?“ zeptal se, aniž
by mi věnoval delší pohled. Odpověděl jsem
s pokusem o humor, že jsem dovlekl text,
který se jednou bude číst napříč zeměkoulí.
Bohumil Hrabal na to nic, ale delší pohled mi
už věnoval. To jsem netušil, že víc než zájem
o rukopis projevil o mou fyzickou kondici.
„Tak jo, mladej, nejdříve mi s něčím pomoz,“
a odvedl mě k septiku za domem. Nadzvedl
víko té šachtice, jejíž odér by nepřerazil ani
puch lovosické chemičky.
„Hovnocuc zase nepřijel, takže to musíme
vynosit ručně. Na záhony vedle domu. No
co koukáš, jdeme na to,“ zdvihl Mistr obočí
a sám se chutě pustil do díla. „Šoufek na
klacku mám ještě jeden,“ podal mi nádobu
s malou výčitkou v hlase, že neprojevuji
zvláštní nadšení nabírat močůvku, či co
v tom septiku všechno plavalo. Nicméně
rovněž jsem se pustil „do díla“ a přemýšlel,
zda to mám zapotřebí. Protože jsem si
v těch osmdesátých letech minulého století
vůbec neuvědomoval, s kým mám tu čest
komunikovat, i když jsem potom i trochu
páchl.
Po této nevoňavé fyzické rozcvičce se
Bohumil Hrabal uvolil si přečíst můj

Měsíc na kříži
Někteří čtenáři měsíčníku Osmička nám čas od času zasílají zajímavé a leckdy působivé snímky.
Tentokrát zveřejňujeme dílo
Miroslava Černého, který doslova
v pravý čas ze svého bytu v Bukolské ulici zachytil Měsíc na špici
kostela svatého Václava
v Bohnicích.
Děkujeme.
(red)

SPISOVATEL, publicista a textař Petr Štrompf.

rukopis. Spíše jen neučesanou hromadu
písmen, jak se na začínajícího literáta
sluší a patří. Od té doby nemám rád lihovou tužku, zejména tu červenou. Protože
můj rukopis se po Hrabalově zásahu
změnil v krvavý prostřílený terč mých
popisovaných hrdinů, z nichž nezbylo
mnoho. „Je potřeba lépe stylizovat, popisnost situací je na draka a to, co z textu
zbylo, by měl být odrazový můstek na
přepracování všeho,“ vyřkl ortel Mistr,
kterého bych v tu ránu do septiku hodil
i s tou jeho červenou lihovkou.
Tak to šlo v odměřený čas nám oběma, až
se stalo, že po dalším vypjatém úsilí to „nějakému“ Hrabalovi z Kerska nandat, mi doktorka Zítková sdělila, že moje nehynoucí
snaha v přepisech konečně doznala patřičné
úrovně k tomu, mou novelu zařadit do
knižní publikace začínajících autorů. Ano, by

jsem rád, ale zvláštní bylo,
že moje předtímní představa, jak se samou radostí opiju a pak v domě
Bohumila Hrabala vymlátím všechna okna, mě
v okamžik převzetí knižní
publikace jaksi přešla. Do
Kerska jsem dorazil
v povznesené náladě
autora, který na hrudi
hřál svou publikovanu
prvotinu. Samozřejmě
s úmyslem mu ji slavnostně předat a červenou
lihovkou vepsat do knihy
své věnování.
Bohumil Hrabal se na
knihu podíval, prolistoval pár stránek, dokonce se do jedné začetl a řekl: „Jako spisovatel si určitě nenahrabeš. Vím o tom své.
V kolik ti jede autobus do Prahy?“ Udiveně
jsem zamumlal, že asi za hodinu a půl. „To
stihneme, potřebuju....“ V ohlédnutí v čase
toho moc k vyprávění není. Snad jen poznámka, že generálka v harampádí domovního přístavku mi způsobila něco málo oděrek
na těle, nikoliv na duši. Proč taky, když jsem
zvítězil sám nad sebou to všechno vydržet,
a s odstupem času bych to absolvoval znovu.
Protože v den, kdy Bohumil Hrabal za tragických okolností zemřel, mi smutno opravdu
bylo. A vůbec jsem se necítil už jako zavedený spisovatel s dalšími knižními tituly, ale
jako idiot, kterému osud umožnil pobývat
v blízkosti někoho, kdo byl a jistě i zůstane
stále blízký celému národu.

Petr Štrompf
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ZÁBAVA

Zkuste novou
velikonoční
pátrací hru

PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
domov se zvláštním režimem
specializace na Alzheimerovu
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty

nnRadnice Prahy 8 připravuje již třetí pátrací QR hru nejen
pro děti všech věkových kategorií. Po velmi úspěšné vánoční
hře v Libni a masopustní pátračce převážně v ulicích Karlína
se budou moci děti i dospělí vydat na další, tentokrát veliko
noční putování ulicemi a parky Bohnic.
„Hra bude opět zábavná i poučná. Prověří účastníky ze znalostí
velikonočních zvyků, jarní
květeny a historie či významných míst Starých i nových
Bohnic. Hlavním cílem pořádání
her je dostat děti i dospělé pryč
od elektroniky a z interiérů do

přírody na akci, při které nehrozí
nákaza,“ uvedl ke hře jeden
z autorů, radní Michal Švarc
(Patrioti). Zhruba šestikilometrová trasa začíná od KD Krakov,
kde si účastníci budou moci
vyzvednout hrací plány. Ty si lze
vytisknout i doma (https://www.
praha8.cz/
Bohnickavelikonocni-hra).
Odměna na
úspěšné luštitele
bude čekat v OC
Krakov, které se
podílí na cenách
pro účastníky.
Trasu lze projít i ve
více dnech.
Kromě QR hry
Praha 8 vyhlásila
soutěž pro děti
o nejkrásněji vymalovanou kraslici
a výkres s velikonočními zvyky. Fota
výtvarných počinů
včetně momentek
ze hry posílejte na
michal.svarc@
praha8.cz.
(tk)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ VÝKRES a foto z masopustní QR pátračky.

Domov seniorů Vysočany
Bassova 14, Praha 9
www.dsvysocany.cz
601 526 025
775 065 565
zadosti@dsvysocany.cz
placená inzerce

Máte zájem inzerovat
v našem měsíčníku?
Chcete oslovit
64 200 domácností?

KONTAKTUJTE NÁS:
Lenka Jančijuková
e-mail: inzerce@praha8.cz
tel.: 222 805 112
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Zdravotní a sociální péče
SENIOŘI

Je možné vyhnout se
Alzheimerově nemoci?
nnV minulém čísle Osmičky jsme vám ukázali několik cvičení,
kterými můžete nejen doma procvičovat řeč a slovní zásobu.
Tentokrát kromě dalších tipů na cvičení přinášíme několik
slov o možné prevenci Alzheimerovy nemoci. Důležitou roli
v prevenci hraje právě trénování paměti a dalších kognitiv
ních funkcí.
V současné době je známa celá
řada rizikových faktorů demence. Určitou část z nich ovlivnit
nelze – například genetickou
dispozici nebo pohlaví. S jinými
se ale pracovat dá, díky tomu je
možné se demenci vyhnout, či
alespoň oddálit nástup onemocnění. K takovým rizikovým
faktorům, jimž je třeba se věnovat už ve středním věku, patří
neléčený vysoký krevní tlak,
obezita, ale také poruchy sluchu.
Už nízké hladiny ztráty sluchu
mohou zvýšit riziko rozvoje
demence. Je proto důležité
starat se i o tento smysl a v případě potíží zavčas vyhledat
odborníka, nechat si sluch
zkontrolovat a poradit se
o vhodné (a v případě sluchadel
taky dobře nastavené a seřízené)
pomůcce.

(názvy Smetanových oper),
anebo „šetři se osle“ (poloměr
Země)? Slova, která si potřebujete zapamatovat, můžete seskupit také do příběhů či básni-

ček. Rovněž může pomoci
seřadit slova dle příbuznosti do
různých skupin. Snazšímu
vybavování pomáhají nápovědy,
pomohou také poznámky a seznamy úkolů.
Věděli jste, že hodně lidí má
problém zapamatovat si jméno
a obličej člověka, který se mu
právě představil? Pokud k nim
patříte i vy, pokuste se v okamžiku seznámení najít u nového známého nějaký výrazný
rys v obličeji a pokuste se jej

nějak spojit s jeho jménem.
Podobně může v zapamatování
pomoci výrazný prvek oblečení, který má člověk, jehož
jméno se snažíme zapamatovat,
na sobě.

DŮLEŽITÁ JE OBTÍŽNOST
CVIČENÍ

Trénovat paměť a další schopnosti má smysl i v okamžiku,
kdy už člověk bojuje s Alzheimerovou nemocí. V takovém

případě je ale vhodné dobře
vybírat obtížnost cvičení a přizpůsobovat ji aktuální fázi
nemoci. S postupem nemoci je
stále vhodnější procvičovat ty
schopnosti, které má člověk
ještě zachované, což bývá to, co
bylo více trénováno po celý
život prací anebo koníčky. Může
to být spíše dlouhodobá paměť
než krátkodobá, která bývá
hodně narušena, a proto by
mohlo být její trénování příliš
zatěžující. Zatímco v dlouhodo-

Cvičení:

V cizím městě
Pozorně si pročtěte popis cesty
ke kulturnímu domu v neznámém městě, který zapsal místní
občan. Stránku zakryjte a pokuste se popis zopakovat
zpaměti, cestu případně můžete i zakreslit do plánku.
Přejděte přes přechod na
druhou stranu silnice a dejte se
rovně a dojdete přímo na
náměstí. Tam se dejte doprava
a na konci náměstí pak uličkou
zase doprava, projděte podloubím a za ním zabočte vlevo.
Obejděte pak blok zase vlevo
a tam najdete vchod do kulturního domu.
Procvičování krátkodobé
paměti. Obtížnost 2.
Jitka Suchá a Česká alzheimerovská společnost, 2020

bé paměti mohou být stále
dobře uloženy různé písně,
básničky z dětství, anebo aktivity. Inspirací pro procvičování
CO TŘEBA NOVÝ KONÍČEK?
kognitivních funkcí lidí s kogniTaké ve vyšším věku je možné
tivním deficitem mohou být
dělat v životním stylu změny,
Sešity pro trénování paměti
které snižují riziko rozvoje
a dalších kognitivních funkcí
demence – dobré je přestat
anebo Sada pro skupinový
kouřit a hlídat si svůj jídelníček.
kognitivní trénink, kterou je
To je zásadní především,
možné úspěšně použít
pokud má člověk cukrovtaké v domácím
ku. Starší lidé by si měli
prostředí.
dávat velký pozor na
Nezapomínejte trénování paměti střídat s relasociální izolaci a nedostatečnou psychickou aktixací, odpočinkem či
vitu. Dostatek žádoucích
pohybem (který je mimochodem důležitou součáspodnětů může přinést
tí prevence, nejen proto
koníček, nějaká příjemná
že může přispět k okysličinnost, popovídání si
čení mozku). Cvičit mozek
s blízkým, četba či právě
je vhodné pravidelně,
zmiňované trénování
několikrát týdně. Avšak
paměti a dalších funkcí.
cvičit unavený mozek je
Kromě pravidelného
spíš kontraproduktivní,
luštění křížovek či sudoku můžete paměť podpoproto nezapomínejte ani
řit i dalšími způsoby.
na kvalitní spánek.
Užitečné jsou mnemoTrápí Vás Vaše paměť?
techniky a další pomůcky
Potřebujete se poradit?
podporující zapamatováZavolejte na poradenní si informací. Pamatujeskou linku České alzheite si, jak nás ve škole učili
merovské společnosti
pomůcky jako „Bra283 880 346 ve všední
ProDaLi Dvě HuTaČerVi“ DŮLEŽITOU ROLI v prevenci Alzheimerovy nemoci hraje trénování paměti a dalších kognitivních funkcí.
dny od 8 do 17 hodin.(red)
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OSPOD

Složitá doba pro děti. Žijí dlouho
v nestandardních podmínkách
nnOrgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) vykonávají
svoji činnost se zohledněním a aplikací aktuálních opatření
vlády ČR, avšak v oblasti ochrany ohrožených dětí je činnost
tohoto orgánu neomezena. Vzhledem k tomu, že zhruba rok
žijí rodiny ve velmi netypických podmínkách, narůstá značně
i pracovní vytížení OSPOD.
Je přirozené, že vzniká řada
nedorozumění, ale i vážných
životních situací. Z toho důvodu
se níže dovolíme jen okrajově
„dotknout“ nejčastějších oblastí,
se kterými se občané na OSPOD
Prahy 8 obracejí. Je nutné předem připomenout, že text je
obecný a že každý rodinný
případ je jedinečný, se svými
specifiky a individuálními potřebami konkrétního dítěte. Pracovníci OSPOD jsou k zodpovězení veškerých dotazů
k dispozici na telefonních linkách a e-mailových adresách,
uvedených na webových stránkách Úřadu MČ Praha 8.

čem, se kterým nežije ve společné domácnosti, lze aktuálně
realizovat jen v případě, že je
spojen s přenocováním a „převzetím do takzvané dočasné
péče“, kdy sem dle výkladu
MPSV lze zahrnout i u nás velmi
časté „víkendové“ kontakty dětí

nesportují, neprovozují své
koníčky. Opravdu potřebují naše
ohledy a podporu více než kdy
jindy. Je pochopitelné, že i my
rodiče jsme už unavení, mnozí
z nás nervózní, když neznáme
odpovědi na řadu zásadních
existenčních otázek. Využijme
tedy, pokud je to možné, faktu,
že rodiče jsou dva. Nebojujme,
ale podělme se o odpovědnost,
péči, a dopřejme tím i sobě
alespoň krátký odpočinek. Děti
nás potřebují a přirozeně nás
chtějí usměvavé a v dobré kondici. Dokážeme to.

DĚTI, KTERÉ SI VOLAJÍ
O POMOC

KONTAKTY RODIČŮ A DĚTÍ,
KTEŘÍ NEŽIJÍ V JEDNÉ
DOMÁCNOSTI
Právo dětí a rodičů na vzájemný
osobní kontakt, práva dětí na
výchovu a péči oběma rodiči,
patří bezesporu k nejzákladnějším a nejkrásnějším právům
každého z nás. OSPOD Prahy 8
každý den kontaktují rodiče,
kteří si s nastalou situací nevědí
rady. Doposud byla situace
taková, že právu na osobní
kontakty dětí s osobami blízkými byla udělena výjimka. Aktuální usnesení vlády však vůbec
poprvé od počátku omezujících
opatření nezahrnují výjimku
pro zachování kontaktu osob
blízkých, včetně kontaktu rodičů s dětmi. Vzhledem k zákazu
volného pohybu osob lze dle
výkladu Ministerstva práce
a sociálních věcí (MPSV), odboru
rodinné politiky a ochrany práv
dětí, cestovat za dítětem, se
kterým nežije rodič ve společné
domácnosti jen v případě, že jej
převezme do trvalé, či dočasné
péče, anebo že za ním podniká
cestu z důvodů zajištění nezbytných potřeb, či v případě neodkladné pomoci. Tedy právo
dítěte na osobní kontakt s rodi-

a může v případě potřeby přivolat pomoc ohroženému dítěti
kdykoli, 24 hodin denně. I v tomto případě si však OSPOD dovoluje apelovat na pochopení
a trpělivost. Je zřejmé, že v situaci, kdy rodiny a především děti
jsou dlouhodobě uzavřené ve
svých domácnostech, přišli
všichni, co žijí společně v domech, o své rituály, včetně chvil,
kdy býval v domě klid, který
bylo možno využít k relaxaci,
odpočinku, či naopak k přemýšlení a tvůrčí činnosti. Již rok je
všechno jinak. Než sepíšeme
stížnost ohledně toho, že nás
rodina ve vedlejším bytě ruší,
pokusme se prosím zamyslet,
zda není potřeba jen více pochopení a nadhledu.

s rodiči. Ve všech ostatních
případech je nutné nahradit
tyto kontakty jinou distanční
formou. Jakkoli se jedná o omezené období, jedná se o zásah do
práv dětí, který může pro některé být stresující, až traumatizující. Je proto podstatné a MPSV
doporučuje, aby kontakty u dětí,
které se nemohou osobně setkat
se svými rodiči, byly nahrazovány co nejčetnějšími jinými
spojeními s rodiči a nebyly
odmítány bez dalšího. V souvislosti s výše popsaným prosíme
rodiče dětí v Praze 8, pojďme
dětem příkladem. Kooperujme
se svým rodičovským protějškem a využijme nastalých
opatření k tomu, abychom
akcentovali důležitost rodinných příslušníků. Mějme prosím
na paměti, že děti žijí již velmi
dlouho ve značně nestandardních podmínkách. Nestýkají se
s kamarády, nechodí do školy,

OZNÁMENÍ
O ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ
V poslední době se mnohonásobně zvýšily počty přijatých oznámení o možném zanedbávání, či
dokonce podezření na týrání
dětí. Obyvatelé Prahy 8 oznamují zvýšený výskyt rodinných
konfliktů, nadměrného užívání
alkoholu i jiných návykových
látek. Děkujeme všem občanům
Prahy 8, kteří nejsou lhostejní ke
svému okolí. OSPOD Praha 8
prošetřuje i v době nouzového
stavu osobně každé takové
oznámení, bez ohledu na způsob
jeho podání. Podstatné je připomenout, že v případě vyhroceného rodinného konfliktu a existující obavy o zdraví a život dětí je
vhodné nečekat a neprodleně
přivolat Policii ČR (linku 158).
Policie situaci v rodině prošetří,
a co je podstatné, má spojení na
pohotovostní službu OSPOD

Za skutečně alarmující považuje
OSPOD Prahy 8 stav, kdy se na
něj obracejí podstatně více než
kdykoli jindy samy děti a žádají
o pomoc. Často bohužel už
nechtějí žít doma, mají sklony
k sebepoškozování, útěkům
z domova. Je to změna, která
byla OSPODy zaznamenána
nejen v Praze 8. V této souvislosti přímo vyzýváme všechny děti
a dospívající mládež z osmé
městské části, obracejte se na
nás, pojďme si povídat o všem,
co vás trápí, anebo zajímá. Jsme
tu pro vás.
Kontakty najdete na webových stránkách Úřadu městské
části Praha 8 a navíc, existují
i další možnosti, kam se můžete
obrátit o pomoc či kde si můžete
popovídat i anonymně (tedy bez
toho, abys řekl/a své jméno).
Můžete například kontaktovat pracovníky Jdidoklubu na
online chatu, nebo se obrátit na
nonstop Linku bezpečí, která je
zdarma (volat lze kdykoliv, tel.
č.: 116 111), či nonstop linku
Dětského krizového centra (tel.
č.: 241 484 149, 777 715 215).
Kontaktovat je můžete i na
chatu či Skypu. Tito pracovníci
se zaměřují na podporu dětí
a dospívajících, kteří to
potřebují.
(red)
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Zdravotní a sociální péče – CAP
CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

Cesta od mozkové
mrtvice až k lektorství
nnCentrum aktivizačních programů Praha 8 funguje v omeze
ném provozu, ale těšíme se na vás při individálních aktivi
tách, například protahovacím cvičení na židli. Místo tradiční
ho programu přinášíme motivační článek o jednom
z dobrovolníků CAP.
Zdeněk Vévoda, který je oblíbeným
lektorem na zdravotní cvičení
a trénování paměti, se díky svému
úsilí vypořádal s následky zdravotních problémů a nyní je velkým
příkladem pro ostatní.

ZDENĚK VÉVODA (69 LET)

Příběh Zdeňka Vévody, diplomovaného trenéra, klienta a lektora
CAP, je důkazem toho, že když
člověk pasivně nepodléhá nemoci a začne na sobě aktivně pracovat, opravdu může následky
svého onemocnění zmírnit či
zcela odstranit. A jak sám říká:
„Je jedno, jestli jde o mrtvici,
Parkinsona či Alzheimera, pokud s tím začnete aktivně pracovat, dostanete se z toho.“ Toto
jeho tvrzení dokládá i řada
publikací, které mu pomohly
pochopit, že poškození mozku
lze změnit (např.: Mozek, duše
a tělo – Johann Caspar Rüegg;
Váš mozek se dokáže změnit –
Norman Doidge; Jak přelstít
Alzheimera – MUDr. Kenneth,
S. Kosik a Alisa Bowmanová aj.).

JAK TO VŠECHNO BYLO

Po mrtvici Zdeněk Vévoda
prodělal operaci mozku a byl
sedm týdnů v bezvědomí. Ne-

procházím se pěšky třeba z Vyšehradu až do Bohnic, nyní zkouším
chodit bos. Neustále vyhledávám
nové aktivity a činnosti. Zbavit se
následků po mrtvici považuji za
nejdůležitější úkol, který je třeba
plnit až do konce života.“
Právě snaha aktivně vyhledávat nové činnosti přivedla pana
Vévodu na jaře roku 2014 do
CAP Mazurská. V roce 2015, kdy
lektorka zdravotního cvičení, na
které pravidelně docházel,
ukončila svou činnost, převzal
kurz po ní. Přiznává, že hlavním

mohl polykat a místo slov vydával pouze nesrozumitelné slabiky. Učil se znovu mluvit, sedět
a chodit jako malé dítě. Byl zcela
závislý na pomoci druhých. Jeho
postoj k nemoci zásadně ovlivnila návštěva jeho přátel horolezců. Postavili ho před chodítko
a řekli: „My ti to chodítko držet
nebudeme, nebudeme tě brzdit,
musíš chodit sám.“ A pouze ho
jistili zezadu pro případ, že by
upadl. Neustále ho vedli k samostatné aktivitě, posilovali jeho
vůli a pomohli mu překonat
lítost a pasivní přístup.
„Pochopit, co je mozková mrtvice a jak k ní přistupovat, mi trvalo
pět let a pak se vše začalo zlepšovat. Když se chcete zbavit následků po mrtvici, nemůžete spoléhat
jen na lékaře, fyzioterapeuty
a další odborníky, musíte začít
aktivně vyhledávat a neustále
realizovat různé činnosti, které
pomáhají zlepšovat váš stav.
Zpočátku jsem trénoval pět až
deset hodin denně, abych se
dostal z toho nejhoršího. Neustále
cvičím svůj mozek pomocí PC
programu BrainJogging, dělám
různá zdravotní cvičení, čtu
odborné publikace, pravidelně
navštěvuji CAP a Sdružení CMP,

ZDENĚK VÉVODA byl po operaci
mozku sedm týdnů v bezvědomí.

impulsem nebyla touha pomáhat druhým, ale vlastní potřeba
být aktivní a pracovat na sobě.
Když se stal lektorem, o to víc ho
to nutilo zdokonalit svou řeč.
Kromě kurzu zdravotního cvičení vede i cvičení na židlích, kurz
BrainJoggingu na PC a realizuje

i hromadné procházky v Bohnicích. Za ty roky, co ho známe,
učinil neuvěřitelné pokroky a to
je velkou inspirací nejen pro
naše klienty, ale i pro nás.
Vzniklo pro vás video, kde si
můžete vyslechnout příběh Zdeňka Vévody přímo od něj. Naleznete
ho na facebooku https://www.
facebook.com/cappraha8.
HAPPYneuron BrainJogging
je kompletní program pro trénink mozku s využitím počítače.
Umožňuje udržovat mozek
člověka ve formě odpovídající
podstatně nižšímu věku. Trénujete posilování paměti, koncentraci, řečové funkce, logické
myšlení, vizuálně-prostorovou
orientaci a další schopnosti.
Program zaznamenává výsledky,
sleduje pokroky a odměňuje.
Vyhodnocuje trvale váš kognitivní profil, eviduje vaše zlepšení
a radí, jak a s čím pokračovat.
Díky němu jsou pokroky mnohem výraznější. Doporučená
doba tréninku je třikrát týdně
30 minut. Uživatel nemusí mít
žádné počítačové dovednosti,
pouze pohybuje myší a využívá
klávesnici. Kognitivní trénink je
vědecky nejlépe podložená cesta
k léčbě Alzheimerovy choroby.
Tento program nyní bohužel
není k dostání, ale v CAP je již
řadu let nainstalovaný v PC
učebně, takže můžete trénovat
alespoň tam na kurzu se Zdeňkem Vévodou.
(red)

Vyluštěte doplňovačku a získejte detektivku
Máme radost, když vás můžeme
inspirovat a pomoci vám překlenout
toto náročné období, spustili jsme
facebookovou stránku CAP Praha 8
a i v tomto čísle vám posíláme doplňovačku o knižní ceny. Trénování
kognice je nesmírně důležitou aktivizační činností. Výhercům z březnového čísla gratulujeme a uveřejňujeme
jejich iniciály. Jsou to tentokrát tři
dámy: paní V. D., paní R. B. a paní
H. Š., které byly již obeslány s informací o převzetí výhry. Tajenku dubnové doplňovačky, prosíme, zasílejte
na e-mail místostarostky Vladimíry
Ludkové (vladimira.ludkova@praha8.
(cap)
cz), která věnovala ceny.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

vývoj

2.

národní strom

3.

uvážit

4.

název stanice metra

5.

fialový drahokam

6.

1. jarní květina

7.

zabijačková pochoutka

8.

jednotka tlaku

9.

vznětlivý člověk

10. slitina mědi a cínu

10.
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POMOC SENIORŮM

Voláme si a je to fajn...

nnV minulé Osmičce jsme avizovali, že se s vámi podělíme
o zpětnou vazbu účastníků a předáme podrobnější informace
k projektu „Studenti volají seniorům“. Ten společně organizu
jí příspěvkové organizace Městské části Praha 8 – Gerontolo
gické centrum a Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8.
Můžeme si myslet, že po telefonu
se moc nevyřeší, ale opak je
pravdou – když dají dva hlavy
dohromady, byť takto na dálku, je
to vždy lepší, než když je člověk
sám. Třeba i s drobnými problémy dokáže student poradit.
Nejedná se ale jen o charitativní
projekt a pomoc seniorům, jak by
se mohlo na první pohled zdát.
Naopak, i pro studenty je tahle
doba těžká, nezažili ještě zákazy
vycházení, cestování a další
omezení. A tady jim mohou starší
lidé poradit, jaké jsou dobré
strategie, aby to překonali.
Projekt funguje od loňského
listopadu. Od té doby proběhlo
více než 130 telefonátů a je do něj
zapojeno přes 30 lidí, kteří spolu
chtějí vzájemně komunikovat.
Pokud byste měli zájem se
v této „uzavřené době“ účastnit
se milého telefonického setkávání, kontaktujte Michalu Peškeovou (tel.: 608 961 114, e-mail:
michala.peskeova@gerontocentrum.cz) či Renatu Handlovou
(tel.: 226 291 583, e-mail: renata.
handlova@sospraha8.cz).

CO NA PROJEKT ŘÍKAJÍ
STUDENTKY?

„Pokud není člověk zdravotníkem nebo sociálním pracovníkem, vlastně neví, jak v této
složité době přidat ruku k dílu,

jak pomoci. Volání seniorům mě
nadchlo, stačí k tomu jen telefon
a nadšení, a pak už se můžou dít
věci. Jenom tohle stačí pro to,
aby člověk na druhé straně
pookřál na dalších pár dní, aby
se zasmál, přišel na jiné myšlenky a pocítil, že na něj někdo
myslí. Nikdy jsem se s „mým
seniorem“ na druhé straně
neviděla, přesto mohu říct, že je
to můj přítel, že mi není jedno,
jak mu je a co prožívá, zajímá mě,
o čem přemýšlí, co ho trápí a co
ho těší. A stejně tak i on se
zajímá o mě. Ačkoli oba víme, že
v životě je mnoho těžkostí,
pomáháme si je nést a učíme se
spolu vidět na světě to krásné...
a stačí k tomu jenom ten telefon
a trochu nadšení!“
Studentka K. Š.
„Já sama mám se seniory již
zkušenost, když jsem minulý rok
docházela do domova pro seniory jako dobrovolník. Obecně
v mezigeneračních rozhovorech
vidím velký přínos, mladí jsou
schopni seniorům poskytnout
mladistvý pohled na situaci
a senioři nám mladším zase
předávají své životní zkušenosti.
Dělá mi radost, když mohu
seniorce pomoci třeba vyhledáním něčeho na internetu. Už
několik let nemám babičku,

rozhovor se seniorkami je pro
mě příjemnou vzpomínkou na
ni. Psychická podpora je
oboustranná, díky seniorkám
získávám nadhled nad situací
a pomáhají mi si vytvářet hodnoty toho, na čem v životě
opravdu záleží.“
Studentka Marie

ZPĚTNÁ VAZBA SENIORŮ

„Na projekt se mi ozvala studentka filosofie, která studuje v Praze.
Moc hezky jsme si povídaly. Naše
telefonování stále pokračuje.
Volá mi jednou za 14 dní. Povídáme si o současné situaci, ale
i o spoustě zajímavých věcí
(dějiny, historické události, o zahrádce). Je to pro mne velké
osvěžení. Nabídla mi, že by za
mnou přijela a šla by se mnou na
procházku. Zatím jsme v této
době procházku neuskutečnily.
Byla bych ráda za volání dalších
studentů. Moc děkuji za účast
v projektu. Je dobře promyšlený.
Pro důchodce velmi užitečný
a jde příkladem toho, jak se mají
studenti chovat k seniorům.“
Eva V.

CO SI MYSLÍTE
O PROJEKTU?

Vždy je dobře, když spolu lidé
mluví. Zde zejména jde o dvě
rozdílné generace, které ale
určitě mohou najít společnou
řeč. Ve sdělovacích prostředcích
někdy redaktoři nebo moderátoři uvádějí, že jim chybí názor
a zkušenosti starších lidí, pak
zde se to může napravit. Určitě

tento projekt je velmi záslužný
a přináší dobré zážitky oběma
stranám. Skutečnost, že mladí
lidé jsou budoucností našeho
národa, mně dává optimismus
vzhledem k bezchybnému
vyjadřování a chování mé
konzultantky.

JAK PROBÍHÁ KOMUNIKACE
SE STUDENTEM?

Domlouváme se na určitém dni
a hodině našeho hovoru a já se
vždy těším. Dívka má velmi
příjemný hlas a také výbornou
slovní zásobu, což je pro ni velmi
důležité. Toto jí neříkám, ale
taková kultivovanost je velmi
potěšující. Po úvodních slovech
– jak se máme a vyjádření např.
k jejím vykonaným zkouškám
následuje hovor na určité téma,
např. určitou část dějin, kde
zvláště upozorňuji na momenty,
které jsou zcela psychologické,
neboť to je její studium. Protože
já se velmi věnuji dějinám, kde
vyhledávám dobu nebo osobnosti, o kterých budu na CAPech
přednášet, nabízím jí takovou
možnost dle jejího zájmu. Velmi
se v tom shodneme. Měla např.
zájem o určitou dobu panování
Františka Josefa I., což pro mě
nebyl vůbec problém, také vč.
jeho nešťastného bratra Maxmiliána. Protože miluji Prahu, líčila
jsem jí atmosféru na Malé Straně, jak ji popsala Jindřiška Smetanová. Ovšem v naší krásné
zemi mám více míst, která stojí za
povídání.
Helena K.
(red)

KOBYLISY

RoSa otevřela „zdravou“ restauraci
Rezidence a komunitní Cent
rum RoSa pro seniory v Praze 8
bude bojovat proti nemocem
zdravým jídlem. Přímo v domě
se totiž od 1. března otevře
nová restaurace.
Milovníkům dobrých chutí
nabízí čerstvé jídlo připravené
z lokálních zdrojů formou moderního bistra. RoSa tak potvrzuje, že pokračuje v konceptu
propojení generací. „Koncept
restaurace MyChef přesně
odráží to, co chceme. Věříme, že
dnešní senioři rádi ochutnají
moderní jídlo, nelpí pouze na

tradiční české kuchyni. Zároveň
věřím, že moderní bistro přiláká
také lidi z okolí, kteří si tak
mohou dát v RoSe oběd nebo
večeři, vzít si jídlo s sebou, a tím
celý náš projekt komunitního
bydlení zase získá další rozměr,“
říká Anna Ježková, zakladatelka
Centra a Rezidence RoSa.
Jídlo připravuje v nové restauraci šéfkuchař Marcel Radu,
který se vrátil do Prahy s dvacetiletou praxí ze zahraničí. Originální pokrmy chce MyChef vařit
podle sezóny a nabídky místních
farmářů. „Některá jídla budou

paleo, nebo keto friendly, nabídneme také naše dezerty bez
cukru, chleby bez lepku, ale
pochutnají si také ti, kterým cukr

ŠÉFKUCHAŘ MARCEL RADU bude
vařit sezónní pokrmy.

ani lepek nevadí. Potrpíme si na
detailech, například na dochucení jídel, nebo servisu našim
hostům. Důležité je pro nás, aby
si lidé naše jídlo vychutnali co
nejlépe a dobře se po něm cítili,“
upřesňuje vizi restaurace Kristina Tayara, jedna z majitelek.
Provozovatelé restaurace
v RoSe chtějí při přípravě jídel
i servisu čerpat právě ze zkušeností ze zahraničí, především pak
z Anglie, Německa a Rakouska.
Více informací najdete na
www.rezidencerosa.cz a www.
centrumrosa.cz.
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Inzerce
``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694, josef.
bazant72@seznam.cz
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy
a montáž vodovodních baterií,
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček, vodo
měrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 737 415 417.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ A KANALIZACE,
veškeré instalatérské práce,
topenářské práce. Nepřetržitě!
Rekonstrukce koupelen a byto
vých jader. Tel.: 603 421 968,
737 415 417
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE revize
domů, SVJ, BD, škol. Odstranění
revizních závad, nová el. vedení,
opravy v bytech a domech,
www.elektrikarerben.cz.
T.: 604 516 344
``REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ,
spolehlivost a 10% sleva,
demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698

``OPRAVA ŽALUZIÍVÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ
PLASTOVÝCH OKENVERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA
LODŽIE-SÍTĚ PROTI HMYZU Tel.:
733 720 950, pavel.janci@email.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ,
bytových jader, malování, www.
malreko.cz, tel.: 603 410 942
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
``ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY,
pergoly, baldachýny, plisé, sítě
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže,
čalounění dveří+ těsnění. Zdeněk
Petříček, tel.: 606 350 270,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
``ELEKTRIKÁŘ nové rozvody.
Zjištění závad a opravy. Výměna
rozvaděců. Tel.: 608 278 778.
POLACEK.L@seznam.cz
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551
``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 728 324 916
``MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU
rychle, kvalitně a čistě,
tel.: 736 734 947

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

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

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

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

``PLYNAŘ– INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032
``Provádíme sádrokartonářské
práce (stropy, příčky, předstěny,
půdní vestavby, akustické
odhlučnění, bytová jádra). Dále
provádíme zednické a malířské
práce. Tel.: 605 075 095.
Milos.Verner@email.cz
``ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ
Provádím veškeré zednické,
malířské, obkladačské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytu domu, nebytových prostoru.
Volat 606 125 116.
``ELEKTRIKÁŘ VESELÝ.
Tel.: 602 881 859

NOVÉ BYDLENÍ
PRO SENIORY

SLUŽBY

``ČISTĚNÍ KOBERCŮ
A SEDAČEK, MYTÍ OKEN,
OPRAVA ŽALUZIÍ, ÚKLID
A VYKLÍZENÍ BYTŮ, DOMŮ
A SKLEPŮ, ČIŠTĚNÍ GARÁŽÍ,
Tel.: 602 835 102
``HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170
``!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU! Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv za rozumnou
cenu. Stěhování. Tel.: 773 484 056
``SERVIS PC pro Prahu 8 a 9 aj.
Tel.: 604 552 758 i u Vás doma.

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021
Rezidence Jasmín je nový bytový komplex,
který přirozeně propojuje ubytování a péči
o seniory. Klienti si mohou dle svých přání
a potřeb vybrat mezi pronájmem bytu v rámci rezidenčního bydlení, nebo lůžkem s komplexní péčí o seniory a nemocné v domově
se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME.
Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat
rodiče dětí narozených
v letech 2020 a 2021 na

Vítání
občánků
Prahy 8
14. a 15. června 2021

Více informací na

www.rezidencejasmin.cz
+420 602 725 547
+420 725 499 999
info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín
ulice Řešovská
181 00 Praha 8 – Bohnice
placená inzerce
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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 16. května 2021
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.

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

ŘEMESLNÍCI
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``POTŘEBUJETE VYKLIDIT
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme
a odvážíme z těchto míst: půdy,
byty, sklepy, dvorky, zahrádky
atd. Levně, tel.: 702 410 965. 7 dní
v týdnu.

``SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY
a vysokou trávu našimi stroji.
Odstraníme také křoví, nálety,
zlikvidujeme odpad.
Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz

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

``PRODEJ MOLITANŮ, koženek,
potah. Látek. Matrace na míru.
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem
domu, Praha 4 - Pankrác.
Tel.: 241 402 270,
www.molitany.cz

``VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU,
SKLEP, DŮM. Volejte tel.:
608 884 148. Ceny dohodou.
``VÝROBA, OPRAVY, MONTÁŽ
ŽALUZIÍ, ROLET, sítí do oken,
spouštěcích garnyží. Prodej
drobného železářského zboží.
U Pazderek 146, P 8,
tel.: 774 858 102
``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY A KEŘE
motorovými nůžkami, včetně
odvozu odpadu. Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz/plot
``SEKÁME TRÁVU na zahradách
naší motorovou sekačkou včetně
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz/trava
``ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE do
15m z naší hydraulické plošiny.
Řežeme, tvarujeme i likvidujeme
vysoké túje, stromy a živé ploty.
Tel.: 724 006 275, e-mail: info@
pvj-group.cz, www.pvj-group.cz

``DÁMY S LUXEM - čištění
koberců a sedaček profi strojem
KÄRCHER. Praxe 8 let.
Tel. 732 212 022
``Hodinový manžel elektro, voda
a další práce. 40 let praxe na rek.
bytů. Tel.: 602 366 135
``ŠITÍ-nabízím drobné opravy
oděvů a doplňků do domácnosti.
Tel.: 737 762 652.
``"KOTEL-KARMY-VAFKYSPORÁKY –
kvalitní a rychlý servis.
PLYNEL.CZ. Jiří Kudela. TEL.:
776 120 919, info@plynel.cz"
``NON STOP - ELEKTROPRÁCE
Tel.: 603 382 746, 775 910 853
``KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ vč.
odvozu. T.: 604 512 294
``INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE - ÚKLID
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA ZAHRAD
Tel.: 602 835 102
``Trápí vás počítač? Počítejte
s námi! Provádíme čištění, opravy,
instalace, aktualizace, konzultace,
obnovu dat i výkup zařízení.
Volejte 731 732 737. Těšíme se na
vás. Váš itcan.cz

www.praha8.cz

``Nabízíme stříhání, trimování,
poradenství a veškerou
úpravu psů, dle standardů
i dle přání majitelů v nově
zrekonstruovaném salónu na
Invalidovně. TEL: 773 997 132.
REALITY POPTÁVKA

``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 –
3+1 v Praze 8 a 9. Tel.: 778 085 837
``Koupím byt nebo menší domek
v Praze a blízkém okolí. Na
vystěhování nespěchám, lze i na
dožití. Platba ihned. Vyplatím
dluhy i exekuce. Tel.: 608 661 664
``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE UŽÍVAT.
Vykupujeme byty i s dluhy
nebo v exekuci. Platba ihned
v hotovosti. Tel.: 739 665 455
``KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ
DŮM, VILU, pozemek jakkoli
velký i spoluvlast. podíl s právní
vadou, exekucí, nežádoucím
nájemníkem. Formality vyřídím.
I na dožití. Tel.: 603 420 013.
``Koupím byt v Praze 8, přímo od
majitele. Tel.: 604 617 788
``Koupím chatu, chalupu do
50 km od Prahy v dobrém
i špatném stavu. Děkuji za
nabídku, tel.: 720 031 400
REALITY SLUŽBY

``MARTIN KRATOCHVÍL
– REALITNÍ MAKLÉŘ NA
DOPORUČENÍ pro Prahu 8.
Osobní přístup. 20 let zkušeností
na trhu. NEJVÝHODNĚJŠÍ
CENY při prodeji a pronájmu vaší
nemovitosti. Zdarma tržní odhad
a poradenství. Spolehlivost.
www.martinkratochvil.cz.
Tel.: 777 150 350
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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
``GARÁŽOVÉ STÁNÍ
K PRONÁJMU V ULICI
KŘIŽÍKOVA PRAHA 8 ZA
2100 KČ. TEL.: 602 288 444.
``PRONAJMU GARSONKU NA
PRAZE 7 ZA 12 000 KČ + POPL.
TEL.: 602 288 444
NÁKUP – PRODEJ

``AUTO DO 30 000 Kč koupím.
Tel.: 602 889 740
``ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
``KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI,
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400
KRÁSA

``PEDIKÚRA (I MOBILNÍ),
REFLEXNÍ masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
VÝUKA – KURZY

``Výuka kytary začátečníci
a pokročilí. Hnězdenská.
Tel. 736 287 212
NABÍDKA PRÁCE

``Hledáme kolegy pro montáže
žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu.
Volná pracovní doba, odměna
dle počtu zakázek, rozsah
práce dohodou. Vhodné i jako
přivýdělek. Jednoduché
montáže, zapracujeme. Kontakt
písemně na gato@gato.cz,
telefon: 777 038 000

placená inzerce

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
Září 2020

 Scholtz Viktorie

JUBILEA
Duben 2021

 Jandová Izabela

Dne 7. 4. oslavil pan Ing.
Jiří Trojan
svých krásných 95 let.
Milý tatínku,
přejeme Ti
pevné zdraví, stále dobrou náladu
i životní optimismus do dalších let. Jsi báječný! Tvá dcera
Šárka s rodinou, vnoučata Dan
a Lenka i Sherry a přátelé.

Beneš Antonín
Kříž Ota
Lavička Albert
Sem Kryštof
Voříšková Gabriela

Říjen 2020
Riebauer Eliáš

Listopad 2020
Janovcová Rebeka
 Loudová Bára

Vraná Nina

 Kučík Mikuláš

Prosinec 2020
Hasík Teodor
Lambert Štěpán
 Vokurka Tadeáš

Únor 2021
 Tekin Güney Benjamin
 Marušáková Anna

Dne 11. 4. oslaví Ludmila
Linová 75. narozeniny. Lidunko, k tvým krásným narozeninám vše nejlepší, stále dobrou
náladu, pohodu a hlavně zdravíčko do dalších let Ti přeje
kamarádka Irena s rodinou.

Ke gratulantům
se připojuje
i MČ Praha 8:

Leden 2021
 Baborský Tomáš

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

„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.

Vážení spoluobčané,

Odešel Ján Mahor

• v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás,
prosím, kontaktujte na telefonních číslech 222 805 170
nebo 601 306 107, popřípadě na e-mailové adrese: osmicka@praha8.cz.

Ján Mahor, čestný občan Prahy 8, vynika
jící házenkářský trenér a zakladatel
házené v Sokole Kobylisy II, zemřel
po krátké těžké nemoci 27. února
2021 ve věku 80 let.

• Fotografie a text zveřejňujeme jak v tištěné podobě
časopisu Osmička, tak v elektronické verzi umístěné na
webových stránkách www.mesicnikosmicka.cz.
• Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do tří
měsíců věku v době uveřejnění. Dále zveřejňujeme jméno
a příjmení u dětí do šesti měsíců věku, ostatní pouze
pokud je volné místo.

„Věříme, že si na tohoto vzácné
ho člověka, který házenou žil
a přivedl k ní nepočítaně ma
lých sportovkyň, s námi vzpo
menete. Přestože jsme teď velmi
smutní, brzy si jistě s úsměvem
zavzpomínáme na všechny chví
le, které jsme s ním prožili.“
Členové a přátelé TJ Sokol Kobylisy II
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Servis
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita

Datum

Čas

Lokalita

Datum

Čas

Kandertova x Lindertova

1. 4.

13:00–17:00

Havlínova x Pohnertova

29. 4.

14:00–18:00

Hlivická

1. 4.

15:00–19:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

29. 4.

15:00–19:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

6. 4.

14:00–18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

30. 4.

13:00–17:00

Brandýská x Ke Hřišti

7. 4.

13:00–17:00

Služská x Přemyšlenská

30. 4.

14:00–18:00

Havlínova x Klíčanská

7. 4.

13:00–17:00

Ke Stírce x Na Stírce

30. 4.

15:00–19:00

Petra Bezruče x U Pískovny

7. 4.

14:00–18:00

Kašparovo náměstí

7. 4.

15:00–19:00

Trojská x Nad Trojou

8. 4.

13:00–17:00

Kollárova x Pernerova

8. 4.

14:00–18:00

Frýdlantská

8. 4.

15:00–19:00

Písečná x Na Šutce

9. 4.

13:00–17:00

Korycanská x K Ládví

9. 4.

13:00–17:00

Fořtova x Okořská

9. 4.

Kurkova (parkoviště)

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY
Lokalita

Datum

Čas

Brandýská x Ke Hřišti

1. 4.

13:00–17:00

Do Údolí x Libeňská

1. 4.

14:00–18:00

U Draháně 163/9

4. 4.

09:00–12:00

Klecanská x Na Ládví

8. 4.

13:00–17:00

14:00–18:00

Turská x K Větrolamu

9. 4.

15:00–19:00

10. 4.

08:00–12:00

Přádova x Nad Hercovkou

11. 4.

13:00–16:00

Roudnická (za Bešťákovou)

10. 4.

08:00–12:00

Modřínová x Javorová

12. 4.

14:00–18:00

Libišská (parkoviště)

10. 4.

09:00–13:00

Střížkovská 64

15. 4.

13:00–17:00

Lindavská

10. 4.

10:00–14:00

Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna

16. 4.

13:00–17:00

Modřínová x Javorová

13. 4.

14:00–18:00

Nad Popelářkou 177/12

17. 4.

08:00–12:00

Klecanská x Na Ládví

14. 4.

13:00–17:00

Nad Rokoskou x Na úbočí

17. 4.

10:00–14:00

Kubíkova

14. 4.

13:00–17:00

Kandertova západní konec

18. 4.

09:00–12:00

Havránkova x Šimůnkova

14. 4.

14:00–18:00

Na Hranicích x Kočova

20. 4.

13:00–17:00

Kubišova x Gabčíkova

15. 4.

13:00–17:00

K Mlýnu x Chorušická

21. 4.

13:00–17:00

Na Pěšinách x Pod Statky

15. 4.

14:00–18:00

Fořtova x Okořská

21. 4.

14:00–18:00

Mazurská

16. 4.

13:00–17:00

Pernerova x Sovova

21. 4.

15:00–19:00

Na Vartě

16. 4.

14:00–18:00

Na Dílcích

23. 4.

15:00–19:00

Na Žertvách x Vacínova

17. 4.

08:00–12:00

Kubišova x S.K. Neumanna

25. 4.

13:00–16:00

Nad Popelářkou x Nad Strání

17. 4.

09:00–13:00

Přemyšlenská x Chaberská

26. 4.

15:00–19:00

Kubišova x Pod Vlachovkou

19. 4.

13:00–17:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

27. 4.

13:00–17:00

Na Pecích x Chaberská

19. 4.

13:00–17:00

Přívorská x Hanzlíkova

29. 4.

13:00–17:00

Prosecká x Františka Kadlece

19. 4.

14:00–18:00

U Pekařky x Pod Bání

30. 4.

13:00–17:00

Pakoměřická x Březiněveská

19. 4.

15:00–19:00

Kubišova x S.K. Neumanna

20. 4.

13:00–17:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí

20. 4.

14:00–18:00

Křivenická x Čimická

20. 4.

15:00–19:00

Na Dlážděnce x U Sloupu

21. 4.

13:00–17:00

Braunerova x Konšelská

22. 4.

13:00–17:00

Nekvasilova

22. 4.

13:00–17:00

Pernerova x Kubova

22. 4.

14:00–18:00

U Pekařky

22. 4.

15:00–19:00

Valčíkova x Na Truhlářce

23. 4.

13:00–17:00

Pivovarnická (proti domu č. 7)

23. 4.

13:00–17:00

Pobřežní x U Nádražní lávky

23. 4.

14:00–18:00

V Zahradách x Na Sypkém

26. 4.

13:00–17:00

V Zámcích (u domu 51 / 64)

26. 4.

13:00–17:00

Drahorádova

26. 4.

14:00–18:00

Dolejškova x U Slovanky

27. 4.

13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská

27. 4.

14:00–18:00

Chaberská x Líbeznická

28. 4.

13:00–17:00

K Haltýři x Velká skála

28. 4.

13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická

28. 4.

14:00–18:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

28. 4.

15:00–19:00

Šimůnkova (slepý konec)

29. 4.

13:00–17:00

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?

Rozhodne NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. - autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad,
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Zahradnictví Ďáblice
Lesy hl. m. Prahy | více než 95 let pěstujeme zeleň pro Prahu

Nabízíme
• listnaté a jehličnaté stomy a keře ∙ ovocné dřeviny
• vřesovištní rostliny ∙ rostliny pnoucí a půdopokryvné
• růže – mini, pnoucí, pokryvné, polyantky, velkokvěté
• trvalky, skalničky, kapradiny a okrasné traviny
• balkonové květiny a letničky
• substráty, mulčovací kůra, hnojiva
• zahradnické potřeby ∙ odvoz nakoupených rostlin
Kontakty
K Zahradnictví 59, Praha 8
tel. 775, 565 729, 778 490 055

www.zahradnictvidablice.cz
placená inzerce
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Gastronomie
ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Velikonoce jsou tu. Co zkusit
beránka trochu jinak...
nnKdyž se řekne Velikonoce, hned se mi vybaví barvení vají
ček, hodování a pomlázka. Dnes už většina lidí Velikonoce
příliš neprožívá a tyto svátky vnímá jako další den volna, ale
dříve měly mnohem větší význam.
Velikonoční tradice jsou spjaty
především s křesťanstvím,
důležitý je symbol kříže. Kristus
byl ukřižován na Velký pátek
a obětoval se za duše věřících.
Velikonoční neděle je největším
křesťanským svátkem, v tento
den Kristus vstal z mrtvých
a přinesl naději a příslib nového
života všem křesťanům.
Pro ateisty jsou Velikonoce
zejména svátkem spojeným
s příchodem jara, znovuzrozením a probuzením přírody.

Trochu mám pocit, že se nám
ty tradice vytrácí. Lidé si kupují
hotové beránky, kupují dokonce
i nabarvená vajíčka, a zeptám-li
se pánů ve svém okolí, kdo
stejně jako já umí uplést pomlázku, moc jich není.
Mezi naše neoblíbenější tradice u nás doma patří velikonoční
nádivka. Rok co rok chodíme
s rodinou v okolí Bohnic na
mladé kopřivy a rok co rok
z těchto kopřiv a pořádného
uzeného upečeme nádivku přes

ZE ZBYTKŮ SUROVIN se dají stvořit velmi chutná jídla. Příkladem je pomazánka
z pečeného masa.

INSTALATÉR
TOPENÁŘ
veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

Tel: 603 421 968
737 415 417
Rothenberg s.r.o.
Na Slovance 38, Praha 8
placená inzerce

celý pekáč. K tomu domácí
bramborový salát. Co víc si přát.
Snad se vám vaše nádivka dle
mého receptu povede, a kdybyste
se chtěli o své výtvory se mnou
podělit, tak piště na e-mail:
sefkucharuvdenik@gmail.com.
Hezké Velikonoce
Radek Pálka

Tradiční
nádivka
s uzeným
masem
SUROVINY:
 Krkovice uzená 300 g
 Houska (starší) 3 ks
 Vejce 1 ks
 Hrst nasekaných kopřiv
 200 ml mléka
Podle potřeby:
 sůl, pepř barevný drcený
 máslo
 strouhanka

RADEK PÁLKA (44) žije
s rodinou již řadu let v Boh
nicích. Jako šéfkuchař
působil v Německu, Ameri
ce, Africe, Itálii. Byl členem
Národního týmu kuchařů
a cukrářů ČR. V současné
době pracuje jako šéfkuchař
hotelu Duo na Střížkově.
Pamětníci ho mohou znát
třeba z pořadu Mňam aneb
Prima vařečka.

POSTUP:
1. Uzené maso vložte do hrnce
s vodou tak, aby bylo potopené,
a přiklopené ho vařte jednu
hodinu. Vývar z masa nevylévejte.
2. Maso nakrájejte na drobné
kostky. Housky nakrájejte do mísy,
zalijte vývarem nebo mlékem
a nechte chvíli nasáknout. Propracujeme rukama.
3. Velkou hrst kopřiv spařte
vroucí vodou, sceďte, přelijte
studenou vodou a vymačkejte
z nich tekutinu. Kopřivy nakrájejte
nadrobno.
4. Oddělte žloutky od bílků
a z bílků vyšlehejte sníh. K houskám přidejte maso, bylinku, trochu
soli a pepře a spolu se žloutky
promíchejte. Přidejte našlehané
bílky.
5. Máslem vytřenou formu
vysypejte strouhankou, náplň
rozprostřete do pekáče a vložte do
trouby předehřáté na 180 °C
a nechte péct asi půl hodiny.
Doba pečení se bude řídit
vrstvou, kterou jste do pekáčku
vložili. A aby symbol Velikonoc byl
dokonalý, já svoji nádivku peču ve
formě na beránka.

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2021 

www.praha8.cz

31

Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

V tajence najdete dokončení jednoho z citátů římského
císaře Marka Aurelia, od jehož narození koncem dubna
uplyne 1900 let.
„Smrt se nám celý život směje....“

„Nejdůležitější je psát život.“
Výherci, kteří získávají knihu Bohumila Hrabala:
Milý Karle – 7 dopisů příteli Karlu Maryskovi,
jsou:
Jana Selingerová, Libeň
Jan Louda, Karlín

(OBTÍŽNÉ)

5
1
4
7

Správné znění tajenky z březnového čísla, citát
Bohumila Hrabala:

Petra Zděnková, Kobylisy

SUDOKU

vylosovaní výherci obdrží
novou knihu Rostislava
Osičky: Čas... nejen
o boxu.

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

7 9 1 4

9
6 8
5 4 1
7
4 3 1
5
5 7
3
8
1
9 8 1 2
7
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Městská část Praha 8 a Farnost sv. Vojtěcha vás srdečně zvou na akci

Libeňská
pouť

Kostel
sv. Vojtěcha
a okolí

U Meteoru 6, před
„Bílým domem“,
budova úřadu
MČ Praha 8

Sobota 1. května 2021
14:00 - 18:00

Čeká na vás bohatý program: Komentované prohlídky kostela,
poutní mše svatá, varhaní koncert, pohádka pro dě�, netradiční
pouťové atrakce (kotrmelčák, kolotoč na ruční pohon, kušová
střelnice, barbarské sekery), bohatý jarmark.
Akce se uskuteční v závislos na aktuálních epidemických
opatřeních vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být
zveřejněna.
Městská část
Praha 8

www.praha8.cz

Vstup na akci
i na atrakce je

ZDARMA

