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Inzerce

TECHTLE MECHTLE 
A KOČKY 

www.techtlemechtlerevue.cz

 6. 12. 2021 od 20:00
kulturní dům LÁDVÍ Praha 8, Burešova ul.

vstupenky: www.ticketportal.cz

Kdy: v sobotu 6. listopadu  2021 
 ... od 17:00 do 21:00

Kde: Libeňský zámek
 ... vstup do areálu boční bránou  

z ulice U Libeňského zámku

PROHLÍDKY ZÁMKU 
SE STRAŠIDLY

... poslední prohlídka  
začíná ve 20:30

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI
... na zámeckém nádvoří

DUŠIČKOVÝ VEČER
na zámku

Městská část
Praha 8

vstup
na akci zdarma!

Akce se uskuteční v souladu s epidemickými opatřeními vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.  
Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.  Foto: Lorri Lang, Pixabay 

VEŘEJNÁ 3
KLUZIŠTĚ

Městská část Praha 8 pro vás na letošní zimu připravila

23.5.20
17

DATUM 

ODEVZDÁNÍ 

SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

Více informací na www.praha8.cz

Udělejme spolu 
Prahu 8 krásnější

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

Zahájení: středa 17. listopadu 2021
      Kluziště Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Koupaliště Ládví
Praha 8 - Kobylisy, 
Šbrova 1776/17

Zahájení: pátek 
26. listopadu 2021
     koupalisteladvi

Löwitův mlýn
Praha 8 - Libeň, 
U Českých loděnic 40/6
Zahájení: úterý 
23. listopadu 2021
       jsmenalede

Bruslení 
na Osmičce

www.praha8.cz
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6 BUDOUCNOST
Radnice si nechá vypracovat prognózu 
vývoje obyvatelstva v rozvojových  
oblastech

8 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Do jakých oblastí by měla Praha 8 v roce 
2022 investovat a jakým způsobem má 
zajistit prostředky pro tyto investice?

11 KULTURA
V karlínské Galerii Kooperativy lze  
zdarma navštívit výstavu mistrů českého 
malířství

12 SKAUTSKÉ HNUTÍ
Kobyliské středisko 24 Sever oslavilo již  
sto let své existence

24 SENIOŘI
Kompletní programy tří center  
aktivizačních programů

27 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu

31 ZÁBAVA
Vyluštěte tajenku a získejte zajímavé ceny

23 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Centrum Okamžik hledá další 
dobrovolníky pro pomoc nevidomým

16 ŠKOLSTVÍ
Čimická mateřinka používá bioptronovou 
lampu. Dětem uleví od zdravotních potíží
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Slovo starosty Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
rád bych v úvodu vyjádřil svou radost, že volební účast v naší městské části 
dosáhla téměř 68 procent. Je vidět, že nám v Praze 8 není lhostejná budoucnost 
naší republiky, že se voleb aktivně účastníme a máme zájem ovlivnit, co se u nás 
bude dít. Bylo by opravdu hezké, kdyby takový zájem panoval i ve volbách ko-
munálních, které mají rozhodující vliv na to, jak se bude žít přímo v Praze 
i u nás na „osmičce“. Věřím, že i za rok na přelomu září a října se účast bude 
pohybovat ve vyšších číslech, než tomu bylo doposud.

Přejme si zároveň, aby se jednání o složení nové vlády netáhla příliš dlouho. 
V současnosti, kdy se nám komplikuje ekonomická situace, ceny letí vzhůru 
a nečekají nás snadné časy, je třeba, aby bylo nové vedení státu brzy ustaveno 
a začalo usilovně pracovat. Problémů má náš stát hodně a nové vládě asi nebu-
de co závidět. 

Na radnici jsme již tradičně ocenili významné osobnosti osmé městské části, 
a to formou čestných občanství. Bylo mi velkou ctí alespoň touto cestou vyjádřit 
úctu lidem s nezpochybnitelným celoživotním dílem a životním postojem. Děku-
ji zároveň všem kolegům ze zastupitelstva, že návrhy na čestná občanství 
schválili ve vzácné jednotě.

V poslední době mi dělá radost také to, jak v Praze 8 bují spolkový a komunit-
ní život, jak se daří obnovovat a držet dlouholeté tradice. Skauti z Kobylis osla-
vili sté výročí – o tom se dočtete v tomto vydání Osmičky. Na radnici jsme také 
vyvěšením vlajky připomněli Památný den sokolstva, který je součástí kalendá-
ře jako významný den od roku 2019. V této souvislosti věřím, že se stejně tak 
podaří v zákonodárném sboru prosadit, aby byl významným dnem i 27. květen. 
Bylo by skvělé, kdybychom jej měli již příští rok při příležitosti 80. výročí Opera-
ce Anthropoid. 

V nové Osmičce bych vám 
doporučil i milý rozhovor s dlou-
holetým občanem Prahy 8 Pav-
lem Barákem, který hovoří 
o svém zajímavém koníčku. Víc 
na tomto místě neprozradím, 
určitě si jej přečtěte. 

Klidný listopad vám přeje

                           Ondřej Gros
 starosta MČ Praha 8



4 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2021  www.praha8.cz4

Zpravodajství

„Udílením čestných občanství 
chceme oceňovat osobnosti, 
které se zvlášť významným 
způsobem zasloužily jak o ce-
lospolečenský přínos, tak o roz-
voj, prospěch a dobré jméno 
osmé městské části. Jde o projev 
úcty za celoživotní dílo,“ prohlá-
sil starosta Ondřej Gros (ODS) 
s tím, že ho těší, že tato tradice se 
v Praze 8 ujala. 

Slavnostní udílení čestných 
občanství se konalo již posedmé. 
Prvním čestným občanem 
Prahy 8 se stal lékař z Nemocni-
ce Na Bulovce Josef Hercz už 
v roce 2005. Poté nastala mno-
haletá pauza a na udílení se 
navázalo až v roce 2016. Od té 
doby se jedná o každoroční 
ocenění. Čestné občanství osmé-
ho obvodu uděluje Zastupitel-
stvo městské části na základě 
§ 10 odst. (2) a ve smyslu § 89 
odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. 
o hl. m. Praze jako projev úcty 
a ocenění za hrdinství, osobní 
statečnost, celoživotní zásluhy 
a mimořádné umělecké výkony.

„Žiji v Praze 8 pouze čtvrt 
století a naši sousedé tam žijí 
déle, takže pro mě to bylo pře-
kvapení, že ta čest padla na mě. 

Na druhou stranu se samozřej-
mě cítím velmi zavázaný,“ uvedl 
Ondřej Hrab, zakladatel a ředitel 
Divadla Archa.

ČESTNÁ OBČANSTVÍ

Tři osobnosti získaly ocenění
 nOcenění Čestný občan městské části Praha 8 převzali začát-

kem října v obřadní síni Libeňského zámku Miloslav Štulc 
(dlouholetý dobrovolník v CAP Praha 8), Ondřej Hrab (diva-
delník, zakladatel a ředitel divadla Archa) a Milan Špinka 
(bývalý vynikající československý motocyklový závodník).

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ se tradičně konalo v Libeňském zámku. Zleva Miloslav Štulc, Milan Špinka, starosta Ondřej 
Gros a Ondřej Hrab.

RNDr. Miloslav Štulc  
(* 30. 7. 1941)
Dlouholetý dobrovolník v CAP Praha 8. Vysoko-
školským studiem získal aprobaci pro výuku 
geografie, biologie a ekologie na základních 
a středních školách. Od roku 1999 už jako dů-
chodce začal přednášet o přírodě a krajině 
v různých pražských kulturních a sociálních 
zařízeních a občas vedl přírodovědně zaměřené 
poznávací zájezdy. Nakonec v tomto směru 
dlouhodobě navázal dobrovolnickou spolupráci 
s Centrem aktivizačních programů SOS Praha 8. 
Přednáší a realizuje ve spolupráci s Minister-
stvem životního prostředí ČR Ozvěny Ekofilmu, 
komentované projekce filmů z mezinárodního 
festivalu filmů o ochraně přírody, krajiny a život-
ního prostředí. V CAP také připravuje a osobně 
vede již více než deset let celodenní přírodověd-
ně zaměřené turistické výlety po středočeské 
krajině. Příprava a realizace je výhradně jeho 
dobrovolnickou činností. Turistické výlety pomá-
hají seniorům udržet si pohyblivost, duševní 

svěžest, pohodu a kontakty s vrstevníky. Jsou 
také příležitostí vyměňovat si životní zkušenosti 
a navazovat nová přátelství. Pro Miloslava Štulce 
samotného jsou příležitostí předávat i v senior-
ském věku přírodovědné znalosti laickým zájem-
cům a přispívat tak k poznání a ochraně české 
přírody a krajiny, k praktickému naplňování 
zásady „Poznej a chraň“. 

Ondřej Hrab (* 26. 7. 1952) 
Divadelník, zakladatel a ředitel divadla Archa. 
Narodil se v Olomouci, žije v Praze 8. Před 
rokem 1989 pořádal tajná vystoupení zahranič-
ních umělců. V roce 1991 se stal ředitelem 
divadla E. F. Buriana s úkolem přeměnit ho na 
produkční dům pro současná scénická umění – 
ten se po rekonstrukci otevřel v roce 1994 pod 
názvem Divadlo Archa. Divadlo Archa se zamě-
řuje na propojování různých scénických umění, 
na dokumentární divadlo a spolupráci se zahra-
ničními divadelními soubory a tvůrci. Divadlo 
slaví úspěchy i na prestižních divadelních festi-

valech, jeho představení Obyčejní lidé se dostalo 
na největší celosvětový divadelní festival ve 
francouzském Avignonu. 

Milan Špinka (* 5. 5. 1951)
Bývalý vynikající československý motocyklový 
závodník, reprezentant na ploché a ledové 
ploché dráze. Dlouholetý obyvatel Prahy 8, 
konkrétně Bohnic, odkud vyjížděl za svými 
největšími úspěchy: mistr světa jednotlivců na 
ledové ploché dráze v roce 1974, stříbrný v roce 
1976 a bronzový v roce 1971. V mistrovství světa 
jednotlivců na ploché dráze byl nejlépe 13. 
v kontinentálním finále v roce 1972 ve Wroclavi. 
Třikrát startoval ve finále mistrovství světa na 
dlouhé ploché dráze (1973, 1974 a 1980), dvakrát 
ve finále mistrovství Evropy na travnaté ploché 
dráze (1983 a 1984). V roce 1973 vyhrál Zlatou 
přilbu Československa. V Československu jezdil 
za Rudou hvězdu Praha. V britské profesionální 
lize jezdil v roce 1979 za Swindon Robins 
a Ipswich Witches.

Podobně hovoří i závodník 
Milan Špinka. „Samozřejmě je 
to pro mě velká čest, protože 
já jsem byl sportovec a vlast-
ně ta sláva sportovní pomine. 
Jak se říká: Světská sláva, 
polní tráva. A jsem velice rád, 
že Praha 8 si na mě vzpomně-
la, že mně to ocenění dala,“ 
konstatoval. 

„Já to tedy dostávám zřejmě za 
přípravu turistických výletů pro 
zdejší seniory, a to už dělám asi 
více než dvanáct let. V podstatě 
pravidelně každý čtvrtek jezdí-
me mino Prahu po Středočes-
kém kraji,“ popsal důvody svého 
ocenění dobrovolník Miloslav 
Štulc.

(mš,tk)
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KRÁTCE
Hasiči mají nové dýchací přístroje
Radní pro bezpečnost a místostarosta Jiří 
Vítek (Patrioti) předal začátkem října jednot-
ce dobrovolných hasičů Prahy 8 novou 
dýchací techniku, která umožňuje bezpečně 
zasahovat v kontaminovaném vzduchu nebo 
v situacích s nízkým obsahem kyslíku. Jed-
notka dobrovolných hasičů se v posledních 
letech výrazně osvědčila při zásazích přede-
vším při dekontaminacích a dezinfekcích 
veřejných prostor a školských zařízeních 

v době pandemie. Stala se nedílnou součástí 
krizového řízení v osmém obvodu. Hasiči 
Praha 8 v současné době procházejí výcvi-
kem, který je zařadí mezi řádné výjezdové 
jednotky v rámci integrovaného systému. 
Dýchací techniku převzala velitelka jednotky 
dobrovolných hasičů Lenka Koubová.

Volby v Praze 8: vysoká účast
V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny 
dosáhla v Praze 8 účast hlasujících 67,70 pro-
centa a opět překročila i celostátní průměr. 
V osmém obvodu zvítězila koalice SPOLU se 
ziskem 37,08 procenta platných hlasů. Druhý 
v pořadí skončil blok Piráti a Starostové, jenž 
obdržel 22,41 procenta hlasů. Na třetí příčce se 
umístilo hnutí ANO 2011 s podporou více než 
devatenáct procent.

Starobohnické těšení se blíží
Po loňské pauze způsobené koronavirem 
radnice Prahy 8 opět připravuje populární 
Starobohnické těšení. Uskuteční se 12. pro-
since tradičně na návsi před Statkem 
Vraných. Občané si opět užijí bohatého 

kulturního programu. O jeho finální podo-
bě budeme informovat v prosincovém 
vydání Osmičky.

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

„Nádherná reakce veřejnosti na první 
ročník byla mým splněným přáním, věřím, 
že i letos se nám společně podaří udělat 
mnohým radost,“ řekla. Přání budou zveřej-
něna na www.srdceosmicky.cz.

Škola na Lyčkově náměstí slavila
Už 115 let funguje karlínská škola na Lyčko-
vě náměstí. Nádherná budova byla dána 
k užívání II. obecné škole chlapecké, obecné 
škole dívčí a škole měšťanské v roce 1906, 
když stavební práce započaly o dvě léta 
dříve. Škola toto výročí oslavila Karlínskou 
slavností, která byla součástí projektu 
Poznej Karlín. 

Radnice sama nemá na dostavbu 
prostředky. Rozhodnutí je prv-
ním krokem k vyřešení vzájem-
ných závazků mezi osmou měst-
skou částí a hlavním městem, 
kde jej musí schválit ještě praž-
ská rada a zastupitelstvo.

„Toto řešení má pomoci ucele-
nému rozvoji Palmovky a záro-
veň vyřešit problém, který máme. 
Tento krok povede k dořešení 
celé této lokality. Spolupráce 
s hlavním městem je asi jediná 
cesta, jak tuto oblast připravit 
pro udržitelný rozvoj a zároveň 
dokončit Centrum Nová Palmov-
ka. Jsme ale teprve na začátku 
cesty,“ řekl radní Tomáš Slabihou-
dek (TOP 09 + STAN).

Rozhodnutí zastupitelů je dále 
vedeno snahou umožnit bezpro-
blémovou přípravu nedokonče-
ných klíčových infrastruktur-

ních staveb na území městské 
části Praha 8, zejména pak 
městských silničních okruhů 
v jeho severovýchodní části 
v úseku Pelc-Tyrolka – Balaben-
ka a Libeňská spojka odejmutím 
správy pozemků (nemovitostí) 
v cestě těchto klíčových infra-
strukturních staveb.

Zároveň chce městská část ve 
spolupráci s vedením hlavního 
města zajistit udržitelný urbani-
stický rozvoj území v lokalitě 
Palmovka a jejím širším okolí, 
mimo jiné s cílem zvýšení kvali-
tativní úrovně veřejného prosto-
ru, které by napomohlo k elimi-
naci negativních sociálně 
patologických jevů a zároveň 
vyřešit problémy s nedostavě-
nou budovou Nová Palmovka, 
která je dlouhodobou zátěží pro 
městskou část.

MAJETEK

Nová Palmovka: projekt 
zřejmě míří do rukou města

 nNedostavěný projekt Nová Palmovka by v budoucnu mohl 
patřit hlavnímu městu. Zastupitelé Prahy 8 schválili širokou 
většinou takzvané odsvěření budovy a pozemků. Pro toto 
rozhodnutí hlasovali zástupci ODS, TOP 09 + STAN, ANO, 
Pirátů, Patriotů pro Prahu 8, Zelených a Osmičky sobě,  
KDU-ČSL. Zdrželo se uskupení 8žije.  

Vedení metropole se směnou 
ústy primátora Zdeňka Hřiba 
(Piráti) a radního Jana Chabra 
(Spojené síly pro Prahu)  
souhlasí. Podle něj toto  
řešení dává smysl, a to s ohle-
dem na majetkoprávní 
provázání.

Pokud se záměr podaří usku-
tečnit, radnice by postupně 

měla dostat celkovou dotaci 
550 milionů korun.

Stavbu budovy, kde měla mít 
radnice nové sídlo a jejíž součás-
tí měly být komerční prostory, 
schválilo předminulé vedení 
městské části v roce 2010. Minu-
lé vedení Prahy 8 ale stavbu 
zastavilo a následně se o její 
vlastnictví soudilo. (tk)

PRO PŘEVOD PROJEKTU do rukou města hlasovala výrazná většina zastupitelů Prahy 8. 
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 nRadnice Prahy 8  zadává  zpracování 
Prognózy vývoje obyvatelstva, zaměře-
né na vývoj počtu lidí v rozvojových 
oblastech.

Nová výstavba a velký zájem obyvatel o bydle-
ní v naší osmé městské části znamená i potře-
bu navýšení kapacit základních a mateřských 
škol. Praha 8 vyzývá developery, aby se na 
zajištění potřebné infrastruktury podíleli.

Na území městské části Praha 8 se nachází 
několik rozvojových lokalit, ve kterých se 
nyní nebo v blízké budoucnosti budou 
stavět bytové domy, díky čemuž v následují-
cích dekádách vzroste počet obyvatel. Před-
stavitelé Prahy 8 se rozumné a ke svému 
okolí citlivé výstavbě nebrání, často se díky 
ní vyřeší i dlouhodobě zanedbané lokality, 
ale je potřeba s předstihem připravovat 
i vyhovující síť základních a mateřských škol 
– buď stavbou nových, nebo rozšiřováním 
současných školských zařízení.

A není opravdu na co čekat. Již nyní je 
kapacita zejména mateřských škol v někte-
rých oblastech Prahy 8 nedostačující. Vzhle-
dem k tomu, jak bouřlivý vývoj Praha 8 zazna-
menávala a pravděpodobně zaznamenávat 
ještě bude, je s podivem, že se podrobné analý-
ze počtu mateřinek a základních škol nevěno-
valy i předchozí politické reprezentace. 

„Prognóza, kterou bude zpracovávat jedno 
z oslovených akademických pracovišť, naší 
městské části opravdu chybí. Nicméně i bez 

ní intenzivně řešíme nedostatek škol a ško-
lek, zejména v okolí Palmovky, Florence, 
Košinky, Na Korábě a také na Rohanském 
ostrově, kde bude postavena velkokapacitní 
ZŠ Rohan, na jejíž podobu se v těchto dnech 
vypisuje architektonická soutěž. V procesu 
je i rozšíření ZŠ a MŠ Petra Strozziho v Karlí-
ně, kde přibude osm tříd v novém pavilonu, 
pro který se aktuálně vyřizuje stavební 
povolení,“ popisuje aktivitu radnice radní 
MČ pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík 
(TOP 09 + STAN).

Samozřejmě není možné zůstat pouze 
u zjištění potřeb stávajících i budoucích 
obyvatel – na takto získané údaje je nutno 
ihned reagovat a uzpůsobit jim i investiční 
složku rozpočtu městské části. 

„Při všech jednáních s investory, kteří mají 
zájem realizovat své projekty na našem 
území, vždy podrobně probíráme dopad 
jejich výstavby na okolí. A to zejména s důra-
zem na potřeby zajištění kapacit v oblasti 
školství. S mnohými developery již máme 
uzavřené dohody, díky kterým se nám ve 
Fondu rozvoje MČ Praha 8 schraňují finance 
právě na takové účely,“ komentuje jeden ze 
zdrojů prostředků Hřebík.

Dohody s developery, které zajišťují vý-
stavbu nebo financování veřejné infrastruk-
tury, uzavírá městská část téměř rok a za tu 
dobu je zasmluvněno již minimálně 50 
milionů korun právě na výstavbu a rekon-
strukci školských zařízení. (kcp)

DEMOGRAFIE

Vznikne prognóza 
vývoje obyvatelstva

V uplynulých týdnech byly dokončeny rekonstrukce 
tělocvičen ve dvou našich základních školách. V bohnické 
ZŠ Ústavní mohou žáci trénovat basketbal v nové „malé“ 
tělocvičně a v ZŠ Šutka nové tělovýchovné prostory využijí 
nejen žáci a žákyně, ale i volejbalový klub SK Kometa (na 
snímku hlavní trenér SK Kometa Milan Vacek a radní 
Tomáš Hřebík). Klub se věnuje dětem již od předškolního 
věku, ale i prvoligovým hráčkám a handicapovaným volej-
balistům. Další rekonstrukce se plánují: například děti v ZŠ 
Lopes, která je zaměřena na vzdělávání žáků s řečovými 
vadami a mentálním postižením a je v celopražském mě- 
řítku velmi uznávaná, budou mít brzy nové šatny. Rekon-
strukce ve výši téměř šesti milionů se uskuteční díky dota- 
ci z magistrátu, kterou se městské části podařilo získat. (kcp)

a
b
3
2
4

placená inzerce

placená inzerce

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

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

Opravené prostory ve školách 
poslouží nejen žákům
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Doprava

KRÁTCE
Přestupkové oddělení se 
přestěhovalo
Na nové adrese sídlí přestupkové oddělení 
odboru dopravy ÚMČ Praha 8. Občané ho 
nyní najdou v ulici U Meteoru 8, budova 2, 
1. patro.  

Štěpničná opravena, přechod už 
nedělá ostudu
Velkoplošných oprav se dočkala dlouhodobě 
zanedbaná ulice Štěpničná. TSK položila 
nový asfalt na několika místech této ulice, 
včetně přechodu pro chodce v křižovatce se 
Střelničnou. „Štěpničná byla plná děr a pře-
chod byl v katastrofálním stavu. Jsem rád, 
že po mnoha urgencích Prahy 8 a řady 

občanů se nám podařilo přesvědčit TSK 
k opravě. Místním občanům za jejich podně-
ty moc děkujeme,“ uvedl radní pro dopravu 
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN).

Davídkova otevřena o tři týdny 
dříve
Ve více než třítýdenním předstihu se Praž-
ské teplárenské podařilo dokončit rekon-
strukci páteřního tepelného napáječe v ulici 
Davídkova. Díky tomu mohlo dojít k otevře-
ní úplné uzavírky, která v této ulici byla od 
července. „Rychle zprovoznit Davídkovu se 
nám podařilo díky dobré spolupráci se 
stavbou (Termonta Praha, dodavatel Praž-
ské teplárenské) a díky tomu, že jsme ji velmi 
urgovali, nechali jsme si zasílat reporty 
a opakovaně jsme se byli podívat na místě. 
Na stavbě tak nedocházelo ke zbytečným 
prodlevám a současně nedošlo k nečekaným 
komplikacím,“ uvedl Martin Jedlička (TOP 
09 + STAN), předseda komise pro dopravu. 
Davídkova ulice je v současnosti plně prů-
jezdná v obou směrech. Oproti plánu otevře-
ní 20. října se ji podařilo otevřít v předstihu 
již 27. září, tedy o 24 dnů dříve.

V ulici Bulovka se sešly 
dvě uzavírky
V ulici Bulovka probíhaly během léta a pod-
zimu dvě uzavírky. Obnova vodovodního 

řadu v této ulici byla dokončena 24. září, 
a poté mohla být znovu zprůjezdněna 
křižovatka Bulovka-Chlumčanského.
Ve spodní části ulice Bulovka také proběhlo 
rozšíření úseku komunikace 120 metrů od 
křižovatky s Povltavskou. Tuto stavební akci 
dokončila TSK rovněž v předstihu již v prv-
ní polovině října.

Prosecká a Žalovská uzavřeny 
do 30. listopadu
V Prosecké ulici pokračuje celková rekon-
strukce komunikace a chodníků, která si 
vyžádala plnou uzavírku. V ulici Žalovská 
probíhá rekonstrukce komunikace plus 
kompletní výměna všech konstrukčních 
vrstev včetně aktivní zóny. Práce v obou 
ulicích mají být dokončeny do 30. listopadu.

„Bezbariérový přístup k zastávce 
Vychovatelna se připravoval 
bezmála deset let. Je to příběh 
plný nečekaných zvratů a admi-
nistrativních zdržení, která se 
zdála nekonečná. Jsem velmi 
rád, že se nám ve spolupráci 
s hlavním městem Prahou 
konečně podařilo dovést tento 
záměr do finále a že pro všechny 
občany Prahy 8 bude přístup na 
tuto tramvajovou zastávku 
pohodlnější, rychlejší a bezpeč-
nější,“ sdělil radní Prahy 8 pro 
majetek a dopravu Tomáš Slabi-
houdek (TOP 09 + STAN).

„Děkujeme městské společ-
nosti TSK za dotažení tohoto 

letitého záměru, v němž byla 
velmi aktivní. Zdržení přišlo 
spíše ze strany magistrátu, 
především jeho stavebního 
úřadu,“ doplnil Martin Jedlička 
(TOP 09 + STAN), předseda 
komise pro dopravu Prahy 8.

Městská část Praha 8 o tento 
přechod pro chodce usilovala 
řadu let. Stavební úpravy byly 
zaměřeny na zřízení pěších 
vazeb tak, aby byl přístup na 
zastávku umožněn i jinak než 
pomocí podchodu. V rámci akce 
byl upraven chodník při jedné 
straně komunikace a přechod 
pro chodce včetně navazujících 
chodníků přes tramvajovou trať. 

LIBEŇ

Tramvajová zastávka 
Vychovatelna je bezbariérová

 nPo mnoha letech odkladů a komplikací se tramvajová za-
stávka Vychovatelna dočkala dokončení bezbariérových 
úprav. Nový přechod pro chodce přes ulici Zenklova vybudo-
vala během října Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
(TSK).

ÚPRAVY PŘÍSTUPU začaly 11. října.

Ze severní strany zůstává již 
před rokem zprůchodněné místo 
pro přecházení.

Opatření přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti chodců při cestě za 

občanskou vybaveností a MHD, 
a také dětí přecházejících do 
škol především z jižní části ulice 
Na Okrouhlíku.

 (tk)

PŘECHOD ve Štěpničné ulici září novotou ŽALOVSKÁ ULICE prochází celkovou rekonstrukcí.
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Fórum

Do jakých 
oblastí by měla 
Praha 8 v roce 
2022 investovat 
a jakým 
způsobem 
má zajistit 
prostředky pro 
tyto investice?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

TOP 09 + STAN

ODS
Situace velí 
k rozpočtové 
obezřetnosti
Po volbách v roce 2018 jsme 
v dalších letech byli nuceni 
zkrotit výdaje rozpočtu, které 
nám zanechalo bývalé vedení 
radnice. To jsme udělali, rozpo-
čty v dalších letech byly schvalo-
vány hluboko pod jednou miliar-
dou korun (poslední rozpočet 
v minulém volebním období 
dosáhl výdajů přes 1,8 miliardy!), 
přičemž naše snaha vedla 
k tomu, aby nebyly omezovány 
služby, které radnice poskytuje 
svým občanům. 

Proto jsme rázně snížili počet 
zaměstnanců, ukončili mnohé 
dlouhodobé smlouvy a za cenu 
těchto opatření srazili rozpočet 
do udržitelných poměrů. Neji-
nak se musíme chovat i nadále. 
V době postcovidové, kdy letí 
ceny nahoru a v celé ekonomice 
státu roste nejistota, je nutné 
jednat dvojnásob zodpovědně 
a držet rozpočtovou politiku 
maximálně obezřetně. 

Jsem přesvědčen, že musíme 
připravit některé projekty, jako 
je například nová škola na 
Rohanském ostrově, aby měla 
MČ Praha 8 do budoucna zajiš-
těn rozvoj. Ale žádné rozmařilé 
utrácení nelze od vedení radnice 
v příštím roce čekat. 

Nehodláme snižovat výdaje 
na pořádek, údržbu zeleně, 
školství a další nezbytné služby 
pro naše občany, to si dovolím 
zaručit. Dotáhneme rozpracova-
né věci – avšak zdůrazňuji, že to 
bude naplánováno tak, aby opět 
nehrozilo, že se v budoucnu 
městská část ocitne ve finanč-
ním nebezpečí, jako tomu bylo 
na konci roku 2018. 

Hodně zdraví a sil v nejistých 
časech přeje 

Ondřej Gros

PIRÁTI
Zenklovka 
a školství musí být 
na prvním místě
V rámci udržitelnosti potřeba 
uvážlivě investovat do všech 
oblastí ve správě městské části 
Praha 8, nicméně rád bych 
vypíchl hlavně Zenklovu ulici. 

Ptáte se, proč se zrovna Pirát 
zasazuje o investici do klíčové 
páteřní komunikace, která navíc 
nedávno prošla rekonstrukcí. 
Její současný stav a průchod-
nost přímo či nepřímo totiž 
ovlivňuje téměř nás všechny. 
Kolony tady máme téměř denně 
na očích, s ohledem na vleklé 
opravy v Prosecké ulici se na 
odlehčení v dohledné době těšit 
nemůžeme. Stav Zenklovy ulice 
je systémový problém způsobe-
ný ČSSD a ANO mezi lety 2014 
až 2018. Tenhle problém bude 
potřeba s magistrátem vyřešit, 
a protože záruka na dílo vyprší 
UŽ v roce 2023, navrhuji, aby-
chom již nyní a ve spolupráci 
s občany zahájili práce na studii, 
která by následně byla předlo-
hou projektu nápravy. Je nutné, 
abychom byli připraveni, až 
přijde čas konat. Není totiž 
možné, abychom Zenklovu 
nechali v tomto invalidním 
stavu. Osobně se děsím chvíle, až 
zácpou včas neprojedou hasiči, 
záchranáři nebo policisté, až se 
na „osmičce“ stane něco opravdu 
zlého. 

Společně s magistrátem musí-
me také diskutovat o rozvojo-
vém území mezi Palmovkou 
a Rustonkou, tedy v těsném 
sousedství Nové Palmovky. 
Musíme si navíc uvědomit, že 
i když jsme vyřešili letitý pro-
blém s Novou Palmovkou, ne-
zmizel nám ten původní pro-
blém - budeme potřebovat 
novou radnici pro úředníky. A ve 
spolupráci s magistrátem by-
chom měli pokračovat třeba 
také v revitalizaci Rokytky, 
Elsnicova náměstí a v rámci 
osmičkového rozpočtu musíme 
začít šetřit na výstavbu nové 
základní školy pro Rohanský 
ostrov. 

8ŽIJE
Do důvěry občanů!
Jistě se najde celá řada oblastí, 
které na Praze 8 vyžadují inves-
tice. Jde třeba o stav našich škol 
a školek, kterým postupně 
odcházejí kotelny a jejichž pů-
vodní rozvody čekají na výmě-
nu. Stejně tak i stav mnohých 
chodníků nejen na sídlištích je 
havarijní a opravu vyžadoval již 
před deseti lety. Ani nemluvím 
o podobě řady veřejných pro-
stranství, často i u stanic metra, 
o náměstích a zubožené zeleni. 

Naše radnice je rozeseta do 
několika objektů, jejichž stav je 
rovněž tristní a neodpovídá 
potřebám 21. století. Zaměst-
nancům je v kancelářích v létě 
vedro a v zimě na ně zvenčí 
táhne. Nejen na matrice se 
rozpadá nábytek a koberce 
pamatují snad ještě Husáka.  

Ze všeho nejvíc je ale třeba 
investovat do obnovení důvěry 
občanů v radnici. Důvěry, že 
když radnice něco slíbí, tak to 
i splní. Není přijatelné, aby 
město občanům slíbilo novou 
moderní radnici na Palmovce, 
a pak po deseti letech nebyla ani 
budova nové radnice, a ani jedna 
miliarda korun utracená za její 
pochybnou stavbu! Není možné, 
aby město občanům slíbilo 
participativní rozpočet, a poslé-
ze řeklo, že projekty jsou u ledu 
a občané mají smůlu.

Naše městská část je bohužel 
takový děravý sud. Můžeme do 
něj lít vody, kolik chceme, ale 
stejně v něm žádná nezbude. 
Nejprve je třeba díry opravit, 
teprve potom se můžeme bavit, 
co kam nalít…

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

Jan Horn 
 místopředseda Pirátů 

v Praze 8

Ondřej Buršík 
 zastupitel  

MČ Praha 8
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ANO
Jednoznačně 
do školství, a to 
nejlépe z dotací EU 
V roce 2020 a i v letech následu-
jících by měly být učiněny opět 
investice do školství. Pro radnici 
Prahy 8 nelehký úkol vzhledem 
k počtu mateřských a základ-
ních škol zřizovaných městskou 
částí. Děti jsou však naší bu-
doucností, a i proto bychom měli 
investovat do jejich vzdělávání, 
ať už to bude do obnovy, nebo 
nově vznikajících prostor vnitř-
ních či venkovních či jejich 
přebudování. Také bychom 
neměli opomenout proměnu 
obsahu vzdělávání, například ve 
smyslu rozšíření a zajištění 
kvality výuky v cizích jazycích.

A jakým způsobem zajistit 
prostředky? Nejlépe z evropských 
dotací. Jedním z možných zdrojů 
by mohl být Operační program 
Jan Amos Komenský. Programový 
dokument nového Operačního 
programu Jan Amos Komenský 
byl 4. října schválen Vládou ČR 
a nyní je v procesu schvalování 
Evropskou komisí. První výzvy by 
měly být vyhlášeny v polovině 
roku 2022. Dalším možným zdro-
jem bez pochyb může být dotace 
z magistrátu.

Z tohoto hlediska je právě nyní 
ten správný čas pro plánování 
a přípravu projektů, které by 
mohly být předloženy.

TOP 09 A STAN
Prioritou jsou 
školy a plánování 
do budoucna
Praha 8 potřebuje dnes investovat 
nejvíce do oblasti školství a územ-
ního rozvoje. Školy jsme sice 
převzali většinou s novými fasá-
dami, ale kvůli stáří budov jsou 
v dezolátním stavu věci, které 
nejsou vidět: rozvody tepla, plynu, 
elektřiny, odpadu, ale i třeba okna. 
V minulých obdobích bohužel 
tyto věci nebyly prioritou.

To se snažíme postupně napra-
vit. Předcházíme tím taky neče-
kaným haváriím a tím i ohrožení 
školního provozu, jako se třeba 
v říjnu stalo v ZŠ a MŠ Strozziho, 
kvůli rozvodům topení. Jsou to 
nepopulární investice, které 
nejsou tolik vidět, ale o to víc jsou 
potřebné. Dobrý hospodář udělá 
radši řádnou rekonstrukci, než 
neustále rozkopávat a záplatovat 
nikdy nekončící problém.

Vedle toho hledáme prostřed-
ky pro investice do sportovního 
zázemí. Letos jsme např. otevřeli 
Na Korábě nové hřiště a zrekon-
struovali tělocvičny na ZŠ Ústav-
ní a ZŠ Šutka.

Zásadní je také plánování 
územního rozvoje. V tom se 
Praha 8 dostala na špici v celé 
Praze a jsme schopni i aktivně 
bránit naše občany před nežá-
doucím tlakem některých develo-
perů. Nadále tedy musíme inves-
tovat do kvalitně zpracovaných 
územních studií zvláště v oblas-
tech, kde naopak rozvoj Praha 8 
potřebuje. Vhodně zvolené územ-
ní plánování má kromě rozvoje 
bydlení a infrastruktury také ještě 
jeden významný efekt, a to zajiš-
tění bezpečnosti, řešení bezdomo-
vectví, nežádoucích živlů apod.

Praha 8 se má řídit pravidlem, 
že pokud se prodejem zbavuje 
zbytného majetku, který neslouží 
našim občanům, tak by tyto 
prostředky měla investovat do 
objektů, které jim slouží – jako 
jsou školy nebo rekonstrukce 
bytů, které vlastní a může pak 
pronajímat. Takové prostředky 
nemají jít do spotřeby, aby se tzv. 
neprosvítily, ale vhodně se inves-
tovaly zpět do majetku MČ. 
V neposlední řadě je potřeba 
finance hledat v dotacích 
z MHMP či EU fondů.

ZELENÍ
Peníze 
od magistrátu, 
tipy na investice 
od občanů 
Kde sehnat peníze? Jen hlupák 
sahá do vlastních rezerv, když 
existují bohatší zdroje peněz 
– magistrát, stát a nadnárodní 
fondy. Radnice Prahy 8 je tu od 
toho, aby sbírala tipy na investi-
ce a aby sledovala grantové 
výzvy. Dále je na nás, abychom 
nápady rozpracovali do studií, 
projektů a dokumentací. Na tyto 
projekty pak získáme stavební 
povolení a požádáme si o inves-
tiční peníze. Touto cestou může-
me během pár let proměnit 
osmičku v kvetoucí zahradu bez 
toho, abychom vyprázdnili 
pokladnu. 

Jednání s potenciálními zdroji 
peněz musí být pozitivní, otevře-
né a sebevědomé. Pryč musí 
typická osmičková zádumčivost, 
zaprděnost a pocit, že dobře už 
bylo. Svět přeje připraveným 
a pozitivním lidem. Kdo ví, co 
chce, ten má dveře otevřené. 
U městských částí je to stejné. 

A jak se dostat k projektům? 
Když byli zelení ve vedení naší 
radnice, prosadili nejštědřeji 
dotovaný participativní rozpo-
čet v celé Praze. Aktuální radní 
jej bohužel bez náhrady zrušili. 
Jak to tehdy probíhalo? Občané 
sami přišli s nápady na zlepšení 
prostředí, ve kterém žijí. Ti 
nejaktivnější vypracovali pro-
jekt a obhájili jej před úředníky 
(aby se vyloučily nápady, které 
nemají naději na uskutečnění). 
Proběhlo hlasování občanů 
a vítězné projekty byly zařazeny 
do plánů Prahy 8. Ta je měla 
realizovat. My zelení věříme 
tomu, že občané nejlépe vědí, za 
co utratit peníze z daní. Když je 
každému z nás svěřená důvěra 
vybrat si ve volbách zastupitele, 
poslance či prezidenta, proč 
nevěřit tomu, že si občané umí 
zvolit také investiční priority? 

PATRIOTI
Nejvíce na 
katastrofální 
boční silnice 
a bezpečnost
Přestože komunikace nejsou ve 
správě Prahy 8, vidím jako jednu 
z velmi důležitých investic do 
infrastruktury, především do 
oprav vozovek na sídlištích. Ty 
jsou v katastrofálním stavu 
a léta hlavním městem neřešené. 
Určitě je zde velký prostor pro 
revitalizaci parků a odpočinko-
vých zón. Ochrana přírody se 
smrskla v Praze pouze na boj 
proti automobilistům a kreslení 
kamikadze cyklistických pruhů. 

Vidím ohromný potenciál ve 
střechách panelových domů, a to 
v době, kdy ceny energií porostou 
závratně nahoru. Ploché střechy 
nabízejí neskutečné možnosti 
v oblasti solární energie, ale také 
ve sběru dešťové vody. Zde bych 
viděl jednoznačně potřebu podpo-
ry a rozumné strategie. Proč mít 
pole zaplevelené solárními panely, 
když máme miliony metrů čtve-
rečních na plochých střechách 
panelových domů.

Nebudu lhát a slibovat potřeby 
výstavby tisíců obecních domů 
bez pravdivých argumentů. Není 
dostatečná infrastruktura ani 
kapacity ve školkách, a to jde 
v ruku v ruce. Upřímně jediné 
místo, kde v Praze 8 jde vystavět 
v rozumném množství obecní 
byty, je zastaralé nákupní středis-
ko Draháň. Všude jinde by šlo 
o ukrajování zeleně a tady by 
musel finančně velmi pomoci stát. 
Praha 8 jen díky radikálním 
úsporám udržuje stabilní chod 
městské části, proto na investice 
takového rozsahu prostě nemá. 

Další investici, a to lidskou, 
vidím v oblasti bezpečnosti. Jde 
o navýšení počtu strážníků, 
kterých je pro Prahu 8 stále velmi 
málo a dlouhodobě se potýká 
s podstavem. Věřím, že nepatrnou 
motivací bude kompletní rekon-
strukce ostudně zastaralé služeb-
ny v Balabánově ulici, kterou jsem 
jako radní pro bezpečnost koneč-
ně prosadil.

Anna Kroutil 
zastupitelka 
MČ Praha 8

Tomáš Hřebík 
radní  

MČ Praha 8

Petr Vilgus 
zastupitel 

MČ Praha 8

 Jiří Vítek
místostarosta  

MČ Praha 8
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Jako náhradu za neuskutečně-
nou každoroční exkurzi v kon-
centračním táboře Mauthausen 
radnice Prahy 8 připravila pro 
deváťáky základních škol ve 
spolupráci s Vlastislavem Janí-
kem (spisovatel, ředitel Památní-
ku útlaku a odporu Panenské 
Břežany), Jaroslavem Čvančarou 
(spisovatel, badatel, hudebník) 
a Oliverem Morgensternem 
(režisér a scénárista) sérii kom-
ponovaných přednášek v sále 
Libeňského světa. Na nich se 
seznámili s průběhem heydrichi-
ády na území Prahy 8 s důrazem 
na její nejmladšími aktéry. 
V přednáškách doplněných 
dobovými fotografiemi, filmový-
mi či exponátovými ukázkami se 
dozvěděli, jak občané Prahy 8 
aktivně vstoupili do těchto 
historických událostí. 

Přednášky se také týkaly 
Mauthausenu, který je úzce spjat 
s pomstou německých okupantů 

na osobách podílejících se na 
odstranění „pražského kata“ 
Reinharda Heydricha a jejich 
příbuzných. Mezi 261 zavraždě-
nými z 24. října 1942 byly i rodi-
ny Novákových a Strnadových, 
které v Libni přímo žily a zapoji-
ly se do podpory parašutistů. 
Nejmladší obětí německé bruta-
lity je Jindřiška Nováková, která 
odvedla odložené Kubišovo kolo 
a dokázala projít sítem vyšetřo-

vání gestapa. Pravděpodobně ze 
msty jako 14letá byla 
v Mauthausenu také surově 
zavražděna. „Velmi si vážíme 
obětí všech odbojářů. Prostřed-
nictvím příběhů především těch 
nejmladších, jako byla Jindřiška 
Nováková, žačka školy U Zámku 
(nynější ZŠ B. Hrabala), chceme 
předávat novým generacím 
hrdost na nezlomnost našich 
předků a informace o hrůzách 

válečného utrpení,“ prohlásil 
iniciátor a organizátor předná-
šek radní Michal Švarc (Patrioti).

Připomenut byl i Památník 
národního útlaku a odporu 
sídlící v horním zámku v Panen-
ských Břežanech. Za války 
sloužil jako letní sídlo K. H. Fran-
ka a shodou okolností v tzv. 
dolním zámku od dubna 1942 
našel své sídlo i zastupující 
říšský protektor Reinhard Hey-
drich. V Památníku nyní probíhá 
cyklus přednášek o paraskupi-
nách operačního období 
1941/42, který vyvrcholí 
27. 5. 2022 dnem Jana Kubiše, 
kdy bude vystaven originál 
dopisu, který Jan Kubiš v květnu 
roku 1942 napsal. S každou 
přednáškou, která je věnována 
konkrétní paraskupině, je po-
stupně vystavován originální 
předmět, který uvedenou skupi-
nu charakterizuje. 

(tk)

Arnošt Lustig byl autorem 
24 novel a románů, 15 povídko-
vých souborů, mnohých biogra-
fických textů a esejí a 13 scéná-
řů, podle nichž byly natočeny 
mezinárodně oceňované filmy. 
Za své dílo byl nominován na 
prestižní ceny, včetně Nobelovy 
ceny, Pulitzerovy ceny nebo Man 
Bookerovy ceny za dlouhodobý 
přínos světové literatuře.

„Co bychom měli učinit, aby-
chom změnili svět,“ táže se 
spisovatel Arnošt Lustig. Rozho-
dl se že bude psát poté, co mu 
jeho oblíbený učitel z rodné 
Libně nevěřil, když mu po válce 
vyprávěl o vyhlazovacích nacis-
tických táborech.

Jeho pouť začala v roce 1926 
právě zde, v činžovním domě na 
libeňské Královské třídě, dnešní 
Sokolovské ulici, která patřila do 

Libně. Jako chlapec přežil Osvětim 
a uprchnul z transportu smrti. 
Jako novinář procestoval mnoho 
zemí a po roce 1968 odešel do 
exilu: žil v Izraeli, Jugoslávii a USA. 

Po návratu demokracie do 
Československa se vrátil i Ar-
nošt Lustig, do Prahy i do Libně. 
Nová výstava, odkazující svým 
názvem na libeňské dětství, je 
také jakýmsi návratem Arnošta 
Lustiga do rodné čtvrti. Přináší 
několik desítek fotografií před-
ních českých fotografů i snímky 
z rodinného archivu, předměty 
spojené s životem Arnošta 
Lustiga, jeho sběratelskými 
a cestovatelskými zálibami. 
Protože byl Arnošt Lustig přede-
vším světově uznávaný spisova-
tel, nechybí ani vydání jeho knih 
– zejména typograficky cenné 
knihy z nakladatelství Českoslo-

CENTRUM HISTORIE A KULTURY

V Libeňském světě vystřídá 
Hrabala Arnošt Lustig

 nNávraty: Cukr, chleba, Lustig. Tak se jmenuje nová výstava 
v nedávno vzniklém centru historie a kultury nazvaném 
„Libeňský svět“. Jak už její název napovídá, je věnovaná 
libeňskému rodákovi, spisovateli, novináři a scénáristovi 
Arnoštu Lustigovi. 

ARNOŠT LUSTIG patří mezi nejslavnější libeňské rodáky.

venský spisovatel a mnohá 
zahraniční vydání. Součástí 
výstavy budou i originály filmo-
vých plakátů ke snímkům podle 
knih Arnošta Lustiga a filmové 
projekce dokumentárních filmů 
Evy a Josefa Lustigových. 

Tuto výstavu uvádí ve spolu-
práci s radnicí Prahy 8 Nadační 
fond Arnošta Lustiga. „Rok 2021 

je v pravdě lustigovský. V únoru 
jsme si připomněli výročí naro-
zení a v prosinci nedožité 95. 
narozeniny této libeňské i české 
spisovatelské osobnosti,“ uvedl 
jako hlavní důvod výstavy radní 
Michal Švarc (Patrioti).

Centrum historie a kultury 
„Libeňský svět“ najdete v Pivo-
varnické ulici 3. (tk)

HISTORIE

Žáci se seznámili s hrůzami heydrichiády

PŘEDNÁŠEK se zúčastnili žáci devátých tříd základních škol.
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 nV Galerii Kooperativy v Karlíně můžete 
až do konce letošního roku navštívit 
výstavu „Mistři českého malířství – 30 let 
sbírky“. Vstup pro veřejnost je zdarma.

Expozice představuje v časové ose přes 
130 mistrovských obrazů ze sbírky Koopera-
tivy počínaje Národní kulturní památkou 
Podobiznou zamyšleného muže od Jana 
Kupeckého, ještě nevystavovaným Havrán-
kovým Choltickým lesem u Pardubic nebo 
Mánesovým portrétem paní Kleblatové, 
obrazy Navrátila, Purkyněho, Pinkase, 
Slavíčka, Pruchy, Špály, Rabase, Toyen, Čap-
ka, Filly, Baucha a mnoha dalších. 

Umělecká sbírka Kooperativy vznikla 
krátce po založení pojišťovny s cílem sbírat 
a vystavovat díla českých umělců. Už od 
založení je systematicky a odborně budována 
a zhodnocována pod vedením uměleckých 

poradců. Díky této péči vznikla rozsáh-
lá a kvalitní sbírka českého umění. 
V současnosti zahrnuje tři tisíce obra-
zů, kreseb, grafik, plastik i dalších 
uměleckých předmětů. 

Galerie Kooperativy je největší 
soukromou galerií v Praze. Nachází se 
v karlínské centrále Pojišťovny Koo-
perativa v Pobřežní ulici 21, jejíž třetí 
patro bylo při výstavbě upraveno na 
veřejně přístupnou galerii. Otevřeno 
je každý den (kromě pondělí) od 14 do 
19 hodin. 

S galerií sousedí i nová kavárna 
Mezi řádky. Jejím provozovatelem je 
skupina sociálních podniků Etincelle. 
Ta zaměstnává lidi s hendikepem. 
„Dělají to, co s naší podporou zvládnou. 
Dáváme jim šanci dokázat, že dovedou být 
prospěšní sobě i ostatním, ať už v naší síti 

kaváren a bister nebo třeba v úklidových 
týmech či v pekárně nebo na naší farmě,“ 
sdělil Jakub Knězů, ředitel a zakladatel 
Etincelle. (tk)

V září 2021 uplynulo 20 let od 
výpravy studentů Lenky 
Tučkové a bratrů Pavelkových 
do albánských hor, odkud se 
dodnes nevrátili. Jejich plán 
prázdninové výpravy nebyl 
ničím výjimečný, byli zkušení 
z několika předchozích cest. 
Tentokrát zamířili do Albánie, 
do pohoří Prokletije. Avšak na 
návrat jejich nejbližší čekali 
marně. A na výsledky oficiál-
ního vyšetřování čekají do-
dnes, po 20 letech je stále bez 
konkrétního výsledku. Pod 
záštitou Farního sboru Česko-
bratrské církve evangelické 
v Praze 8 – Kobylisích a Jany 
Vávrové byla těmto třem 
mladým lidem odhalena 

pamětní deska, která je vzpo-
mínkou a zároveň nadějí. 
Deska je umístěna na jednom 
z venkovních křídel evange-
lického kostela U Jákobova 
žebříku. Je odlitá z betonu, 
jehož světlá barva věrně 
vystihuje barvu vápencového 
pohoří Prokletije, které se 
vypíná v pozadí. Pamětní 
deska je přístupná všem, kdo 
chtějí studentům věnovat 
vzpomínku, ale i náhodným 
kolemjdoucím, kteří je neznali 
a díky desce se mohou o tom-
to smutném příběhu 
dozvědět.
 Jana Vávrová
Nakladatelka a spoluorganizátorka

Foto: Pavel Veselý

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Galerie Kooperativy 
vystavuje české mistry 

GALERIE KOOPERATIVA se soustředí na české výtvarné umění.

Zmizelí studenti mají 
pamětní desku

V Libeňském zámku až do 
26. listopadu 2021 překva- 
pí návštěvníky nevšední 
zpracování dřevěných 
objektů výtvarníka a gra- 
fika Romana Wernera 
a velkoformátových 
obrazů a grafik malířky, 
ilustrátorky a rovněž gra- 
fické designérky Evy Gön- 
dörové, která se umění 
začala naplno věnovat v Praze 8.

Prodejní výstava kombinuje 
motivy fauny a flóry do vyváže-
né sestavy obrazů a dřevěných 
objektů, které krom estetické 
funkce slouží i jako užitné věci.

„Malování je pro mě jistou 
formou terapie,“ řekla na verni-

sáži autorka obrazů s dovětkem, 
že je pro ni každý obraz bojem 
o správnou kompozici, vhodné 
barvy a přiměřený kontrast. 
Jestli se jí tento boj podařilo 
vyhrát, můžete posoudit sami ve 
všední dny v prostorách Libeň-
ského zámku. (red)

Nová výstava na zámku

N A  P L Á Ž
9 . L I S T O P A D U

 B E A C H K L U B  L Á D V Í

největší
kryté
pískoviště

VSTUP 
ZDARMA

Pod záštitou starosty MČ Prahy 8 Ondřeje Grose  Tatínci s kočárky vítáni!!!  
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Více o benefitech a možnostech jejich kombinování najdete na www.prodej-vozu.cz a www.havex.cz.

PAX sPol. s r.o. - Pohřební služby
- pohřby s obřadem i bez obřadu, možnost sjednání doma - tel.: 733 120 411, 283 842 271
Nepřetržitá služba – převozy z bytů NONSTOP: 603 551 038, 603 551 032
ObjedNávkOvá kaNcelář, dispečink - P-8 libeň, vosmíkových 2, tel.: 284 841 928
Při využití služeb telefonické předobjednávky, bude z konečné ceny sjednaných 
služeb poskytnuta 15% sleva tel.: 603 551 034

ObjedNávkOvé kaNceláře:
Praha 3 - Olšany, vinohradská 153, tel.: 272 744 622 I Praha 4 - Nusle, Táborská 65, 241 741 164

e-mail: pax@pax.cz
www.pax.cz

placená inzerce

placená inzerce

FK ADMIRA PRAHA z.s. 
se sídlem Praha 8, Na pecích 46 hledá 
správce na údržbu travnaté hrací 
plochy + UMT. Zájemci hlaste se na 
tel. 606 603 730. Nástup okamžitě.

Skauti ze střediska 24 Sever si 
začátkem října připomenuli 
100 let od svého založení. Na 
oslavu dorazilo 330 současných 
i bývalých členů, rodičů a přátel.

„Bylo mi velkou ctí navštívit 
oslavu tak krásného výročí. Jsem 
opravdu rád, že máme v Praze 8 
skautskou organizaci, která se 
nevzdala ani v období dvou totalit-
ních režimů. Skauti z Kobylis mají 
být oprávněně na co hrdí,“ řekl 
starosta Ondřej Gros (ODS), který 
se oslav výročí taktéž zúčastnil.

Středisko 24 Sever je nejstar-
ším skautským střediskem 
v Praze 8. První skautský oddíl 
v Kobylisích byl založen již roku 
1921 Eugenem Kellnerem. O čty-
ři roky později dostali číslo 24. 

Dnes má středisko okolo 
160 členů, kteří jsou rozděleni do 
8 oddílů: 24. oddíl skautek 
a světlušek, 24. oddíl skautů 
a vlčat, 24. kmen Roverů, 24. 
klub oldskautů, 224. oddíl dospě-
lých a 24. oddíl benjamínků.

Pro důstojnou oslavu tohoto 
jubilea připravili skauti několik 
akcí, kterými si připomněli 
důležité momenty a osobnosti 
své bohaté historie. Po celý rok 
probíhá soutěž „Stoletá družina“, 
která má za cíl zábavnou formou 
seznámit současné členy s histo-
rií střediska. Program spojený 
s oslavou stoletého výročí uspo-
řádali skauti i v rámci tradičního 
„skautského dne“, který se konal 
letos v dubnu. (mš)

Památný den Sokola (8. října) si 
připomněli i zástupci vedení 
radnice Prahy 8. Na Libeňském 
zámku proto zavlála vlajka 
hnutí jako připomínka tisíců 
obětí sokolů a sokolek v boji za 
svobodu, samostatnost a demo-

kracii. Od roku 2019 je oficiál-
ním významným dnem České 
republiky. U vyvěšení vlajky 
asistovali i starosta Ondřej Gros 
a jeho zástupkyně Vladimíra 
Ludková (oba ODS). 
 (tk)

KOBYLISY

Skauti oslavili 
100 let existence

NA OSLAVU VÝROČÍ dorazily přes tři stovky lidí.

Na zámku vlála sokolská vlajka
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Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový 
komplex, který přirozeně propojuje ubytování  
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu k  dispozici zdravotní a sociální 
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.  
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje  
bohatý program volnočasových aktivit.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.  
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím  
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

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

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 852/10 

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ  
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na  

www.rezidencejasmin.cz 

placená inzerce

FOTOSOUTĚŽ

Nejlepší snímky míří na výstavu. 
Soutěž pokračuje příští rok

 nPrvní ročník fotosoutěže Praha 8 ve 
dne v noci je u konce. V průběhu pěti 
soutěžních kol jste nám posílali nevšed-
ní, krásné a někdy i bizarní snímky 
Prahy 8. Jen pár fotografií jsme museli 
odmítnout, protože se neshodovaly se 
zadáním a zobrazovaly místa, která 
nespadají do katastrálního území naší 
městské části. 

Oproti předešlým fotosoutěžím nás velmi 
potěšil zájem, který Praha 8 ve dne v noci 
vzbudila a rovněž i kvalita zaslaných sním-
ků. S každým přibývajícím kolem bylo obtíž-
nější vybrat jen jednoho vítěze v kategoriích 
mobil foto i profi foto. 

V posledním říjnovém kole soutěže gratu-
lujeme vítězům k získání balíčku dárků 
s logem městské části, které využijí nejen 
pro toulky s fotoaparátem. Pětičlenná poro-
ta v kategorii mobil foto vybrala snímek 
Koně na konečné autobusu od paní Zuzany 

Řádové a v kategorii profi foto Metro Kobyli-
sy od Daniela Dvořáka.

Všem, kteří se fotosoutěže Praha 8 ve dne 
v noci zúčastnili, děkujeme, že se s námi 
podělili o své fotografie. Pokud jste zrovna 
nevyhráli nebo se o soutěži dozvěděli až 
nyní, nezoufejte, pokračování soutěže v příš-
tím roce určitě bude a my se už teď těšíme, 

jakými záběry nás překvapíte. A protože 
zajímavých fotografií, které se nám nevešly 
do Osmičky, ale určitě si zaslouží pozornost 
široké veřejnosti, máme dost, připravujeme 
pro všechny návštěvníky výstavu v prosto-
rách Bílého domu, která začne už 15. prosin-
ce 2021 a potrvá do 10. února 2022.

 (red)

KONĚ NA KONEČNÉ AUTOBUSU  Foto: Zuzana Řádová METRO KOBYLISY  Foto: Daniel Dvořák

Objevte chuť lahodných biočajů, biokoření a dalších skvělých 
biospecialit, které v SONNENTORU s láskou 

a nadšením vyrábíme.

www.sonnentor.cz
        #tadyrosteradost

Naši novou sluneční prodejnu najdete na ulici 
Sokolovská 86, Praha 8 – Karlín.

Adventní
kalendář

SONNENTOR

24 DRUHŮ 

   BIOČAJŮ

placená inzerce
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Rozhovor

 nUž dvacet let se občan Prahy 8 Pavel 
Barák zabývá neotřelým, zato velice 
zajímavým koníčkem. Stal se nadšeným 
pražským místopiscem. Navštívil na-
prostou většinu pražských ulic a po-
stupně je fotograficky také zdokumen-
toval. Zjistil například, že oficiální údaje 
názvů ulic jsou plné nedostatků a chyb. 
Svůj životní prostor by za nic 
nevyměnil.

Pro příklad nesouladu značení pražských 
adres nemusíme chodit daleko. Jen nedaleko 
sídla radnice Prahy 8 nedávno ještě byly pár 
metrů od sebe dvě různé gramatické varian-
ty označení jednoho náměstí (viz foto). Na 
svém seznamu má asi 300 ulic, v nichž není 
žádná cedule. Označování ulic pochopitelně 
podléhá vývoji, některé jsou ještě předváleč-
né, řada chyb jde na vrub odlišnému pojetí 
značení v čase. „Na Rašínově nábřeží byla 
donedávna cedule Engelsovo nábřeží, občas 
najdu ceduli se jménem Julia Fučíka, a tak 
podobně,“ tvrdí nadšenec.

Skutečně jste prošel pěšky celou Prahu?
Ano. Ze zhruba 7820 ulic, kterých jsem se 

dopočítal, mám vyfocenou ceduli z takřka 
sedm a půl tisíce. Každý rok jich díky nové 
výstavbě asi deset až dvacet přibude. Samot-
ných cedulí může být třeba i dvacet tisíc. 
Musíme počítat s tím, že na dlouhých ulicích, 
jako je Plzeňská nebo Poděbradská, jich 
může být dvacet i třicet. Dohromady mám 
v archivu skoro deset tisíc fotografií cedulí 
ulic. Svůj příběh jsem nejednou vyprávěl 
v médiích, včetně pořadu Z metropole České 
televize už před devíti lety a znovu loni nebo 

letos v září v podcastu Projdi Prahu jinak 
Terezy Molkové, který je dostupný na 
serveru YouTube.

Jak váš ojedinělý nápad vznikl? Najed-
nou, anebo jste „sbíral“ názvy ulic 
postupně a odhodlal se dokončit sbírku 
až později?

Platí to druhé. Před šestnácti lety na 
podzim jsem vyfotil první ceduli ulice – kon-
krétně ulice Na Marně v Bubenči, pak dru-
hou, třetí… Později jsem začal fotit další 
cedule, ale dlouho spíše tak „ad hoc“ namát-
kově – bylo mi prakticky jedno, kde zrovna 
jsem a co tam vyfotím. Posledních šest let, 

a intenzivně zejména od prvního lockdownu 
loni v březnu, jsem začal fotografovat cedule 
plánovaně, systematicky a se snahou dostat 
se na maximum možného, protože 100 pro-
cent je utopie. Spousta cedulí v ulicích vůbec 
není, někde jsou názvy ulic v seznamu kata-
stru a na mapě, ale developer je ještě nepo-
stavil, jinde je postaveno, ale cedule ještě 
nejsou.

Jak dlouho žijete v Praze a jaký máte 
vztah nejen k hlavnímu městu, ale také 
ke čtvrti, kde žijete (případně jste žil)?

V Praze žiji od narození, tedy od roku 
1978. Nikdy jsem ani krátkodobě nežil jinde 
a žít jinde ani nechci. Specificky mám nej-
bližší vztah k Praze 8, kde jsem bydlel už 
v Libni, Čimicích, Kobylisích, Bohnicích 
a Troji. Chodil jsem zde na základní i střední 
školu, žijeme zde rádi s manželkou, dětmi 
a širší rodinou (sourozenci, prarodiče). Pra-
ha 8 je příjemné místo pro život.

Co považujete za největší problém 
metropole?

Vidím totéž, co každý – kolabující doprava, 
chátrající objekty, bezdomovci. Praha je největ-
ší české město a má své specifické problémy. 
Má ale také nezaměnitelný genius loci. Je to 
oblíbené místo turistů z celého světa.

V jaké ulici, případně části města se 
cítíte dobře, a naopak která část podle 
vás nepůsobí pozitivně?

Příjemné je mi procházet se na Kampě, na 
Petříně, v Oboře Hvězda a specificky pokud 
jde o Prahu 8, tak v mém „domovském“ 
Čimickém háji. Méně příjemně se cítím ve 
velkých průmyslových oblastech – napadají 
mě některé části Holešovic nebo Vysočan.

Co byste napsal do zahraničního bedekru 
vztahujícího se k Praze?

Zdůraznil bych velké přírodní lokality, 
vhodné k procházkám, aktivnímu odpočin-
ku, hraní si s dětmi. Například Prokopské 
údolí, Divoká a Tichá Šárka, Kunratický les, 
Michelský les, Klánovický les či Obora 
Hvězda. 

(tk)

„SBĚRATEL“ PRAŽSKÝCH ULIC PAVEL BARÁK:

Mám vyfoceno přes sedm 
tisíc cedulí, někde zcela chybí

NĚKTERÉ ULICE či prostranství často mívají různé gramatické varianty označení.

Vyfotit cedule ve sto procentech 
ulic v Praze je utopie
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Před zástupci Prahy stojí 
nelehký úkol. Jak splnit do 
roku 2030 klimatický plán, 
který by měl Pražanům dát 
záruku, že budou dýchat 
čistý vzduch a Praha bude 
zdravým místem pro život. 
Velkou roli v rozhodování 
o budoucím zdraví svých 
obyvatel hraje způsob, 
jakým bude vytápět své do-
mácnosti. Praha je napojena 
na dálkové vytápění. Teplá-
renskými tepnami proudí 
energie do domovů, kance-
láří, výrobních budov, škol, 
nemocnic i úřadů. V mnoha 
ohledech je tak naše hlavní 
město již dávno o mnoho 
napřed i před jinými evrop-
skými metropolemi. 

Pražské tepny
Energie je totiž v Pražské 
kotlině rozváděná tepna-
mi teplárenské soustavy, 
které jsou napojeny na 34 
kilometrů dlouhý externí 
tepelný napáječ. Pro Prahu 
to znamená čistý vzduch 
a stovky komínů, které nikdy 
nemusely být postaveny. 
Pražané by měli být ostra-
žití a sledovat konání svých 

zástupců na radnicích, aby 
nedocházelo k odpojová-
ní od této v Evropě jedné 
z nejrozsáhlejších tepelných 
soustav. Každý odpojený 
dům, každá čtvrť znamená 
pomalou destrukci soustavy 
a nutnost nahradit chybě-
jící teplo lokálním zdrojem, 
který bude vypouštět emise 
přímo v pražském intravi-
lánu. Zvláště nebezpečné, 
a zcela v rozporu s klimatic-
kým plánem, je nahrazování 
dálkového tepla výhradně 
spalováním plynu. Plyn je 
fosilním palivem, stejně 
jako uhlí a z dlouhodobého 
pohledu je tento způsob 
vytápění uvnitř měst neudr-
žitelný. Městským částem, 
které se rozhodnou pro 

takovou cestu, hrozí, že jejich 
stamiliónové investice bu-
dou zmařeny a za deset let 
budou nuceny hledat novou 
cestu a znovu investovat 
obrovské částky do nových 
technologií.

Klimatický plán Prahy
Dálkové vytápění je jedi-
nou cestou, jak dlouhodo-
bě splnit klimatický plán 
v metropoli. Úplným nahra-
zením sítě tepen dálkového 
vytápění domovními nebo 
blokovými kotelnami by se 
zhoršila emisní situace téměř 
na polovině rozlohy Prahy! 
Uvnitř hlavního města by se 
tak vyprodukovalo až 207 
tun emisí oxidů dusíku ročně 
a nízké komíny domov-

ních kotelen by nedokázaly 
dostatečně rozptýlit spaliny 
do ovzduší. To znamená, že 
téměř polovina Prahy by za-
čala dýchat horší vzduch. 

Síť teplárenských tepen 
je průběžné inovována, 
což nám umožňuje dýchat 
násobně méně oxidů síry, 
dusíku, oxidu uhelnatého 
a tuhých látek. Proudí jimi 
také energie z nerecyklova-
telného odpadu, který by 
jinak skončil na skládkách. 
Zdrojem je Zařízení pro 
energetické využití odpa-
dů Malešice (ZEVO). Ročně 
smysluplně zpracuje 31 tisíc 
vagónů komunálního od-
padu z celé Prahy a díky síti 
teplárenských tepen vyhřeje 
20 tisíc domácností a ně-
kolik průmyslových areálů. 
V plánu společnosti Veolia, 
která pražské tepny provo-
zuje, je postupný přechod 
na čisté a obnovitelné zdroje 
paliva. Plyn v tomto plánu 
hraje jen přechodnou roli, 
Veolia hledá cesty, jak fosilní 
paliva nahrazovat biomasou 
a dalšími obnovitelnými 
zdroji. Velmi perspektivní je 
energetické využívání odpa-
dů, ať už je to kromě výše 
zmíněného komunálního 
odpadu likvidace kalů ane-
bo odpadní teplo z čistíren 
odpadních vod. Naším cí-
lem by tedy mělo být využít 
dobře tepla a energie, které 
sami produkujeme a nikoli 
uprostřed města pálit fosilní 
palivo dovezené z Ruska.

O budoucnosti pražského 
ovzduší rozhodujeme už teď

 � Cesta ke splnění 
klimatického plá-
nu metropole tkví 
v rozmanitosti paliv, 
která si sami produ-
kujeme, nikoli pálení 
fosilního plynu upro-
střed města.

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

placená inzerce
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Školství

Naše MŠ Lešenská jako 
každý rok podpořila projekt 
„Celé Česko čte dětem“. 
Rodičům jsme nabídli infor-
mace, jaké má předčítání pro 
děti obrovský význam. Co 
vše rozvíjí, ovlivňuje a pod-
poruje. Každá třída se zamě-
řila na podrobnější vzdělá-
vací činnosti věnované 
knize, pohádce a  dětské 
fantazii. „Sluníčka“ vyráběla 
záložky do knih. Nejmenší 
„Myšky“ si zahrály maňásko-
vé divadlo „Boudo, budko“. 
„Lvíčátka“ se rozhodla na-
psat knihu „O zatoulaném 
drakovi“, jehož autoři budou 

rodiče s dětmi. „Koťátka“ 
nejdříve převyprávěla kla-
sickou pohádku „O červené 
Karkulce“, jak ji znají z do-
mova. U některého se lišila 
dějem, u jiného zase koncem. 
Pak si pohádku děti společ-
ně vyrobily z velkého karto-
nu, zahrály si ji v kostýmech 
a vytvořily si hlavní posta-
vičku, která se bude hodit na 
loutkové divadlo.

Pohádka má tisíce podob. 
I ta jedna může mít různé 
konce a dokáže nás přenést 
do krásného světa zvaným 
fantazie.

Michaela Červinková

Mateřská škola Korycanská 
v Čimicích, která je jediná 
svého druhu, přijímá děti se 
zdravotním oslabením. Najde-
te zde malé diabetiky, alergiky, 
astmatiky, děti s atopickým 
ekzémem a děti po různých 
operacích. Na základě této 

skutečnosti zde pracují zdra-
votní sestry, které jsou součás-
tí týmu. Právě pro potřeby 
těchto dětí byla zakoupena 
bioptronová lampa firmy 
Zepter „Bioptron Light Thera-
py System“.

Tuto bioptronovou lampu 
škola využívá pro děti trpící 
různým stupněm atopického 
ekzému, pro diabetiky mající kůži 
poškozenou častými injekcemi 
inzulínu a pro děti, které mají 
různé jizvy po operacích. Lampa 
děti nikterak nezatěžuje, aplikace 
trvá pár minut, je bezpečná 
a nemá žádné vedlejší účinky.

Bioptronovou lampu lze 
použít samozřejmě na doporu-
čení lékaře nebo po domluvě 
s rodiči. Bioptronová lampa 
Zepter se stala spolehlivým 
pomocníkem, pomáhá dětem 
alespoň částečně ulevit od jejich 
zdravotních potíží. (red)

MATEŘSKÁ ŠKOLA KORYCANSKÁ

Světlo: 
nejdůležitější 
zdroj života 

Pohádka vás pohladí

 nŽivot a zdraví každé živé bytosti závisí na světle. Je vědec-
ky a lékařsky dokázáno, že mnoho nemocí a duševních po-
ruch je způsobeno nedostatkem světla. Světlo je také velmi 
důležité pro zdravý fyzický a fyziologický vývoj dětí.
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Na provoz kluziště přispívá Městská část Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

www.praha8.cz

Městská část Praha 8 a kluziště Glowackého vás zve na

CHARITATIVNÍ ZÁPAS 

24.11 od 18:00St
re

da
Kd

e

kapitán týmu 
Severní vítr Bohnice

kapitán týmu 
Redaktori Ceské televize

ROBERT MORX
redaktor Ceské televize

Na akci bude vybíráno dobrovolné vstupné 
pro nadacní fond CESKÝ MOZEK

KLUZIŠTE V AREÁLU HRIŠTE ZŠ GLOWACKÉHO
(GLOWACKÉHO 555/6, PRAHA 8, BOHNICE) Kluziště Praha 8

24.11 od 18:00

SEVERNÍ 
 VÍTR

BOHNICE X
REDAKTORI

CESKÉ 
TELEVIZE

JIRÍ HÖLZEL

Vedle prodejny LIDL ul. Schoellerova 1097/18, Praha 9 – Čakovice  
www.cukrarna-hajek-hajkova.cz  |  tel.: 602 650 626

ČAKOVICE nově OTEVŘENOČAKOVICE nově OTEVŘENO

Happy Hour
denně 

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 

20% sleva
na nákup

DORTY • MINIDEZERTY • CHLEBÍČKY • OBLOŽENÉ MÍSY

placená inzerce

Botanická zahrada Praha

www.botanicka.cz
�  � �  Botanická zahrada Praha

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

5. 11.-17. 12. 2021

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

placená inzerce

4 .  R OČN Í K

C E N T R U M  R O S A  V Á S  Z V E  N A
F E S T I V A L  S E N I O R S K Ý C H  D I V A D E L  2 0 2 1

4.- 6. 11. 2021 od 17 hodin
divadelní představení, tance, písně, setkání…

 
patronka Mgr. Lenka Lázňovská

pod záštitou radního Městské části Praha 8 Michala Švarce

Centrum RoSa, Střelničná 1680/8, Praha Kobylisy, www.centrumrosa.cz

organizátor:partneři:

 

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

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

www.nedluzimstatu.cz

770 600 800
739 470 408
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Inzerce

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

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

Klapkova 26, Praha 8.  Rezervace: www.divadlokh.cz, 284 681 103. 
Program může být upraven v souvislosti s nařízeními vlády proti šíření viru COVID 19. 
Aktuální informace na www.divadlokh.cz. 

LISTOPAD 2021

15/11 po
19:00 

18/11 čt 
19:30 

22/11  po 
19:30

24/11 st 
19:30

25/11 čt 
19:00

29/11 po 
19:00

04/11   čt 
9:00; 10:30; 
14:00

05/11  pá 
9:00, 10:30

06/11  so 
10:00

07/11 ne
10:00

11/11  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

12/11  pá 
9:00; 10:30

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA 
aneb PRAVDA O KARKULCE.
Známý příběh o Červené karkulce poví 
tentokrát sám vlk. Představení spojuje 
živé herce s loutkami. Setkáte se tak 
s opravdovým vlkem, myslivcem i jejich lipovými 
dubléry. Hraje Divadlo Koňmo. Od 3 let. 

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA 
aneb PRAVDA O KARKULCE 

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA 
aneb PRAVDA O KARKULCE 

LOUPEŽNÍK RUMCAJS. Hraje LD 
Jiskra. Od 3 let.

LEGENDA O SV. MARTINOVI. 
Za podzimních dnů, kdy šeří se a fouká,ožije 
pradávný příběh o sv. Martinovi, který se stal 
symbolem soucitu, štědrosti, dobroty a lásky. 
Zažijete stínové loutko-herecké divadlo protkané 
písněmi a živou hudbou. Hraje Divadlo Pruhované 
panenky. Od 3 let.

LEGENDA O SV. MARTINOVI.
Od 3 let.

LEGENDA O SV. MARTINOVI.
Od 3 let.

LOUPEŽNÍK RUMCAJS. Hraje LD Jiskra. 
Od 3 let.

POPELKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA.
Pohádka o princezně, která si zakládala na své uro-
zenosti, je plná humoru i melodických a vtipných 
písniček Zdeňka Rytíře. Hraje Divadelní společnost 
N. Venturové. Od 3 let.

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA

POPELKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

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

13/11 so 
10:00
14/11  ne 
10:00

21/11  ne
10:00
26/11  pá 
9:00; 10:30

27/11 so
10:00

28/11  ne 
10:00

30/11  út 
17:00

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

C. Smith: ČARODĚJKY V KUCHYNI. Kuchařky Dolly 
a Isabel mají každá svou televizní kuchařskou show. Každá se 
orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí.  A právě těmto 
dvěma rivalkám je nabídnuta nová společná cooking show. Zvládnou 
se nezabít během živého televizního vysílání? Hrají V. Žilková/
S. Pogodová, M. Dolinová, V. Navrátil/L. Ondřej, M. Duchek. 
Zadáno.

M. Camoletti: A DO PYŽAM! Manželský čtyřúhelník 
v komedii v podání Divadla Bez debat. Pronájem otevřený veřejnosti. 
Vstupné 200 Kč/100 Kč.

V ROUŠCE EVINĚ. Komediální stand-up Veroniky Žilkové 
a Michaely Dolinové. Nahlédneme pod roušku jejich kariéry i soukromí. 
Jak vyjít s bulvárem a žárlivou kolegyní a jaké roušky jsou teď IN? 
Hrají V. Žilková a M. Dolinová. Vstupné 250 Kč/200 Kč.

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

E. Westphal: PAŘÍŽANKY. Setkají se na Grenellském 
mostě, na neutrální půdě. Správcová 16. pařížského obvodu 
s domovnicí 15. pařížského obvodu. A nechtějí vůbec nic jiného, 
než se dohodnout na značkách smetáků… Trochu komedie, trochu 
mrazivý příběh. Hrají B. Zdichyncová a M. Nohýnková/P. Johansson
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/150 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER s ONDŘEJEM VETCHÝM.
Večer s jedním z nejoblíbenějších a nejobsazovanějších českých herců. 
Pořadem provází Jiří Vaníček. Vstupné 150Kč/100 Kč.

CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

každý pátek 
od 10.00 a 11.15

KDE: Centrum RoSa 
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Městská část Praha 8 vás zve na

Informace: Zdeněk Šír 

2021

  zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105 
Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může 
být zveřejněna. Na akci budou dodržována všechna aktuální 
epidemiologická opatření.

placená inzerce
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Otevřeno: po a st 8–18, út a čt 8–15:30, pá 8–15 h. So, ne a svátky zavřeno. 
Vstup zdarma.

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

90 let Fakultní
Nemocnice Bulovka

tzv. Bílý dům 
U Meteoru 6 
Praha 8 – Libeň 

Fotografická výstava mapující 
vývoj nemocnice od jejího 
založení v roce 1931. 

Městská část Praha 8  
ve spolupráci  

s Fakultní nemocnicí Bulovka  
vás zvou na výstavu

3. 11. – 9. 12. 2021

N A T U RN A T U RN A T U R
EVA GÖNDÖROVÁ 

OBRAZY

N A T U RN A T U RN A T U R
R O M A N  W E R N E R 
OBJEKTY

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 - Libeň

Městská 
část 

Praha 8

OTEVŘENO
Po| St | 8.00 –18.00
Út | Čt|  8.00 –15.30
Pá |   8.00 –15.00
So | Ne|  svátky | zavřeno
VSTUP ZDARMA

24|9 – 26 |11 |2021

Konání výstavy se bude řídit aktuálními krizovými opatřeními vlády 
a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

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

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z Kobylis 
až na 

Staré město

Centrum RoSa Vás zve 
na vědomostní kvíz 

moderuje radní MČ Prahy 8
 Michal Švarc

úterý 9. listopadu 2021 od 16:00
v sále 2 Centra RoSa

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

Spolupořadatel:
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI

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

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

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

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

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

 `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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ` INSTALATÉR ŠVÁRA.  
Tel.: 728 324 916

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

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

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

SLUŽBY

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

 `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.

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

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

 ` STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY 
A KEŘE motorovými nůžkami, 
včetně odvozu odpadu. Tel.:  
724 006 275, www.pvj-group.cz/
plot

 `VYČISTÍME KOBEREC, 
SEDAČKU, KŘESLA, ŽIDLE 
přímo u Vás na místě strojem 
na vlhko extrakční metodou. 
Slušné jednání a zkušenosti. Tel.: 
724 006 275, info@pvj-group.cz, 
www.pvj-group.cz

 `ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE 
do 15m z naší hydraulické 
plošiny. Řežeme, tvarujeme 
i likvidujeme vysoké túje, stromy 
a živé ploty. Tel.: 724 006 275, 
e-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz

 `MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ 
A ŽALUZIÍ od úklidové firmy. 
Nechte práci nám, už nelezte po 
štaflích a odpočívejte.  
Tel.: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz

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

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

 `KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ 
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ vč. 
odvozu. T.: 604 512 297

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

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

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

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

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

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

 ` ŠICÍ STROJE–OPRAVY 
A PRODEJ. Opravy všech značek 
šicích strojů. Prodej nových šicích  
strojů. Autorizovaný servis Singer, 
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.: 
272 773 079, www.singerservis.cz

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

Více informací zde: 
https://bohnice.cz/lecba/dobrovolnictvi/

Chcete se stát dobrovolníkem a trávit volný 
čas smysluplně? Zapojte se do dobrovolnického 

programu Psychiatrické nemocnice Bohnice!

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.

PŘIJÍMÁME NOVÉ 
DOBROVOLNÍKY

92x130-pnb-dobrovolnici-2021-v2.indd   1 10.8.2021   9:56:59
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REALITY POPTÁVKA

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

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

 `Koupím stavební pozemek 
v horách. Platba ihned.  
Tel.: 604 128 439

 `KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ 
DŮM, VILU, pozemek jakkoli 
velký i spoluvlast. podíl s právní 
vadou, exekucí, nežádoucím 
nájemníkem. Formality vyřídím. 
I na dožití. Tel.: 603 420 013.

 `Koupím byt v Praze 8, přímo od 
majitele. Tel.: 604 617 788

 `Koupím chatu, chalupu do 50 km 
od Prahy v dobrém i špatném 
stavu. Děkuji za nabídku,  
tel.: 720 031 400

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

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

REALITY PRONÁJEM

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

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

 `Dlouhodobý pronájem pokojů 
od 3600 Kč/měsíc. Nedaleko 
metro Kobylisy. TEL. 607 126 568.

NÁKUP – PRODEJ

 `ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY, 
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY 
mince, čtyřlístky, mapy 
a pohledy. Tel.: 773 542 797

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

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

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

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

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

 `PRODÁM velký čínský jídelní 
stůl se 6 židlemi s vysokými 
opěradly palisandr, styl dynastie 
Ming. Tel.: 606 240 801

KRÁSA

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

 `Pedikúra klasická mokrá 
metoda, ošetření kuřích ok, 
zarostlých nehtů, nehtové špony, 
Poznaňská 438/27 Bohnice,  
tel.: 777 272 303

 `Nabízím kadeřnické služby 
levně, vhodné pro důchodce, 
zajdu i k vám domů,  
tel.: 724 909 592

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

VÝUKA – KURZY

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

NABÍDKA PRÁCE

 `TECHNIK/MONTÉR 
STÍNÍCÍ TECHNIKY v Praze 
a Středočeském kraji. Vzdělání, 
absolvent nebo praxe 
v technických oborech. Manuální 
zručnost. Znalost češtiny. 
Práce na HPP, DPP, OSVČ. 
Pracovní doba PO–PÁ, služební 
auto, mobil. Plat 20 000,-Kč + 
výkonostní prémie.  
T.: 777 038 000, gato@gato.cz

 `PŘIJMEME NOČNÍHO 
VRÁTNÉHO do garáží v Lodžské 
v Bohnicích. 9500,- na ŽL. Info 
283 852 829, 602 123 958,  
mail g2.garaze@seznam.cz
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Zdravotní a sociální péče

Odbor zdravotnictví a sociál-
ních služeb ÚMČ Praha 8 se 
ve spolupráci s organizací 
Amelie, z. s., zapojil do prode-
je žlutých kytiček na podpo-
ru onkologicky nemocných. 
„Ráda bych i za své kolegyně 
poděkovala všem kolemjdou-
cím, kteří podpořili 25. roč-
ník sbírky Český den proti 
rakovině. Nezbyla nám 
žádná ze dvou set prodejních 
kytiček měsíčku lékařského. 
Podařilo se nám Amélii 
předat částku 6500 korun. 
Děkujeme,“ řekla místosta-
rostka Vladimíra Ludková 
(ODS). (tk)

 nPříběh pana Surového, sběratele sýro-
vých etiket, který jsme vám přinesli 
v zářijovém čísle, by nebyl úplný bez 
povídání o jeho manželce. Než se do něj 
pustíme, rádi bychom vám jménem pana 
Surového za redakci Osmičky poděkovali. 
Avšak ani Marie Surová (88), která do 
svého keramického království pozvala 
paní místostarostku Vladimíru Ludko-
vou, vás nenechá na pochybách, že aktivi-
ta je i ve vyšším věku zázračným lékem. 

Paní Surová vystudovala na brněnské UMP-
RUM obor keramika, a ta se jí stala celoživot-
ní láskou, avšak dlouho odkládanou. Trvalo 
několik desítek let, než se ke svému oboru 
naplno vrátila, dokonce až ve starobním 
důchodu se pro ni keramika stala prací na 
plný úvazek. Milovaná keramika nebyla paní 
Surové po ukončení uměleckého studia 
dlouho souzena, neboť po škole se začala 
vzhledem k možnostem věnovat jinému 
oboru, a sice navrhování hraček, později 
spotřebního zboží a velkoplošné reklamy. 
Významnou část své profesní dráhy působi-
la i v oblasti výstavnictví. S jejím profesním 
otiskem na lisovaném nádobí se setkáváte 
dodnes a minimálně na chatách a chalupách 
byste našli barevně potištěný podnos a jiné 
nádobí, v jejichž počátcích stál „zlepšovák“ 
a rovněž i paní Surová s kolegy. Avšak ta si 
během své aktivní profesní dráhy ke kerami-

ce pouze odskakovala, například 
vyučováním na kurzech. 

Nemožnost naplno se věnovat 
vystudovanému oboru měla 
příčinu v dnes již obtížně předsta-
vitelné překážce. Tehdy totiž 
nebyla dostupná technologie 
malých vypalovacích pecí. Dnes 
kliknete na internet a můžete mít, 
cokoliv potřebujete, tehdy dispo-
novala velkou zděnou pecí jen 
základní umělecká škola a samo-
zřejmě podniky. Výroba drobné 
keramiky byla tehdy v plenkách. 
A tak si paní Surová svou první 
malou pec na vypalování pořídila 
až po odchodu do starobního 
důchodu. Tou dobou si navíc lidé 
nacházeli cestu k drobné užitkové a dekora-
tivní keramice, a i proto si paní Surová 
založila, jak se říká „na stará kolena“, živnost.  

Z dlouho odkládaného koníčku se ve 
velmi krátké době stalo nové zaměstnání 
a i ona zmiňovaná záchrana. Jak už to v živo-
tě bývá, když to nejméně čekáte, přijdou 
rány osudu, které buď překonáte, nebo jim 
podlehnete. Velké zdravotní problémy 
a úmrtí nejbližších byly obdobím těžké 
zkoušky životní odolnosti, a právě keramice 
vděčí paní Surová za to, že celé toto období 
ustála a vyšla z něj posílená. Specialitou paní 
Surové byly ozdobné tematicky zaměřené 
rámečky, dále drobné sošky, především díky 

limitující velikosti domácí pece. S trochou 
nostalgie vytahuje z krabice své výrobky 
a dodává, že se změnou životního stylu 
a proměnou bytového designu, přišla i změ-
na do poptávky zákazníků. Ale plány a chuť 
k výrobě má stále, i přes blížící se devadesát-
ku je plná elánu a radosti. A tak, když její 
manžel zrovna nerozkládá po koberci nově 
nabyté sýrové etikety, aby je založil do své 
sbírky, pouští se do svých malých poetických 
betlémů, vánočních figurek a svícnů. 

Kdo chce paní Surovou poznat osobně, 
určitě bude mít to štěstí na tradičním vánoč-
ním jarmarku v takzvaném bílém domě. 

(tk)

1.	 Roční	období
2.	 Forma	hoření
3.	 Část	MČ	Prahy	8
4.	 Svátek	8.	10.
5.	 Libuše	domácky

6.	 	Jihočeské	město	na	soutoku	Otavy	
a	Volyňky

7.	 Pletený	oděv
8.	 Planeta	s	prstencem
9.	 Záliba

Tajenka doplňovačky z říjnové-
ho čísla zněla „vinobraní“. Řešení 
z tohoto vydání opět symbolizu-
je společenskou aktivitu přede-
vším z venkova. Opět luštíte o tři 
„napínavé“ detektivky. Znění 

tajenky posílejte do 10. listopadu 
2021 na známý e-mail: vladimi-
ra.ludkova@praha8.cz. 
Vylosovanými luštiteli jsou pan 
J. Š. a paní H. O. a A. O. 
Gratulujeme.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Když práce navrací zpět 
do plnohodnotného života

Radnice podpořila 
onkologicky nemocné

Listopadová doplňovačka

PANÍ SUROVÁ vystudovala obor keramika, které se nyní intenzivně věnuje.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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 nChtěli byste podpořit dobrou věc 
a vidět výsledek své aktivity? Staňte 
se dobrovolníkem a pomáhejte přímo 
lidem, kteří vaši pomoc uvítají. Cent-
rum Okamžik hledá další dobrovolníky 
do akreditovaného programu, ve kte-
rém doprovázejí nevidomé lidi k lékaři, 
na úřady či na nákupy nebo dlouhodo-
bě poskytují nevidomým vizuální po-
moc doma, při sportu, kulturních akti-
vitách, předčítání a tak dále.

Pro spolupráci s nevidomými vás Okamžik 
vybaví důležitými informacemi a dovednost-
mi při školení dobrovolníků a dále průběžně 
poskytne podporu.

Požadavky: věk nad 18 let a ochota setká-
vat se s nevidomým klientem dle vašich 
časových možností zhruba jednou až třikrát 
měsíčně.

Nejbližší cyklus školení dobrovolníků 
(vždy od 17 do 20 hodin):

1. část: úterý 2. listopadu 2021 
2. část: úterý 9. listopadu 2020 
3. část: úterý 16. listopadu 2020 

Pro vstup do dobrovolnického programu 
je třeba absolvovat všechny tři části. Školení 
dobrovolníků předchází osobní schůzka. 
Pokud vás nabídka oslovila, využijte násle-
dujících kontaktů: 

E-mail: dc@okamzik.cz
 Tel.: 233 379 196, 775 209 055,  
604 841 926
Web: www.okamzik.cz

(red)

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ NEVIDOMÝM k lékaři, 
na nákupy i při dalších aktivitách.

DOBROVOLNICTVÍ

I nevidomí potřebují 
vaši pomoc

  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

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

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

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

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

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

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

Úterý
  8:00–9:30  Přístup na 

internet    

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

Program

Listo
pad

2021

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Burešova

  8:00–8:50  AJ pro začáteční-
ky – F. Urban

  9:00–10:00  AJ pro mírně 
pokročilé – Ing. P. Vondráček 

  9:30–11:00  Dramaticko-reci-
tační kroužek – Z. Poková

  10:00–11:00  Školička PC 
– konzultace – Ing. V. Pázler  
(2. a 16. 11.)

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

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

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

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

Středa
  8:00–12:00  Přístup na 

internet    

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

  8:30–9:20  AJ pro mírně 
pokročilé – Ing. H. Soukupová

  9:00–11:00  ŠJ pro radost 
– E. Rozsypalová 

  9:30–11:00  Zdravotní  
cvičení a terapie tancem –  
D. Podráská

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

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

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

Čtvrtek
  Pravidelné turistické výlety 

– RNDr. Štulc. Informace v kan-
celáři CAP

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

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

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

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

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

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

  11:00–11:50  AJ Bible stories 
– Ing. P. Vondráček 

Pátek
  8:00–12:00  Přístup na 

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

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

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

židlích – I. Kostečková

24

UPOZORNĚNÍ:  
V pátek 5. 11. 2021 bude 

CAP zavřený. 

Speciální program:
  1. 11. od 14:30  Tvořivá 

dílnička s J. Vávrovou
  2. 11. od 14:00  Kroužek 

šikovných rukou s Mgr. M. 
Neckářovou

  8. 11. od 9:00  Tvořivá 
dílnička s J. Chybovou

  12. 11. od 8:30  Patchwork 
s Mgr. Sylvou Kyselovou

  22. 11. od 8:00  Tvořivá 
dílnička s J. Chybovou

  22. 11. od 14:00  Cesta ticha 
– přednáší R. Svobodová

  23. 11. od 14:00  Princ 
Savojský – přednáší  
H. Kohoutová

  24. 11. od 14:00  Duchovní 
beseda s Mgr. B. Tranovou

  24. 11. od 13:30  Vycházka 
po Praze s průvodkyní 
JUDr. H. Barešovou – přihlá-
šení předem nutné. Přihláš-
ky od prvního dne v měsíci 
telefonicky na č. 283 881 
848 nebo osobně v kancelá-
ři CAP Burešova. 

  26. 11. od 9:00  Trénink 
paměti s PhDr. Zuzanou 
Pavlíkovou

PROGRAM LISTOPAD 2021         
  Pondělí 15. a 29. 11.  

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

  Úterý 9. 11. a 23. 11.   
10:00-11:30  Tvořivý šuplík 
(vede Mgr. V. Ludková)

  Středa 24. 11.   

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

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

  Pátek 12. 11. a 26. 11.   
13:00-14:30  Cvičení na židlích 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

                            
 
 
 
 

 
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůnkova 1600, 

Praha 8, spojení: bus 183, 166 nebo 102, zastávka  Šimůnkova, tel. 286 883 676. 
Kontakt: Iva Hubená  737 353 942 

 

8. 11. PONDĚLÍ Společenské hry – karty, člověče nezlob se, pexeso
Od 14.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vede pí. Dvořáková

11. 11. ČTVRTEK Výtvarná dílna – drátování s korálky
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vede pí. Boušová

18. 11. ČTVRTEK CVIČENÍ PAMĚTI (max 14 lidí)
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vede pí. Iva Hubená 

22. 11. PONDĚLÍ Společenské hry – karty, člověče nezlob se, pexeso
Od 14.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vede pí. Dvořáková

25. 11. ČTVRTEK Výtvarná dílna – příprava na Mikuláše
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vede pí. Boušová

 

1. 12. STŘEDA VYCHÁZKA S HOLEMI do Ďáblického háje
Sraz ve 14,00 hod. v Gerontologickém centru.  
Vede pí. Iva Hubená

2. 12. ČTVRTEK Výtvarná dílna – příprava vánoční výzdoby
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vede pí. Boušová

Při první návštěvě je třeba doložit doklad o očkování nebo platný test na Covid. 

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

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

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

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

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

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

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

a internetu pro začátečníky 
(vede O. Měchura) 

  10:15–11:15  Jóga (vede 
J. Borská)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  13:00–15:00  Stolní tenis pro 
pokročilé

  13:00–14:30 přístup na 
internet

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

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

Středa 
  8:00–8:45  Spinální cvičení 

– bederní páteř  
(vede M. Dobrovská) 

  8:00–9:00 přístup na internet

  8:30–9:50 AJ pro pokročilé 
(vede Mgr. E. Emmerová) 

  9:00–11:00  Vycházka do 
botanické zahrady  
(vede M. Král) 

  9:00–9:50 Školička PC a inter-
netu pro mírně pokročilé (vede 
Ing. V. Košťál) – liché týdny: 
10. 11. a 24. 11.   

  9:00–9:50 Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová) 
– sudé týdny: 3. 11.

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

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

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

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

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

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

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

grafií na PC pro začátečníky 
(vede L. Joska) – liché týdny: 
10. 11. a 24. 11.

Čtvrtek 
  8:00–9:00  Harmonizační 

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

pokročilé  
(vede Ing. H. Soukupová)  

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

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

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ:  
 V pátek  5. 11. bude CAP  

Mazurská ZAVŘENO!

Program

Listo
pad

2021

Speciální program:
  3. 11. od 13:30  Společen-

ské hry  
  4. 11. od 10:00  Háčkování 

a pletení (vede J. Novotná)  
  8. 11. od 13:30  Přednáška 

– Princ Savojský (přednáší 
H. Kohoutová) 

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

  11. 11. od 10:00  Poraden-
ský servis – Jak sepsat 
závěť, darování a dědictví 
(konzultant JUDr. 
Z. Kohoutová)

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

  15. 11. od 13:30  Posezení 
s harmonikou (hraje a zpívá 
V. Kyselová) 

  18. 11. od 10:00  Korálková 
dílnička (vede Ing. B. Rošická)  

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

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

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

  29. 11. od 13:30  Posezení 
s harmonikou (hraje a zpívá 
V. Kyselová) 

Adresa Provozní doba Od – do Vedoucí

DPS Křižíkova 50 dle termínu 
v programu

– –

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

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

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

Hudební odpoledne s paní Miluší Beranovou od 14:00
1. a 15. 11. KS Burešova
Antistresová cvičení s PhDr. Zuzanou Pavlíkovou od 14:00
4. 11.  KS Křižíkova 
Písničky „S písničkou na cestách“ s Mgr. Václavem Vomáčkou 
od 14:00
11. 11.  KS Bulovka
18. 11.   KS Křižíkova
29. 11.  KS Burešova
Tvořivý šuplík s místostarostkou Mgr. V. Ludkovou
16. 11. KS Křižíkova
Trénink paměti s PhDr. Zuzanou Pavlíkovou od 14:00
25. 11. KS Křižíkova

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

Pátek 
  8:00–11:00 přístup na 

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

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

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

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

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

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

Fotbalisté mohou po mnoha 
letech využívat zcela nové 
a moderní umělé travnaté povr-
chy jak v klubu Meteor Praha 
VIII, tak ve Slovanu Bohnice. 
V Čimicích přibylo venkovní 
cvičiště, připravuje se výstavba 
sportoviště v areálu ZŠ Mazur-
ská, vzniklo nové moderní hřiště 
u mateřské školy na Lyčkově 
náměstí nebo multifunkční 
hřiště pro žáky ZŠ Bohumila 
Hrabala Na Korábě. 

V současné době můžete 
v ulicích na lavičkách vidět 
pozvánku „Najdi si svůj sport“, 
která odkazuje na náborovou 
kampaň do všech sportovních 
klubů a spolků působících 
v Praze 8. Na počet obyvatel má 
osmý obvod v Praze nadprů-
měrný počet registrovaných 
sportovců, ale i zájem o spolko-
vou činnost je vysoký. I když 
v Bohnicích vznikla ve spolu-
práci s hlavním městem asi 
nejmodernější skautská klubov-
na v ČR, přesto je krytých 
klubových míst a sportovišť na 
území Prahy 8 velký nedosta-
tek,“ míní místostarosta Jiří 
Vítek (Patrioti), radní pro sport 
a volný čas.

Proto nyní MČ Praha 8 připra-
vuje podklady pro budoucí 
výstavbu házenkářské haly 
v areálu ZŠ Burešova, ale také 
vznik moderní basketbalové 
haly u Školské zahrady. Těmto 
sportům radnice historicky dluží 
asi nejvíce. Bez podpory hlavní-
ho města a Národní sportovní 

agentury je však realizace prak-
ticky nemožná. Rýsuje se i pro-
jekt skateparku v Bohnicích, kdy 
hlavní město Praze 8 budoucí 
pozemek sportoviště již svěřilo. 
Skatepark by měl navazovat na 
volnočasový prostor při ZŠ 
Glowackého. 

V těchto dnech se na šesti 
základních školách díky projek-
tu Trenéři ve škole objevuje 
zcela nový koncept, který je 
založen na propojení sportů, 
které v pravidelné rotaci ve 
standardních hodinách tělocvi-
ku na 1. stupni základních škol 
nabízejí dětem pestrou pohybo-
vou činnost. Tím vytváří pozitiv-
ní vztah k pohybu a tím i zlepše-
ní vzdělanosti společně 
s dosažením mentálního a fyzic-
kého zdraví.  

V přípravě investičních zámě-
rů v podobě projektů Praze 8 
velmi pomáhá nový model 
spolupráce s investory, který 
vypracoval a předložil místosta-
rosta Vítek a již byl schválen 
zastupiteli Prahy 8. Investoři se 
v něm podílí na rozvoji Prahy 8 
jak finančně, tak nefinančním 
plněním. První investicí z nově 
vzniklého fondu rozvoje je 
venkovní cvičiště (workout) 
v Čimicích, nové sportoviště při 
ZŠ Mazurská a připravuje se 
čerpání prostředků z fondu na 
studii házenkářské haly 
a skateparku.

Svůj sport i klub si najděte 
na: www.praha8.cz/sport

NAJDI SI SVŮJ SPORT

Náborová kampaň 
pokračuje

 n „Najdi si svůj sport“ je jeden z řady projektů v oblasti sportu 
a volného času v osmém obvodu. Sport a pohyb občanů je jed-
nou z priorit městské části Praha 8. Přes výrazné snížení rozpoč-
tu se podařilo udržet výši dotací pro kluby pracující s mládeží, 
ale také investovat do oprav sportovišť a vzniku nových. 

Sportovala opět celá Praha 8
Po koronavirovém „nuceném odpočinku“ se milovníci 
pohybu a soutěžení mohli opět zapojit do tradiční akce 
Sportuje celá Praha 8. Síly změřili na otevřených turna-
jích v osmi sportech (hokejbal, volejbal, plážový volejbal, 
fitness pětiboj, pétanque, nohejbal, malá kopaná a soft-
bal). Tradičně se na sportovištích setkávali hráči zkuše-
nější s úplnými začátečníky. Celkem se zapojilo 143 soutě-
žících. (vs)

Pro klub bylo největší výzvou 
zvládnout sezónu, zajistit pro 
všechny hráče a hráčky co 
nejlepší podmínky na trénování, 
a také uspořádat dvě velké akce. 

Tou nejvýznamnější bylo 
červencové Mistrovství Evropy 
juniorek se zlatým koncem pro 
české hráčky. Další byl Super-
Cup, což je největší a nejlepší 
klubový evropský pohár, respek-
tive dva v jednom. Setkávají se 
zde mistři evropských zemí 
a vítězové pohárů. Areály Joudrs 
a Eagles byly našlapané 
a 15 týmů, zde hrálo o dva pohá-
ry. Ten druhý získalo domácí 
družstvo.

A další úspěchy? Tým žen A 
obhájil titul a pohár pro vítěze 
extraligy zůstává doma v boh-
nickém areálu již po osmé. 
Mužské áčko se zabydluje v ex-
tralize a po loňském osmém 
místě, kdy muži vůbec poprvé 
hráli nejvyšší soutěž, se letos 
dostali do horní nadstavby 
a bojovali ve čtvrtfinále. 

Juniorky letos v extralize našli 
jen jednoho přemožitele, a to ve 
finále, kdy podlehly Spectru 
Praha, holky tak po loňském 
zlatu letos budou nosit medaili 
barvy stříbrné. Chuť si zpravily 
na MČR U18, kde ve finále 
porazily Eagles Praha a tady už 
si nejcennější kov nenechaly 
utéci. 

Junioři letos naopak berou 
medaili bramborovou, bohužel 
v posledním rozhodujícím 
zápase jim štěstí nepřálo, a tak si 
na svůj úspěch musí počkat do 
příštího roku. 

Připomeneme i zlato kadetek, 
jak z ČSA Poháru, tak i z MČR 
a také zlaté žákyně, které se 
staly stejně jako jejich starší 
spoluhráčky mistryněmi ČR. 

Děkujeme za podporu všem 
hráčům a hráčkám, trenérům 
a trenérkám, fanouškům, spon-
zorům a samozřejmě městské 
části Praha 8, bez nichž bychom 
toto všechno nezvládli.

Ondřej Stroner

SOFTBAL

Joudrs slavili hned 
několik titulů 

 nPo minulé sezóně, která byla velmi ovlivněna různými vý-
padky, nebo dokonce nedokončením některých dlouhodobých 
soutěží, se nevědělo, jestli tato sezóna dopadne dobře. Z po-
hledu bohnických Joudrs se tak ale nepochybně stalo.

TÝM ŽEN se i letos mohl radovat z vítězství v extralize.
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Servis / Inzerce

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY

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.

Lokalita Datum Čas

Fořtova x Okořská 1. 11. 2021 13:00 – 17:00

Kurkova 1. 11. 2021 14:00 – 18:00

Pivovarnická x Na Rokytce 1. 11. 2021 15:00 – 19:00

Pernerova x Kubova 3. 11. 2021 13:00 – 17:00

Podhajská pole 3. 11. 2021 14:00 – 18:00

Prosecká x Františka Kadlece 3. 11. 2021 15:00 – 19:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 4. 11. 2021 13:00 – 17:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 4. 11. 2021 14:00 – 18:00

Třebenická x Sebuzínská 4. 11. 2021 15:00 – 19:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 6. 11. 2021 8:00 – 12:00

Uzavřená 6. 11. 2021 9:00 – 13:00

Ke Stírce x Na Stírce 6. 11. 2021 10:00 – 14:00

Havlínova x Pohnertova 10. 11. 2021 13:00 – 17:00

Kandertova x Lindnerova 10. 11. 2021 14:00 – 18:00

U Drahaně 163/9 10. 11. 2021 15:00 – 19:00

Zhořelecká parkoviště Albert 11. 11. 2021 13:00 – 17:00

V Zahradách x Na Sypkém 11. 11. 2021 14:00 – 18:00

Mlazická 11. 11. 2021 15:00 – 19:00

K Mlýnu x Chorušická 12. 11. 2021 13:00 – 17:00

Hnězdenská x Olštýnská 12. 11. 2021 14:00 – 18:00

Libišská 12. 11. 2021 15:00 – 19:00

Gabčíkova 13. 11. 2021 8:00 – 12:00

Na Truhlářce 13. 11. 2021 9:00 – 13:00

Pekařova x Jestřebická 13. 11. 2021 10:00 – 14:00

Klecanská x Na Ládví 16. 11. 2021 13:00 – 17:00

Pernerova x Peckova 16. 11. 2021 14:00 – 18:00

Třeboradická x Košťálkova 16. 11. 2021 15:00 – 19:00

Hlivická 18. 11. 2021 13:00 – 17:00

Řešovská x Zelenohorská 18. 11. 2021 14:00 – 18:00

Přemyšlenská x Chaberská 18. 11. 2021 15:00 – 19:00

Pakoměřická x Březiněveská 20. 11. 2021 8:00 – 12:00

Mazurská 20. 11. 2021 9:00 – 13:00

Písečná x Na Šutce 20. 11. 2021 10:00 – 14:00

Na Pěšinách x Pod Statky 23. 11. 2021 13:00 – 17:00

Křivenická x Čimická 23. 11. 2021 14:00 – 18:00

Na Přesypu x Pod Přesypem 23. 11. 2021 15:00 – 19:00

Lokalita Datum Čas

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 7. 11. 2021 13:00 – 16:00

Na Pěšinách x Na Stírce 9. 11. 2021 13:00 - 17:00

Přádova x Nad Hercovkou 9. 11. 2021 14:00 - 18:00

Kandertova – západní konec 14. 11. 2021 9:00 – 12:00

U Pekařky 19. 11. 2021 13:00 - 17:00

Kubišova x Gabčíkova 19. 11. 2021 14:00 - 18:00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 19. 11. 2021 15:00 - 19:00

Brandýská x Ke Hřišti 21. 11. 2021 9:00 – 12:00

Petra Bezruče x U Pískovny 22. 11. 2021 13:00 - 17:00

Modřínová x Javorová 22. 11. 2021 14:00 - 18:00

K Mlýnu x Chorušická 22. 11. 2021 15:00 - 19:00

Na Hranicích x Kočova 28. 11. 2021 13:00 – 16:00

U Drahaně 163/9 29. 11. 2021 14:00 - 18:00

Fořtova x Okořská 29. 11. 2021 15:00 - 19:00

K Haltýři x Velká skála 30. 11. 2021 14:00 - 18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 30. 11. 2021 15:00 - 19:00

Lokalita Datum Čas

Kubíkova 24. 11. 2021 13:00 – 17:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 24. 11. 2021 14:00 – 18:00

Fořtova x Do Údolí 24. 11. 2021 15:00 – 19:00

Kubišova x Gabčíkova 25. 11. 2021 13:00 – 17:00

Ratibořská x Radomská 25. 11. 2021 14:00 – 18:00

Drahorádova 25. 11. 2021 15:00 – 19:00

K Haltýři x Velká skála 27. 11. 2021 8:00 – 12:00

Tanvaldská 1 27. 11. 2021 9:00 – 13:00

Dolejškova x U Slovanky 27. 11. 2021 10:00 – 14:00

www.muzeumprahy.cz
Město jako přízrak

Pražské inspirace Jaroslava Foglara

 

Praha Karla IV. – středověké město
multimediální expozice 

Dům U Zlatého prstenu
Týnská 630/6

Praha 1– Staré Město
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Společenská rubrika

Březen 2021
Bláhová Sofie

Duben 2021
Nováková Eliška

Květen 2021
Albrecht Alfréd 

Červen 2021
Hruška Athziri Emilia
� Majdičová Adéla

� Mázár Michal

Sedlaková Eliška
� Spilka Sebastián

Červenec 2021
Kotvová Veronika
Pavlíček Václav
Šimonová Natálie
Talůžek Vendelín
Ulbrichová Ema
Žáčková Eliška

Srpen 2021
Bílek Leon
Božek Jakub
� Copková Eliška

� Duda Matěj

Grygar Tobias
Jureček David
� Říhová Veronika

� Vojáček Hugo

� Vrtil Kristián

Zemková Veronika

Září 2021
� Kamen Jakub

Kužílek Josef
� Mahovská Hedvika

� Růžková Ella

Žďárská Natali

Říjen 2021
� Stejskalová Rozárie

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

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

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

 Vážení spoluobčané, 
•  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.
•  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.

JUBILEA
Listopad 2021
Naše milá maminka, paní 
Marie Kreibichová, osla-
ví dne 6. listopadu krásných 
90 let. Všechno nejlepší, hlav-
ně hodně zdraví a spokoje-
nosti přejí děti s rodinami. 

Výročí diamantové svatby 
dne 11. 11. se týká manželů 
Javorovských Marie  
a Stanislava, dlouholetí 
pracovníci v Praze 8. 

Dne 12. listopadu oslaví 
manželé Ing. Rudolf (77 let) 
a Ing. Hedvika (75 let)  
GEBAUEROVI z Prahy 8 – 
Kobylis, 55 let společného 
života, smaragdovou svat-
bu. Gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví, hodně štěs-
tí, pohody a lásky do dal-
ších let.

Dne 20. 11. oslaví 75. na-
rozeniny paní Květoslava 
Kafková. Do dalších let Ti 
přejeme ze srdce jen to nej-
lepší, ale především hod-
ně zdraví, lásky, pohody. 
S láskou Honza, Jana, Zuzi 
a Vráťa.
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Inzerce

POŘÁDÁ TRADIČNÍ

Vánoční jarmark
chráněných dílen

STŘEDA 24. LISTOPADU 2021 10:00—16:00 HOD.

FOYER „BÍLÉHO DOMU“ U METEORU 6 PRAHA 8 — LIBEŇ

Informace na tel. 222 805 104, 606 613 390  
nebo e-mailu vladislava.wildtova@praha8.cz

www.praha8.cz

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

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
ODBOR KULTURY, SPORTU, MLÁDEŽE A PAMÁTKOVÉ PÉČE

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
informace: Zdeněk Šír, zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105

PRAHA NEZNÁMÁ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

CENTRUM ROSA (PRAHA 8 – KOBYLISY, STŘELNIČNÁ 1608/8)KDE: 
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PŘEDNÁŠKY

Sál 2 / 15.00 - 16.00 

21.10. 
11.11. 
02.12.
16.12. 

2021
Současné tendence české architektury
Propojení architektury a umění
Vizionářské stavby a architektura budoucnosti 
Idea kolektivního bydlení napříč Evropou

Příroda, poznání, kamarádi, turistika, …

Oddíl Mladých ochránců přírody Orlosupi
• Přijímá nové členy ve věku cca 7 až 15 let;
• Jsme celoročně pracující oddíl se zaměřením na přírodu, její poznání a po-

byt v přírodě. Raději se zaměřujeme na poznávání formou hry a turistiky, 
než na pouhé teoretické přednášení. Náš oddíl má tradici již od roku 1985 
(od léta 1996 jezdíme na letní tábory);

• Scházíme se v Praze Bohnicích – klubovna ve Svídnické ulici č. 508,
každé úterý od 17.00 do 18.30.

Kontakt a bližší informace:
+420 775 931 055 Radka Horčíková;
orlosupi@orlosupi.cz; www.orlosupi.cz. Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

Podporuje nás také:
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Gastronomie

RADEK PÁLKA (45) žije s rodinou již řadu let v Bohnicích. 
Jako šéfkuchař působil v Německu, Americe, Africe, Itálii. Byl 
členem Národního týmu kuchařů a cukrářů ČR. V současné 
době pracuje jako šéfkuchař hotelu Duo na Střížkově. Pamět-
níci ho mohou znát třeba z pořadu Mňam aneb Prima vařečka.

SUROVINY:
  4 bažantí stehna
  100 g slaniny
  200 g kořenové zeleniny 

(mrkev, celer, petržel)
  3 kuličky celého pepře
  3 kuličky nového koření
  2 bobkové listy
  3 kuličky jalovce
  2 lžíce rajčatového protlaku
  sůl
  2 dl červeného vína
  2 větší cibule
  50 g hladké mouky
  1 lžíce sádla

POSTUP:
Bažantí stehna si vykostěte 
a důkladně odblaňte.

Z kostí a koření si udělejte 
silný vývar. Vývaru budeme 
potřebovat tak půl litru, takže 

ho zredukujte na požadované 
množství. Nám jde přede-
vším o sílu vývaru a vůni 
koření.

Bažantí stehna si rozložte na 
pracovní plochu. Každé stehno 
osolte a na plátek ze stehna 
položte hranolek slaniny. 
Následně tato stehna srolujte 
a zabalte do alobalu. Alobal je 
potřeba pořádně utáhnout, aby 
nám vůně a šťáva neutekla 
nikam do trouby.

Takto zabalená stehna dejte 
do trouby a pečte na 
180 stupňů dle výkonu trouby 
30 až 40 minut.

Mezi tím si v hrnci udělejte 
z cukru tmavý karamel. Tmavý 
proto, že čím je karamel tma-
vší, tím méně je sladký. Ale 
pozor, ať karamel nespálíte. 
Byl by potom hořký.

Do tmavého karamelu vsyp-
te na kostičky nakrájenou 
kořenovou zeleninu a společně 
restujte dalších pět minut. 
Tekutina ze zeleniny karamel 
lehce rozředí. Následně přidej-
te najemno nakrájenou cibuli 
a restujte dalších pět minut. 
V této fázi přidejte rajčatový 
protlak. Opět za stálého mí-
chání protlak restujte, až se 
barva červeného protlaku 
začne měnit na hnědou.

Vše zalijte vínem. V této fázi 
víno vařte tak dlouho, až z hrn-
ce úplně zmizí. Nám nejde 
o tekutinu, na to máme vývar. 
Nám jde o chuť a kyselinku 
z vína. A tu získáme jen tehdy, 
když víno vyvaříme.

Do základu v hrnci dejte 
mouku. Krátce orestujte a za-

lijte ji vycezeným bažantím 
vývarem.

Teď je důležité metlou 
omáčku šlehat, aby se mouka 
rozmělnila a nevznikly hrudky. 

Upečená bažantí stehna 
opatrně rozbalte a výpek 
přidejte do omáčky.

Každé stehýnko šikmo 
překrojte a přelijte tou fantas-
tickou omáčkou.

Prezident Havel bažanta 
miloval s bramborovými plac-
kami a pomerančovým červe-
ným zelím.

Bažantí stehna pro Václava Havla

Před mnoha lety jsem byl častým 
kuchařem na Pražském hradě 
v době, kdy byl prezidentem 
Václav Havel, jehož nedožité 
85 narozeniny jsme si připomínali 
v měsíci říjnu. Pan prezident 
zvěřinu miloval a speciálně bažan-
ty. Nepamatuji se prakticky, že 
bychom kdy vařili i něco jiného. 

Bažantí stehna musela být 
vykostěná a protknutá slaninou, 
k tomu jsme dělali omáčku, 
jejímž základem byl karamel. 
Bylo to úžasné jídlo a čas od času 

se k němu vracím. Dokonce 
recept na bažantí stehna pro 
Václava Havla je součástí mé 
knihy Šéfkuchařův deník, kde 
o panu prezidentovi píšu.

Když jsme vařili na hradě 
nebo v Lánech, pan prezident za 
námi do kuchyně chodil na 
návštěvu. Kontroloval, jak co 
vaříme, ochutnával a tajně 
z okna kuchyně kouřil, a to 
i v době, kdy měl kouření přísně 
zakázané.

Radek Pálka

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Podzim ve 
znamení zvěřiny

 nMěsíce říjen a listopad jsou jednoznačně spojeny se zvěři-
nou. Já sám ji miluju. A je jedno, jestli se jedná o pernatou, 
nebo spárkatou. Jediné, co je pro mě u zvěřiny důležité, aby 
byla zvěřina čerstvá a dobře uleželá.

PŘI PŘÍPRAVĚ STEHEN hraje největší roli silný vývar, koření a slanina

KŘEST KNIHY 
ŠÉFKUCHAŘŮV 
DENÍK
6. 11. 2021 od 16:30
Zveme vás na slavnostní křest a autogramiádu  
knihy Šéfkuchařův deník. Přijďte omrknout  
novou knížku šéfkuchaře Radka Pálky.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU 

Výherci, kteří získají knihu Rostislava Osičky  
„Čas… nejen o boxu“, jsou:
Jiří Smutka, Kobylisy
Vladimír Kotrba, Libeň
Jitka Blažková, Bohnice

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

V tajence najdete dokončení citátu francouzské 
herečky a zpěvačky Annie Suzanne Girardotové, od 
jejíhož narození v těchto dnech uplyne 90 let.
„Měli bychom se vždy milovat tak, ….“

Správné znění tajenky z minulého čísla, citát 
Henriho Fréderica Amiela:
Čím více miluješ, tím více trpíš.
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Filmové tipy

Marťanské lodě (ČR 2021)
v kinech od 16. 9., distribuce Falcon

Původem dokumentarista Jan Fou‑
kal se ve svém hraném debutu pou‑
ští do žánru, který se v Česku točí 
jen zřídka. Romanci o hledání lásky 
natočil v brněnských kulisách po‑
dle stejnojmenné sbírky básní Ale‑
ny Černé a Martina Kyšperského, 
který ztvárnil jednu z hlavních rolí. 
Jeho postava hudebníka se na ve‑
čírku seznámí s mladou psycholož‑
kou v podání Elišky Křenkové. Dvo‑
jice kolem sebe romanticky krouží 
nejen v různých koutech Brna, ale 
setkávají se i na odlehlém norském 
ostrově. Foukal natočil malý film 
o velkých věcech, s pozoruhodným 
hudebním doprovodem.

Láska pod kapotou (ČR/SR 
2021)
v kinech od 16. 9., distribuce Aerofilms

Jeden z diváckých hitů karlovarské‑
ho festivalu na sebe na červeném ko‑
berci upoutal už netradiční „limuzí‑
nou“, kterou přijela delegace na pre‑
miéru. Tvůrci se dostavili ve starém 
závodním autě, vlastně jednom z hr‑
dinů. Snímek vypráví o padesátníko‑
vi Jaroslavovi, jemuž opravování oje‑
tin a dávná školní láska dávají nové 

impulzy do života. Dokumentarista 
Miro Remo svým dramatickým i hu‑
morným příběhem ze slovensko‑mo‑
ravského pohraničí civilně a s pocho‑

pením nahlíží do společenských zá‑
koutí a dotýká se problémů minu‑
losti i dneška.

Smečka (ČR 2020)
nově na dafilms.cz, v neděli od 21:10 uve-

de HBO

Drama ze sportovního prostředí 
režiséra Tomáše Polenského pa‑
třilo k neprávem přehlíženým tu‑
zemským snímkům loňského roku. 

Snímek o šestnáctiletém Davidovi, 
který chce uspět jako brankářská 
jednička v novém hokejovém týmu, 
ale setká se s nevraživostí, šikanou 
a dalšími problémy známými z mlá‑
dežnických kolektivů, se dotýká slo‑

žitého tématu poměrně komplex‑
ním způsobem a ukazuje, jak děti 
opakují vzorce chování svých rodi‑
čů. Ale především se jedná o film, 
který myslí na mladé publikum 
ve věku svých protagonistů.

Catch Us If You Can (V. Británie 
1965)
od 15. 9. na Netflixu

Ještě než se britský režisér John Boor‑
man proslavil v Hollywoodu filmy 
jako Vysvobození či Excalibur, debu‑
toval doma v Anglii snímkem, který 
se vezl na vlně dobových hudebních 
filmů. Snímek Catch Us If You Can 

vznikl rok po beatlesovském Hard 
Day’s Night a Boorman do něj obsa‑
dil dobovou rockovou kapelu Dave 
Clarke Five konkurující tehdy slavné 
liverpoolské čtveřici. Byť lehce zasta‑
rala, působí tato komedie o „únosu“ 
modelky z reklamy na maso jako stroj 
času a ukazuje roztomilý dobový po‑
hled na éru všude bujícího marketin‑
gu a síly masmédií.

Ku’damm 63 (Německo 2021)
od 2. 9. na HBO GO

Třetí řada německého dobového 
dramatu se opět vrací do prostře‑

dí berlínské tančírny. Už skončila 
50. léta, barvy jsou křiklavější, móda 
a hudba mezinárodnější, na návště‑
vu se chystá americký prezident 
John F. Kennedy. Berlínem už začí‑
ná cloumat energie blížících se ce‑
losvětových studentských protes‑

tů a hnutí za lidská práva. A tři hr‑
dinky, sestry Monika, Helga a Eva, 
přesto stále bojují se společenskými 
bariérami, které omezují jejich nezá‑
vislost. S tím, jak dospěly a doba se 
změnila, emancipační téma minisé‑
rie nabírá na intenzitě i důležitosti.

Špičák (Kyonodontas, Řecko 
2009)
od 6. 9. na HBO GO

Debut filmaře Yorgose Lanthimose 
byl určujícím snímkem takzvané div‑
né řecké vlny, jejíž tvůrci se pokoušejí 
pomocí mnohdy extrémních alego‑
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společnosti, v níž žijí. Drama Špičák 
pojednává o rodině, kde jsou děti vy‑
chovávány pomocí bizarních pravi‑
del v naprosté izolaci od okolí. Zne‑
pokojivá vize mikrosvěta fungujícího 
na základě smyšlenek a manipulací 
nastartovala kariéru filmaře, který 
své hrdiny pitvá až nezúčastněně, 
s pomyslným skalpelem fascinova‑
ného vědce v ruce. Ale přitom si neod‑
pustí uštěpačný, až jedovatý humor.

Seber prachy a zmiz (Take the 
Money and Run, USA 1969)
pátek 17. 9., ČT art 23:00

Už ve svém režijním debutu se 
Woody Allen obsadil do hlavní role 
a ztvárnil neurotického a zakom‑

plexovaného hrdinu, jakými se záhy 
proslavil. Snímek o kriminálních 
eskapádách Virgila Starkwella, kte‑
rý se navenek tváří jako neviňátko, 
mísí žánry a prozrazuje sebevědomí 
a talent. Allen se v této reportážně 
pojaté parodii směje stereotypům 
gangsterek a krimifilmů, a přitom se 
pohybuje na hraně mystifikace a do‑
kumentaristických postupů. A už 
ve své prvotině zahrne diváky ne‑
jen hromadou vtípků, ale též odkazy 
na oblíbené spisovatele či filmaře.

Vyluštěnou tajenku zasílejte do 24. 9. na adresu: Hospodářské noviny, Pernerova 673/47, 180 00 Praha 8, heslo Křížovka na víkend, popř. 
na e‑mail: vikend@hn.cz. Tři vylosovaní úspěšní luštitelé získají knihu Průvodce Londýnem. Publikaci věnovalo nakladatelství Albatros Me‑
dia, a. s., můžete si ji také objednat přímo v nakladatelství. Kontakty pro objednání najdete na www.albatrosmedia.cz. Tajenka z 3. 9. zní: 
„Když nás žene prospěch nebo vášeň.“ Knihu Bylinky našich babiček získávají: Alexandr Ďurický, Ostrava • Miroslava Straková, Uherský 
Ostroh • Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod.

Zadání křížovky poskytla D
agm

ar Tom
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Zadání sudoku poskytl server w
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w
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Henry Louis Mencken (1880 – 1956); americký novinář a kritik: 
„Svědomí je vnitřní hlas, který ... (tajenka).” 3 4 6 2

5 8

6 4 1 5

1 8 7 6

6 2 7

5

1 2 8 9

4 1 9

3

891734652
753962418
264158937
189543726
345627891
627891345
412376589
578419263
936285174

4 6 3

2 9 7 5

2 4 8

9 5 7

6 8 5 9

3 9 8

6

3

2 1 8 7 4

748635912
329418675
165792348
953876124
687241593
214359786
891564237
476923851
532187469

1. část 
tajenky

Cirkusový 
umělec

Libovolně

Motýlí  
keř

Gramofon. 
deska 
(slang.)
Granit

Chem. zn. 
kryptonu

Zájm. ukaz.
Škrobnatá 
moučka 
z palmy

Jméno 
gangstera 
Caponeho 

2. část 
tajenky

Int. doména 
Mauricia

Chutný 
mořský 
korýš

Odvábit

Stromo-
řadí
Úder  

nohou

Španělské 
mužské 
jméno

Symetrála

Luštěnina
Opečený 
masový  

nok

Skrček

Ruská  
řeka

Sloužící 
k sekání

Řídící  
pracovník

Anglicky 
„dřevo“

Jihoamer. 
planina

Písmeno 
řecké 

abecedy

Hlupák 
(hovor.)

Jeho kápě 
čtyřicet  
dní kape

Líčidlo
Vytvářet roj

Obruba
Náspy

Kód letiště 
San Antonio

Infekční 
činitel

Kreslící 
materiál
Utratit  

za stravu

Ušní  
sekret

Ambaláže

Plášť (zast.)
Pietran-
geliho 

hrdinka

Starší zn. 
pokrm. 

tuku
Zn. prádla

Druh 
palmy

Inic. Dahla
Droga  

z konopí 
(slang.)

Někam 
(básn.)

Stát USA
Městská 
komuni-

kace

Jméno 
zpěvačky 
Sinatra

SPZ 
Blanska
Nulový 

vodič (hov.)

Přítelkyně 
Supermana

Velké 
břicho

Světlo-
vlasá
Zrak 

(básn.)

Střevní 
parazit

Řemen 
(zast.)

Hroma-
dění

Kiplingovy 
iniciály

Ruský 
souhlasAliasPrůběh

Velkolepé 
předsta-

vení

Částice 
hmoty 
(mn.č.)

Nápověda:   
Llano; 
Nancy; 
Ságo;

PresZkr. státu 
Arkansas

Pohodlné 
křeslo

Cvičná 
hudební 
skladba

Zn.  
milibaru

Druzi

Divoká 
sibiřská 
kočka

Jméno 
herce 

Nichol- 
sona

Iniciály  
sokola 
Tyrše

Jméno 
herečky 

Turnerové

Bulharské 
město

Mafiánský 
zákon 
mlčení

Starší  
SPZ  

Prahy

Obsazeno
Jméno 
fenky

Svobodný 
statek

Jednotka 
práce

Léčka
Chobot-

natec
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Filmové tipy

Marťanské lodě (ČR 2021)
v kinech od 16. 9., distribuce Falcon

Původem dokumentarista Jan Fou‑
kal se ve svém hraném debutu pou‑
ští do žánru, který se v Česku točí 
jen zřídka. Romanci o hledání lásky 
natočil v brněnských kulisách po‑
dle stejnojmenné sbírky básní Ale‑
ny Černé a Martina Kyšperského, 
který ztvárnil jednu z hlavních rolí. 
Jeho postava hudebníka se na ve‑
čírku seznámí s mladou psycholož‑
kou v podání Elišky Křenkové. Dvo‑
jice kolem sebe romanticky krouží 
nejen v různých koutech Brna, ale 
setkávají se i na odlehlém norském 
ostrově. Foukal natočil malý film 
o velkých věcech, s pozoruhodným 
hudebním doprovodem.

Láska pod kapotou (ČR/SR 
2021)
v kinech od 16. 9., distribuce Aerofilms

Jeden z diváckých hitů karlovarské‑
ho festivalu na sebe na červeném ko‑
berci upoutal už netradiční „limuzí‑
nou“, kterou přijela delegace na pre‑
miéru. Tvůrci se dostavili ve starém 
závodním autě, vlastně jednom z hr‑
dinů. Snímek vypráví o padesátníko‑
vi Jaroslavovi, jemuž opravování oje‑
tin a dávná školní láska dávají nové 

impulzy do života. Dokumentarista 
Miro Remo svým dramatickým i hu‑
morným příběhem ze slovensko‑mo‑
ravského pohraničí civilně a s pocho‑

pením nahlíží do společenských zá‑
koutí a dotýká se problémů minu‑
losti i dneška.

Smečka (ČR 2020)
nově na dafilms.cz, v neděli od 21:10 uve-

de HBO

Drama ze sportovního prostředí 
režiséra Tomáše Polenského pa‑
třilo k neprávem přehlíženým tu‑
zemským snímkům loňského roku. 

Snímek o šestnáctiletém Davidovi, 
který chce uspět jako brankářská 
jednička v novém hokejovém týmu, 
ale setká se s nevraživostí, šikanou 
a dalšími problémy známými z mlá‑
dežnických kolektivů, se dotýká slo‑

žitého tématu poměrně komplex‑
ním způsobem a ukazuje, jak děti 
opakují vzorce chování svých rodi‑
čů. Ale především se jedná o film, 
který myslí na mladé publikum 
ve věku svých protagonistů.

Catch Us If You Can (V. Británie 
1965)
od 15. 9. na Netflixu

Ještě než se britský režisér John Boor‑
man proslavil v Hollywoodu filmy 
jako Vysvobození či Excalibur, debu‑
toval doma v Anglii snímkem, který 
se vezl na vlně dobových hudebních 
filmů. Snímek Catch Us If You Can 

vznikl rok po beatlesovském Hard 
Day’s Night a Boorman do něj obsa‑
dil dobovou rockovou kapelu Dave 
Clarke Five konkurující tehdy slavné 
liverpoolské čtveřici. Byť lehce zasta‑
rala, působí tato komedie o „únosu“ 
modelky z reklamy na maso jako stroj 
času a ukazuje roztomilý dobový po‑
hled na éru všude bujícího marketin‑
gu a síly masmédií.

Ku’damm 63 (Německo 2021)
od 2. 9. na HBO GO

Třetí řada německého dobového 
dramatu se opět vrací do prostře‑

dí berlínské tančírny. Už skončila 
50. léta, barvy jsou křiklavější, móda 
a hudba mezinárodnější, na návště‑
vu se chystá americký prezident 
John F. Kennedy. Berlínem už začí‑
ná cloumat energie blížících se ce‑
losvětových studentských protes‑

tů a hnutí za lidská práva. A tři hr‑
dinky, sestry Monika, Helga a Eva, 
přesto stále bojují se společenskými 
bariérami, které omezují jejich nezá‑
vislost. S tím, jak dospěly a doba se 
změnila, emancipační téma minisé‑
rie nabírá na intenzitě i důležitosti.

Špičák (Kyonodontas, Řecko 
2009)
od 6. 9. na HBO GO

Debut filmaře Yorgose Lanthimose 
byl určujícím snímkem takzvané div‑
né řecké vlny, jejíž tvůrci se pokoušejí 
pomocí mnohdy extrémních alego‑
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společnosti, v níž žijí. Drama Špičák 
pojednává o rodině, kde jsou děti vy‑
chovávány pomocí bizarních pravi‑
del v naprosté izolaci od okolí. Zne‑
pokojivá vize mikrosvěta fungujícího 
na základě smyšlenek a manipulací 
nastartovala kariéru filmaře, který 
své hrdiny pitvá až nezúčastněně, 
s pomyslným skalpelem fascinova‑
ného vědce v ruce. Ale přitom si neod‑
pustí uštěpačný, až jedovatý humor.

Seber prachy a zmiz (Take the 
Money and Run, USA 1969)
pátek 17. 9., ČT art 23:00

Už ve svém režijním debutu se 
Woody Allen obsadil do hlavní role 
a ztvárnil neurotického a zakom‑

plexovaného hrdinu, jakými se záhy 
proslavil. Snímek o kriminálních 
eskapádách Virgila Starkwella, kte‑
rý se navenek tváří jako neviňátko, 
mísí žánry a prozrazuje sebevědomí 
a talent. Allen se v této reportážně 
pojaté parodii směje stereotypům 
gangsterek a krimifilmů, a přitom se 
pohybuje na hraně mystifikace a do‑
kumentaristických postupů. A už 
ve své prvotině zahrne diváky ne‑
jen hromadou vtípků, ale též odkazy 
na oblíbené spisovatele či filmaře.

Vyluštěnou tajenku zasílejte do 24. 9. na adresu: Hospodářské noviny, Pernerova 673/47, 180 00 Praha 8, heslo Křížovka na víkend, popř. 
na e‑mail: vikend@hn.cz. Tři vylosovaní úspěšní luštitelé získají knihu Průvodce Londýnem. Publikaci věnovalo nakladatelství Albatros Me‑
dia, a. s., můžete si ji také objednat přímo v nakladatelství. Kontakty pro objednání najdete na www.albatrosmedia.cz. Tajenka z 3. 9. zní: 
„Když nás žene prospěch nebo vášeň.“ Knihu Bylinky našich babiček získávají: Alexandr Ďurický, Ostrava • Miroslava Straková, Uherský 
Ostroh • Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod.
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Henry Louis Mencken (1880 – 1956); americký novinář a kritik: 
„Svědomí je vnitřní hlas, který ... (tajenka).” 3 4 6 2
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753962418
264158937
189543726
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627891345
412376589
578419263
936285174
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748635912
329418675
165792348
953876124
687241593
214359786
891564237
476923851
532187469

1. část 
tajenky

Cirkusový 
umělec

Libovolně

Motýlí  
keř

Gramofon. 
deska 
(slang.)
Granit

Chem. zn. 
kryptonu

Zájm. ukaz.
Škrobnatá 
moučka 
z palmy

Jméno 
gangstera 
Caponeho 

2. část 
tajenky

Int. doména 
Mauricia

Chutný 
mořský 
korýš

Odvábit

Stromo-
řadí
Úder  

nohou

Španělské 
mužské 
jméno

Symetrála

Luštěnina
Opečený 
masový  

nok

Skrček

Ruská  
řeka

Sloužící 
k sekání

Řídící  
pracovník

Anglicky 
„dřevo“

Jihoamer. 
planina

Písmeno 
řecké 

abecedy

Hlupák 
(hovor.)

Jeho kápě 
čtyřicet  
dní kape

Líčidlo
Vytvářet roj

Obruba
Náspy

Kód letiště 
San Antonio

Infekční 
činitel

Kreslící 
materiál
Utratit  

za stravu

Ušní  
sekret

Ambaláže

Plášť (zast.)
Pietran-
geliho 

hrdinka

Starší zn. 
pokrm. 

tuku
Zn. prádla

Druh 
palmy

Inic. Dahla
Droga  

z konopí 
(slang.)

Někam 
(básn.)

Stát USA
Městská 
komuni-

kace

Jméno 
zpěvačky 
Sinatra

SPZ 
Blanska
Nulový 

vodič (hov.)

Přítelkyně 
Supermana

Velké 
břicho

Světlo-
vlasá
Zrak 

(básn.)

Střevní 
parazit

Řemen 
(zast.)

Hroma-
dění

Kiplingovy 
iniciály

Ruský 
souhlasAliasPrůběh

Velkolepé 
předsta-

vení

Částice 
hmoty 
(mn.č.)

Nápověda:   
Llano; 
Nancy; 
Ságo;

PresZkr. státu 
Arkansas

Pohodlné 
křeslo

Cvičná 
hudební 
skladba

Zn.  
milibaru

Druzi

Divoká 
sibiřská 
kočka

Jméno 
herce 

Nichol- 
sona

Iniciály  
sokola 
Tyrše

Jméno 
herečky 

Turnerové

Bulharské 
město

Mafiánský 
zákon 
mlčení

Starší  
SPZ  

Prahy

Obsazeno
Jméno 
fenky

Svobodný 
statek

Jednotka 
práce

Léčka
Chobot-

natec

vylosovaných výherců 
získá po čtyřech 
vstupenkách do 

Botanické 
zahrady.
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Inzerce

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

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

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

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

Libeňský zámek º obřadní síň
Zenklova 35 º Praha 8 º Libeň

ADVENTNÍ KONCERTY
I. 

ADVENTNÍ 
KONCERT

úterý º 23. 11. º 19:00
HARFIČKY

Vstupné: 80 Kč

III. 
ADVENTNÍ 
KONCERT

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

A HANA ZAWADSKÁ
Václav Dvořák – housle,  

Jan Zrostlík – housle 
Martin Adamovič – viola 

Vojtěch Urban – violoncello
Vstupné: 80 Kč

II. 
ADVENTNÍ 
KONCERT

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

Miroslav Ambroš – housle 
Zuzana Ambrošová – klavír

Vstupné: 80 Kč

IV. 
ADVENTNÍ 
KONCERT

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

Vstupné: 80 Kč

Městská část
Praha 8


