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V mufilmových melodií

Městská část
Praha 8

a

nádvoří
Libeňského
zámku
17. července
19:00

Bohuš Matuš
Magda Malá
Jaroslav Břeský
Charlie Band

Program sestaven z písní, které znáte
z muzikálů a filmů – např. Dracula,
Rebelové, Bídnici, Bohemian Rhapsody,
Kdyby tisíc klarinetů, Čas růží atd.

Vstupné: 280 Kč
Vstupenky lze zakoupit hotově od 2. 6. na Libeňském zámku, Zenklova 35/1, přízemí – odbor kultury
pondělí a středa 9–11 a 13–16 hod. u paní Wildtové, tel.: 222 805 104, 606 613 390; vladislava.wildtova@praha8.cz
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna. Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC / SRPEN 2021 

Slovo starosty

www.praha8.cz

3

Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
začalo nám léto, které snad konečně po studeném jaru přinese oteplení.
A to nejen to způsobené sluníčkem, ale také společenské, které nám po
zklidnění pandemie dovolí normálně žít. I proto jsem se po tom, co na mne
přišla řada, nechal konečně očkovat. Dovolím si očkování doporučit zvláště
mladším, protože si už opravdu nikdo nepřejeme nové vzedmutí viru.
Jednou ze záležitostí, které přesahují Prahu 8, je naše snaha, aby 27. květen, den heroického útoku odboje na krutého zločince Reinharda Heydricha, byl vyhlášen významným dnem ČR, a zapsal se tak navždy do našich kalendářů. Aby i naši potomci za mnoho let při pohledu na toto datum
věděli, co se ten den událo, jak důležité to bylo pro naši budoucnost, a brali
si příklad z toho, jak za svou svobodu bojovali jejich předci. Proto byly
osloveny naší městskou částí obě komory parlamentu a zároveň byla odstartována petice, kterou může podepsat každý z nás. Věřím, že při připomínce 80. výročí již bude tento den opravdu i zákonem uznán jako
významný.
Červenec bude u nás na osmičce ve znamení sportu, kterému bylo konečně umožněno znovu soutěžit.
Ve Svoboda parku u ZŠ Dolákova proběhne další
velká softbalová událost – mistrovství Evropy
juniorek. Je to i další vyznamenání pro Joudrs, náš
softbalový klub, který dostal příležitost toto
evropské zápolení spolupořádat. V tomto čísle
Osmičky naleznete více informací i dárek
v podobě celodenní vstupenky. Sám určitě
na některý z mačů našich dívek zavítám
a podpořím je i svými hlasivkami.
Přeji dětem, aby měly co nejkrásnější
prázdniny, a nám všem klidné a příjemné
letní měsíce.

Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8

7 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Na Bendovce vyrostla vinice. Majitel
o stavební povolení zatím nežádá

17 KULTURA
Radnice vypsala soutěž na tvůrce sochy
Jindřišky Novákové
6 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Oblast kolem Vltavy v Libni se má
výrazně proměnit
11 ČTENÁŘI PÍŠÍ...
... a radnice jim odpovídá
12 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Jak by se podle vás v příštích letech
měla změnit oblast horní Libně od Kříže
k Bulovce?
22 HISTORIE
K minulosti Bohnic patřilo i vinařství
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24 ZDRAVÍ
Fakultní nemocnice Bulovka slouží
pacientům už 90 let
20 KULTURA
V Libni už vzniká multifunkční místo pro
koncerty či výstavy
37 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu
38 VAŘENÍ
Vyzkoušejte hovězí kari podle receptu
známého šéfkuchaře
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Osmičky otiskujeme několik pozvánek
na akce, jejichž konání závisí na rozhodnutí
státních orgánů o opatřeních souvisejících
s šířením koronaviru. Prosíme, sledujte stránky
www.praha8.cz, kde se dovíte aktuální informace,
zda se akce koná, či nikoli. Děkujeme.
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Zpravodajství
BEZPEČNOST

Hasičská stanice dostala zelenou
nnSouhlas členů Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy se změnou územního plánu umožní výstavbu nové hasičské stanice pro oblast
Čimic a Bohnic. Stalo se tak na žádost Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a městské části Praha 8.
Budoucí stanice bude smíšená
pro profesionální i dobrovolné
hasiče.„Hasičská stanice pro
Čimice a Bohnice je pro nás
prioritou. Dojezdové časy z Holešovic jsou za hranou. Sám jsem
zasahoval u požáru v ulici Cafourkova, kde došlo k požáru tří
bytových jednotek a vím nejen
ze zásahů v Praze 8, jak je každá
minuta i sekunda při evakuaci
osob z výškových budov důležitá. A to nemluvím o samotném
riziku šíření požáru ve výškových budovách a složitosti
evakuace,“ neskrývá radost
místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek
(Patrioti), mimo jiné i bývalý
profesionální hasič.

Cesta ke změně územního
plánu, která by výstavbu hasičské stanice umožňovala, nebyla
vůbec lehká. Odpůrci argumentovali kolizí s budoucí stanicí
lanovky mezi Podbabou a Bohnicemi. Bylo potřeba členy výboru
přesvědčit, že v území lze bezkolizně zrealizovat jak hasičskou
stanici, tak stanici lanovky
včetně kapacitního parkoviště.
Místo, kde by měla hasičská
stanice vzniknout, je v blízkosti
Polikliniky Mazurská v Bohnicích. „Jsem velmi rád, že se nám
konečně, až na několikátý pokus,
podařilo prosadit podnět na
změnu územního plánu, který
umožní Praze 8 mít na svém

STANICE BUDE SLOUŽIT jak
profesionálním, tak i dobrovolným hasičům.


území tolik potřebnou hasičskou zbrojnici, která bude sloužit nejen profesionálním hasičům, ale i naší jednotce
dobrovolných hasičů,“ doplnil
radní Tomáš Hřebík (TOP 09 +
STAN).
Žádost od profesionálních
hasičů o výstavbu stanice pro
sever Prahy existuje více než
25 let. Po čtvrt stolení tak dostává zelenou. „Je to první krok, aby
na severu Prahy vznikla moderní hasičská stanice, která je pro
nás důležitou prioritou. Jde
o bezpečnost obyvatel a sever
Prahy s velkými sídlišti je z hlediska pokrytí při požárech či
jiných pohromách velmi problematický,“ konstatoval starosta
Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).
Změnu územního plánu musí
ještě potvrdit radní a zastupitelé
hlavního města.
(mš)

FOTO: Jan Kostík

OPERACE ANTHROPOID

Udělejme z 27. května významný den,
vyzývá radnice český parlament

nnU zastávky Vychovatelna bylo
22. května rušno. Sešli se zde zájemci
o komentovanou prohlídku komiksového ztvárnění Operace Anthropoid
na zdi u zastávky a také zájemci o stejnojmennou QR bojovku, která právě
zde má své první stanoviště.

Při slavnostním zahájení QR bojovky Operace Anthropoid a komentované prohlídky
Mural Artu u zastávky tramvaje Vychovatelna starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) slíbil:
„Uděláme vše pro to, aby 27. květen, tedy

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY Mural Artu
i Vychovatelny se zúčastnil i radní Michal Švarc (Patrioti).

den, kdy v roce 1942 českoslovenští parašutisté uskutečnili jeden z nejvýznamnějších
odbojových činů druhé světové války, byl
zapsán do zákona o státních svátcích jako
významný den České republiky. Věřím, že
příští rok, na 80. výročí, bude tento den již
trvale v našich kalendářích. Dlužíme to naší
minulosti, ale i budoucnosti,“ řekl.

V této souvislosti již zaslal předsedům
obou komor českého parlamentu dopis.
Rovněž připravil i petici, kterou občané
mohou podepsat na vybraných místech
osmého obvodu.
Více informací najdete na www.praha8.cz.
(tk, mš)

HRDINSTVÍ ČESKOSLOVENSKÝCH PARAŠUTISTŮ si u památníku Operace Anthropoid připomněl i starosta
Ondřej Gros.
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KULTURA

Natáčení akčního filmu míří do ulic
nnDo Prahy míří nejlepší filmaři svého žánru, aby zde pracovali na natáčení akčního filmu The Gray Man. A to se vším, co
k tomu patří. Společnost Netflix, pro kterou půjde o největší
a nejdražší filmový projekt její historie (200 milionů dolarů),
přiveze do Prahy hvězdy světového formátu. Hlavní role
obsadí Chris Evans a Ryan Gosling, film režírují bratři Joe
a Anthony Russo.
Ve scénáři si pražské lokace
zahrají reálnou Prahu a pro
natáčení byly vybrány lokality
na Praze 1, 2, 7 a 8. Část natáčení
tohoto snímku se dotkne i Karlína a Bohnic. To přirozeně způsobí krátkodobé problémy s parkováním či průjezdem vozidel. Kde
a kdy?
- Office Building Futurama
(ulice Za Invalidovnou, Sokolovská, Molákova), od 3. 7. do
18. 7. 2021

- Ratibořská a Svídnická
ulice, od 8. 7. do 10. 7. 2021
- Pernerova, Šaldova, Křižíkova, Lyčkovo náměstí, Kaizlovy
sady, Sokolovská, Sovova,
Kubova, od 17. 7. do 19. 7. 2021
- Za Poříčskou bránou, Prvního pluku, 10. 7. do 12. 7.
Ve zmíněných termínech by
ulice měly být vyparkované pro
natáčení a parkování filmové
techniky. Akce byla schválena
vedením hlavního města.

V HLAVNÍ ROLI nového filmu se objeví
Ryan Gosling.

ĎÁBLICKÝ HÁJ

Nepořádek řeší nové pytle
nnJarní úklid Ďáblického háje byl nejen
úspěšný, ale přinesl i nové podněty
k zajištění pořádku. Jedním z nich je
umístění pytlů na odpad v nejfrekventovanější části háje, kterým je areál zdraví
s piknikovým místem.
Mělo by být samozřejmostí, že tam, kde jíme,
sportujeme a kde si hrají naše děti, bude
čisto. Bohužel, pokud kapacita košů nestačí,
návštěvníci naházejí odpad okolo nich,
zapomínají, že jsou v lese, který je domovem
celé řady živočichů. Zbytky jídla, plastové
obaly, rozbité sklo, to má pro mnohé z nich
zničující následky.

NA PROJEKTU se podílela i radnice osmého obvodu.

Proto prosíme všechny, použijte zde umístěné pytle z projektu Ukliďme Česko a zanechte místo, kde se bavíte, čisté. Pytle se
snažte co nejvíce využít, ale nepřeplňujte je,
zavažte je, aby do nich nemohla zvěř, a odložte u odpadkových košů. Odvoz odpadků
zajistí pracovníci Lesů hlavního města Praha.
Na www.kamsnim.cz naleznete nejen
pozice košů v Ďáblickém háji, kde můžete
pytle odkládat, ale i další návody, kde odložit
různé druhy odpadu.
Poděkování patří všem partnerům projektu a hlavně všem návštěvníkům, kteří udržují v Ďáblickém háji čistotu a pořádek.
Pavel Marvánek

Vzhledem k charakteru filmu
vás také chceme obeznámit
s tím, že v rámci natáčení bude
docházet ke střelbám ze zbraní,
honičkám, výbuchům a jiným
akčním scénám. Ty budou
prováděny profesionály a filmovým způsobem, ztlumenými
náboji. Střelby a jiné efekty
budou s přihlédnutím na rezidenční charakter oblasti probíhat vždy až po deváté hodině
ranní, skončí nejpozdějí ve
21 hodin.
Předlohou filmu je stejnojmenný knižní bestseller Marka
Greaneyho z roku 2009. Projekt
měl vzniknout již před deseti
lety, hlavní roli nabídli Bradu
Pittovi. Nakonec z toho sešlo,
teprve loni v červnu se projektu
ujal právě Netflix.
(tk)

KRÁTCE
Radnice odpouští
poplatek
ÚMČ Praha 8 promíjí podnikatelům
platbu za užívání veřejného prostranství na území městské části Prahy 8, za
umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních
zahrádek sloužících k občerstvení, a to
i samostatně umístěných), a to až do
30. září 2021, a to v plné výši sazby
stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události.

Křižíkova je trendy
Karlínská Křižíkova ulice se zařadila
k nejvíce trendy ulicím světa. V žebříčku
magazínu Time Out se umístila na
11. příčce. Prvenství patří Smith Street
v australském Melbourne, do výběru se
dostaly také ulice Berlína, Rotterdamu,
Lisabonu, Kodaně či Buenos Aires.
„Možná trpěla mnoho let zanedbáním
a kvůli povodním, dnes je ale Křižíkova
jednou z pražských ulic, kde to nejvíce
žije,“ píše magazín Time Out. Ten dále
vyzdvihuje secesní domy v čele s novorománským kostelem sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí, a především pak místní podniky, které lákají na
nejrůznější dobroty. „Nedávno zrekonstruovaný Negrelliho viadukt bude brzy
domovem obchůdků a kulturních prostor, které vzniknou pod jeho oblouky,“
dodává magazín.
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Územní rozvoj

BUDOUCÍ PODOBA PARKU na Rohanském ostrově.

Vitualizace: ateliér Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.

LIBEŇ

Území u Vltavy se již brzy promění
nnLibeň byla dlouhé roky tak trochu opomíjená. Tyto doby ale
jsou, zdá se, pryč. Zmíněná čtvrť a její bezprostřední okolí se
již brzy dočkají proměny, jakou si skutečně zaslouží.
Byly doby, kdy se mezi Pražany
šířilo pořekadlo „Karlínu a Libni
zdaleka se vyhni“. Tohle rčení ale
už nějakou dobu naštěstí neplatí
a za pár let si na něj někdo vzpomene opravdu jen stěží. Toto
území je na vzestupu a již brzy se
dočká dalších pozitivních změn.
Jedním z míst, které se dočká
výrazné proměny, jsou takzvané
Libeňské kosy. Jde o strategicky
významné místo z pohledu
rekreačního zázemí Prahy, jehož
potenciál doposud není téměř
vůbec využit. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o sport a rekreaci
ve městě, i s ohledem na očekávaný nárůst počtu obyvatel

v okolí (kromě Libně procházejí
velkým rozvojem také nedaleký
Karlín či Bubny) je toto území
budoucím klíčovým prvkem
pražské rekreace. Zanedbané
areály tu mají již brzy nahradit
sportoviště a koupaliště, ale také
nábřeží s vycházkovou promenádou, kotvištěm pro malá
plavidla, kavárnami nebo venkovním kinem.
Změnami projde také nedaleký Rohanský ostrov. Na území
o rozloze 56 hektarů od Karlína
po Libeň vznikne metropolitní
přírodní park. V meandru Vltavy plánuje Praha zachovat
tamní městskou divočinu a vět-

šinu oblasti revitalizovat pro
volnočasové aktivity. Území
také musí plnit funkci protipovodňové ochrany Prahy. „Na
Rohanském ostrově nebude
opomenuta ani potřebná infrastruktura a za městskou část
navrhujeme v tomto území
vystavět dvě školy, mateřské
školy a zdravotnické zařízení
typu polikliniky,“ informoval
radní MČ Praha 8 pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík (TOP
09 + STAN).
A opomenut nebude ani hojně
diskutovaný Libeňský most,
jehož „život“ visel už několikrát
doslova na vlásku. Nakonec ale
k zemi nepůjde: „Dvě třetiny
Libeňského soumostí leží na
území městské části Praha 8.
Původně jsme se k budoucnosti
této stavby stavěli ryze pragma-

PRÁZDNINOVÁ
PALMOVKA
– v šapitó Azyl78
– předprodej spuštěn 20. dubna

PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE POD PALMOVKOU
LETNÍ HERECKÁ ŠKOLA
DERNIÉRA MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

– 28. srpna 2021
– LIBEŇSKÝ ZÁMEČEK

Podrobné informace k představením v Divadle pod Palmovkou
i letní herecké škole sledujte průběžně na stránkách www.podpalmovkou.cz.
Vstupenky v prodeji on-line a na pokladně Divadla pod Palmovkou.

ticky, byli pro její zbourání
a následné zhotovení repliky.
Z této varianty jsme však ustoupili díky zjištěním z velice detailního průzkumu skutečného
stavu, jehož iniciátorem byl
náměstek primátora Adam
Scheinherr. Nyní jsme tedy ve
shodě na rekonstrukci této
architektonické památky,“ sdělil
radní Hřebík.
Výše uvedené změny budou
mít za následek zvýšení atraktivity celé lokality. V kombinaci
s plánovaným rozvojem přilehlé
Palmovky vznikne v této části
města moderní čtvrť, kde se
skloubí komfortní bydlení s výbornou dostupností služeb a dalekosáhlými možnostmi rekreace.
Libni se tak už navzdory zastaralému rčení nikdo vyhýbat nebude,
(kcp)
spíše naopak.
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BOHNICE

Jaká je budoucnost Bendovky?
nnJiž několik let panuje nervozita okolo vývoje v historické
a ekologicky cenné lokalitě Bendovka v Přírodním parku
Drahaň-Troja. Ačkoli jde o unikátní přírodní místo, pozemky
jsou soukromé a úřady musely v minulosti například přihlížet
černé stavbě příjezdové cesty, vykácení dřevin a pohybům
těžké techniky. Proto radnice podala trestní oznámení na
neznámého pachatele.
Okolí přírodní studánky a rokle
se dostalo zákonné ochrany po
právu. Lokalita je přímo pohádková, nedaleko bohnických
vyhlídek, se studánkou a malou záchytnou nádrží uprostřed. Nejen bohničtí se okolo
této památky chodí pokochat
výhledem do vltavského kaňonu, mladí zde využívají BMX
parku.

Podnikatel Němeček se už dříve
vícekrát vyjádřil, že na pozemku
chce obnovit sad a vinici, včetně
viničního domku. Cena pozemků
v této lokalitě je a hlavně bude
velmi atraktivní. Situaci by uklidnilo, pokud by majitelé parcel

v rozporu se stavebním zákonem.
Zároveň vyzvali k provedení
oficiální kontrolní prohlídky, kdy
je vlastník musí na pozemek
vpustit. Na pozemcích není
vydáno žádné stavební povolení,
ani o něj nikdo nezažádal.
V jižní a střední části pozemku
byly již v minulosti dřeviny
odstraněny a na pozemku byly
provedeny terénní úpravy
k otevření původních teras.
V místě zůstalo ponecháno
několik solitérních vzrostlých
dřevin. Záměr údržby plochy

ŽÁDNÉ STAVEBNÍ
POVOLENÍ

Předmětné pozemky jsou ve
vlastnictví s. r. o. Bendovka,
jeden z nich vlastní podnikatel
Karel Němeček. V uplynulých
letech a měsících zde byly vykáceny stromy, odvezeno dřevo,
křoviny a provedeny další terénní úpravy. Zatím nic v evidentním rozporu se zákonem. Na
počátku června zde dělníci
obdělávali kultivátorem nově
vysazenou vinici. Přilehlé pozemky jsou zcela prosté dřevin,
včetně křovin.
Nejen proto se lidé obávají,
aby se na pozemku neobjevila
černá stavba nebo cokoli, co by
lokalitu jakkoli znehodnotilo.
Oplocený pozemek byl „obohacen“ rákosím a plachtami, aby
sem nebylo příliš vidět. To sice
není nelegální, ale důvěře veřejnosti to zrovna nepřidá.

NA POZEMKU majitel již vysázel novou vinici.

souhlasili se směnou pozemků
kolem vinice, aby radnice Prahy 8
měla místo pod kontrolou a mohla garantovat jeho zachování.
Během jarních měsíců úředníci
Odboru územního rozvoje a výstavby MČ Prahy 8 provedli vnější
kontrolu a nezaznamenali činnost

zasahuje na území Evropsky
významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce.

PŘÍRODNĚ CENNÁ
LOKALITA

Bendovka leží v Přírodním
parku Drahaň-Troja, který je

součástí soustavy evropsky
významných lokalit Natura
2000. Z řady maloplošných
chráněných území je nejcennější
přírodní rezervace Podhoří,
kterou tvoří skalní srázy pravého břehu kaňonovitého údolí
Vltavy poblíž ústí Bohnického
potoka. Dodnes se zde zachoval
původní přírodní charakter, a to
přesto že bezprostřední okolí
bylo osídleno již v dávné minulosti (keltské oppidum) a místy
byl v minulosti těžen v malých
lomech kámen. Můžeme zde
pozorovat teplomilná společenstva rostlin i bezobratlých živočichů (například zobonosky,
krytonosce či motýly), kteří zde
sídlili dávno před člověkem.
Křoviny jsou hnízdištěm řady
ptáků, např. kalouse ušatého,
ťuhýka obecného, sedmihláska
hajního či slavíka obecného.
Přírodovědecký význam
území dokládá podle Portálu
životního prostředí hl. města
Prahy řada vyhlášených přírodních památek – Zámky, Bohnické údolí, Salabka, Velká skála,
Havránka, Čimické údolí i dosud velice bohatá a cenná přírodní rezervace Podhoří, kde
kromě bohaté teplomilné květeny a drobné zvířeny (včetně
ještěrky zelené) vystupuje jeden
z velkých skalních profilů
horninami mladších starohor se
zdaleka viditelnými žilami
kyselých vyvřelin. Z prehistorického hlediska má význam
hradiště Zámka, osídlené již
v pozdní době kamenné
(eneolitu).
(tk)

8

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC / SRPEN 2021 

www.praha8.cz

Doprava
LIBEŇ

Radnice: začněte řešit kolabující
provoz v Holešovičkách
nnVelmi frekventovaná ulice V Holešovičkách je tématem
nejen politických disputací řadu let. Řešení, jak tuto komunikaci zklidnit, se sice našlo, nicméně hlavní město ho zatím
nechává v šuplíku.
„Podle programového prohlášení
vedení městské části i programového prohlášení koalice hlavního města Prahy je řešením
zahloubení této ulice do tunelu.
Považujeme za nešťastné, že
hlavní město aktivně nepřipravuje zahloubení ulice V Holešovičkách, i když ho má ve svém
programovém prohlášení,“
podivuje se starosta Prahy 8
Ondřej Gros (ODS). Domnívá se,
že vedení metropole nečiní
žádné kroky, které by vedly
k zahloubení ulice přetížené
ulice.
Podle něj je nedávno zveřejněná studie, navrhující vysázení
zhruba stovky stromů a instalací trolejí pro elektrobus, jako
řešení problému pro městskou
část a občany žijící v dané lokalitě naprosto nedostačující.
Ulicí V Holešovičkách projíždí
denně sto tisíc vozidel. „Komunikace je dlouhodobě dopravně
přetížena, neboť momentálně
plní ulice Liberecká a V Holešovičkách funkci radiály, a propojují vnitřní a vnější okruh Prahy,
které jsou v severním segmentu

Prahy navíc oba nedokončené.
Tedy ulicí V Holešovičkách vede
zásadní podíl tranzitu přes
Prahu, směřující do tunelového
komplexu Blanka, který přebírá

i funkci vnějšího okruhu kolem
Prahy. Což představuje až 100
tisíc vozidel denně v blízkosti
obytné zástavby,“ říká radní
Prahy 8 pro dopravu Tomáš
Slabihoudek (TOP 09 + STAN).
Předseda komise pro dopravu
Martin Jedlička (TOP 09 +
STAN) považuje takové dopravní
vytížení této ulice za neudržitel-

HOLEŠOVIČKAMI denně projede i sto tisíc vozidel.

né, ale není možné snížit kapacitu této klíčové dopravní stavby,
protože nemá alternativu. „Proto
dlouhodobě prosazujeme zahloubení této komunikace do
tunelu. Bohužel radní hlavního
města Prahy dosud v rámci
tohoto záměru zahloubení
neučinili žádné kroky, jelikož
v rozpočtu hlavního města
nevyčlenili potřebné finanční
prostředky,“ dodal Martin
Jedlička.
Vedení osmé městské části
přijalo v tomto duchu stanovisko, které vyzývá náměstka
primátora Adama Scheinherra
(Praha sobě), aby neodkladně
učinil veškeré kroky, které
povedou k zahloubení ulice do
tunelu. „Před problémem nezavíráme oči a chceme místním
pomoci co nejrychleji. A našli
jsme řešení. Chystáme balík
relativně rychlých a účinných
opatření, díky kterým se ulice
úplně promění. Položíme nový
tichý asfalt, vysadíme 130 stromů a 90 keřů, rozšíříme chodníky a postavíme trakční vedení
pro ekologické trolejbusy.
Prověřili jsme několik možností
a před dostavbou Městského
okruhu není zahloubení proveditelné,“ reagoval náměstek.
(tk)


Okolním ulicím je potřeba pomoci
V ulici Na Truhlářce jsou nově vyznačeny
oblasti vhodné,“ uvedl radní pro dopravu
vodorovné značky, které upozorňují na
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN).
nejvyšší povolenou rychlost 30 km/h v této
Proto inicioval na odboru dopravy
obytné čtvrti, která je v těsné blízkosti
doplnění vodorovného dopravního znaulice V Holešovičkách. V brzké době
bude osazeno dopravní značení „průjezd zakázán“, a mělo by tak dojít
k omezení nežádoucího tranzitu.
„Ulice Na Truhlářce bohužel odnáší
nadměrnou dopravu v Holešovičkách,
protože si přes ni zkracují někteří
řidiči průjezd z Holešoviček směrem
z centra na Zenklovu ulici. Tím trpí
i další ulice v okolí, jako Valčíkova,
Pomezní nebo Kubišova. Jedná se
o oblast plnou úzkých obytných ulic,
která není uzpůsobena na takové
V ULICI NA TRUHLÁŘCE je snížená rychlost zvýrazněna novými
množství aut, která navíc často spěchají a jedou rychleji, než je v této
vodorovnými značkami.

čení „Zóna 30“, které řidiče ještě lépe
upozorní na skutečnost, že projíždějí
oblastí se sníženou povolenou rychlostí
kvůli bezpečnosti všech účastníků provozu. A není to jediné opatření. „Také
se mi podařilo přesvědčit odbor
dopravy a dopravní policii k osazení dopravních značek Průjezd
zakázán, které by umožnily vyškrtnout tuto zkratku z navigačních
aplikací, a snížit množství aut,
která touto obytnou oblastí projíždějí,“ doplnil Slabihoudek. Tím by
mělo dojít k omezení nežádoucího
tranzitu v této oblasti v blízkém
okolí Holešoviček. Nyní probíhá
správní řízení, vedoucí ke stanovení
nových dopravních značek.
(tk)
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OPRAVY

Řidiči pozor, uzavírky jsou tu
nnLetní období každým rokem přináší nárůst dopravních
omezení souvisejících s opravami vozovek či v zemi uložených sítí.

va. Ve směru na Ďáblice bude
objízdná trasa vedena ulicemi
Cínovecká a Ďáblická.

Například Pražská teplárenská
připravuje rekonstrukci páteřního tepelného napáječe Bulovka
v Davídkově ulici. Od 17. července do 20. října 2021 bude rekonstruován úsek Pod Vodárenskou
věží–Vinopalnická, který naváže
na již opravený podchod ulice
Zenklova realizovaný v rámci
loňské I. etapy.
Vjezd do staveniště bude umožněn pouze rezidentům a obsluze
provozoven sídlících v tomto
úseku ulice za zvýšené opatrnosti,
a to v jednosměrném režimu
vedeném ve směru do centra.
Objízdné trasy budou vedeny
ulicemi Liberecká, Střelničná
a Zenklova a vyznačeny s dostatečným předstihem. Autobusové
linky číslo 166 a 348 budou vede-

BULOVKA

ny odklonem, přičemž zastávky
Vinopalnická a Na Slovance
budou po dobu stavebních prací
zrušeny v obou směrech.
Stavba více než 450 metrů
dlouhého úseku je realizována
za účelem odstranění špatného
technického stavu stávajícího
tepelného zařízení.

V ulici Bulovka budou probíhat
dopravní omezení v několika
etapách. V termínu od 12. 7. do
23. 7. bude ulice Bulovka
neprůjezdná.

FRANTIŠKA KADLECE

KOSTELECKÁ ULICE

LIBEŇSKOU ULICI Františka Kadlece
čeká uzavírka

Od 1. 7. do 31. 8. 2021 dojde
k uzavírce ulice Kostelecká ve
směru na Čakovice v úseku od
konce mostu přes dálnici Cínovecká po křižovatku s ulicí Na
Pramenech. Délka záboru
v ulici Kostelecká je zhruba
300 metrů. Průjezd ulicí Kostelecká ve směru z Ďáblic do
Čakovic bude uzavřen. Objízd-

ná trasa bude vedena po ulicích
Ďáblická, Cínovecká, Veselská
a Tupolevova.
Dále dojde k uzavření sjezdu
z ulice Cínovecká na Ďáblice
a Čakovice. Ve směru na Čakovice bude objízdná trasa vedena
přes ulice Veselská a Tupolevo-

o //

Zveme Vás na XVIII. ročník

24.-25. ČERVENCE 2021
BRÁNA DO PEKLA // HUDBA // POHÁDKY PRO DĚTI //
PRODEJ VÝROBKŮ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN // ŘEMESLA // JARMARK
PEKLEM // PROHLÍDKA HRADU // NEZISKOVKY // POHODA A MNOHO DALŠÍHO
Za podporu děkujeme panu Ing. Jaromíru Šimonkovi, spolumajiteli hradu.

Velmi pravděpodobně (v době
uzávěrky ještě není povoleno) se
uzavře libeňská ulice Františka
Kadlece. Od 19. 7. do 1. 8.2021 je
z důvodu opravy povrchu vozovky nutná celková uzavírka
komunikace.
U uzavírek, které nejsou dosud
povolené, je možné, že dojde
k posunutí termínů. Aktuální
informace o uzavírkách najdete
(tk)
na webu www.praha8.cz.
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Životní prostředí
PÉČE O ZELEŇ

Trávu je třeba sekat s rozmyslem
nnProblém sekání travnatých ploch není vůbec tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Předně, každá zelená plocha je
součástí nějakého městského celku, který slouží svým účelům. Všechny travnaté plochy uvnitř města podléhají zpravidla velmi vysoké zátěži.
Travnaté směsi mají primárně
ekologické cíle – zpevňují plochy,
zadržují vodu a zabraňují jejímu
odparu. Jsou esteticky významné a působí na psychicky vyčerpaného člověka regenerujícím
způsobem.
Sekání trávy nemá primárně
údržbový účel. Tím je pěstování
zelených ploch, odnožování
jednotlivých druhů, a tím celkové zodolnění celého travnatého

organismu. Těžko pak v takových pravidelně sekaných plochách vyrostou krásné zvonky,
kopretiny, vorlíčky a jiné květiny,
vhodné do vázy. Spíše se chytají
bršlice, (mlíčí), kopřivy, šťovík
a další. Proto se musí při plánování konkrétních akcí přemýšlet
o dlouhodobějších důsledcích.
I s ohledem na schopnost zadržovat vláhu na straně jedné
a úhrnu srážek na straně druhé.
Přitom je třeba
si uvědomit, že
zežloutlá tráva
v létě neznamená,
že trávník byl
zničen. Jakmile
bude pokropen
životadárnou
vlahou, nastartuje
opět proces fotosyntézy a roste
a množí se dál.
Musíme tedy dál
citlivě a pravidelně sekat trávníky
a parky tak, aby
byly vzhledné
a dlouhodobě
funkční. Trávy
jsou mimochodem
velmi odolný
organismus.
JAK SE O ÚDRŽBU pozemků stará radnice a hlavní město,
Z hlediska
lze porovnat i v Lodžské ulici v Bohnicích.
kompetencí je

POZEMEK V NOTEČSKÉ ULICI u výměníku tepla patří hlavnímu městu. V době
uzávěrky ho „zdobil“ značně přerostlý porost.

ULICE NA STRÁŽI Praha 8, pozemek ve správě MČ Praha 8 (vpravo od chodníku)
posekaný, pozemek hlavního města neposekaný.;+

klíčové si uvědomit, že zdaleka
ne všechny plochy jsou ve vlastnictví Prahy 8, ale vlastní je
soukromé osoby, firmy, městské
organizace nebo samotný
magistrát.
„Pravidelně vyzýváme ať už
Technickou správu komunikací
nebo Dopravní podnik, aby se
o své pozemky staraly. Poslední
dobou naše apely nedopadají
na úrodnou půdu,“ uvádí
k tomu starosta Ondřej Gros
(ODS).
Podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové
v těchto dnech končí první kolo
sečí na celém území osmé městské části. "Plynule na první kolo
naváže podle harmonogramu
druhá seč v lokalitách, kde se
první kolo sečí zahajovalo,"
informovala.

Na území MČ Praha 8 technická správa seká 526 710 m2
travnaté plochy.
Takzvaná komunikační zeleň,
rostoucí podél silnic, a jiných
liniových staveb, mají ve správě
magistrátní organizace. Pokud
se vám péče o tyto travnaté
plochy bezdá, obraťte se na
magistrát přes portál zmente.to.
Může existovat situace, kdy je
některá celistvě se tvářící plocha
zpola posečená a z druhé poloviny ne. Pak lze kontaktovat Úřad
MČ Praha 8, odbor životního
prostředí.
Často si lidé také stěžují na
neodvezené kopky trávy. To ještě
neznamená, že pracovníci trávu
nechali a nechají na místě. Je to
tím, že posečené trávy je hodně
a logistika odvozu má své limity.
(tk)
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Čtenáři píší
○ Dobrý den,
děkuji jménem důchodců, o které se Praha 8 tak vzorně stará nejen v této pohnuté
době, ale od začátku zřízení Centra aktivizačních programů. Mimořádná péče se
nyní projevila zejména zapojením mnoha
dobrovolníků z odboru zdravotnictví a sociálních služeb, SOS Praha 8 a odboru
sociálních věcí, kteří obětavě, zdarma a ve
svém volném čase připravili a rozváželi
seniorům tak potřebné balíčky s rouškami,
rukavicemi a desinfekčními prostředky, bez
ohledu na vzdálenost a čas. Poděkování
patří také Vladimíře Ludkové.
Dobrovolníci se ale také při předávání
balíčků místo díků setkali se zcela nepochopitelným, neadekvátním jednáním
příjemce. Takoví lidé si zaslouží pohrdání

a o to víc je třeba si vážit dobrovolníků
a přát jim zdraví a pohodu.
Děkujeme.
E. Vykusová

○ Vážená redakce,
v květnovém čísle vašeho měsíčníku Osmička mě zaujal rozhovor s Jakubem Markem
o jeho výtvarném počinu na Vychovatelně.
Byl jsem se podívat a provedením jsem byl
nadšen. Jeho dílo jsem pro
potěšení své a svých přátel
zpracoval v krátkém amatérském videu a umístil na
YouTube. Odkaz: https://
youtu.be/djSdOLhDR_Y
Zdravím a děkuji.
Jan Velebil


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

NAPSALI JSTE NÁM NEJEN NA WWW.PRAHA8.CZ
○ Dobrý den,
zajímalo by mne, jestli a kde je
možnost využít pro bioodpad
z domácnosti popelnici na
bioodpad v lokalitě Praha 8
Kobylisy. Nebo je to jen pro
domy, které si tuto popelnici
objednají a platí? Nebo pouze
pravidelně přistavené velké
kontejnery na biodpad?
Děkuji za odpověď.

svozovou společností a magistrátem hl. m. Prahy. Veškeré
informace ke svozu bioodpadu naleznete na portálu
životního prostředí hl. m.
Prahy (http://portalzp.praha.
eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpad/index.html).
S pozdravem

Blanka Skakunová

Tomáš Veselý
oddělení kontroly ovzduší,
odpadů a správních činností

Vážená paní Skakunová,
hnědé popelnice na bioodpad
fungují v podobném režimu
jako černé popelnice na směsný komunální odpad. Přistavení a četnost svozu hnědé
popelnice si objednává vlastník domu podle svého uvážení
ve spolupráci s příslušnou

○ Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je
v plánu řešit stávající systém
jednosměrných ulic do a z ulice Na Rokytce. Před časem při
pozemních úpravách došlo
k zamezení výjezdu do ulice
Zenklova z ulice Stejskalova
a situace je momentálně

taková, že z ulice Na Rokytce
a z celé okolní oblasti je jen
jedna výjezdová cesta, a to
přes náměstí Dr. Václava
Holého, kde jako rezident
skončím pokaždé v zácpě
vedoucí na Karlín, i když
potřebuji jet úplně jinam.
Oproti tomu příjezdové cesty
mám čtyři – tři z ulice Zenklova a jednu ulicí U Libeňského
Pivovaru. Díky úpravě, která
měla rezidenční oblast pravděpodobně chránit před tím,
aby si ostatní motoristé nezkracovali cestu a nevyhýbali
se zácpě, jsem rukojmím
v oblasti vlastního bydliště.
Jana Lidická

Vážená paní Lidická,
Odbor dopravy dlouhodobě
o možnost výjezdu z uvedené
lokality ulicí Stejskalova nebo
Horovo náměstí usiluje. Bohužel i přes urgence MČ Praha 8
před rekonstrukcí ulice Zenklova došlo k několika zásadním stavebním a dopravním
úpravám:
- v křižovatce Zenklova/U Meteoru byla zřízena světelná
signalizace (i posun TRAM
zastávek) a dle PČR a dopravních specialistů z Magistrátu
HMP (ulice Zenklova spadá
jako nadřazená komunikační
síť pod MHMP) není výjezd
z ulice Stejskalova možný
s ohledem na současné uspořádání komunikací
- připojení ulice Horovo
náměstí na ul. Zenklova je
stavebně upraveno pouze pro
vjezd. Jsou zde špatné rozhledové poměry i případný výjezd
na ulici Zenklova ve směru

z centra bohužel není reálný
s přihlédnutím ke stavebnímu
uspořádání.
Nicméně společně s úsekem
dopravního inženýrství TSK
hl. m. Prahy a PČR hledáme
možné řešení umožnění výjezdu z této lokality na ulici
Zenklova.
S pozdravem
Marek Černý
oddělení silničního správního úřadu

○ Dobrý den,
prosím o sdělení, bude-li se
nadále očkovat vakcínou
Moderna v Gerontologickém
centru v Šimůnkově ulici?
Toto očkovácí místo je v součastnosti skryto v rezervačním systému a nepřijímá nové
registrace.
Děkuji.
Smutná

Vážená paní Smutná,
očkovací místo v Gerontologickém centru v následujících
týdnech očkuje pouze druhé
dávky vakcín. Pokud jste
zájemce o první dávku očkování, zvolte si při registraci
jiné očkovací místo. Před
registrací na konkrétní očkovací místo doporučujeme
zjistit počet čekajících registrovaných osob: Přehled
očkovacích míst (uzis.cz). Pro
bližší informaci či pomoc
s registrací je možné se obrátit na státní linku 1221,
nebo na naši seniorskou linku
601 263 294.
S pozdravem
Zuzana Holíková
vedoucí odboru zdravotnictví
a sociálních služeb
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Fórum zastupitelů
Tomáš Bína
Karel Ptáček
Ilona Tůmová
Jak by se podle
zastupitel
zastupitel
předsedkyně
MČ Praha 8
MČ Praha 8
zastupitelského klubu
vás v příštích
letech měla
PIRÁTI
8ŽIJE
ODS
změnit oblast
horní Libně od
Pro budoucí
Zrušme stavební
Libeň trpí
rozvoj je nutné
uzávěru a rozumně
Kříže k Bulovce? a magistrát

nekoná

TENTO MĚSÍC
SE PTAJÍ:
PIRÁTI

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.

Začnu tím, že především horní
Libeň v současnosti doslova trpí.
A to kvůli zpackané rekonstrukci Zenklovy ulice v režii magistrátu. Každodenní kolony na této
tranzitní komunikaci nutí řidiče
zajíždět do rezidenčních uliček
mezi Zenklovou, Vosmíkových
a Františka Kadlece. Bohužel,
žádná snaha o nápravu nepřichází a zřejmě se jí ani nedočkáme. To spíše aktivisté z magistrátu přimalují do ulic nové
cyklopruhy a rozmístí sdílené
koloběžky…
A budoucnost? Určitě dopravní změny v ulicích Zenklova
a Vosmíkových. Nejlépe do stavu
před již zmíněnou šílenou rekonstrukcí. Důležité je i zbavit se
vrakoviště v Srbově ulici, které
do tohoto místa vůbec nepatří.
Ale jedná se o soukromý pozemek a pánové tam nic nelegálního nedělají. Tedy alespoň
doufám.
Co se týká výstavby, ta by
měla respektovat historický ráz
této lokality.
Věřím, že radnice Prahy 8 na
věci, na které má vliv, řádně
dohlédne a nepřipustí další
ničení horní Libně. A chci také
věřit, že aktivistický magistrát
bude konat. Ale to je při pohledu
na to, co se děje po celé metropoli, spíše zbožné přání.
Přeji všem krásné léto.

zrušit stavební
uzávěru

Stavební uzávěra, která je tady
několik let umístěna, až na výjimky omezuje a zakazuje novou
výstavbu. I kvůli tomu se nedostavují bloky domů na Vosmíkových
či na Bulovce. Tato uzávěra vznikla při plánování vnitřního okruhu
a tzv. Libeňské spojky, která má
podkopat Horní Libeň. Oblast je
tak nyní zakonzervovaná.
Možná to je výzva pro nás
všechny. „Dlouhodobě nám
chybí strategický plán rozvoje
této lokality a seriózní diskuze
s občany,“ říkají moji pirátští
kolegové a kolegyně, kteří v Horní Libni žijí, a já s nimi souhlasím. Vzniká tady sice řada bytových projektů, ale obávám se, že
budeme jednou muset řešit
i dostatek škol a školek, občanskou vybavenost či dopravu.
Právě občanská vybavenost
není v této lokalitě nejlepší.
Když si odmyslíme řadu večerek,
zcela zde chybí třeba středně
velký obchod. Řada občanů se na
nás obrátila s tím, že když chtějí
do obchodu, tak musí buď na
Palmovku, nebo do Kobylis.
Setkal jsem se proto nedávno
s lidmi z Lidlu, a společně řešíme,
jestli by nešlo něco vybudovat
i tady. Potenciál tady totiž je.
Jednou z podmínek, které by
město a městská část měla
hlídat, je právě občanská vybavenost. Takový parter dotvořeného bloku budov, který časem
jistě vyroste místo myčky na
Vosmíkových, by většímu obchodu slušel. Jistě by také prospělo
i víc možností, kde trávit volný
čas, než jen v parku Pod Korábem. Co myslíte?
Řekněme si ale upřímně, že to
ještě chvíli potrvá. Postupné
změny ale mohou být vidět
rychle. Může se začít třeba tím,
že se zlepší úklid ulic, vymění
městský mobiliář a někde se
objeví třeba menší trh podobný
tomu, který známe z Karlína.
A také by všemu jistě pomohlo
i to, že Horní Libeň nebude jen
průjezdem mezi Libereckou
a Balabenkou.

plánujme

V Libni bydlím už víc než dvacet
let a vidím, jak je potenciál horní
Libně omezený desetiletí trvající
stavební uzávěrou, na řadě míst
jsou plechové ohrady, zarostlé
proluky, chátrající provizorní
stavby a vrakoviště. Množství
stávajících domů se sice postupně opravuje, tím víc ale vynikají
zanedbaná místa.
Zeptala jsem Ondřeje Tučka,
našeho zástupce v komisi pro
územní rozvoj, jak vnímá tuto
oblast: „Území horní Libně
zahrnuje poměrně rozsáhlé
plochy, které jsou určené pro
budoucí proměnu. Pro řadu
z nich již vznikají studie a záměry, podle nichž by se měl změnit
dnešní územní plán. To by
umožnilo jejich intenzivnější
rozvoj a přeměnu. Týká se to
třeba průmyslové enklávy podél
Prosecké, nevyužívaného území
pod Labuťkou, plánů na rozšíření zástavby při jižním okraji
parku Pod Korábem a zástavby
proluk v ulici Zenklova.“
Souhlasím s kolegou, že je
správné dotvářet zástavbu
a využívat vnitřní rezervy
města. Je však třeba citlivě
reagovat na stávající situaci
a udržet rozumnou míru zástavby a volných prostranství, určit
vhodnou výšku nových budov,
koordinovat jednotlivé zájmy. To
pak může opravdu přispět
k charakteru celé Libně. Je
škoda, že centrální část podél
ulice Fr. Kadlece je zablokovaná
stavební uzávěrou pro plánovanou stavbu tzv. Libeňské spojky.
Projekt považujeme (na rozdíl od
zahloubení ulice V Holešovičkách) z hlediska dopravy za
zbytečný a jeho zrušení by
významně odblokovalo rozvoj
této části. Vrátil by se tím její
původní charakter a nesloužila
by už jen jako tranzitní území.
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Radomír Nepil
zastupitel
MČ Praha 8

Tomáš
Slabihoudek
radní MČ Praha 8

ANO

TOP 09 A STAN

Oblast má velký
potenciál, čeká ji
slibný rozvoj

Kolony

Horní Libeň je krásná, leč v tuto
chvíli poněkud neucelená oblast
naší městské části, která čeká na
svůj rozvoj. Vnímám její velký
potenciál stát se jedním z nejpříjemnějších míst pro život.
V dohledné době bude zahájena dostavba neúplných bloků
obytných domů, počítáme s rozšířením aktivního parteru pro
zázemí obchodů a služeb. Nové
bydlení už roste například na
Červené Báni. Místní obyvatelé
se dočkají i úprav veřejných
prostranství. Hledáme způsob,
jak přestavět stávající křižovatku Na Stráži na příjemné náměstí, počítáme se zřízením nové psí
louky pod železničním viaduktem i s pěším a cyklistickým
propojením k Vltavě.
MČ usiluje o zřízení železniční
zastávky U Kříže, která by Libeň
lépe zpřístupnila cestujícím
z Prahy i okolí. Jižně od zastávky, v lokalitě Košinky a U Meteoru vzniknou podle architektonických studií další prostory pro
veřejnou vybavenost, která nám
palčivě chybí. Věřím, že ke zlepšení životních podmínek přispěje i skrytí Městského okruhu
pod povrch.
Předpokládám, že všechny
tyto kroky povedou k následnému rozvoji Labuťky i Bulovky.
Jako první veliký úspěch bych
vnímal, kdybychom společně
s vedením nemocnice dokázali
zřídit mateřskou školku.

www.praha8.cz

Petr Vilgus
zastupitel
MČ Praha 8

ZELENÍ
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Jiří Vítek
místostarosta
MČ Praha 8

PATRIOTI

Plány pro Horní
Libeň existují,
v Zenklově
zmizí, doprava se stačí chtít je
schová do tunelu uskutečnit

Citlivý přístup
k architektuře,
žádný stavební
Klondike

Celá oblast horní Libně dnes trpí
nekonečnými kolonami aut,
které dennodenně popojíždějí na
kolejích a zdržují i tramvaje
MHD. Důvodem je zpackaná
rekonstrukce ulice Zenklova, za
kterou nese odpovědnost minulé vedení Prahy 8, kde dopravu
řídila ČSSD s vydatnou pomocí
Strany zelených, jejichž zástupci
nepovedenou rekonstrukci ulice
Zenklova vytrvale hájí a vytvořeným kolonám říkají „zklidnění“. Dnes se tedy potýkáme
s následky tohoto experimentu.
Bohužel do roku 2023 se nedají
kvůli zárukám udělat žádné
stavební úpravy, které by aspoň
částečně tuto rekonstrukci
napravily.
Budoucnost ale vypadá mnohem líp. Kolony zmizí pod zem,
protože veškerou tranzitní
dopravu z Libně odvede Městský
okruh. V oblasti od Kříže na
Bulovku povede připravovaná
„Libeňská spojka“, což je v podstatě zahloubení ulice Zenklova
do tunelu. Tento tunel propojí
Balabenku s Blankou – na celém
území Prahy 8 povede pod zemí.
Tyto stavby připravuje hlavní
město a my za městskou část
jejich podobu aktivně konzultujeme, v současnosti se připravuje dokumentace pro územní
řízení.
Dokončení Městského okruhu
celé oblasti horní Libně mimořádně pomůže. Tedy pokud se do
vedení Prahy znovu nedostanou
aktivisti, kteří odmítají všechny
nové dopravní stavby a nesouhlasí ani s dokončením Městského okruhu, který vyřeší kolony
nejen v horní Libni, ale v půlce
Prahy. Odmítání řešení, která
odvedou dopravu ze zahlcených
obytných ulic Prahy do tunelu,
opravdu nechápu a udělám
všechno pro to, aby se tyto
veledůležité stavby podařilo
dokončit co nejdříve.

Jsem rád, že otázka není o dopravním řešení této oblasti,
která je pro mnoho řidičů v některých místech nepříjemným
dopravním zážitkem na hranici
ruské rulety, ale o budoucnosti,
která věřím nebude tak
zmatlaná.
Věnujme se tedy budoucnosti
zmiňovaného úseku od Kříže
k Bulovce, který v nejbližších
letech čeká především soukromá
bytová výstavba v oblasti Červené Báně. Domy budou obsahovat čtyři a pět podlaží s celkem
116 byty. Ke každé jednotce
bude náležet předzahrádka.
V suterénu budou umístěny
hromadné garáže, tak aby počet
parkovacích míst splňoval
potřebné předpisy, ve vnitrobloku dle návrhu má vzniknout
sdílená zahrada pro rezidenty.
Po mnoha jednáních s majiteli
opuštěných budov se mi podařilo takzvaně odškrtnout problematický dům v ulici Hejtmánkova, který byl mnoho let
opuštěný, prošel rekonstrukcí
a již nezatěžuje oblast zápachem
a nezvanými návštěvníky. Na
takzvaném ostrůvku (Primátorská–Zenklova–Ve Vrchu) během
několika let dojde také k zástavbě, která výškou bude respektovat okolní zástavbu. Tímto
popisuji uskutečnitelné projekty
do několika let.
Upřímně zde i napíšu, že
vlastníci budov mají v současné
době tendence vyrovnávat výšky
svých budov s těmi sousedními,
tedy v řádech let zmizí různé
zuby v zástavbě, což uzemní plán
povoluje. Jediné, co je nutné
hlídat, aby nedocházelo k necitlivým architektonickým pokusům
v této oblasti, což se nám na
rozdíl od minulosti v současné
době daří. Jako všude v Praze 8 si
vždy dokážu představit více
zeleně, ale bohužel množství
podzemních sítí neumožňují
nějakou rozsáhlou výsadbu tolik
potřebných stromů.

Oblast mezi Křížem a Bulovkou
má tu smůlu, že leží po dlouhá
desetiletí ve stavební úzávěře.
Nic se tu nesmělo a díky tomu
toto území dlouhodobě vypadá
jak zanedbané předměstí. To se
musí změnit. Místní mají nárok
na to, aby i jejich oblast vstoupila do 21. století.
V době, kdy jsem byl místostarostou, jsem tu společně s kolegy
prosadil změny, které hodně
zlepšily. Na Zenklově vznikly
nové dlážděné chodníky, bezbariérové zastávky a kvalitní
asfaltová vozovka, která je méně
hlučná než původní kočičí hlavy.
Připravil jsem studii na vlakovou zastávku U Kříže, která se
sune k realizaci. Praha 8 zde
získá první vlastní nádraží
a významná část Horní Libně
projde rekonstrukcí. Bojovali
jsme za Holešovičky a jejich
zahloubení, ale zdá se, že současné politická reprezentace na
magistrátu na tyto naše snahy
bohužel nenaváže.
Co se ještě musí změnit? Musí
proběhnout rozsáhlé výkupy
pozemků, protože například
volné plochy u zastávky Vosmíkových jsou v soukromých
rukou. Musí proběhnout rekonstrukce ulic okolo Zenklovy do
krásné podoby, jakou známe
z Karlína. A konečně – musí
zmizet hrozná mimoúrovňová
křižovatka Vychovatelna, děsivé
nájezdy a sjezdy, které do vnitřní
Prahy nepatří. Oblast dnešní
křižovatky by měla být hezky
a citlivě zastavěna v souladu
s historickým stavem.
Víme jak pomoct Horní Libni
a rádi to společně s dalšími
stranami v zastupitelstvu
a místními občany prosadíme.

14

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC / SRPEN 2021 

www.praha8.cz

Rozhovor
VÝTVARNICE MARKÉTA LAŠTUVKOVÁ:

Karlín je taková malá Paříž

nnPři procházení Sokolovské ulice nacházíme ateliér, který
spoluzaložila akademická malířka, ilustrátorka, grafička,
fotografka a dvojnásobná máma Markéta Laštuvková, jež od
poloviny července do půlky září představí svá nejnovější díla
v Libeňském zámku. Malířku jsme vyzpovídali, proč si vybrala ateliér v Karlíně a na jaké obrazy se můžeme v Libni těšit.
Ateliér 45. Název vašeho
ateliéru je podle místa, kde se
nachází, tedy v Sokolovské 45?
Kdepak, je to náhoda. Zakládali
jsme ho s kamarádkou a dávnou
spolužačkou z Hollarky Veronikou Kostovou, když nám bylo
pětačtyřicet. Původně jsme sídlili
v Křižíkově ulici a po čtyřech
letech jsme se rozšíříli o prostor
na Sokolovské. Křižíkovu jsme
před rokem opustili a zůstali
jsme zde na Sokolovské 45.

ji na prostor kolem sebe, vůně,
vzduch… Malování podle fotografie jsou omalovánky. Fotografie mi může připomenout náladu, proč mě to místo oslovilo.
Máte celkem široký umělecký
záběr, ale když jste v plenéru,
nemáte vždycky čas si
načrtnout něco do skicáku.
Podívejte se (podává nám
výtvarnice dva sešity). To jsou

připravujeme na talentové
zkoušky na střední a na vejšku.
Na figurální malbu chodí kromě
studentů i dospělí, ženy i muži
většinou mezi 30 až 40 lety.
A starší ročníky učíme většinou
v dopoledních kurzech. Tam
dochází i naše „stálice“, s nimiž
jedeme letos na podzimní plenér
na Šumavu.

Co vás na učení baví?
Sejdou se lidé, kteří se vůbec
neznají, vytvoří skupinu, postupně se uvolní, a i když ve finále
tvoří každý sám, v ateliéru
panuje příjemná nálada. My
jsme tady pro ně, abychom jim
poradili, nasměrovali, ale do

Kde se vzal nápad založit
vlastní ateliér?
V Paříži, před sedmi lety.
Seděli jsme s Veronikou a naším
kamarádem v kavárně a napadlo
nás, že je právě ten nejlepší čas
pro založení společného ateliéru.
Hledali jsme inspirativní místo,
kde nápad realizovat. A objevili
jsme Karlín, což je pro nás taková malá Paříž.
V Paříži je spousta míst, která
malíři zvěčňují. Jsou taková
i v Karlíně?
„Jistě. Kaizlovy sady, Karlínské
náměstí, Rohanský ostrov,
Lyčkovo náměstí s nádherně
zdobenou školou… Když se
studenty chodíme do plenéru,
vždycky je co kreslit.

Jsem takový rychlý
malíř, nejraději mám
akvarel a akryl.
Olejomalba mě zdržuje.
Nosím s sebou vždycky
barvy, štětec a kelímek
s vodou.
Vy sama jste i vynikající
fotografka. Není jednodušší
kreslit podle fotografie? Nehýbe se, všechny detaily máte
krásně vidět…
Fotografie je jiná „disciplína“.
Proč bych malovala něco, co už
je vyfocené? Na malování je
skvělé, že maluji, co vnímám
před sebou, ale i za sebou, reagu-

poslouchám okolí. Ale chápu, že
to běžce často motivuje.

Čím jste chtěla být jako dítě?
Servírkou. Také jsem jí asi rok
byla. Ale kreslila jsem už od
malička. Po základní škole jsem
chodila na Střední odbornou
školu výtvarnou Václava Hollara. Právě tam jsem se seznámila
s Veronikou, seděly jsme v jedné
v lavici a v hodinách chemie
jsme vyrušovaly. Po absolvování
Hollarky jsem na třetí pokus
splnila talentovky na AVU
v Praze a dostala se k profesorům Čepelákovi a Kokoliovi.“
Jak vzpomínáte na dobu
studií?
Hollarka – dodnes oceňuji tu
neuvěřitelnou svobodu, která
tam panovala. Užívali jsme si ji
a spolu s námi i profesoři. Ze
střední školy mám kamarády
dodnes. AVU – tam byl už každý
víc sám za sebe.
Projevila se doba covidová
nějak na vaší tvorbě?
Mám pocit, že se obecně kvůli
covidu doba zpomalila, a nebylo
kam spěchat. Najednou bylo víc
času i na malování.

MNOHO DĚL Markéty Laštuvkové osvěžuje ženské tělo.

moje skicáky. Rychlé akvarelové
poznámky toho, co mě v tu chvíli
zaujalo. Jsem takový rychlý
malíř, nejraději mám akvarel
a akryl. Olejomalba mě zdržuje.
Nosím s sebou vždycky barvy,
štětec a kelímek s vodou. Pokud
není čas, pak mi fotografie poslouží jako záznam atmosféry, ale
ne jako předloha pro obraz.
Jaké kurzy v Ateliéru 45
zájemcům nabízíte?
Kromě klasických, jako jsou
kresba, malba, akvarel, příprava
na talentovky a figurální malba,
máme nově fotografii a videotvorbu. Velký zájem je o kaligrafii. K ručně psanému písmu se
lidé vracejí a je to jeden z nejžádanějších kurzů.
To je docela široké spektrum
výuky, kdo na kurzy chodí?
Máme studenty všech věkových kategorií. Mladší studenty

práce nezasahujeme. Je skvělé
vidět, že jsou lidé spokojeni
a rádi se k nám vrací.
Jak jste se dostala k ilustrování dětských knih?
Ilustrovat jsem začala, když
byly moje děti malé, pracovala
jsem také jeden čas v malém
nakladatelství a velmi přínosné
a inspirativní pro mě byly návštěvy knižních veletrhů ve Frankfurtu a v Bologni. Volná tvorba
mě neuživí (se smíchem), proto
mám Ateliér a dětské knížky.
Někomu pomáhá ve vytvoření
správné nálady hudba,
například běžci se jí nechávají
motivovat k výkonům, je to
i váš případ?
Ne, já hudbu při malování
neposlouchám, zjistila jsem, že
potřebuji ticho. Neposlouchám
ale hudbu ani při běhání, nevychází mi krok ani dech a raději

Výstava na zámku vychází
z obrazů namalovaných právě
v době covidu, na jaké obrazy
se můžeme těšit?
Maluju krajinu a zajímá mě
lidské tělo, na které se dívám
jako na krajinu. I když jde zdánlivě o dva různé směry, tak pro mě
toto spojení dává smysl a krajiny
vedle aktů vytváří harmonický
celek.
V ateliéru vidíme hlavně ženy,
malujete i muže?
Ano, v kurzu figury střídáme
ženský i mužský akt. Já ale
v současné době dávám přednost jedné modelce, Kristýně. Na
každém obrazu je jiná, záleží na
tom, s jakou náladou přijde do
ateliéru a jaký tichý dialog mezi
námi ten den vznikne. A také,
přestože jsem žena, ženské tělo
je pro mě nějak krásnější.
Otázka na závěr. Na co se
těšíte?
Na výstavu v Libeňském
zámku.
Lenka Jančijuková, Vladimír Slabý

Celý rozhovor na www.praha8.cz
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Odbor zdravotnictví a sociálních služeb MČ Praha 8
vyhlašuje prázdninovou soutěž v rámci tvořivé mezigenerační výzvy

Odbor zdravotnictví a sociálních služeb MČ Praha 8
vyhlašuje prázdninovou soutěž

PRARODIČE TVOŘÍ S VNOUČATY

BEZPEČNÉ LÉTO
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Vyprávěj nám příběh na téma „bezpečné léto“.
Vítána jsou všechna tvořivá vylepšení
(obrázek, komiks, fotografie, koláž a podobně).
Sepsaný příběh (v rozsahu minimálně 2 stran A4) pošli
na email: pavlina.plchova@praha8.cz,
nebo poštou na adresu:
ÚMČ Praha 8, Odbor zdravotnictví a sociálních služeb,
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00
do 10. 9. 2021 a nezapomeň uvést svoji adresu a věk.
Obálku nebo elektronicky poslaný soubor je nutné označit
heslem bezpečné léto.
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Na příběhy se těší místostarostka Vladimíra Ludková a celý
odbor zdravotnictví a sociálních služeb.

Babičky a dědečkové, vnučky a vnuci, pokud se chystáte o
prázdninách vytvořit společné výtvarné dílo, pošlete nám
jeho fotografii, stejně tak i fotografii z průběhu této práce a
popis, jak se vám tvořilo a při jaké příležitosti jste se do toho
pustili. Napište také celkový věk autorů díla a svoji adresu.
Vše zasílejte na email: pavlina.plchova@praha8.cz
do 10. září 2021.
Vyhodnocení a ocenění proběhne během října.
Na vaše soutěžní příspěvky se těší místostarostka
Vladimíra Ludková a celý odbor zdravotnictví a sociálních
služeb.

Vyhodnocení a ocenění proběhne během října.
Zasláním soutěžního příběhu souhlasí zákonný zástupce s tím, že oceněné práce,
nebo jejich části, mohou být zveřejněny v médiích MČ Praha 8 s uvedením jména a
věku autora, stejně tak, že při slavnostním vyhlášení výsledků budou pořizovány
fotografie a video pro účely prezetance organizátora. Další Informace o zpracování
osobních údajů naleznete na:
https://www.praha8.cz/Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html

Zasláním soutěžního příběhu souhlasí zákonný zástupce s tím, že oceněné
práce, nebo jejich části, mohou být zveřejněny v médiích MČ Praha 8 s uvedením
jména a věku autora, stejně tak, že při slavnostním vyhlášení výsledků budou
pořizovány fotografie a video pro účely prezetance organizátora. Další
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na:
https://www.praha8.cz/Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html

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

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

POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM,
MŮŽETE SE BLÍŽE INFORMOVAT
U PANÍ VLADISLAVY WILDTOVÉ,

odbor kultury, sportu, mládeže
a památkové péče ÚMČ Praha 8
tel. 222 805 104, 606 613 390
e-mail:
vladislava.wildtova@praha8.cz

pátek 8. 10. —
sobota 30. 10.

GRABOVA
VILA

EXPONÁTY BUDEME VYBÍRAT V MÍSTĚ KONÁNÍ VÝSTAVY,
V GRABOVĚ VILE, NA KOŠINCE 1, V TYTO DNY:
středa 29. 9.
čtvrtek 30. 9.
pátek
1. 10.

8:00–12:00 a 13:00–17: 30 hodin
8:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin
8:00–12:00 a 13:00–15:00 hodin

Pořadatelé si vyhrazují právo
některé práce nevystavit.
Výstava je určena široké veřejnosti.
Mgr. Vladimír Slabý
pověřen vedením odboru

Městská část
Praha 8
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Kultura
OPEN HOUSE PRAHA

Nepřístupné budovy se otevírají
nnLetní termín tentokrát zvolili organizátoři festivalu Open House Praha
a zvou všechny milovníky architektury
na jeho sedmý ročník, který se uskuteční od 2. do 8. srpna 2021. O víkendu
7. a 8. srpna se otevře zdarma 80 běžně
nepřístupných budov a prostorů a festivalový týden přinese řadu doprovodných akcí.
Mottem festivalu je Architektura pro všechny, prohlídky budov jsou totiž určené pro
širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi
a například osob se zrakovým a sluchovým
postižením. Vstup do budov je zdarma bez
nutnosti předchozí registrace. Program
sledujte na www.openhousepraha.cz.
Na území osmé městské části představí
organizátoři festivalu veřejnosti jedenáct
objektů v Karlíně, Libni a Starých Ďáblicích.
K festivalovým novinkám v Praze 8 patří
barokní Löwitův vodní mlýn, Karlínská
sokolovna a Nová libeňská synagoga, jedna
z nejpůsobivějších libeňských staveb, která
se v současnosti využívá ke kulturním
akcím i bohoslužbám. Dalším festivalovým
lákadlem je dům Za Poříčskou bránou 7.
Původně bytový pavlačový dům s neorenesanční fasádou na Florenci po letech chátrání znovu ožívá díky interaktivním divadelním představením, výtvarným instalacím
nebo kavárně.

LIDÉ SI BUDOU MOCI PROHLÉDNOUT i libeňskou
Grabovu vilu.

V Libni se nachází velké množství zajímavých staveb, do programu je letos nově
zařazen i ateliér studia Olgoj Chorchoj. Svým
vzhledem nenápadná funkcionalistická
stavba na Libeňském ostrově je obklopena
zahradou s uměleckými díly. Malý sochařský
ateliér vznikl v roce 1930 jako zázemí pro
vybudování pomníku J. A. Komenského,
který měl zpracovat sochař Jan Štursa. Ten
ale spáchal sebevraždu dřív, než byl ateliér
dokončen a zakázku na pomník po něm
převzala dvojice sochařů Jan Lauda a Václav
Žalud. Pomník nakonec nebyl nikdy realizován. O mnoho let později měl být ateliér
zbourán, aby ustoupil plánované olympijské
vesnici. Nestalo se tak zásluhou sochaře

Zdeňka Němečka, který demolici opakovaně
odsunul, až nebyla nutná. Dnes o ateliér
pečuje jeho syn, který jej využívá jako sídlo
svého designérského studia.
O kousek dále se nachází také dvě reprezentativní stavby, ve kterých sídlí přímo Úřad
městské části Praha 8. Jedná se o Libeňský
zámek a Grabovu vilu. V zámku bude k vidění
kaple, která kdysi sloužila jako katolický
kostel celé Libni, a kromě ní bude v rámci
festivalu zpřístupněno i malé nádvoří a obřadní síň. Grabova vila ukáže cenné reprezentační prostory včetně zimní zahrady.
Festival se i letos koná pod záštitou starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS).
(red)

Které objekty se v Praze 8
otevřou:
Dům Za Poříčskou bránou 7
Grabova vila
Hvězdárna Ďáblice
Karlínská sokolovna
Komunitní centrum Vlna Ďáblice
Libeňský zámek
Lowitův vodní mlýn
Národní dům v Karlíně – sídlo Českého rozhlasu
Rádia DAB Praha a Čro Region
Nová libeňská synagoga
Obecní dům Ďáblice
Sochařský ateliér Jana Laudy – sídlo studia
Olgoj Chorchoj

HUDBA

Sbor Joyful nazpíval klip pro radost
nnLidem pro radost. To byla hlavní myšlenka, která vedla
pěveckou skupinu Joyful k nahrání známé rockové skladby
Dream On. Ideu navíc podpořili nejen Bára Basiková, ale také
Anna Jůlie Slováčková a Milan Peroutka.
„Chtěli jsme natočit písničku,
která by lidi potěšila a zároveň by
nesla jasné poselství. Navíc jsme
chtěli posluchače potěšit po těch
prapodivných měsících, co nás
všechny trápil ten zákeřný prevít,“
říká managerka skupiny Marina
Odvárková. „Protože jde o rockovou pecku, zasnili jsme se a říkali
si, že by bylo skvělé, kdyby se sóla
ujala ikona české hudební scény
Bára Basiková, které si vážímě
nejen pěvecky, ale také lidsky.
Když jsme jí přednesli, že bychom
pro lidi rádi nahráli písničku
o naději, o plnění snů, o tom, že
svět se zase začne točit správným
směrem, nápad ji zaujal natolik, že
byla hned pro, což nás nesmírně
zahřálo,“ uvedla.

Navíc s nahráváním souhlasili i Anička Slováčková a Milan
Peroutka, a sen Joyful se tak
začal plnit. Ryzost myšlenky
naladila vystupující na stejnou
vlnu a všichni hráli i zpívali bez
nároku na honorář. „S realizací
nám pomohla i radnice Prahy 8,
kde působíme a pořádáme zde
nejrůznější sousedské happeningy, workshopy pro děti
a samozřejmě i koncerty a je
nám ctí zpívat pro zdejší občany, protože Praha 8 je naší
srdcovou záležitostí. Díky patří
technické podpoře, kameramanovi, zvukařům i KD Ládví
a Krakov i KC Hrubého, bez
těchto institucí by nahrávka
nemohla vzniknout. A samo-

NAHRÁVKU SI MŮŽETE PUSTIT NA YOUTUBE, kde ji najdete pod heslem „Joyful
lidem pro radost“, také ji naleznete na stránkách www.jsmejoyful.cz či na fb a IG skupiny,
vše pod heslem „jsmejoyful“.

zřejmě velké díky všem našim
příznivcům,“ dodala Marina
Odvárková.
„Praha 8 velmi ráda projekt
podpořila, jakákoliv idea jak po
lockdownu zvednout lidem

náladu je nám sympatická. Sbor
Joyful naladit na
veselou notu rozhodně umí,“ doplnil
radní Michal Švarc
(tk)
(Patrioti).
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PAMĚŤ NÁRODA

Děti opět mapovaly osudy pamětníků
nnAni náročný školní rok 2020/2021 v době covidové epidemie, zavřené školy s distanční výukou či online nahrávání
nezabránilo mladým dokumentaristům z Prahy 8, zaznamenávat neobyčejná vyprávění pamětníků 20. století.
Díky žákovským reportážím
z projektu Příběhy našich sousedů se tak už nezapomene ani
na devět jedinečných životních
osudů z této městské části
a stanou se součástí jedné
z nejrozsáhlejších veřejně
přístupných online pamětnických sbírek v Evropě s názvem
Paměť národa (www.pametnaroda.cz).
Čtvrtého ročníku dokumentaristického projektu Příběhy
našich sousedů se v Praze 8
zúčastnilo i v době komplikovaných studijních a nahrávacích
podmínek celkem 31 dětí a pět
učitelů ze ZŠ Bohumila Hrabala,
ZŠ Dolákova, ZŠ Lyčkovo nám.
ZŠ Na Šutce a ZŠ Palmovka.

mínky na dětství, válku, studium, srpen 1968, život v emigraci
nebo na 17. listopad 1989. Jejich
úkolem bylo nejen natočit rozhovor celoživotního vyprávění,
ale následně nahrávku zpracovat a zpřístupnit publiku. V projektu vzniklo sedm rozhlasových

reportáží, jedna video reportáž
a jeden animovaný film, které je
možné zhlédnout a poslechnout
si na odkazu https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-8/
praha-8-2020-2021/.
Oproti minulým ročníkům
projektu se letos žáci a učitelé
z Prahy 8 museli vypořádat
s nástrahami, které přinesla
pandemie koronaviru. Velkou
část práce absolvovali z domova za podmínek distanční
výuky, a přesto dokázali dotáhnout projekt i všechny své
reportáže až do konce. Díky
tomu se podařilo nahrát rozhovor například s bývalým primářem Psychiatrické léčebny
v Bohnicích Slavojem Brichcínem nebo s členem protikomunistické odbojové skupiny
Vladivoje Tomka Ivo
Klempířem.

PAMĚTNICE ANNA PEŠATOVÁ při online rozhovoru se žákyněmi ZŠ Bohumila Hrabala.

(red)

Devíti pamětníků spojených
s osmou městskou částí Prahy se
děti vyptávaly na jejich vzpo-

FOTOSOUTĚŽ

Praha 8 ve dne v noci má své
první vítěze
V červnovém vydání Osmičky jsme vyhlásili
novou fotosoutěž „Praha 8 ve dne v noci“
a velmi nás potěšil zájem našich čtenářů,
kteří se do soutěže zapojili. Do redakce
dorazily první krásné záběry z Prahy 8,
z nichž odbor kultury vybral dva vítězné
snímky. Jejich autorkami jsou Soňa Endyšová a Šárka Moravcová, kterým gratulujeme
k výhře poukazu do obchodu Sportisimo
v hodnotě 500 korun.
Zapojte se také do fotosoutěže o hodnotné
ceny a posílejte své fotografie do 30. září
2021 na adresu vystavy@praha8.cz. Každý
měsíc vylosujeme dva výherce, kteří od nás
obdrží hodnotné ceny.

Ze zaslaných fotografií na konci soutěže
uděláme výběr nejlepších z nich, které představíme v prostorách radnice Prahy 8.
Soutěžní kategorie:
 foceno mobilem
 profi fotografie
Podmínky:
 rozlišení minimálně 150 dpi, ideálně
300 dpi, resp. od 4 MPX
 do fotografie nevpisujte text, název snímku uveďte v názvu souboru
 do soutěže lze zařadit jen fotografie
(lj)
pořízené na území MČ Prahy 8.

SOŇA ENDYŠOVÁ – Krásy jara v Bohnicích

ŠÁRKA MORAVCOVÁ – Kostky ČVUT

SOUTĚŽ

Jindřiška Nováková
se dočká sochy
V rámci programu
„Umění pro město“
vypisuje MČ Praha 8
otevřenou umělecko–
architektonickou
soutěž pro výběr
autora uměleckého
díla „Dívka s kolem“,
plánované pro parčík
u Základní školy
B. Hrabala v Zenklově
ulici. Odborná porota
bude rozhodovat
JINDŘIŠKU NOVÁKOnejen o podobě díla,
ale i návrzích úpravy VOU Němci zavraždili
v Mauthausenu.
jejího okolí. „Důstojné připomenutí
památky oběti malé Jindřišky, žačky zdejší
základní školy, zavražděné v koncentračním
táboře Mauthausen během německé okupace
Československa, je naším dlouhodobým
záměrem,“ řekl k plánované umělecké instalaci její iniciátor radní Michal Švarc (Patrioti).
„Pomníkem bychom chtěli vzdát hold nejen jí,
ale i ostatním ženám, spolupracovnicím
Operace Anthropoid či dalším, které byly
popraveny v podobném množství jako muži,“
dodal radní Švarc.
Umělecké dílo by mělo být dokončeno
a instalováno příští rok, ve kterém si budeme
připomínat nejen 80. výročí atentátu na kata
českého národa Heydricha, ale i hrdinnou
smrt většiny obětí pomsty okupantů za jednu
z nejvýznamnějších odbojových událostí
2. světové války.
(tk)
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Kultura
VÝSTAVA

Každodenní život nevidomých párů
nnTakzvaný bílý dům bude od 14. července do 3. září 2021
hostit výstavu fotografií Elišky Rafajové, nazvanou Mám
nevidomé rodiče.
Expozice představuje výběr
z fotografií, které vznikly v souvislosti s publikací Nevidomí
rodiče a jejich zkušenosti, vydanou Okamžikem. Během její
přípravy v rodinách čtyř nevidomých párů autorka pořídila
několik desítek fotografií z každodenního života nevidomých
rodičů s dětmi. Podařilo se jí
zachytit atmosféru v rodinách,
jejich běžnou rutinu i šťastné
chvíle.

Protagonisty souboru fotografií jsou zákonitě děti. V tomto
případě shodou okolností čtyři
vidící holčičky. Jejich spontaneita i samozřejmost přijímání

složité situace ovlivnily vyznění
fotografií, a tím i výstavu. Vizuální svědectví tak adekvátně
doplňuje slovní výpověď v podobě rozhovorů s nevidomými
rodiči, kteří se svěřují se svými
radostmi i starostmi a snaží se
předat své postřehy a zkušenosti dalším podobným rodinám.
Optimistický charakter nearanžovaných, chápajících snímků
oslovuje diváka a vybízí k zamyšlení nad tolik diskutovaným
smyslem a kvalitou života.
Fotografie z cyklu Mám nevidomé rodiče získaly první cenu
ve fotografické soutěži Vládního
výboru pro zdravotně postižené
Život bez bariér.
Organizace Okamžik, která
tuto výstavu pořádá, již 20 let
podporuje lidi se zrakovým
postižením v různých oblastech

ZŠ GLOWACKÉHO

Mladá zpěvačka
sklízí úspěchy
Lucie Habadová je devítiletá
slečna s ohromným talentem.
V roce 2020, kdy se celá země
potýkala s covidem, začala Lucka
hodně zpívat. Ne, že by před tím
nezpívala. Zpěv jí šel už od malička. Nikdy však neměla pevné
vedení. To se změnilo, když jí
rodiče našli soukromou lektorku
zpěvu a ta Lucku hodně naučila
a stále učí. Z malé neznámé
dívenky se začala rodit hvězda.
Lucinku můžete vidět v několika klipech s Kájou a Bambuláčkem. To ale není všechno.
Lucka má moc ráda malé děti,
a tak chtěla část své tvorby věnovat právě jim. Začala natáčet něco
jako domácí klipy, které dávala na
svůj Youtube kanál. Po jednom
takovém klipu si jí všimla zpěvačka Míša Růžičková, se kterou pak
nazpívala několik písní na její
nové CD. Míša jí dokonce složila
a věnovala její první vlastní píseň
„Díky mami“, která je maminkami
velmi oblíbená. A protože se
Lucinka jako zpěvačka osvědčila,
následovala další vlastní píseň,

napsaná Lucce přímo na míru.
Byla to skladba „Duhový sen“ .
Píseň i klip byly vydány před
několika dny a rychle získaly
obrovské množství lajků a pozitivních ohlasů. V současné době už
má „Duhový sen“ na Youtube
okolo 12 tisíc zhlédnutí.
Lucka navštěvuje 3. třídu
Základní školy Glowackého
a i díky své třídní učitelce, která
jí velmi pomáhá při dohánění
učiva, může uskutečňovat kroky,
(red)
k jejímu velkému snu.

LUCIE HABADOVÁ má za sebou už
i vystoupení na veřejnosti.

SNÍMKY UKAZUJÍ KAŽDODENNÍ ŽIVOT nevidomých rodičů s dětmi.

jejich života. Tématu rodičovství
nevidomých se věnuje dlouhodobě. Od února 2020 navíc
spustila nový projekt s názvem
Podpora nevidomých rodičů při
vzdělávání dětí, který je zaměřený na pomoc rodičům s před-

školní, školní i mimoškolní
přípravou jejich dětí. Více informací na www.okamzik.cz nebo
se ozvěte na e-mail: pomocrodinam@okamzik.cz či volejte
733 714 994.
(red)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna
v Praze má otevřeno
a bude mít otevřeno i celé
prázdniny. Kromě toho, že si
v ní půjčíte něco pěkného ke
čtení na dovolenou, nepřehlédněte bohatý kulturní
program. Kulturní knihovnu
potkáte letos hlavně pod
širým nebem – na náměstích,
náplavkách či v parcích.
Čtení na celé prázdniny si
lze půjčit už od 14. června. Co
je na celé prázdniny? Znamená to, že knížky půjčené v polovině června bude možné
vrátit až v září. Ale knihovnu
samozřejmě potěší, pokud do
ní čtenáři zavítají i v době
letního volna. Většina poboček sítě Městské knihovny
v Praze bude mít otevřeno
podle stávající otevírací doby.
Podle prázdninových jízdních řádů vyjede do svých
stanic i pojízdná knihovna.
Vozový park po prázdninách
opustí bibliobus IVECO. Vůz

byl pořízen v roce 2004 jako
náhrada za pobočku v Karlíně,
kterou vzala velká voda.

Letní otevírací doba
poboček v Praze 8
Bohnice
Těšínská 4/600 (KD Krakov)
PO 13-15
16-19
ÚT 9-12
13-16
ST 13-15
16-19
ČT 13-15
16-19
PÁ 9-12
13-16
Ládví
Burešova 2/1661 (KD Ládví)
PO 13-15
16-19
ÚT 9-12
13-16
ST 13-15
16-19
ČT 13-15
16-19
PÁ 9-12
13-16
Kobylisy (dospělí)
Klapkova 26/3
ÚT 9-12
13-16
ČT 13-15
16-19
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Školství
ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ

Čtvrťáci poznávají historii
nnZákladní škola německo-českého porozumění má ve svém
školním vzdělávacím programu kromě rozšířené výuky německého jazyka zařazeno také několik sociálních projektů. Ve
čtvrté třídě se děti účastní projektu setkávání se seniory,
takzvané reminiscence.
Letos jsme kvůli epidemiologické situaci nemohli navštívit
domov seniorů, roli pamětníků
ochotně převzali naše paní
učitelky a spolupracovníci
školy. Děti ze čtvrtých tříd se
rozdělily do dvanácti týmů,
z nichž každý se v rámci projektu několikrát setkal s jedním
pamětníkem.
Jako první krok si každý tým
připravil otázky, například kde
jejich respondent žil, jakou měli
rodinu, jaké měli dětství a zájmy,
jak se mu líbilo ve škole. Tyto
otázky potom svému pamětníkovi děti položily na osobním
setkání. Pamětníci také vyprávěli dětem o tom, jak se žilo před

rokem 1989 a jaké problémy
přinášel komunismus. Děti
podle odpovědí vytvořily plakát
s koláží, který pak svému respondentovi věnovaly. Závěr
projektu byl pro všechny nejzajímavější, děti uspořádaly v hale
školy kavárnu s pohoštěním,
prezentací a malým hudebním
překvapením.
Děti k projektu přistupovaly
opravdu zodpovědně, jak k přípravě otázek, tak k výrobě
koláže. Při projektu se žáci učí
komunikovat a pracovat v týmu,
získávat a zpracovávat informace, naslouchat a prezentovat.
Poděkování patří všem účastníkům projektu, třídním paním

MČ Praha 8, TJ Slovan Bohnice, Vědomý dotek a SDH Praha 8
pod záštitou starosty MČ Praha 8 vás srdečně zvou na

LOUČENÍ
S LÉTEM

ROLI PAMĚTNÍKŮ tentokrát převzaly i učitelky školy.

učitelkám, které své žáky při
projektu vedly, a hlavně dětem.
Bylo krásné vidět, jak děti
vyjadřovaly zájem o historii
a jak spolu s členy týmu překo-

návaly malé překážky a přijímaly nové výzvy.
Pavla Krummackerová
Základní škola německo-českého
porozumění

Fascinováni
Paříží

Partneři

Módní přehlídka
VII. ROČNÍK
seniorů

aneb netradiční
pálení čarodějnic
Pátek 27. srpna 2021
od 17:00 do 22:00

ČTVRTEK
15. ČERVENCE 2021
OD 14:00

Záštitu poskytla
radní MHMP
Mgr. Milena Johnová

v prostoru vedle hřiště
TJ Slovan.

Co vás čeká:
Velká vatra … oheň až do nebe
Ohňostroj (21:30)
Soutěže nejen pro děti
Živá hudba
Brazilští bubeníci
Ukázka požární techniky
Ukázka požárního útoku mladých hasičů
Občerstvení

Patron:
herec Tomáš Tőpfer
Čestný host:
herečka Eliška Nejedlá

(hasičské pivo, limo, klobásy, buřty k opečení na ohni)

Pro prvních 200 soutěžících dětí
buřt ZDARMA.

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

Záštitu poskytl
radní MČ Prahy 8
Bc. Michal Švarc
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Inzerce
Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Mám
nevidomé
rodiče

Městská část
Praha 8

Vítání
občánků
Prahy 8
25. a 26. října 2021
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 26. září 2021
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.
Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Výstava fotografií Elišky Rafajové

14. 7. — 3. 9. 2021
tzv. Bílý dům | U Meteoru 6 | Libeň

otevřeno | po, st: 8–18 | út, čt: 8–15.30 | pá: 8–15 hod.
so, ne, svátky: zavřeno | vstup zdarma | www.praha8.cz

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.

VÁS ZVE NA

18. ZÁŘÍ 2021

BOHNICE
Kostel sv. Václava, Ústavní ul.
» 13,00 – 17,00 hodin

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

KOBYLISY

LIBEŇ
Libeňský zámek, Zenklova 35
» 13,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.
Grabova vila, Na Košince 1
» 13,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.

www.praha8.cz
www.historickasidla.cz

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul.
» 11,00 – 17,00 hodin
Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul.
» 13,00 – 19,00 hodin

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

DOLNÍ CHABRY
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele,
Bílenecké nám.
» 10,00 – 17,00 hod.

ĎÁBLICE
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava,
ul. U Parkánu
» 15,00 – 20,00 hod.
» prohlídky s informacemi o historii kaple
» od 18,30 hod. koncert klasické hudby

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

Městská část
Praha 8

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

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

S P O RT U J E
CELÁ PRAHA 8
2021

Sobota 4. září
HOKEJBAL

Neděle 26. září
PÉTANQUE

AREÁL SK REBEL ČIMICE
Čimice, Libčická 658/10

AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
Bohnice, Glowackého 555/6

Neděle 5. září
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Neděle 3. října
NOHEJBAL

AREÁL BEACHKLUB L ÁDVÍ
Kobylisy, Chabařovická 1126/4

AREÁL SK METEOR
Libeň, U Meteoru 29/3

Sobota 11. září
VOLEJBAL

Sobota 9. října
MALÁ KOPANÁ

AREÁL ZŠ NA ŠUTCE
Troja, Na Šutce 440/28

AREÁL TJ SOKOL ČIMICE
Čimice, Na Průhonu 229/20

Sobota 25. září
FITNESS PĚTIBOJ

Neděle 10. října
SOFTBALL

FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
Libeň, Nám. Dr. V. Holého 1054/13

AREÁL ZŠ DOL ÁKOVA
Bohnice, Dolákova 555/1

Přihlášky a další informace najdete na www.praha8.cz (sport) nebo
u paní V. Wildtové na e-mailu: vladislava.wildtova@praha8.cz,
tel.: 222 805 104, 606 613 390
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.
placená inzerce
Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.
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Historie
LÍSEK

Zašlá sláva bohnického vinařství
nnSoučástí historie Bohnic je i vinařství
a jednou z významných budov tohoto
odvětví byla dnes již zaniklá budova Lísku.
Lísek byla viniční usedlost s malým lisem na
víno, nacházela se blízko ústí bohnického
údolí, první zmínka o ní je z roku 1704. Velký
lis byl v Troji, tento zpracovával víno z vinic
na okolních k jihu obrácených svazích. Vinici
s i s původní budovou koupil v roce 1830
lékař Jakub Osborne. Jakubův otec Isaac se
v roce 1820 v Bohnicích usadil, spravoval
velké množství pozemků a tento rod se tak
stal významným hybatelem bohnického
života 19. století. Vinařství tou dobou prožívalo ještě dozvuky své bývalé slávy, jejíž
počátky sahají až k opatřením Karla IV.
Přízemní vinařská usedlost Lísek byla
přestavěna na jednopatrovou budovu

s věžičkou, jejíž zvon v poledne svolával
chasu z vinice k obědu. Místo původního
kládového dřevěného lisu byl instalován
kovový šroubový lis. Vinařem se stal
Matěj Polívka z Mělníka, v roce 1848 Josef
Helitzer z Lobkovic. Budova byla prostorná, bydlel v ní vinař, štěpař a potřebný
služební personál. Víno se zde prodávalo
i pilo. Vinice prosperovala až do roku 1854,
kdy révokaz zničil vinnou révu, budova
zůstala brzy neobydlená a začala pustnout. Roku 1866 byl rozebrán lis. Roku
1901 nechal majitel chátrající budovu
zbourat, zůstala jen zadní kamenná zeď,
polozbořené sklepy, dvě zasypávající se
studny a most přes bohnický potok, spojující budovu s vinicí.
V roce 1906 byla postavena silnice kvůli
dopravě materiálu do vznikající léčebny

PROJEKCE BÝVALÉHO OBJEKTU LÍSEK do současné mapy

a část bývalého Lísku je ukryta přímo pod
silničním tělesem.
Několik generací místo nazývalo „Zbořeňák“ a ve své době ji obývali lidé na okraji
společnosti, takže děti docházející z Podhoří
do školy na náves, se místu raději velkým
obloukem vyhýbaly. Dodnes na místě zůstalo několik patrných stop. Zkuste je při svých
toulkách najít i vy.
Trojský lis byl postaven nejpozději
v 16. století mezi vinicemi Bouchalka
a U Lisu. Objekt s dobře zdokumentovanou
historií byl zbořen kvůli vládní vile prezidenta Gustáva Husáka.
O dalších objektech souvisejích s vinařstvím se dozvíte na panelu vznikající naučné
stezky Bohnice.
Za tvůrce naučné stezky
Blanka Rošická

LÍSEK v ústí bohnického údolí

VODÁRENSTVÍ

Objekt v Karlíně zaplatil „pivní“ krejcar
Karlínská vodárna byla postavena v roce 1869 v rámci objektu
porážky dobytka na dnešním
Rohanském nábřeží (na rohu
Pobřežní a Šaldovy ulice), tehdy
na pobřeží karlínského přístavu.
Pikantní informací je, že karlínský obecní výbor odsouhlasil, že
veškeré náklady na tuto stavbu
budou pokryty výtěžkem
z takzvaného pivního krejcaru,
který obci platili místní hostinští a jiní prodejci piva.
„Vodárna Karlínská v čp. 242
v Pobřežní třídě čerpala nefiltrovanou vodu z ramene Vltavy ze
studny o profilu čtyři metry
v hloubce 8,5 metru v budově
vyzděné, která spojena byla
troubou položenou na dně
řečiště přes celé rameno vltavské a vyúsťující nedaleko špičky
Rohanského ostrova,“ uvádí se
v dobových materiálech.

Z věžového vodojemu na
půdě tekla užitková vltavská
voda do čtyř veřejných kašen
a dvou výtokových kanálků.
Navíc byla zavedena do některých „větších domů“. V roce
1855 zadala karlínská obec
stavbu připojení místního

vodovodu na vodu pražskou
firmě Sviták a Zelený, když už
čtyři měsíce před tím odsouhlasila připojení karlínské vodovodní sítě na síť pražskou. Do
Karlína tak začala téci přirozeně filtrovaná vltavská voda
z vodárny v Podolí.

PROJEKT KARLÍNSKÉ VODÁRNY na dobových snímcích.

Stavba jako taková byla zbořena někdy ve 30. letech 20. století,
protože na plánu Prahy z roku
1938 už není zakreslena.
Zdroj: Vodovody předměstských obcí
před vznikem Velké Prahy
Jaroslav Jásek – Kryštof Drnek,
Scriptorium 2020
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Inzerce

Volby do Poslanecké sněmovny PČR
nnRozhodnutím prezidenta republiky z 28.
prosince 2020 zveřejněným 31. prosince 2020
ve Sbírce zákonů č. 611/2020, částka 248,
byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a byly stanoveny na tyto dny:

p
 átek 8. října 2021

od 14 do 22 hodin

s
 obota 9. října 2021

od 8 hodin do 14 hodin

STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ

Úřad městské části Praha 8, občansko-správní
odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče,
státní občany České republiky, kteří mají
trvalý pobyt na území městské části Praha 8.
Každý volič si může v úředních hodinách na
tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu
voličů zapsán.
Voličem je ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky státní
občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb
do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku

v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat
za podmínek stanovených zákonem č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku
na území České republiky nebo v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Žádost o vydání voličského průkazu lze od
31. 12. 2020 podávat několika způsoby:
 žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
 žádost v elektronické podobě zaslaná
prostřednictvím datové schránky
(ID:g5ybpd2)
Žádost musí být doručena Úřadu městské
části Praha 8 nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 1. října 2021.
 osobně: v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 8
o žádosti po prokázání totožnosti voliče
učiní úřední záznam, ve kterém veškeré
potřebné údaje uvede
O vydání voličského průkazu lze osobně
požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 do 16 hodin.
(Pozn.: při osobní žádosti v období od
23. září do 6. října 2021 do 16 hodin si volič

vyhotovený voličský průkaz zároveň
i vyzvedne.)
Úřad městské části Praha 8 voličský průkaz
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září
2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání
voličských průkazů jsou stanoveny zákonem
a nelze je měnit.
Kontaktní místo pro vydávání voličských
průkazů a pro kontrolu stálého seznamu
voličů: Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 („bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel.:
222 805 555, referentka Stanislava Ciprová.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–12.00
hodin, 13.00–17.00 hodin nebo po telefonické
domluvě.
*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, je toto ověření u správních úřadů
osvobozeno od správního poplatku.
Bližší informace na webových stránkách
MČ Praha 8 (www.praha8.cz) a Ministerstva
vnitra ČR (www.mvcr.cz).

zde může b
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Tel.: 284 007 681
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Zdravotní a sociální péče
VÝROČÍ

Bulovka slaví 90 let existence

nnFakultní nemocnice Bulovka oslavila 21. června devadesát
let od svého založení. Historie nemocnice sahá až do doby,
kdy na libeňském kopci pravého břehu Vltavy stála pouze
jediná stavba – barokní zámeček, který za 1. světové války
sloužil jako vojenský lazaret.
Během těchto devadesáti let se
z původně malé nemocnice sloužící pár desítkám pacientů stalo
uznávané zdravotnické zařízení
s fakultním statusem, které
poskytuje vysoce specializovanou
péči, vytváří podmínky pro výuku
a praxi studentů lékařských
fakult a v neposlední řadě podporuje své lékaře ve vědecko-výzkumných činnostech.
Fakultní nemocnice Bulovka
zažila za celá ta léta etapy dobrých i horších časů, nicméně asi
největší zkouškou pro všechny

lékařské služby na špičkové
úrovni a zaměstnává personál,
který svým oborem opravdu žije.

NOVINKY POSLEDNÍ DOBY

Fakultní nemocnice na Bulovce
zahájila v lednu 2019 provoz
nového samostatného oddělení
Urgentního příjmu, které patří
k nejmodernějším pracovištím
svého druhu v České republice.
Do FNB směřuje každoročně
největší počet vozů Zdravotnické záchranné služby (ZZS) ze
všech nemocnic v České repub-

ORTOPEDICKÁ KLINIKA na Bulovce funguje od 50. let minulého století.

lice. Celkový počet se pohybuje
kolem 28 tisíc ročně, přičemž
zhruba pět tisíc je od ZZS
Středočeského kraje. „Náš
lékařský i nelékařský personál
si při obrovském počtu přijímaných pacientů jistě zaslouží
moderní a špičkově vybavené
pracoviště, o pacientech ani
nemluvě,“ řekl ředitel nemocnice Jan Kvaček.
V únoru 2019 vzniklo na
Bulovce první Centrum porodní
asistence (CPA) v České republice. Šlo o zásadní krok v pohledu
na porodní péči i v přístupu
k rodičce a k novorozenci. CPA
nabízí respekt k přání budoucí
matky – příjemné prostředí při
zachování vysoké odbornosti
a bezpečí.

Chystáte se na dovolenou nebo služební cestu?
... nemáte hlídání pro svou kočku?
My ji nakrmíme, s láskou a péčí se o ní postaráme.
Spolehlivě a se zkušenostmi.
Kočka je spokojená tam, kde to zná.

JANA KUBÍKOVÁ +420 606 611 548

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ Urgentního příjmu patří mezi nejmodernější zařízení v ČR.
placená inzerce

vším v oblasti konzultací a očkování pro rizikové dětské i dospělé pacienty. Očkovací centrum
FNB se zaměřuje nejen na komerční očkování, ale zejména na
vakcinaci rizikových skupin
chronicky nemocných osob,
pacientů se sníženou imunitou,
silných alergiků, seniorů a podobně. 
Eva Libigerová

OD ROKU 2019 na Bulovce fungují zrekonstruované porodní apartmány.

byly poslední měsíce, kdy svět
zasáhla koronavirová pandemie.
Toto období bylo opravdu tvrdou
zkouškou především zdravotnického personálu, ale dopadlo
samozřejmě také na provozní
úsek. Připravenost a odhodlanost zdravotníků a ostatního
personálu nemocnice zvládnout
tyto těžké časy ukázaly, že je
Bulovka právem považována za
zdravotnické zařízení, které
poskytuje svým pacientům

WWW.HLIDANI-KOCEK.EU
FACEBOOK/HLIDANIKOCEKPRAHA
HLIDANIKOCEK@GMAIL.COM

Očkovací centrum Fakultní
nemocnice Bulovka zahájilo
činnost loni v září s cílem koncentrovat očkovací služby do
jednoho místa a posílit je přede-
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BURN FIGHTERS

Pomoc při popáleninových úrazech
nnAhoj, jsme holky z Burn Fighters. Zabýváme se prevencí
popáleninových úrazů, péčí o jizvy a hlavně pomocí všem,
které popáleniny zasáhnou – popáleným, rodině i přátelům.
Burn Fighters jsme s holkami
založily, protože víme, jak je
těžké se vrátit do běžného života, nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Jak složité je hledat
informace a hlavně proto, že jsou
popáleninové úrazy tak bolestivé a náročné pro všechny, kterých se to týká. Radíme, pomáháme a informujeme o životě
s popáleninami. Sdílíme naše
zkušenosti s péčí o jizvy a dělíme
se o naše prožitky. Pořádáme
preventivní besedy, aby se děti
nestaly jedním z nás. A proč
jsme to založily zrovna my?

jak mě přijme okolí s jizvami
v obličeji, budu se ještě někomu
líbit, a jak přijmout sama sebe?
Ale díky mým přátelům a rodině
a mojí vůli jen tak se nevzdávat
jsem se postupně učila zvykat si
na nový život, život s jizvami
a bez možnosti vidět.

PŘÍBĚH SIMONY

Ahoj, jmenuji se Simona Riedlová,
a když mi bylo 17, vylezla jsem na
vagón a hlavou se dotkla drátů
vysokého napětí. Okamžitě jsem

Ale jednou přijde den, kdy se
musíte vrátit do běžného života.
U mě to bylo téměř po osmi
měsících. Myslela jsem, že se
vrátím na místo v životě, kde
jsem skončila, ale všichni těch
osm měsíců šli dál. Moji přátelé
měli nové přátele a já se ocitla
téměř sama s myšlenkami zbytečnosti a nenávisti k sobě samé.
Byla jsem jinde než všichni kolem
mě. Trvalo dlouho, než jsem to
otočila v něco dobrého, několik
let jsem bojovala sama se sebou.
Pak jsem potkala Martinu
a konečně jsem měla někoho,
kdo to cítil stejně, kdo měl stejné
pocity, a rozhodly jsme se pomá-

PŘÍBĚH MARTINY

Jmenuji se Martina Půtová
a jsem spoluzakladatelka platformy Burn Fighters. V 25 letech
jsem utrpěla popáleninový úraz
kyselinou sírovou. Popáleniny
III. stupně jsem měla na obličeji,
rukou a nohou. Chemikálie mi
popálila i ústa, jícen a žaludek,
takže jsem čtrnáct dní bojovala
o život. Do té doby jsem měla
zcela normální život, byla jsem
mladá holka se spousty plánů do
budoucna. Od toho osudného
dne jsem najednou jen ležela
napojená na přístroje, neschopná postarat se sama o sebe
a s nejistou výhlídkou co bude
dál. Přišla jsem o zrak, ucho
a absolvovala jsem nespočet
bolestivých operací, transplantací kůže a převazů. V nemocnici
jsem strávila téměř půl roku
a další dva roky se tam vracela

na další zákroky a reoperace. Po
popáleninovém zranění se můj
život smrsknul jen na léčbu,
rehabilitace, operace, tlakové
masáže a péči o jizvy. Vůbec jsem
netušila, co bude dál, jak budu
moct žít dál s jizvami a beze
zraku. Stala se ze mě zase malá
holka, která byla závislá na péči
doktorů a následně rodičů.
Začátky byly hodně těžké. Život
s jizvami je náročný nejen fyzicky, ale i psychicky. Bála jsem se,

Další informace:
https://www.youtube.com/
channel/UCMLPhvVjNbi_
indns8FH-RA/featured
https://www.facebook.com/
burnfighters
Instagram@burnfighters
www.burnfighters.com
ho úrazu? V kuchyni dejte pozor
na horký olej při smažení na
pánvi, horký čaj nebo kávu,
malé děti často strhnou rychlovarnou konvici nebo fritovací
hrnec za kabel. Jasně, slyšíte to
všude, ale nejvíce popáleninových úrazů jsou popáleniny od
horké tekutiny. Hořící olej haste
vždy zásadně udušením ohně
– pokličkou nebo ho zasypejte
moukou.
Další podstatnou část tvoří
chemikálie na čištění odpadů
a různé uklízecí prostředky.
Následky, které mohou přijít po
polití nebo nedejbože požití,
končí těžkými popáleninami
a přímým ohrožením na životě.
I v koupelně je třeba si dávat
pozor například na příliš horkou vodu. U pákových baterií
může dítě snadno otočit páku
nebo do ní omylem strčit, a neštěstí je tu.

SIMONA RIEDLOVÁ A MARTINA PŮTOVÁ pomáhají obětem popálenin.

upadla do bezvědomí a 12 dní
byla v umělém spánku, kde
hrozilo, že už se nikdy neprobudím. Probudila, ale tenkrát jsem
si myslela, že zemřít by bylo
mnohem lepší. Když se totiž
dotknete drátů vysokého napětí,
vaši kůži to spálí na popel, i se
vším, co proudu brání v cestě, a to
jen v případě, že máte velké
štěstí. Po 12 dnech jsem se probudila s popáleninami 3. stupně na
hlavě, levém boku, zádech, části
ruky a nohy, celkem 48 procent
popálenin. Mrtvá kůže se musela
nahradit – nejdříve seříznout,
pak najít nepopálenou část, tu
ořezat a modlit se, aby se přihojila. Přišla jsem o vlasy a téměř
polovinu těla mám pokrytou
jizvami. Učila jsem se znovu
chodit a péče o jizvy byla nekonečná. Když vám strhávají obvazy bez narkózy téměř obden
a ještě vás vozí na další operace,
na náladě vám to nepřidá. Je to
neskutečná bolest, kterou musíte
vydržet, převázat vás musí.

hat všem, kteří jsou ve stejné
situaci jako my. Proto jsme
založily Burn Fighters, aby na to
nikdo nebyl sám, popálení,
rodiny ani jejich přátelé.
Na co si dávat největší pozor
a kde hrozí riziko popáleninové-

PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
domov se zvláštním režimem
specializace na Alzheimerovu
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty
Domov seniorů Vysočany
Bassova 14, Praha 9
www.dsvysocany.cz
601 526 025
775 065 565
zadosti@dsvysocany.cz
placená inzerce

Ve zkratce jsme vás seznámily
s našimi příběhy a také s běžnými věcmi, za které zaplatíte
v lepším případě jizvami. Život
máte jen jeden, a proto ho opatrujte a dávejte na sebe pozor.
Zvláště o prázdninách.
S láskou Martina a Simča

INSTALATÉR
TOPENÁŘ
veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

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

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování,
stěrky a sádrokarton. Sezonní
sleva 10 %.
Volejte na tel.: 603 432 476.
``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ A KANALIZACE,
veškeré instalatérské práce,
topenářské práce. Nepřetržitě!
Rekonstrukce koupelen
a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 737 415 417
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy
a montáž vodovodních baterií,
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně
dodání. Tel.: 603 421 968,
737 415 417.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ,
spolehlivost a 10% sleva,
demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
revize domů, SVJ, BD, škol.
Odstranění revizních závad,
nová el. vedení, opravy v bytech
a domech. www.elektrikarerben.
cz T: 604 516 344
``REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215
``OPRAVA ŽALUZIÍVÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ
PLASTOVÝCH OKENVERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA
LODŽIE-SÍTĚ PROTI HMYZU
Tel.: 733 720 950, pavel.janci@
email.cz
``FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ
A KUCH. DESEK. Instalace
sprchových koutů a boxů-senioři
sleva! Pokládka dlažby, obkladů,
PVC, koberců. Štukování,
malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.
T.: 777 325 466, janmachac66@
seznam.cz
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
``ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY,
pergoly, baldachýny, plisé, sítě
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže,
čalounění dveří+ těsnění. Zdeněk
Petříček, tel.: 606 350 270
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

``ELEKTRIKÁŘ nové rozvody.
Zjištění závad a opravy. Výměna
rozvaděců. Tel.: 608 278 778.
POLACEK.L@seznam.cz
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551
``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
``Provádíme sádrokartonářské
práce (stropy, příčky, předstěny,
půdní vestavby, akustické
odhlučnění, bytová jádra). Dále
provádíme zednické a malířské
práce. Tel.: 605 075 095.
Milos.Verner@email.cz
``ZEDNICKÉ, obkladačské a ma
lířské práce. Tel.: 602 386 895,
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz

``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
A KEŘE motorovými nůžkami,
včetně odvozu odpadu.
Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz/plot
``SEKÁME TRÁVU na zahradách
naší motorovou sekačkou včetně
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275.
www.pvj-group.cz/trava
``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
``Hodinový manžel elektro, voda
a další práce. 40 let praxe na rek.
bytů. Tel.: 602 366 135

``SEKÁME ZAROSTLÉ
POZEMKY a vysokou trávu
našimi stroji. Odstraníme také
křoví, nálety, zlikvidujeme odpad.
Tel.: 724 006 275.
www.pvj-group.cz
``Trápí vás počítač? Počítejte
s námi! Provádíme čištění,
zrychlení, instalace, opravy,
konzultace, obnovu dat i výkup
zařízení. Volejte 731 732 737.
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz
``DÁMY S LUXEM - čištění
koberců a sedaček profi strojem
KÄRCHER. Praxe 8 let.
Tel. 732 212 022
``KOTEL-KARMY-VAFKYSPORÁKY – kvalitní a rychlý
servis. PLYNEL.CZ Jiří Kudela
TEL.: 776 120 919, info@plynel.cz
``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

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

``HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170
``!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU! Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv za rozumnou
cenu. Stěhování. Tel.: 773 484 056
``POTŘEBUJETE POMOCT SE
STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍM?
Vyklízíme, vykupujeme
a odvážíme z bytů, půd, sklepů
atd. LEVNĚ. tel.: 702 410 965/601
094 532. 7 dní v týdnu.
``SERVIS PC pro Prahu 8 a 9 aj.
Tel.: 604 552 758 i u Vás doma.
``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ
- vyklidíme Váš dům, byt a jiné.
Pracujeme levně, rychle, kvalitně
– i o víkendu. Ceny dohodou.
Roman Tel.: 775 520 155
``VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU,
SKLEP, DŮM. Volejte
tel.: 608 884 148. Ceny dohodou.
placená inzerce
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``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
``INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, ÚKLID
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA
ZAHRAD. Tel.: 602 835 102
``Nabízíme stříhání, trimování,
poradenství a veškerou
úpravu psů, dle standardů
i dle přání majitelů v nově
zrekonstruovaném salónu na
Invalidovně. TEL.: 773 997 132.
``ŽALUZIE-LODŽIE-ROLETY:
montáže a servis. Česká výroba.
Volejte 605 862 441
REALITY POPTÁVKA

``HLEDÁM BYT KE KOUPI
1+1 – 3+1 v Praze 8 a 9.
Tel.: 778 085 837
``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE UŽÍVAT.
Vykupujeme byty i s dluhy
nebo v exekuci. Platba ihned
v hotovosti. Tel.: 739 665 455
``Mladý pár koupí byt do 3 milionů
v jakémkoliv stavu.
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
``Přímý zájemce koupí 2KK3+1. Ideálně před rekonstrukcí.
Finance v hotovosti do týdne.
Vyplatíme i provizi za tip.
UNGELT INVEST SRO.
Tel.: 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. 605 845 088

``GARÁŽOVÉ STÁNÍ
K PRONÁJMU V ULICI
KŘIŽÍKOVA PRAHA 8 ZA
1400KČ. TEL. 602 288 444.
``PRONAJMU GARSONKU NA
PRAZE 7 ZA 12 000 KČ+POPL.
TEL. 602 288 444
``Pronajmeme levně 3 ordinace,
i jednotlivě, vše s kompletním
zázemím po PRL lékařích
Dále kancelář - 2 místnosti
vše v jednom domě v přízemí.
Praha 8 sídliště Kobylisy-Ďáblice.
720 170 407
``Pronajmu byt 2+k.k. sídl.
Ďáblice Pha 8. Tel.: 606 033 512
NÁKUP – PRODEJ

``AUTO DO 30 000 Kč koupím.
602 889 740
``VÝKUP VOZIDEL,
POJIZDNYCH, NEPOJIZDNYCH
A HAVAROVANÝCH.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
VOZIDEL tel.: 739 665 455
``KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOSTI, koupím,
odvezu. Tel.: 286 891 400
``Ořechy-králíky-vajíč-brambory
723 266 481

www.praha8.cz
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KRÁSA

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

``TopDoučování, tel.: 737 112 013
``Tenisové tréninky po celé Praze
pro děti i dospělé, začátečníky
a pokročilé, sparing.
Tel.: 606 740 390
``Výuka kytary začátečníci
a pokročilí. Hnězdenská.
Tel. 736 287 212
NABÍDKA PRÁCE

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

placená inzerce

28

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC / SRPEN 2021 

www.praha8.cz

Zpravodajství
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CENTRUM
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ

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

CAP Burešova

www.sospraha8.cz

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

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pondělí

 8:00–9:30  Stolní tenis
 9:00–12:00  Nordic Walking
pro méně zdatné – L. Čipera
Informace na webu:
klus-osmicka.webnode.cz
 10:00–11:00  Cvičení na
židlích – I. Kostečková
 11:30–12:45  Jóga –
E. Bihelerová (jen červenec)

Úterý

 8:00–8:50  Čchi-kung –
M. Vilímová
 10:00–12:00  Stolní tenis

Přejeme vám krásné léto
a v září se budeme těšit na
naše společné setkávání.

7. – 9. 7. bude v CAPu
zavřeno
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Čer pen
Sr 1
202

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY – SENIORY,
kteří chtějí nezištně pomáhat druhým lidem. Jedná se
o pomoc seniorům, kterým zdravotní stav neumožňuje
navštěvovat CAP. Rádi bychom jim zajistili kontakt
s vrstevníky formou doprovodu na procházku, povídání, hraní her či předčítání v domácím prostředí. Zájemci volejte na tel: 283 881 848 (CAP Burešova), nebo tel:
283 024 118 (CAP Mazurská).

Středa

 9:30–11:00  Zdravotní
cvičení, terapie tancem –
J. Matějková

Čtvrtek

 Pravidelné turistické výlety
– RNDr. Štulc. Informace v kanceláři CAP
 8:00–12:00  Stolní tenis
 9:00–12:00  Nordic Walking
pro zdatné – L. Čipera.
Informace na webu:
klus-osmicka.webnode.cz

CENTRUM
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ

CAP Bulovka

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

PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ
AKTIVITY
Nemůžete jet letos do Itálie?
Přivezli jsme vám ji do Kobylis!
Zábavné povídání a čtení o této
zemi a lidech s Janem Křížem.
Od 21. července až do konce léta
každou středu od 10:00 hodin.

VOLNÝ PŘÍSTUP
NA INTERNET
Pondělí – pátek

 8:00–12:00  přístup na
internet

JAZYKOVÉ KURZY
Pondělí

 8:00–9:00  AJ pro zač. –
F. Urban
 11:00–11:50  AJ Repeating
English – zač. a mírně pokr.,
V. Machulková

UPOZORNĚNÍ:
Aktivity budou probíhat
dle nařízení vlády. Prosím
sledujte aktuální situaci.
V případě dotazů volejte
na: tel. 283 881 848

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

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

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pátek 16. 7., 30. 7. a 6. 8.
a 20. 8.
 13:00–14:30  Cvičení na
židlích – Z. Pavlíková

Pátek 23. 7. a 13. 8.

 13:00–14:30  Antistresová
cvičení – Z. Pavlíková

V týdnu od 5. do 9. 7. bude
v CAP Bulovka zavřeno.

TRÉNINK PAMĚTI,
PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ
AKTIVITY
Čtvrtek 15. 7., 29. 7. a 5. 8.
a 19. 8.

 14:00–15:30  Trénink paměti
– Z. Pavlíková

Čtvrtek 12.8.

ARTETERAPIE,
VÝTVARNICTVÍ,
RUČNÍ PRÁCE

 14:00–15:30  Jaké jsem zvíře
– Z. Pavlíková

Úterý 13. 7.

Čtvrtek 22. 7.

Úterý 3.8.

 14:00–15:30  Co COVID dal
– Z. Pavlíková

 10:00–11:30  Hrátky s krepáky
– Z. Pavlíková / A. Grossmanová
 10:00–11:30  Antistresové
omalovánky – Z. Pavlíková
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CENTRUM
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ

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

CAP Mazurská

www.sospraha8.cz

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

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pondělí

 9:00–11:00  Stolní tenis

Úterý

 10:00–10:45  Cvičení na
židlích – Mgr. Z. Vévoda
(v srpnu pouze 3. a 10.)
 12:00–14:00  Stolní tenis

Středa

 9:00–11:00  Stolní tenis

Čtvrtek

CAP NAJDETE I NA
FACEBOOKU:
https://www.facebook.
com/cappraha8
židlích – Mgr. Z. Vévoda (v srpnu pouze 6. a 13.)

ARTETERAPIE,
VÝTVARNICTVÍ,
RUČNÍ PRÁCE

 8:00–9:00  Čchi-kung –
M. Vilímová
 12:00–14:00  Stolní tenis

Středa 21. 7., 28. 7. a 25. 8.

Pátek

Středa 18. 8.

 10:00–10:45  Cvičení na

 13:30–15:00  Bingo – I. Košťálová a J. Hrubá
 13:30–15:00  Společenské hry

Čtvrtek 22. 7.

Středa

VOLNÝ PŘÍSTUP
NA INTERNET

 8:00–11:30 přístup na
internet
 12:30–14:00 přístup na
internet

Pondělí

 8:00–11:30 přístup na
internet
 12:30–14:00 přístup na
internet

Čtvrtek

Úterý

 8:00–11:30 přístup na
internet
 12:30–14:00 přístup na
internet
 13:00–14:00 Poradna s mobilními telefony – po telefonické
domluvě – R. Štůsková

SENIOŘI

 8:00–11:30 přístup na
internet
 12:30–14:00 přístup na
internet

Pátek

 8:00–11:30 přístup na
internet
 12:30–14:00 přístup na
internet

Letní doplňovačka

První motýl v CAP Bulovka
S pomalu zapadajícím sluncem
covidovým vychází
nová pobočka
Centra aktivizačních programů
(CAP) Bulovka
Praha 8. Pomalu,
ale jistě se s trhajícími se mraky
opatření objevil
první motýl CAP
v podobě výtvarné
dílny.
Akce proběhla
1. června od
10 hodin ve venkovních prostorách nově vzniklé pobočky
na Bulovce, protože organizátoři neopomněli objednat slunečné počasí. Tvoření na čerstvém
vzduchu, po tolika dlouhých
měsících v domácím prostředí,
udělalo všem zúčastněným
dobře. Jak úsměvy na tvářích
potvrzovaly, akce se skutečně
vydařila. Výsledné výrobky
seniorů jsou plné barevných
květin a motýlů. Někteří se
s nimi pochlubili tak, že je

V týdnu od 5. do 9. 7. bude
v CAP Mazurská zavřeno.

 10:00–12:00  Háčkování
a pletení – J. Novotná

"Slunečnice". To bylo znění tajenky z červnového čísla, letní
tajenka je „sladká“ a opět luštíte o tři „napínavé“ detektivky.
Znění zasílejte do 8. srpna na známý e-mail: vladimira.ludkova@
praha8.cz.
Vylosované výherkyně jsou: paní O. L., paní O. M. a paní L. K.
Gratulujeme.
2.

1.

5.

vystavili v oknech či na chodbách, jiní obdarovali své
rodiny.
Na pokračování výtvarné
dílny pod vedením místostarostky Vladimíry Ludkové
(ODS) se můžete těšit v úterý
20. 7. a 17. 8., vždy od 10 do
12 hodin ve venkovních prostorách CAP Bulovka. Pokud
bude potřeba, je možné vyrábět i v klubu seniorů, který je
pro tuto příležitost připraven.
(red)


10.
12.
13.

3.
4.
6.
7.
8.

9.

11.

1. tradiční vánoční ryba
2. červené letní ovoce (mn. č.)
3. ozdobné pokrytí stolu
4. domácky Ludmila
5. znamení horoskopu
6. svátek sklizně
7. druh obilovin
8. druh pěvce z čeledi sýkorovitých

9. rovinný geometrický útvar
10. seznam světového kulturního
dědictví
11. nežádoucí rostlina v záhonu
(všeobecně)
12. brekot jinak
13. domácí obuv
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Sport
VOLNÝ ČAS

Restart pro pohyb dětí a mládeže

nnDotace, trenéři do škol, náborová kampaň, komunikace
s kluby. To je v letošním roce priorita radnice Prahy 8 a odboru sportu a volného času.
V letošním roce se i přes výrazný
propad v příjmech a snížení
rozpočtu podařilo udržet výši
dotací pro sportovní kluby působící na území Prahy 8. V současné
době se připravuje i unikátní
projekt Trenéři do škol. Má dětem
ukázat kouzlo sportu, nastartovat
v nich lásku k pohybu. Projekt je
unikátní tím, že budou do hodin
tělesné výchovy u dětí prvního
stupně chodit profesionální
trenéři a děti si budou moci
vyzkoušet v hodině tělesné
výchovy mnoho sportů pod
vedením profesionálních trenérů.

V první zkušebním roce se
akce dotkne přibližně pěti základních škol, a vedení radnice
věří, že tento projekt se postupem času objeví na všech základních školách.
„Co se týká výtek ke zlepšení
propagace sportovních klubů,
tak již v tomto čísle měsíčníku
Osmička naleznete náborové
pozvánky, kde si můžete vybrat
sportovní či volnočasový klub
pro své děti. Oslovil jsem více
než padesátku sportovních
klubů s možností se bezplatně
prezentovat v radničním měsíč-

Beachvolejbal
Hledáme nové olympioniky a hlavně všechny děti, které
se rádi hýbou a hrají s míčem.
Chcete být jako Kiki a Maki nebo jako Perun s Davidem? Chcete se hýbat a láká vás plážový volejbal? Přijďte
do Beachklubu Ládví. Nově zrekonstruovaný areál Beachklubu Ládví patří
k největším v Evropě. Najdete zde 18 kurtů a profi trenéry.
Beachvolejbalová přípravka Ládvík je určená pro děti od 3 do 6 let. Na
přípravku navazuje sportovní oddíl pro děti od 7 do 9 let. Tato kategorie je
zaměřena především na všeobecný pohybový rozvoj (hra s míčem a nechybí
základy beachvolejbalu). Dále navazují kategorie od 10 do 13, od 14 do 16 let
a od 16 do 18 let. V těchto kategoriích se trénují především základní herní
činnosti jednotlivce (prsty, bagr, podání), hra a kondice pro správný vývoj
dítěte. Všechny kategorie jsou smíšené. Pro děti pořádáme také každý měsíc
klubový turnaj Ládvík Cup.
Více informací na www.Beachklubladvi.cz

KAMIWAZA KARATE je profesionální klub s mnohaletými zkušenostmi s výukou dětí i dospělých působící
na více místech na Praze 8. Zárukou kvality je fakt, že
je jeden z největších a nejúspěšnějších karate klubů
v ČR nabízí svým členům republikově ojedinělé tréninkové programy. Kromě samotných tréninků klub
pořádá řadu akcí, jako jsou soustředění, tábory,
výlety, zkoušky či například závody. Členové klubu mají medaile z vrcholových světových soutěží, vč. mistrovství světa a Evropy.
KARATE PRO DĚTI - Klub nabízí tréninky karate pro všechny bez rozdílů
pohlaví či věku. Do tréninků jsou zapojovány různé pohybové prvky, které
dětem pomáhají v lepší koordinaci těla i fyzické průpravě. Dítě navíc v rámci
tréninků karate získává disciplínu, rozvoj osobnosti a sebedůvěru.
Kurzy jsou určeny pro děti od cca 5 do 18 let.
Pokud hledáte vhodnou sportovní aktivitu pro Vaše dítě, chcete, aby se
Vaše dítě naučilo bránit, zlepšovalo si svoji fyzickou kondici, koordinaci těla
a soustředěnost a to vše v přátelském kolektivu, pak je pro Vás nejlepší
volba klub KAMIWAZA KARATE. Svěřte své děti profesionálům. Více na www.
KAMIWAZA.cz/www.karate1.cz
Kontaktní osoba: Ing. Filip Miler
Telefon na kontaktní osobu: +420 724 087 228
E-mail na kontaktní osobu: info@spirit-sport.cz
Webová stránka organizace: www.KAMIWAZA.cz / www.KARATE1.cz

níku, máme skvělou zpětnou
vazbu na dotazníky a komunikaci s kluby,“ informoval místostarosta Jiří Vítek (Patrioti).
Podle něj radnice řeší nedostatek krytých sportovišť projekty
na výstavbu dvou sportovních
hal na území Prahy 8. „Osmý
obvod patří mezi nejvíce sportující městské části, máme registrováno v klubech téměř 15 procent obyvatel, což je neuvěřitelné číslo. Pracujeme na zlepšení propagace klubů, udržení
financí v rámci dotačního systému, ale na rozdíl od mnoha
venkovních sportovišť jsme jako
stotisícové město ve velkém
propadu krytých hal, což je
problémem především pro zimní

přípravu mnoha klubů. Bohužel
dohnat tento handicap potrvá
několik let. V mládežnickém
sportu patříme mezi výjimečné
městské části od basketbalu,
házené, fotbalu, tenisu, volejbalu, sportovního tance, softbalu,
ale také třeba šplhu na laně. Je
to především zásluhou píle,
rodičů a trenérů. A radnice tu je
od toho, aby zajistila důstojnou
a potřebnou podporu,“ řekl
místostarosta Vítek. Kluby
v současné době trápí především
otázka, zda se po dlouhé době
znovu děti a mládež do sportovních a volnočasových klubů
vrátí. To je i otázka pro rodiče.
Výběr má Praa 8 skutečně pestrý.
(tk)

Co tě softbal naučí?
rychlost - výbušnost - síla - obratnost - postřeh
- koordinace
Jestli chceš rozvíjet tyto dovednosti, pak je
softbal právě pro tebe!
Ukázkové tréninky – srpen a září 2021 pro děti ve věku 6 – 13 let
čtvrtek 26. srpna 17:00 - 18:30
středa 8. září 15:30 - 17:00
pondělí 30. srpna 15:30 - 17:00
pátek 10. září 17:00 - 18:30
úterý 31. srpna 17:00 - 18:30
úterý 14. září 15:30 - 17:00
čtvrtek 2. září 15:30 - 17:00
středa 15. září 17:00 - 18:30
pondělí 6. září 17:00 - 18:30
pondělí 20. září 17:00 - 18:30
Pro děti ve věku 6 - 13 let jsme si připravili deset 90 minutových ukázkových tréninků. Těšit se můžete na hravou rozcvičku, seznámení se se základy
pálení, házení a chytání, to vše pod vedením zkušených trenérů a hráčů
softbalového klubu Joudrs Praha.
Veškeré softbalové vybavení bude na místě k dispozici. K tréninku budete
potřebovat pouze sportovní oděv, pevnou obuv a pití.
Akce probíhá v areálu SK Joudrs Praha. Sraz máme na hřišti s umělým
povrchem. Na tréninky není potřeba se přihlašovat.
Kontaktní osoba: Jana Furková, tel.: 777 970 824,
e-mail: jana.furkova@joudrs.cz

SK Rebel Praha – hokejbal v Čimicích
V krásném prostředí při areálu ZŠ Libčická se nachází
náš hokejbalový klub s veškerým sportovním zázemím.
Pokud hledáte zábavný kolektivní sport, může být
hokejbal tou pravou volbou. Hokejbal je letní verze
ledního hokeje, hraje se na moderním plastovém povrchu, s odlehčenou hokejovou výstrojí a oranžovým plastovým míčkem. Velký
důraz klademe i na všeobecnou sportovní přípravu s kondičními trenéry.
V klubu hráči najdou rodinnou atmosféru a kamarády na celý život. Účastníme se svazových hokejbalových soutěží, pořádáme letní i zimní soustředění.
Rádi uvítáme v našem klubu chlapce a děvčata od 5 let (horní věk neomezen), nábor nováčků probíhá celoročně. Tréninky mladších kategorií probíhají v pondělí a ve středu a starších v úterý a ve čtvrtek, vždy od 17 hod.
Hokejbalovou výstroj (rukavice, hokejka, helma, chrániče) vám pro začátek
půjčíme, stačí jen sportovní oblečení.
Školám a školkám můžeme dodat školní set (hokejky, míčky, branky), nabízíme zdarma ukázkové hodiny, možnost uspořádat turnaj tříd na našem hřišti.
Kontakt: Lucie Slavíková, tel.736715585, www.rebelpraha.cz
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Florbalová mládežnická akademie OLYMP FLORBAL
se zaměřuje na sportovní a florbalovou činnost pro děti
a mládež ze základních škol. Tréninky v rámci kroužků
a přípravky probíhají přímo ve školních tělocvičnách na
území MČ Praha 8, a to konkrétně při základní škole Glowackého, Libčická
a Palmovka. Tréninky jsou rozděleny dle věkových kategorií a výkonnosti, takže
začít s florbalem v Olympu mohou začátečníci i pokročilí, a to včetně malých
prvňáčků. Florbal je pro děti moderní a atraktivní sport podobný hokeji, který se
může hrát ve všech tělocvičnách a je zábavný pro chlapce i dívky. Obsahem
tréninků je základní pohybová průprava, atletické základy, základní a následně
pokročilé florbalové dovednosti a hry. Samozřejmostí jsou také pravidelné flor
balové turnaje. Během letních prázdnin si mohou hráči Olympu vybírat z pestré
nabídky příměstských kempů a soustředění. Nábory nových hráčů probíhají
celoročně a první tréninky si může každý nezávazně vyzkoušet zdarma.
www.florbalprodeti.cz

Cílem projektu „GYMNASTIKA PRO
DĚTI“ je všeobecný pohybový rozvoj
dětí. Jsme přesvědčeni, že gymnastika,
spolu s prvky atletické přípravy, tvoří základ pro veškeré sporty, pohybové
programy i zdravý pohybový rozvoj dětí. Program jednotlivých tréninků je
poskládán dle gymnastické metodiky tak, aby se děti zábavnou formou
seznámily se základy PROSTNÝCH CVIČENÍ, mezi které patří kotouly vpřed
i vzad, stoje na rukou či přemety stranou neboli „HVĚZDY“. Při tréninku jsou
také využívany prvky GYMNASTICKÉHO POSILOVÁNÍ, které je nejvhodnější
formou prevence svalových disbalancí způsobených JEDNOSTRANNÝM
ZATÍŽENÍM či špatným sezením u počítače. Dále se děti také seznámí s cvičením na GYMNASTICKÉM NÁŘADÍ nebo se základními dovednostmi s NÁČINÍM
jako jsou švihadlo, obruč a další. Naší hlavní snahou však zůstává to, aby
děti lekce bavily a na každou další se především těšily.
Více informací a přihlášení na stránkách www.gymnastikaprodeti.org
nebo na tel. čísle 739 970 279.

www.praha8.cz
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POJĎ S NÁMI HRÁT VODNÍ PÓLO
Klub vodního póla Water Polo Sparta Praha, který působí od
roku 2018 na bazéně v Aquacentru Šutka, pořádá každoroční nábor nových hráčů, především pro ročníky 2008 a mladší. Pokud máte rádi pohyb ve vodě, tak přijďte vyzkoušet
vodní pólo, které vám přinese vytrvalost, sílu, obratnost,
a hlavně nové kamarády. Přijímáme chlapce i dívky!
Od minulé sezóny nabízíme rovněž lekce v rámci plavecké školy pod vedením
zkušeného instruktora, a také možnost kombinace plavání a vodního póla.
Nábor zájemců proběhne v pondělí 6. 9. 2021 a ve středu 8. 9. 2021 vždy od
18:20 ve vestibulu Aquacentra Šutka, Čimická 848/41, 182 00 Praha 8, později pak
kdykoli v průběhu sezóny po předchozí domluvě v rámci tréninkových hodin.
Další informace o klubu a náboru naleznete na našich webových stránkách www.spartawaterpolo.cz, nebo na tel. +420732467600. Sledujte
nás také na www.facebook.com/spartawaterpolo a www.instagram.
com/spartawaterpolo.

KST Bohnice - Klub stolního tenisu
Klub stolního tenisu v Bohnicích je místem, kde
si zahrajete stolní tenis v jedné z nejhezčích heren
v ČR a kde kromě kvalitní hry najdete plno pohodových lidí. Herna má špičkovou podlahu teraflex
a speciální LED osvětlení rovnoměrně osvětlující hrací plochu. Najdete nás
ve Starých Bohnicích v ulici Na Pískovně, pokud o sobě dáte vědět, určitě
vám s navigací rádi pomůžeme. Máte rádi kvalitní aktivní odpočinek nebo
hledáte vhodné sportovní vyžití pro vaše děti? Pak přijďte mezi nás. Několikrát do roka pořádáme nábory nových členů do různých věkových kategorií.
Jsme klubem s dlouhou tradicí, ale nebojíme se modernizace a nových
technologií. Už teď se těšíme na vaši návštěvu. KST Bohnice pravidelně
pořádá nábor mládeže. Nejlepší postup je svůj zájem projevit na kontaktní
e-mail info@kstbohnice.cz a odpovědný trenér za mládež si s vámi dohodne
schůzku a probere veškeré detaily možného zařazení vašeho dítěte do
našeho sportovního spolku.
Více informací na www.kstbohnice.cz.

Tým trenérů JSMEINLINE.cz se
specializuje na výuku inline bruslení
dětí i dospělých. Máme 3 typy kurzů, ve kterých učíme bruslit. Děti se
mohou přihlásit do kroužku při MŠ a ZŠ nebo do večerních kurzů Mimo
školy. Pro dospělé organizujeme večerní kurzy Bruslařských dovedností.
Program kurzů je navržen tak, aby ho zvládl doopravdy každý. Kurzy mohou
navštěvovat jak úplní začátečníci, tak i pokročilejší bruslaři. Naší největší
snahou je pomoci všem bruslařům odbourávat strach z pádu tím, že je
naučíme lepší stabilitě na bruslích i správnému a bezpečnému brzdění. Na
našich lekcích si nejen zlepšíte své bruslařské dovednosti, ale trenéři vám
rádi poradí i s údržbou bruslí anebo výběrem nového sportovního vybavení.

Pakrour
Hledáme nového Taryho a hlavně všechny děti,
které rádi skáčou a běhají.
Díváte se na youtube na Taryho a další parkouristy? Přijďte si vyzkoušet
parkour na vlastní kůži. Tréninky na Praze 8 máme v Libni a v areálu Beachklubu Ládví. Parkour vás bude bavit, ale taky posílíte svaly, obratnost
a najdete prima kamarády. Děláme parkour pro radost, ale pořádáme
i vlastní závody a máme mezi sebou i mistry České republiky.
Více informací na www.parkourpraha.cz

S dotazy nás můžete kontaktovat na tel.: 731 239 237 a nebo e-mailem:
info@jsmeinline.cz. Více informací také naleznete na našem webu:
www.jsmeinline.cz

Jsme spolek Sportškola, který se na
Praze 8 v rámci Inline školy zabývá převážně výukou inline bruslení. Organizujeme
kroužky pro děti, lekce pro dospělé, jednodenní campy inline bruslení a také
příměstské tábory v několika lokalitách Prahy 8 (Palmovka, Bohnice, Ládví).
Mimo inline bruslení se věnujeme i dalším sportům – cyklistice, vodní
turistice, freestyle koloběžkám či longboardům. Přes zimu děláme také lední
bruslení na kluzištích Prahy 8 (kroužky, individuální lekce). Také organizujeme
jednodenní sjezdařské i běžkařské výlety do Jizerských hor a Krkonoš.
Působíme po celé Praze, a tak je možné dojet za dalším sportovním
vyžitím do blízkého okolí Prahy 8 např. na cyklistický kroužek (lesopark
Letňany), anebo kroužek vodácký (Troja).
Širokou nabídku sportovních kroužků s různým zaměřením naleznete
na našich stránkách www.inlineskola.cz

Taekwondo klub Praha, z. s., se výukou zaměřuje na děti a mládež.
Vyučujeme taekwondo, olympijský bojový sport. Patříme pod oficiální
Český svaz taekwondo, z. s.
Informace pro nové zájemce: tréninky jsou vždy 1x týdně během
celého školního roku a jsou vhodné pro všechny, od malých čtyřletých
dětí po dospělé.
Velkou výhodou taekwondo WT je komplexní zapojení celého těla,
rozvíjení rychlosti, síly a flexibility.
V našem klubu se soustředíme i na praktické využití prvků tohoto
bojového sportu, žáci se tak naučí bránit případnému fyzickému
napadení.
V souladu s filozofií tohoto korejského olympijského sportu klademe
velký důraz také na posílení koncentrace, kamarádského chování a sportovní etikety.
Máte-li zájem vyzkoušet si hodinu zdarma, rádi vás přivítáme na
jakémkoliv tréninku.
Více informací naleznete na našich internetových stránkách
www.taekwondoprodeti.cz
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Sport
Tenisový klub Lob S.A. Bohnice byl založen roku
2001 na původních dvorcích dnes již neexistujícího tenisového klubu Slovan Bohnice. Naleznete
jej v těsném sousedství Čimického háje a zvláště
v letních měsících oceníte neopakovatelné kouzlo
10 antukových kurtů ve stínu staletých dubů.
Sepjetí s přírodou podtrhuje klubovna ve stylu starých anglických klubů
19. století.
Další zázemí pro 231 mladých tenistů rozšiřuje v zimních měsících 8
krytých dvorců. Na 5 z nich pokládáme umělý povrch Bergo, který je ideální
pro přípravu mladých hráčů všech věkových kategorií. Oceňují ho zvláště
rodiče našich nejmenších svěřenců pro jeho čistotu a vyšší kvalitu zvláště
pohybové přípravy.
Všem adeptům tenisového řemesla nabízíme kvalitní přípravu pod
vedením profi trenérů, ať se jedná o vrcholové hráče, či rekreanty. I proto
pravidelně zřizujeme tolik družstev, aby všichni zájemci o hru byli
uspokojeni.
Zvláštní pozornost cílíme na 13–17leté, tak aby od sportu neutíkali, a proto jim vytváříme možnost hrát za dospělé v našich 5 týmech od 2. ligy po
nejnižší soutěže. Vedle toho jsme jedni z největších pořadatelů mládežnických turnajů pro Český tenisový svaz.
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Chceš zkusit, jaké to je je hrát kolektivní
sport? Poznat mnoho kamarádek a zažít
plno zábavy? Pak na nic nečekej a přijď
zkusit, jaký je basketbal skvělý sport.
Basket Slovanka, který patří mezi nejúspěšnější kluby v ČR, nabírá nové hráčky ročníků 2010 – 2015.
Klub byl založen v roce 1989 a za dobu své existence získal nespočet
ocenění vč. ocenění nejvyšších a tím je Mistr ČR. Podařilo se mu rozšířit
členskou základnu a vytvořit ucelenou strukturu mládežnických týmů, která
začíná od nejmenších hráček až po nejvyšší ženskou soutěž – Ženská basketbalová liga. Tréninky probíhají na Praze 8 a Praze 9.
Pokud máš tedy chuť a chceš si basket zkusit, není nic jednoduššího, než
kontaktovat trenéra mládeže p. Ivana Zábranského – 602 150 503,
email: zabranskyi@seznam.cz, www.basketslovanka.cz
Těšíme se na tebe!
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Podzimní nábor Tenisové školy ESO
Od 6. do 30. září pořádá naše tenisová škola ESO
v areálu na Ládví nábor nových dětí od 4 let. Pokud
chtějí vaše děti hrát tenis, ať už třeba jako závodní
hráč, nebo mít tenis jako koníček, tak neváhejte
a přijďte se k nám podívat na zkušební hodinu, která
je zdarma.
Dětem v naší školičce se věnují kvalifikovaní trenéři s mnohaletými
hráčskými i trenérskými zkušenostmi. Každá tréninková jednotka trvá
55 minut a je přizpůsobena herním dovednostem hráče. Trénovat lze jednotlivě či ve vskupinách.
o á šk
is
Tenis
n je jedním z nejkomplexnějších sportů. Rozvíjí nejen fyzickou kondici,
obratnost a koordinaci, ale zároveň se velkou měrou podílí na psychické
odolnosti, která je v dnešní době tak důležitá. Tohle vše jen pomocí her
a zábavy.
n

Oddíl mládeže TTC Praha trénuje a hraje
v Centru stolního tenisu Ďáblice, Kokořínská
204/28, Praha 8 – Ďáblice. Tréninky máme
v pondělí, středu a čtvrtek od 16.00 do 17.30
hod. Přípravka má tréninky ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a máme v ní k dispozici i dva ministoly. Jinak trénujeme na šesti stolech, na sedmém stole je
k dispozici tréninkový robot.
Tréninky vede trenér licence B. Novým hráčům jsme schopni natestovat
vhodnou pálku, kterou si potom mohou naším prostřednictvím zakoupit.
Pořádáme turnaje okresní úrovně ve všech mládežnických kategoriích,
kterých se účastní hráči z Prahy i okolí (Všetaty, Neratovice, Kladno, Český
Brod, Slaný, Odolená Voda a další). Naši hráči se mimo těchto turnajů
účastní i turnajů pořádaných Pražským svazem stolního tenisu okresní
a krajské úrovně. Dvakrát ročně (v červnu a v prosinci) pořádáme i turnaj
rodinných dvougeneračních družstev, které jsou otevřeny i veřejnosti.

Probuďte i vy ve vašich ratolestech vášeň a pozitivní vztah ke sportu
a k učení a zavolejte na tel. číslo 605473952 nebo navštivte naše stránky www.tseso.cz.

Srdečně vás zveme do TJ Kobylisy, kde najde své sportovní uplatnění
téměř každý. Nabízíme cvičení pro děti již od 1 roku a našim nejstarším
členům je přes 80 let.
Nábory probíhají celoročně vždy od září do června.
VŠESTRANNOST
Oddíl má lekce zaměřené na všestranný sportovní rozvoj úměrný
věku. Proto začínáme již od prvních krůčků, kdy děti mohou chodit na
cvičení Rodičů s dětmi.
tjkobylisy.cz/ nebo facebooku TJ Kobylisy, z.s.
FLORBAL
Celoroční nábor již od 5 let fbk-kobylisy.webnode.cz
ŠACHY
celoroční nábor již od 7 let sachkobylisy.com
HÁZENÁ
Nábor dětí od 5 do 12 let. Tradiční oddíl doplnil realizační tým a opět
se rozjíždí na plné obrátky.
tjkobylisy.cz/hazena/ nebo FB TJ Kobylisy Handball
Více informací o nás a našich dalších oddílech (volejbal, košíková,
turistika, nohejbal, kuželky) naleznete na tjkobylisy.cz.
Pokud nechcete čekat až do konce prázdnin, můžete děti přihlásit na
náš PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR tjkobylisy.cz/primestsky-tabor

Hokejbalový klub SK Ďáblové Praha se
v současné době zaměřuje na sportování dětí
v kategoriích mikropřípravka, minipřípravka
a přípravka. To jsou věkové kategorie 5-10 let.
Do svých řad rádi přijmeme chlapce i děvčata.
Trénujeme vždy 2x týdně a to od 16.30 do 17.30
na hřišti Stadionu mládeže na Palmovce. Tréninky probíhají venku od září do konce listopadu.
V zimních měsících chodíme do tělocvičny. Od března do konce června zase
trénujeme venku. Všechny tréninky probíhají pod vedením licencovaných
trenérů. Účastníme se během roku turnajů v Praze a Středočeském kraji.
V létě jezdíme s dětmi na soustředění. .Připravujeme pro děti i jiné zajímavé
sportovní vyžití.. Snažíme se tak, aby děti získaly sportovní všestrannost.
Děti mají na hřišti k dispozici zázemí v podobě šaten a sprch.
Důležité informace získáte na telefonu 774 267 563 a naleznete je také
na stránkách www.dablove.cz a na Facebooku skdablovepraha.
Ladislav Jirsa, SK Ďáblové Praha

Jsme HO Namche z. s. (horolezecký oddíl) a nabízíme dětem i mládeži všech věkových skupin od
školičkových dětí až po středoškoláky atraktivní
možnost trávení volného času v pravidelných
kroužkách a kurzech lezení na umělé lezecké stěně.
Lezeme od pondělí do čtvrtku ve sportovním centru SC Palmovka nedaleko
stanice metra Palmovka, Heydukova 6, Praha 8
Vyberete si z lezecké školičky pro děti 4–7 let, lezecké přípravky 8–11 let,
lezeckého kroužku 12–15 let. Starší 15 let si zalezou v lezeckém klubu. Přivítáme všechny správné kluky a holky.
Přidejte se k nám!
Přihlašování do kroužků a kurzů online prostřednictvím našich stránek.
Kontakt: lezeni@namche.cz, 602 662 172, www.namche.cz
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SOFTBAL

Evropský šampionát se blíží
nnVe Svoboda parku v Bohnicích už vrcholí probíhající
přípravy. Mistrovství Evropy v softbalu žen do 18 let odstartuje 19. července a potrvá do 24. července. V areálu
SK Joudrs Praha bude k vidění opět skvělý softbal na mezinárodní úrovni.
Tým České republiky se netají
vysokými ambicemi na medaile.
Přesný rozpis utkání v době
uzávěrky tohoto čísla Osmičky
zatím nebyl znám, ale většina
zápasů české reprezentace je
plánována na podvečerní a večerní hodiny.
Šampionát se odehraje ve
dvou areálech, na třech hřištích.
Ve Svoboda parku na adrese
Dolákova 555 v Bohnicích,
druhým areálem je Spectrum
Praha na adrese Bratří Venclíků
1140 v Praze 14. Do Svoboda
parku na Joudrs je nejlépe
využít autobusy MHD č. 200
a 102, kterými se dopravíte do
zastávky Sídliště Bohnice (konečná busu 200), odkud je to již
jen zhruba sedm minut pěšky
ulicí Feřtekovou, až na její konec.
V orientaci vám pomohou naváděcí cedule. Na Spectrum Praha
je nejlepší spojení MHD metro B
Rajská zahrada, odkud asi deset
minut pěšky nebo možnost bus
č. 181 zastávka Hejtmanská.
Diváci se mohou těšit na
kvalitní softbal, skvělou atmosféru, na relax zónu, stánky
s občerstvením, pro malé dětské
hřiště s prolézačkami, pískovištěm i herními prvky.

Přáním pořadatelů je, aby
návštěvníci strávili v areálu
krásný den s aktivitami pro
celou rodinu. Samozřejmostí
budou komentovaná utkání
i tipovací soutěže o ceny.
Další informace k šampionátu včetně kompletního rozpisu
zápasů naleznete na www.
joudrs.cz
(zs)

JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH HRÁČŮ softbalu je nadhazovač.


Dárek pro čtenáře
Osmičky
Všem čtenářům Osmičky Joudrs
Praha připravili malý dárek
v podobě bezplatné celodenní
rodinné vstupenky, kterou
naleznete na této stránce (platí
ke vstupu do obou areálů). Děti
do deseti let mají vstup zdarma.
Standardní vstupenky v prodeji
na místě před vstupy do areálů.
Denní 100 korun, týdenní (šest
dní) 400 korun, rodinná denní
200 korun (dva dospělí + děti 10
až 18 let), rodinná týdenní 800
korun (dva dospělí + děti 10 až
18 let), vozíčkáři s doprovodem
100 korun.
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Sport / Inzerce

Karate „frčí“ i v létě
Léto - doba prázdnin
a dovolených. Pro
sportovní klub
SK KAMIWAZA
KARATE však
okamžik různých soustředění, kempů
a příměstských
táborů. Čas, kdy
se po covidové době
opět můžeme setkávat,
bavit se a trénovat a to nejen
u online a video tréninků.
Karate v podání klubu SK
KAMIWAZA KARATE nepřináší pouze nezbytný pohyb,
ale zejména zábavný sportovní program, na který se řada
dětí již dlouho těšila. Jen
namátkou - v červenci děti
čeká karatistické soustředění
v Krkonoších, v srpnu pojedou
závodníci na sportovní přípravu nedaleko Liberce, hned
další týden je vystřídají juniorští členové klubu a na závěr
léta se mnoho dětí těší na
oblíbený příměstský tábor.

Prostě celé prázdniny
naplněny sportovními akcemi.
A aby toho
nebylo málo, po
celou dobu
Olympijských
her v Tokiu,
bude klub SK
KAMIWAZA
KARATE vytvářet
program v rámci Olympijského festivalu, jenž bude
probíhat v rámci spolupráce
s Českým olympijským výborem a bude určen pro všechny
děti i rodiče. Bude to velká
akce, na kterou se všichni
velice těší. A pokud chcete
s dětmi vyzkoušet karate, ale
na Olympijský festival to
nestíháte, v září klub Kamiwaza karate přivítá všechny děti
na pravidelných trénincích
blízko Vás... Více informací na
www.karate1.cz
Filip Miler
SK KAMIWAZA KARATE

Zapojit se můžete například:

BOHNICE
18. září 2021
Statek Vraných
V Bohnicích se chystá
sousedská slavnost!

- přípravou občerstvení
- ukázkou toho, co umíte
nebo vás zajímá
- hudbou nebo divadlem
- programem pro děti
i pro dospělé
- můžete také pomoci se
samotnou organizací akce,
fotografováním nebo třeba
roznosem plakátů.
Kontakt na organizátorku
(hlásit se můžete do 1. 8.):
Vlaďka Bendová
vladka.bendova@safrandetem.cz
+420 606 605 825
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Hlavní náplní Kolektivu mladých hasièù je výchova dětí v oblasti požární
ochrany, hasičské a záchranářské činnosti, osvojování tábornických dovedností
jako je např. uzlování, práce s mapou či orientace v přírodě, dále základy
zdravovědy a poskytování první pomoci. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu.
Kroužek je určen pro všechny děti od zahájení školní docházky,
horní hranice je 18 let – činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.
Dìti se na kroužku nauèí: požární útok, požární značky, vázání uzlů, střílení ze
vzduchovky, pracovat s buzolou a mapou, topografii, základy první pomoci
a základní znalosti a použití hasičského vybavení.

Nová ŠKODA ENYAQ iV je naše první plně elektrické SUV,
nabízející zcela bezemisní a dynamickou jízdu. Připojení
k rychlodobíjecí stanici umožňuje dobití baterie z 5 na 80 %
její kapacity v ideálním případě za 38 minut.*

NOVÁ,

PLNĚ ELEKTRICKÁ

Je vybaveno moderním head-up displejem s rozšířenou realitou
a kombinace tichého provozu s velkorysým prostorem z něj dělá
nevšedně výjimečný vůz. Více informací naleznete na webových

ŠKODA

ENYAQ iV

stránkách našeho dealerství Porsche Praha-Prosek nebo
na www.porsche-prosek.cz.
V případě zájmu o testovací jízdu nás neváhejte kontaktovat
online či telefonicky.
* Jedná se o předběžné hodnoty.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km
spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

placená inzerce
PORPR_PRINT_Enyaq_188x130_v2.indd 1

11.06.2021 8:13
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Společenská rubrika
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz
NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
Leden 2021

 Ramba Ondřej

 Krejčí Anna

 Valeš Annaëlle

JUBILEA
Vše nejlepší našemu dědečkovi Evženovi Skalickému
k 93. narozeninám, naší
babičce Jiřince Skalické
k 90. narozeninám a k jejich
letošnímu 68. výročí svatby.
Přejeme vám hodně štěstí,
zdraví, lásky a spokojenosti,
jsme rádi, že vás máme – rodina Švrčkova a Trendova.

Červen 2021
Dne 4. 6. oslavili manželé Jiří a Zdeňka Hajských
50 let společného života,
zlatou svatbu. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí
a zdraví do dalších let.

Martinek René

Únor 2021
Bubeníček Ervín Václav
 Šípková Helena

Duben 2021
 Rathan René

Březen 2021
Filandr Christian Pavel

Květen 2021
Bolčák Kay

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

Hledáme sestřičky pro naši kliniku na Praze 8
Visla, a to na plný i zkrácený úvazek pro obory
Diabetologie / endokrinologie
Gastroenterologie
Praktické lékařství
Více o nás najdete na www.restrial.com a v případě zájmu vás
rádi provedeme naším pracovištěm a popovídáme si
o možnostech spolupráce.
P i šte n a s i l v i e . ra zo va @ re st r i a l . c o m n e b o vo l e j te
na 724 350 588.
Těšíme se na vás.
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Servis
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita

Datum

Čas

Lokalita

Datum

Čas

Písečná x Na Šutce

1. 7. 2021

15:00 – 19:00

Dolejškova x U Slovanky

18. 8. 2021

15:00 – 19:00

Štěpničná

2. 7. 2021

14:00 – 18:00

Drahorádova

20. 8. 2021

13:00 – 17:00

Hlivická

2. 7. 2021

15:00 – 19:00

Fořtova x Do Údolí

20. 8. 2021

14:00 – 18:00

Braunerova x Konšelská

7. 7. 2021

13:00 – 17:00

Na Vartě

21. 8. 2021

8:00 – 12:00

Uzavřená

7. 7. 2021

14:00 – 18:00

Na Žertvách x Vacínova

21. 8. 2021

9:00 – 13:00

Fořtova x Okořská

7. 7. 2021

15:00 – 19:00

Nad Popelářkou x Nad Strání

21. 8. 2021

10:00 – 14:00

Frýdlantská

8. 7. 2021

13:00 – 17:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

23. 8. 2021

13:00 – 17:00

Gabčíkova

8. 7. 2021

14:00 – 18:00

Nekvasilova

23. 8. 2021

14:00 – 18:00

Havránkova x Šimůnkova

8. 7. 2021

15:00 – 19:00

Kubíkova

23. 8. 2021

15:00 – 19:00

Hlivická

12. 7. 2021

13:00 – 17:00

Mazurská

24. 8. 2021

13:00 – 17:00

Zhořelecká parkoviště Albert

12. 7. 2021

14:00 – 18:00

Mlazická

24. 8. 2021

14:00 – 18:00

V Zahradách x Na Sypkém

12. 7. 2021

15:00 – 19:00

Šimůnkova

24. 8. 2021

15:00 – 19:00

U Drahaně 163/9

14. 7. 2021

13:00 – 17:00

V Zámcích (u domu 51/64)

25. 8. 2021

13:00 – 17:00

U Pekařky

14. 7. 2021

14:00 – 18:00

Valčíkova x Na Truhlářce

25. 8. 2021

14:00 – 18:00

U Sluncové x Za Invalidovnou

14. 7. 2021

15:00 – 19:00

Gdaňská x Toruňská

25. 8. 2021

15:00 – 19:00

Chaberská x Líbeznická

15. 7. 2021

13:00 – 17:00

Hlivická

28. 8. 2021

8:00 – 12:00

Trojská x Nad Trojou

15. 7. 2021

14:00 – 18:00

Tanvaldská 1

28. 8. 2021

9:00 – 13:00

Na Hranicích x Kočova

15. 7. 2021

15:00 – 19:00

K Mlýnu x Chorušická

16. 7. 2021

14:00 – 18:00

Kašparovo náměstí

16. 7. 2021

13:00 – 17:00

Kubišova x S.K. Neumanna

17. 7. 2021

8:00 – 12:00

Lokalita

Datum

Čas

Lindavská

17. 7. 2021

9:00 – 13:00

U Pekařky

1. 7. 2021

13:00 – 17:00

1. 7. 2021

14:00 – 18:00

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY

Na Pěšinách x Pod Statky

17. 7. 2021

10:00 – 14:00

Na Pěšinách x Na Stírce

Na Truhlářce

20. 7. 2021

13:00 – 17:00

Fořtova x Okořská

11. 7. 2021

13:00 – 16:00

14:00 – 18:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

13. 7. 2021

13:00 – 17:00

13. 7. 2021

14:00 – 18:00

Ratibořská x Radomská

20. 7. 2021

Roudnická

20. 7. 2021

15:00 – 19:00

Petra Bezruče x U Pískovny

Řešovská x Zelenohorská

22. 7. 2021

13:00 – 17:00

Modřínová x Javorová

13. 7. 2021

15:00 – 19:00

14:00 – 18:00

Ke Stírce x Na Stírce

18. 7. 2021

09:00 – 12:00

19. 7. 2021

13:00 – 17:00

Služská x Přemyšlenská

22. 7. 2021

Stejskalova x U Rokytky

22. 7. 2021

15:00 – 19:00

U Sluncové x Za Invalidovnou

V Zahradách x Na Sypkém

27. 7. 2021

13:00 – 17:00

Střížkovská 64

19. 7. 2021

14:00 – 18:00

19. 7. 2021

15:00 – 19:00

Podhajská pole

27. 7. 2021

14:00 – 18:00

Pekařova x Jestřebická

Prosecká x Františka Kadlece

27. 7. 2021

15:00 – 19:00

Na Dílcích

25. 7. 2021

13:00 – 16:00

8:00 – 12:00

Na Přesypu x Vzestupná

28. 7. 2021

13:00 – 17:00

28. 7. 2021

14:00 – 18:00

Přemyšlenská x Služská

31. 7. 2021

Klecanská x Na Ládví

31. 7. 2021

9:00 – 13:00

Valčíkova x Na Truhlářce

Burešova

3. 8. 2021

13:00 – 17:00

U Drahaně 163/9

5. 8. 2021

13:00 – 17:00

14:00 – 18:00

K Haltýři x Velká skála

8. 8. 2021

13:00 – 16:00

10. 8. 2021

13:00 – 17:00

Třebenická x Sebuzínská

3. 8. 2021

Třeboradická x Košťálkova

3. 8. 2021

15:00 – 19:00

Na Pěšinách x Pod Statky

V Nových Bohnicích x K Farkám

4. 8. 2021

13:00 – 17:00

Nad Popelářkou 177/12

10. 8. 2021

14:00 – 18:00

10. 8. 2021

15:00 – 19:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

4. 8. 2021

14:00 – 18:00

Přívorská x Hanzlíkova

Pekařova x Jestřebická

4. 8. 2021

15:00 – 19:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

15. 8. 2021

09:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Kandertova

19. 8. 2021

13:00 – 17:00

19. 8. 2021

14:00 – 18:00

Hnězdenská x Olštýnská

9. 8. 2021

Janečkova

9. 8. 2021

14:00 – 18:00

Kubišova x Gabčíkova

K Haltýři x Velká skála

9. 8. 2021

15:00 – 19:00

Klecanská x Na Ládví

19. 8. 2021

15:00 – 19:00

13:00 – 17:00

Turská x K Větrolamu

22. 8. 2021

09:00 – 12:00

Do Údolí x Libeňská

29. 8. 2021

13:00 – 16:00

Kandertova x Lindnerova

12. 8. 2021

Pernerova x Peckova

12. 8. 2021

14:00 – 18:00

Pivovarnická x Na Rokytce

12. 8. 2021

15:00 – 19:00

Pobřežní x U Nádražní lávky

16. 8. 2021

13:00 – 17:00

Křivenická x Čimická

16. 8. 2021

14:00 – 18:00

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

Pakoměřická x Březiněveská

16. 8. 2021

15:00 – 19:00

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?

Ke Stírce x Na Stírce

18. 8. 2021

13:00 – 17:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

18. 8. 2021

14:00 – 18:00

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

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.
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Gastronomie
ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Proč v létě nezkusit africkou
kuchyni? Třeba hovězí kari
nnLéto je tu. My se konečně můžeme rozvalit na pláži, meditovat, relaxovat, odpočívat. Mnozí máme svoji dovolenou před
sebou a někteří již za sebou.
Asi největším hitem letošní
sezóny byl Zanzibar. Tolik Čechů, jako v letošním roce, tento
rovníkový ostrov asi ještě nezažil. Já měl to štěstí, že jsem právě
na Zanzibaru na přelomu let
1999 a 2000 mohl pracovat. Co
pracovat, já tam byl poprvé
v životě v roli šéfkuchaře. Dovedete si to představit? Kluk,
kterému je 23 let se najednou

objeví v pětihvězdičkovém
hotelu, deset tisíc kilometrů od
svého domova. Byl to pro mě
ohromný šok. Tolik nového
a jiného. Jiná kultura, jiné náboženství, jiní lidé, jiná kuchyně,
jiná úroveň poskytovaných
služeb. No co vám budu vyprávět. Ale pokud vás mé vyprávění
zajímá, kupte si knížku Šéfkuchařův deník, která by právě

v letních měsících měla být na
pultech všech dobrých knihkupectví a tam se o Zanzibaru
a nejen o něm dočtete.
Ale proto, že mám africkou
a indickou kuchyni moc rád,
vybral jsem na léto velmi dobrý,
skutečně exotický a zároveň
i jednoduchý recept.
Snad vás zaujme a doufám, že
i chutnat bude. A kdybyste měli
nějaké nápady, či postřehy,
klidně mi napište na e-mail:
sefkucharuvdenik@gmail.com
Radek Pálka

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.
Pamětníci ho mohou znát
třeba z pořadu Mňam aneb
Prima vařečka.

Kdyby vás napadlo něco, co
byste chtěli, abych vám
v časopise Osmička v budoucnu uvařil, klidně mi to napište
na e-mail: sefkucharuvdenik@
gmail.com

HOVĚZÍ NA KARI patří mezi recepty, které by měl zvládnout i kuchař začátečník.

Mtuzi wa Nyama
SUROVINY:
	1 šálek drcených rajčat
	4 stroužky česneku
	sůl
	1/2 lžičky mletého nového
koření
	nasekaný koriandr
	olej
	1 kg hovězího masa (ideálně
pupek nebo krk)
	1 polévková lžíce zázvorové
pasty

	1 lžička kari prášku

POSTUP:
1. Do hrnce dáme na kostky
nakrájené maso. Přidáme
zázvorovou pastu, dva stroužky
utřeného česneku, osolíme
a zalijeme vodou. Dusíme do
měkka. Vařené maso necháme
stranou.
2. Vezmeme další hrnec,
umístíme jej na sporák se

středním ohněm, do hrnce
přidáme trochu oleje a drcená
rajčata. Poté koření, kari
a zbylý česnek.
3. Pokračujeme ve vaření
několik minut a poté přidáme
vařené maso i s vývarem
z masa. Vaříme tak dlouho,
dokud se všechny suroviny
pěkně nespojí.
4. Vypneme sporák a přidáme do kari čerstvý korian-

dr. Kdo má rád, tak v této
fázi do kari přidá pálivé
feferonky.
5. Ochutnejte, jestli je kari
dost slané.
Podáváme s rýží nebo
čapátí.
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rzální témata. Vlci tak nejsou
kologickým otazníkem, ale vel‑
učasnou metaforou „nepříte‑
erý se žene Evropou a s jehož

Zábava

www.praha8.cz

plikovanou hrdinkou je nyní Juli‑
ane Mooreová v roli truchlící vdovy,
která se vyrovnává se skonem svého
manžela, slavného spisovatele.
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svůj pozoruhodný
psychologický
HOSPODÁŘSKÉ
NOVINY • 4. – 6. ČERVNA
2021 • WWW.IHNED.CZ
horor australská filmařka s japon‑
skými kořeny Natalie Erika Jame‑
sová, která se v tomto intimním
i nebývale intenzivním filmu hlásí
mimo jiné k atmosférickým horo‑
rům Japonce Kijošiho Kurosawy,
v nichž bývají monstra leckdy stej‑
ně smutná jako lidé. A ústřední
pozoruhodný
psychologický
dům svůj
mění
v děsivé, až
neuchopi‑
horor australská filmařka s japon‑
telné místo.

ovéLuštěte
tipy křížovku o zajímavé ceny
Sweet Tooth (USA 2021)
od 4. 6. na Netflixu

Kanaďan Jeff Lemire je jedním
z nejlepších komiksových scená‑

univerzální témata. Vlci tak nejsou
jen ekologickým otazníkem, ale vel‑
mi současnou metaforou „nepříte‑
le“, který se žene Evropou a s jehož

plikovanou hrdinkou je nyní Juli‑
ane Mooreová v roli truchlící vdovy,
situaci na Zemi. Tentokrát spolu
která se vyrovnává se skonem svého
s vědcem Johanem Rockströmem
manžela, slavného spisovatele.

Vzor
(nářeč.)

podnik

spisovatel kteří dostanou po dvou vstupenkách na
Výherci,
Vodácký
(Zdeněk)
Český
Evropan
spisovatel
Večer
a filmových melodiípozdrav
17. 7.
Trup muzikálových
Vodácký
(Zdeněk)
pozdrav
Roucho
Am.
vesmír.
Trup
2021 na Libeňském zámku, jsou:
agentura
Jméno
Stoutova
Rudolf Bien,
Karlín
detektiva

Roucho
Jméno
Stoutova
detektiva

Zn. kosmetiky

Martina
Vaňková, Bohnice
1. část

Am. vesmír.
agentura
Zn. kosmetiky
Inic. herce

Inic. herce
vylosovaníPištěka
výherci
obdrží po
Pištěka
Drahokam
Drahokam
s
řezbou
dvou vstupenkách na
představení
s řezbou
Plovoucí
Plovoucí
kus ledu
kus ledu příběh, které
Můj Kód
romantický
Kód letiště
letiště
Lympne
Lympne
adresu: Měsíčník Osmička Zenklova 35,
se
uskuteční
28. 8. 2021
naPrestižní
Druh plabájný
Dezert
Druh plachetnice
Náš bájný 182 00 PrahaNáš
Dezert
Prestižní
kníže
8
z mléka americká
chetnice
Samočinná
kníže
z mléka americká
nádvoří Libeňského
a krupice univerzita
Vzletnost
Samočinná
stř. zbraň
a krupice univerzita
Vzletnost Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.
stř. zbraň
Ovce
Vodní
zámku.
Nezapomeňte
napsat(zool.)
svoji adresu a telefonní
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víly
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Sourozenec
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Alexej
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domácky
zašlete
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plavec

(zool.)
kontakt.
Nešika
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Rádce
Mohameda

Nešika
(lid.)

Rádce
Mohameda
Detektivka

víly
Kopt
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2

1
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6 8 7
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3
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9
8
8
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22
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Evropská
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Pavla
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ský
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(Rudolf)
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Českýje vždy křeč.
LanškrounVůlí vynucený pokrok
LIBEŇSKÝ
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7
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62
2
4
4
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55

Zn. autobaterií

6

6

7
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18
1
6
6
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4
9
33

Ernesta
Hemigwaye,
790); skotský
ekonom
a filosof: od jehož úmrtí začátkem
července
a od druhé
nenaučíuplyne
rychleji60
nežlet.
... (tajenka).”
MŮJ

1

SUDOKU

Zadání sudoku
serverserver
www.sudoku.na-webu.cz.
Zadání poskytl
sudoku poskytl
www.sudoku.na-webu.cz.
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Inzerce

Městská část Praha 8 vás srdečně zve na

Libeňské
slavnosti
Vstup
na akci i na
atrakce je
ZDARMA

Sobota 28. srpna 2021
14:00 – 18:00

před tzv. „Bílý domem“ (budova úřadu MČ Praha 8), U Meteoru 6
Čeká na vás bohatý program: dobová módní přehlídka, vojáci a strážníci v dobových uniformách,
staropražské písničky v podání kapely Třehusk, duo Musica dolce vita (flétna s harfou) s hostem
Felixem Šrámkem (Vojta ze seriálu Ulice), pěvecké sdružení Joyful, úsměvná pohádka pro děti
od Petra Hrocha Bindera, vystoupení mažoretek Exploze, Dětského baletu Praha
s houslistou Michalem Hejčem a folklorního souboru Valášek, skákací hrad, bohatý jarmark.
Městská část
Praha 8

19:30 Můj romantický příběh
nádvoří Libeňského zámku, Zenklova 35/1
Derniéra divadelního představení v podání
Divadla Pod Palmovkou.

www.praha8.cz

při příležitosti 120 let připojení k Praze

Vstupné

290,- Kč,

zvýhodněné vstupné
250,- Kč pro studenty,
seniory a speciálně
pro občany
Prahy 8

Změna programu vyhrazena.
Akce se bude řídit aktuálními epidemickými opatřeními vlády ČR a Ministerstva
zdravotnictví ČR. Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

Prodej vstupenek přes prodejní portál GoOut.

