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Slovo starosty Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
i když se stále potýkáme s otravnou pandemií a máme toho jako občané 
všichni dost, jsou i radostnější věci na světě. 

Jednou z nich je situace okolo Koupaliště Stírka, kam každou sezónu zaví-
tají tisíce z nás. A ani já nejsem výjimkou. Snaha zachovat jej, aby stále 
sloužilo ke koupání a odpočinku obyvatel Prahy 8, začala již v roce 2014, 
kdy zastupitelstvo schválilo záměr získat areál do vlastnictví „osmičky“. 

Toto úsilí se léta táhlo, v letech 2019 a 2020 se potom tak trochu zadrhlo. 
Proto jsem rád, že se povedlo na tento problém opět upozornit a v současné 
době už je celá věc na dobré cestě. V této souvislosti si dovolím i poděkovat 
za konstruktivní přístup a pomoc opozičním kolegům Pirátům. Je vidět, že 
je někdy možné odhodit stranická trička, pokud jde o nadřazení zájmu větši-
ny občanů. Jsou jistě věci, na kterých se neshodneme, ale zároveň i problémy, 
při jejichž řešení umíme spolupracovat. To je do budoucna dobré znamení. 
Můžeme si přát, abychom takový přístup někdy třeba viděli i v našich záko-
nodárných sborech. 

V březnu tu pak máme jedno velké výročí. Už celých 125 let existuje libeň-
ský fotbalový klub Meteor, kterému tímto přeji mnoho úspěchů do dalších 
let. Není žádným tajemstvím, že jsem jeho fotbalovým odchovancem, který 
s kopanou začínal v zelenobílých barvách ještě na starém škvárovém hřišti. 
Dnes jsou již podmínky daleko lepší, ale co zůstává, je vášeň a láska ke spor-
tu. Moc mě těší, že se Meteoru stále daří zejména v mládežnických kategori-
ích a vychovává i v současnosti fotbalové talenty. A věřím, že se mu bude 
s podporou městské části dařit i nadále.

Na závěr dnešního sloupku doporučím jednoduchý recept od pana ku-
chařského mistra Pálky, který v Osmičce publikuje již několikátý měsíc. Když 
už kvůli pandemii nemůžeme skoro nikam, udělejme si kulinářskou radost 

aspoň doma. Měla by nám 
dodat trochu optimismu 
do dalších nelehkých 
týdnů. 

Hodně sil a zdraví přeje
    

  Ondřej Gros
      starosta MČ Praha 8

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

Do očkování seniorů proti co-
vid-19 se zapojí Gerontologické 
centrum Praha 8. „Žádost 
o vznik očkovacího místa byla 
podána s cílem nabídnout senio-
rům bezpečné a bezbariérové 
místo, které bude alternativou 
velkému centru na Bulovce. 
Vycházíme tak mimo jiné vstříc 
občanům, kteří z mnoha důvodů 
nechtějí Bulovku navštívit,“ 
řekla místostarostka Vladimíra 
Ludková (ODS). MČ Praha 8 
potřebné povolení od Minister-
stva zdravotnictví ČR již obdrže-
la. Senioři tedy mohou při regist-
raci termínu očkování volit 
i gerontocentrum, nachází se 
v objektu Šimůnkova 1600. 
„Veliké poděkování patří celému 
týmu gerontocentra, protože 
očkovací místo mohlo vzniknout 

díky jejich úsilí. Spolupráci ale 
plánujeme i s externími lékaři, 
díky kterým zvládneme pro-
očkovat větší množství zájem-
ců,“ sdělila.

O vznik očkovacího místa pro 
veřejnost, nikoliv pouze pro své 
registrované pacienty, má zájem 
i společnost RESTRIAL, s. r. o. Ta 
má v Praze 8 několik ordinací, 
včetně polikliniky Mazurská. 
O aktuálním provozu a fungová-
ní očkovacích míst v Praze 8 se 
dozvíte na telefonních linkách 
pro seniory 601 263 294, 601 263 
290, 601 263 291, 601 263 292. 
Zájem o postupné zapojování do 
očkování radnice zaznamenává 
také ze strany ordinací všeobec-
ných praktických lékařů. 

„Velmi dobře funguje i bezplat-
ná pomoc s dopravou a doprovo-

dem pro občany 80+, kterou 
nabízíme v rámci pečovatelské 
služby,“ doplnila místostarostka 
možnosti, které Praha 8 obča-
nům nabízí. Doprovod je zajištěn 
kvalifikovaným pracovníkem 
a doprava vozem pečovatelské 
služby. Tato možnost není urče-
na pro zcela imobilní občany. 
Službu je možné objednat na již 
zmíněných telefonních linkách.

Loni MČ Praha 8 pořídila 
přístroj Ichroma II na antigenní 
testování. Díky němu bylo od 
listopadu 2020 otestováno asi 
300 osob a k pravidelně testova-
ným patří rodinní příslušníci 
klientů Domu sociálních služeb 
S. K. Neumanna, úředníci, za-
městnanci denních jeslí Mirovic-
ká, pracovníci sociálních služeb 
a neziskových organizací. (tk]

„Stát se chce koupaliště zbavit. 
Máme obavu, že v tomto případě 
by soukromý investor vytvořil 
tlak na zrušení areálu tak, jak ho 
známe. Naším cílem je však 
zachování koupaliště pro naše 
občany a řešení vidíme napří-
klad ve směně pozemků mezi 
hlavním městem Prahou a stá-
tem,“ říká starosta Prahy 8 
Ondřej Gros (ODS).

Právě tento postup není 
neobvyklý. Loni takto Praha 
získala do majetku areál teniso-
vých kurtů na Letné a státu za 
něj nabídla adekvátní pozemky 
v areálu nemocnice na Vinohra-
dech. „Rádi bychom, aby k tomu 
podobným způsobem přistoupi-
la Praha i v tomto případě. 
Koupaliště Stírka využívají 
Pražané už téměř sedmdesát let 
a vejde se na něj až tisícovka 
lidí. A pozemky pro směnu by 
mohlo hlavní město nabídnout 
například v areálu Fakultní 
nemocnice Bulovka,“ míní radní 

Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + 
STAN).

Podobně situaci vidí i předseda 
Pirátů v Praze 8 Martin Štěrba. 
„Je zvláštní, že jsme museli dojít 
až do bodu, kdy hrozilo, že se 
brána koupaliště možná zamkne 
a bazén se vypustí. Během disku-
ze se starostou Prahy 8 došlo 

KOBYLISY

Zachraňme koupaliště Stírka, 
apeluje radnice

 nOsmá městská část se snaží získat oblíbené koupaliště 
Stírka. To je momentálně v majetku státu. Ten by chtěl koupa
liště prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových prodat formou veřejné dražby s vyvolávací 
cenou 31,4 milionu korun. Radnice s tím nesouhlasí.

také ke shodě, že to chceme i my 
a že se jedná o strategické místo 
k relaxaci a odpočinku pro celou 
Prahu 8. Žádná ze stran nemá 
zájem na tom, aby se v budoucnu 
místo zastavělo a koupaliště 
zmizelo,“ informoval.

Podle aktuálních informací 
magistrát již začal konat. 
„Praha má dostatek nevyuži-
tých pozemků, které může se 
státem směnit. Věřím, že se 
dohodneme,“ sdělil pražský 
radní Jan Chabr (Spojené síly 
pro Prahu). 

O možnost odkoupení 
koupaliště hlavním městem od 
státu a následné svěření do 
správy městské části požádala 
Praha 8 již v roce 2014, poté 
znovu v červenci 2018. Žá-
dost o odkoupení koupaliště 
hlavním městem zaslala ma-
gistrátu Praha 8 ještě v dubnu 
2019. Areál však stále zůstává 
ve státním vlastnictví. Proto 
se starosta Gros nyní obrátil 
dopisem na Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetko-
vých s žádostí o pozastavení 
přípravy prodeje koupaliště. 
Praha 8 zároveň prostřednic-
tvím Komise pro územní roz-
voj chce zachovat areál, tak jak 
je dnes. „Chceme, aby toto 
území umožňovalo využití 
jen jako koupaliště, abychom 
měli garanci, že zde nedojde 
k zástavbě,“ vysvětlil předse-
da komise Radomír Nepil 
(ANO).

Radnice Prahy 8 má se záchra-
nou koupališť zkušenosti. Teh-
dejší místostarosta Gros inicio-
val obnovu areálu u Ládví, který 
se otevřel v roce 2014. I ten 
původně patřil státu.

(mš,tk)

KORONAVIRUS

Gerontocentrum slouží jako očkovací místo
PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY

Domov seniorů Vysočany
Bassova 14, Praha 9 
www.dsvysocany.cz

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

601 526 025       775 065 565
zadosti@dsvysocany.cz

placená inzerce

placená inzerce

KOUPALIŠTĚ LIDÉ VYUŽÍVAJÍ už skoro sedmdesát let.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / BŘEZEN 2021  www.praha8.cz 5

„V tomto místě stále funguje 
nezaměnitelný libeňský genius 
loci. Chceme ho udržet a vrátit 
nejen Libeňákům jeden z mála 
zachovalých společenských 
prostor a sálů. Rádi bychom zde 
pořádali výstavy, společenské 
akce, setkání, přednášky apod. 
Zároveň chceme v tomto prosto-
ru vzdát hold Libni a jejím 
obyvatelům a rodákům. Přede-
vším spisovatelům Bohumilu 
Hrabalovi, Arnoštu Lustigovi, 
Eduardu Štorchovi a dalším. 
Věříme, že až nám covid-19 
umožní naplno otevřít, vše bude 
nachystáno,“ vysvětlil radní 
Prahy 8 Michal Švarc (Patrioti).

Pro výběr právě tohoto sálu se 
městská část rozhodla hned 
z několika důvodů. Jedná se 
totiž o poslední zachovalý auten-
tický libeňský společenský 
a komunitní sál. Dříve jich 
v oblasti Libně byly desítky, 
například Vlachovka, U Kroftů, 

U Ferklů, Čechie a tak dále. 
V domě, kde se sál nachází, dříve 
bydlel Eduard Štorch a do re-
staurace sem chodil Bohumil 
Hrabal. Bohužel ani Štorch, 
Hrabal nebo Lustig, světově 
proslulí libeňští spisovatelé, 
nemají v Praze expozici, která by 
jejich život a díla připomínala. 
Pro volbu vytvořit muzeum 
Libeňský svět formou pronájmu 
sálu vedly městskou část také 
ekonomické důvody.

Při jiné uvažované variantě 
v Löwitově mlýně vycházely 
náklady na rekonstrukci v řádu 
desítek milionů korun, které 
v současné době městská část 
nemá, a navíc se mlýn nachází 
stále v zátopovém pásmu Rokyt-
ky. „Za pronájem patří dík soukro-
mému majiteli nemovitosti, který 
se spokojil s rozumnou výší nájmu 
a svůj prostor poskytl pro obecně 
prospěšný účel. Doposud zde byla 
provozována muslimská modli-

LIBEŇ

Hrabal s Lustigem budou 
mít u Rokytky muzeum

DŮM NABÍZÍ poslední zachovalý autentický libeňský společenský a komunitní sál. 
KULTURNÍ CENTRUM vznikne na rohu ulic Pivovarnická a Na Rokytce. Na snímku dům 
těsně po svém dokončení. Foto: Archiv pí Kortanové

tebna, na kterou si místní obyva-
telé stěžovali mimo jiné i kvůli 
problémům s parkováním nebo 
produkováním odpadu. Je symbo-
lické, že Libeňský svět vzniká 
v roce, kdy si koncem září připo-
mínáme 120 let od připojení 
Libně ku Praze. Čtvrť byla na zá- 
kladě zemského zákona připojena 
k Praze jako její osmá čtvrť, proto 
jsme dodnes Praha 8,“ doplnil 
starosta Ondřej Gros (ODS).

Zástupci opozice jsou k projek-
tu skeptičtí. „Nápad je zajímavý, 

ovšem není promyšlený a přichází 
nevhod: Praha 8 je zadlužená 
a bude platit pět let za nájem sálu, 
zatím nemá připravené sbírky 
a stěží naplní definici muzea 
podle zákona. Zbývají necelé dva 
roky do voleb, jaká bude budouc-
nost ,muzea‘, když nebylo projed-
náno se zastupiteli a odborníky?“, 
napsali ve společném prohlášení.

Muzeum by se mohlo otevřít 
letos v létě. Nicméně velké slovo 
v přípravě budou mít epidemic-
ká opatření. (mš)

 nMěstská část Praha 8 si pronajala v ulici Pivovarnická 3 
v Libni společenský sál se záměrem vytvořit tam muzeum 
s kulturním centrem pod názvem „Libeňský svět“.

VÝZVA:

Vážení občané nejen Libně,
prosíme vás o pomoc při přípravě muzea „Libeňský 
svět – Hrabal, Luistig a spol.“.

Pro tematickou výzdobu (zmizelá Libeň) hledáme 
především originální fotografie, pohlednice, filmy, 
doklady, reklamní poutače, vývěsní štíty ze sedmdesá-
tých let 20. století a starších. Současně uvítáme jakou-
koliv pomoc při úpravách a zajišťování vybavení muzea, 
které bude v blízké budoucnosti sloužit obyvatelům 
také jako komunitní kulturně-společenský prostor.

Předem děkujeme za reakce zaslané na e-mail: 
michal.svarc@praha8.cz.

KNOBLOCHŮV PIVOVAR v ulici Na Kotlasce. 
  Foto: archiv Romana Kučery (2x) BÝVALÁ POŠTA ve Světově ulici.
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Územní rozvoj 

Na prosincovém jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 8 byla schvá-
lena Pravidla, díky nimž se 
Praha 8 začlení mezi městské 
části a obce, které se v rámci 
zodpovědného a citlivého přístu-
pu k nové výstavbě rozhodly pro 
nastavení systému významně 
napomáhajícímu v dialogu mezi 
radnicí a investory.

Investoři, kteří plánují své 
záměry na území Prahy 8, již 
v minulých letech často navrho-
vali svoji spoluúčast na zkvalit-

ňování veřejné infrastruktury, 
zejména v bezprostředním okolí 
svých projektů. Šlo například 
o revitalizaci přilehlých parků, 
výsadbu zeleně, rekonstrukci 
dopravní infrastruktury nebo 
finanční příspěvek na výstavbu 
školních zařízení. Městská část 
takové návrhy na investici do 
veřejných prostranství a veřejně 
prospěšných staveb vždy vítala, 
protože tím dochází ke zkvalit-
ňování životní úrovně jejich 
občanů. Investoři zase vklad do 

VÝSTAVBA

Investoři nová pravidla vítají, 
zhodnotí tím své projekty

 nTransparentnost, rovnost a dobrovolnost – to jsou základní 
principy, na kterých stojí Pravidla pro jednání s investory, která 
začnou v osmé městské části platit v dubnu letošního roku.

veřejné infrastruktury vnímají 
jako budoucí benefit pro své 
klienty, a tedy jako zhodnocení 
svého projektu.

Na transparentní účet inves-
toři zaslali už skoro sedm milio-
nů korun. Nejvíce pak společ-
nosti Net Property (tři miliony) 
a AKVO Praha (2,6 milionu).

JASNÉ REGULE
„Praha 8 je nyní v mnoha ohle-
dech rozvojovou oblastí a na 
jejím území je plánována řada 
rezidenčních i komerčních 
projektů a tento trend bude ještě 
několik let pokračovat. Proto 
jsem nechal zpracovat Pravidla, 
která nastavují doporučený 
rámec pro vklad investora do 
zkvalitnění veřejného prostoru 
a upevňují vyjednávací pozici 
městské části,“ vysvětlil potřebu 
nově nastaveného systému 
místostarosta pro územní rozvoj 
Jiří Vítek (Patrioti).

Městská část tak nově nebude 
odkázána pouze na návrh pří-
spěvku na veřejnou infrastruktu-
ru od investora, ale bude se moci 
opřít o jasné regule, které říkají, 
jaká by měla být hodnota takové-
ho příspěvku v návaznosti na 
velikost plánovaného projektu 
a na jeho umístění. Stejně tak je 
existence Pravidel vítána i inves-
tory, kteří budou moci již ve 
chvíli, kdy je jejich projekt teprve 
takzvaně na papíře, aktivně 
komunikovat s radnicí, společně 
plánovat podobu okolí projektu 

a zejména se zodpovědně rozhod-
nout, zda zvolí variantu příspěv-
ku ve formě poskytnutí financí 
do Fondu rozvoje nebo ve formě 
nefinanční, tedy že na své nákla-
dy postaví či opraví to, na čem se 
s Prahou 8 domluví. 

JEDNÁNÍ S INVESTORY JIŽ 
BĚŽÍ
Od dubna bude znění Pravidel 
pro jednání s investory, včetně 
podrobného popisu projektů, 
které pod tento systém spadají 
(jsou to zejména ty, kde novou 
výstavbou, rekonstrukcí nebo 
přestavbou vzniká nárůst hrubé 
podlažní plochy o více než 
500 m2) k pročtení a stáhnutí na 
webových stránkách radnice 
Prahy 8. Již nyní se ale na radni-
ci obracejí investoři a rozjíždějí 
se první jednání, která už postu-
pují v mezích schválených 
pravidel. „Jsem potěšen a možná 
i překvapen, jak vstřícně se 
investorské společnosti, se 
kterými jsme aktuálně v kontak-
tu, staví k námi navrhnutým 
formám příspěvku, respektive 
daru do Fondu rozvoje. U každé-
ho projektu se snažíme najít 
variantu partnerství mezi měst-
skou částí a investorem, která 
v důsledku zajistí kvalitní místo 
pro život současným i budoucím 
obyvatelům Prahy 8,“ komentuje 
dosavadní průběhy jednání 
radní pro strategický rozvoj 
Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).

 (kcp) 

Fond rozvoje městské části 
Praha 8 byl zřízen za účelem 
financování udržitelného 
rozvoje. Příspěvky do Fondu 
budou přicházet od investorů, 
kteří na území Prahy 8 mají 
v plánu uskutečnit své projek-
ty a zájem na zkvalitňování 
veřejných prostranství a ob-
čanské vybavenosti, a to nejen 
v bezprostředním okolí své 
plánované výstavby. O naklá-
dání s takto získanými pro-
středky bude rozhodovat 
městská část, a to pouze 
a jenom v mezích pravidel 

Fondu. Do budoucna tak může 
být tímto způsobem financo-
vána například: technická 
a dopravní infrastruktura 
(veřejné osvětlení, pozemní 
komunikace a chodníky), 
občanská vybavenost (mateř-
ské a základní školy) nebo 
zkvalitňování veřejných 
prostranství. 

Praha 8 je unikátní i v tom, 
že účet Fondu rozvoje je trans-
parentní (č. účtu: 
8863142/0800), každý si tedy 
bude moci zkontrolovat, co 
z něj bude financováno.

Jednání o novém Kauflandu
JTH Trend s.r.o. pořádá v úterý 9. března od 9 hodin veřej-

nou online prezentaci parku k Pazderkám a nového obchodní-
ho centra v Bohnicích. K akci se můžete připojit na interneto-

vých stránkách www.campuj.online, případně již předem 
pokládejte své dotazy na telefonní číslo 727 983 009.

Co je Fond rozvoje MČ Praha 8?

INVESTOŘI ČASTO NABÍZEJÍ PŘÍSPĚVEK na revitalizaci přilehlých parků, výsadbu 
zeleně či výstavbu školních zařízení.
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Doprava a veřejný prostor

„Úplně nové využití získají 
oblouky tohoto historického 
mostu, kde se v budoucnu 
objeví nejen komerční nájemci, 
ale dostanou z velké části i kre-
ativní využití, na své si přijdou 
i start-upy. O tom, jací nájemci 
oblouky obsadí, bude rozhodo-

vat i zástupce radnice Prahy 8. 
Jsem přesvědčen, že výsledek 
bude stát za to, a celá tato část 
Karlína dostane úplně nový, 
krásný veřejný prostor s kvalit-
ními službami,“ komentuje 
účast ve výběrové komisi radní 
pro oblast dopravy a majetku 
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + 
STAN).

Koncepční materiál, který 
deklaruje, které organizace se 
budou na budoucí podobě via-
duktu podílet, schválila Rada 
hlavního města Prahy. „Téměř 
celý viadukt se nachází na území 
naší městské části, je tedy logic-
ké, že musíme být do procesu 
výběru nájemců zapojeni. Na 
výběru se bude podílet několik 
městských i externích organiza-
cí,“ doplnil radní pro strategický 

rozvoj Tomáš Hřebík (TOP 09 + 
STAN).

Podle návrhu by měl zástupce 
Prahy 8 spolu se zástupci magis-
trátu, městských organizací 
a spolků vybírat budoucí provo-
zovatele vestaveb oblouků podle 
následujícího modelu:

- komerční pronájem za pře-
dem stanovené nájemné, soutě-
žit se bude na základě typu 
a programu provozu, s nájemní 
smlouvou na pět let (40 % 
vestaveb),

- kreativní pronájem za pře-
dem stanovenou cenu, definova-
nou v maximální výši, na dobu 
určitou tři roky (40 % vestaveb),

- start-up (podporovaný) 
pronájem na jeden rok (20 % 
vestaveb).

Předpokládaný zisk z výše 
uvedených typů pronájmů by se 
měl použít z části na údržbu, 
rozvoj a opravy Negrelliho 
viaduktu a z části na financová-
ní obdobných záměrů ve smyslu 
využití dopravních staveb pro 
kulturní nebo podnikatelské 
účely. (tk)

Praha 8 udělala definitivní 
tečku za beer biky. Od konce 
ledna mají tato pivní kola 
zakázaný vjezd do odvolání. 
Hromadně šlapající turisty do 
pedálů za zpěvu a popíjení 
alkoholu už v Karlíně neuvidíte.

Beer biky neboli pivní kola 
byla trnem v oku nejen řidičů, 
ale i ostatních obyvatel zejmé-
na centra metropole. S tímto 
nešvarem se potýkala i radni-
ce Prahy 8. Zvlášť poté, co se 
tato atrakce, převážně oblíbe-
ná zahraničními turisty, pře-
sunula do Karlína.

„V březnu loňského roku 
začala platit zóna zákazu 
vjezdu do centra těchto piv-
ních vozítek a ta se přesunula 
ve velice krátké době do 
Karlína. Tam samozřejmě 
způsobovala problémy, jako je 
hluk, brždění dopravy a další 
věci, které souvisejí s tím, že 
lidé požívají alkoholické 
nápoje a na konečných stano-
vištích dělali nepokoje,“ řekl 
radní Tomáš Slabihoudek 
(TOP 09 + STAN).

Na základě velkého počtu 
stížností místních obyvatel 
okamžitě zareagovala radnice 

Prahy 8, která nainstalovala 
značky zakazující vjezd kol 
širších 1,2 metru.

„My jsme na to měli velmi 
negativní ohlas, a proto jsme 
požádali silniční správní úřad, 
aby stanovil zákaz vjezdu i do 
Karlína. Ten začal platit loni 
v březnu a trval až do konce 
roku,“ informoval Slabihoudek.

V letošním roce se už vedení 
městské části podařilo vyjed-
nat zákaz vjezdu těchto vozí-
tek natrvalo. „Silniční správní 
úřad vyhodnotil, jak to fungo-
valo, posoudil, že to fungovalo 
dobře, a proto prodloužil tento 
zákaz na neurčito. Zákaz 
vjezdu tam bude natrvalo. Už 
se nám nemůže stát, že by se 
tato pivní vozítka vrátila zpět 
do Karlína,“ dodal předseda 
dopravní komise RMČ Praha 8 
Martin Jedlička (TOP 09 + 
STAN).

Podle radnice Prahy 8 je 
v současné době zákaz vjezdu 
beer biků na území Karlína 
dostačující. V případě, že by 
pivní kola jezdila mimo tuto 
čtvrť, je připravena zákaz 
rozšířit i na další lokality.

(mš, tk)

NEGRELLIHO VIADUKT

Radnice spolu 
s magistrátem 
vyberou 
nájemce oblouků 

 nDopravní omezení v okolí dlouho rekonstruovaného Ne
grelliho viaduktu skončilo již začátkem letošního roku a z po
hledu náhodného kolemjdoucího se kolem historicky prvního 
pražského železničního mostu nic neděje. Opak je ale pravdou 
– podoba přilehlých veřejných prostranství a úprav vestaveb 
do oblouků viaduktu se momentálně intenzivně připravuje.

KARLÍN

Pivní kola se do ulic 
definitivně nevrátí

OBLOUKY NEGRELLIHO VIADUKTU by již brzy měly přivítat nové nájemníky. 

placená inzerce
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Čtenáři píší

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.

○ Dobrý den, 
mezi ulicemi Fr. Kadlece a Na 
Stráži je u parčíku pro psy dlou-
hé spojující  schodiště, které je 
v zimě velmi obtížné schůdné. 
Bylo by možné postavit k němu 
zábradlí tak, jako je to v jiných 
místech, například v ulici Na 
Pěšinách? Těším se na vaši 
odpověď.

Milena Sedláková

Dobrý den,
schodiště u psí louky mezi ulice-
mi Na Stráži a Františka Kadlece 
je ve správě MČ Praha 8, poze-
mek je ve vlastnictví hlavního 
města. K okamžiku Vašeho 
dotazu Odbor životního prostře-
dí nezaznamenal více požadavků 
od občanů na umístění zábradlí. 
Pokud bude v zájmu MČ Praha 8 
zábradlí instalovat, bude se 
jednat o investiční akci, která 
není do rozpočtu roku 2021 
zahrnuta.

K akci bude nutno zajistit 
nutné podklady, například 
souhlas vlastníka s umístěním 
a instalací zábradlí, zjistit tech-
nické možnosti zda bude možné 
zábradlí umístit, u schodiště se 
nachází lampy veřejného osvět-
lení, je nutné ověřit inženýrské 
sítě a další.

V případě, že v letošním roce 
zahájíme úkony pro zjištění 
vhodnosti umístění zábradlí, 
akci bychom mohli zahrnout 
a realizovat nejdříve v příštím 
roce za předpokladu schválení 
investiční akce a přidělení fi-
nančních prostředků.

S pozdravem
Václav Knejfl,

pověřen vedením  
Odboru životního prostředí

○ Dobrý den, 
bydlíme v ulici Frýdlantská 
a hodně lidí, kteří bydlí v této 
oblasti, chodí často nakupovat 
do Kauflandu ve Střelničné ulici. 
Všichni si již roky zkracují cestu 
mezi parkovištěm a křižovatkou 
u Kauflandu, okolo domu v Tře-
benické, kde jsou již mnoho let 
položeny provizorní dlaždice.

Velice bychom uvítali, kdyby 
bylo možné tuto „stezku“ rozší-
řit, abychom se nemuseli za 
nepříznivého počasí brodit 
blátem. Zvláště těžce to nesou 
senioři s chodítky, matky s ko-
čárky a lidi se zdravotními 
problémy, pro které je obchozí 
cesta po stávajícím chodníku 
dlouhá (cca 150 m). Přitom se 
jedná o zkratku asi 25 metrů, 
jejíž vydláždění a rozšíření by 
asi nebylo finančně příliš ná-

kladné. Zdá se mi smutné, že zde 
máme drahou stezku pro cyklis-
ty, cvičiště pro psy, ale lidé se 
stále musí brodit blátem kvůli 
pár metrům.

Věřím, že pokud to bude mož-
né pomůžete nám vyřešit tuto 
situaci.

Michal Macháček

Dobrý den,
vyšlapanou stezkou se Odbor 
životního prostředí již zabývá, 
v letošním roce po schválení 
rozpočtu uvažujeme o jejím 
rozšíření.

V terénu budou uloženy další 
dvě řady nášlapných dlaždic, 
abychom zmírnili poškozování 
zeleně a rozšiřování vyšlapané 
stezky.

S pozdravem
Václav Knejfl,

pověřen vedením  
Odboru životního prostředí

○ Dobrý den, 
tímto bychom rádi poděkovali 
domácí ošetřovatelské péči pro 
Prahu 8 (SOS Praha 8) za vyni-
kající práci jejich zaměstnanců, 
všem sestřičkám a hlavně paní 
Střižíkové za jejich obětavou 
péči, kterou naší rodině a všem 
dělají. Všem zaměstnancům 
děkují Eva Kottová, Marie Teleco-
vá a Tomáš Kott.

S pozdravem 
Tomáš Kott

○ Dobrý den, 
pracuji nyní na odběrovém místě 
covid na Mazurské. Dne 21. 1. 
kolem 11. hodiny se dostavil na 
odběr starý pán (90 let), už při 

příchodu se nám 
nejevil úplně v po-
řádku, několikrát 
málem upadl, půso-
bil trochu zmateně, 
v jeho dokladech 
jsme dále zjistili, že 
je diabetik. Pánovi 
vyšel bohužel test 
pozitivně. Snažili 
jsme se mu celou věc 
vysvětlit, chtěli jsme 
kontakt na někoho 
z rodiny, na praktic-
kého lékaře, protože 
jsme měli o pána 
obavy. Nic jsme se 
ale nedozvěděli. 
Chtěl jít sám domů a po chvíli 
také odešel. i když s obtížemi.

O polední přestávce jsem se 
zkusila zeptat na některých 
ambulancích na poliklinice, 
nikde pána ale neznali. V tom 
jsem potkala na chodbě polikli-
niky strážníka městské policie 
z okrsku Praha 8. Celou věc 
jsem mu popsala a požádala ho 
o pomoc. Byl velmi ochotný 
a díky němu a samozřejmě 
i dalším strážníkům a policis-
tům se podařilo najít a zkon-

CESTIČKA V TŘEBENICKÉ 
ULICI by se letos měla dočkat 
rozšíření.

taktovat pánovy dvě dcery 
a celou situaci jim vysvětlit. 
Během deseti minut nám pan 
strážník volal zpět, že věc je 
vyřešena.

Chtěla bych panu strážníkovi 
alespoň touto cestou moc podě-
kovat za jeho práci, za ochotu 
a lidskost. Pánovi samozřejmě 
přeji hodně zdraví a sil k překo-
nání nemoci.

Jarka K.,
odběrové pracoviště Aeskulab 

Mazurská
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Inzerce

● Voctářova 2401/8 (Kaufland)

● Zenklova 1545/39 (u Libeňského zámku) 

● Burešova 1660/1 (metro Ládví)

● Lodžská 399/26 (OC Odra)

● Pod sídlištěm 188/8 (metro Kobylisy)

Navšivte nás v našich  
lékárnách na Praze 8

Po–Ne 8.00–20.00

Po–Pá 8.00–15.00

Po–Pá 7:30–19.00

Po–Pá 9.00–17.00

Po–Pá 8.00–18.00

Ušetřete až 
polovinu 

z doplatku 
na recept.

*  Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění 
maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty 
výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max 
v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, 
než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku 
byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná 
pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici  

v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Inzerce_Osmička_188x86.indd   1 10.02.2021   11:20:24
placená inzerce

placená inzerce
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Fórum zastupitelů

Jak nejefek
tivněji řešit 
otázku bezdo
mo vectví na 
brownfieldech 
na území  
Prahy 8?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

TOP 09 + STAN

ODS
Nabídnout lidem 
bez domova cestu 
vpřed. Ti ale 
musejí chtít
Začnu citací z Wikipedie: 
„Brownfield (z angličtiny, česky 
„hnědé pole“) je nemovitost 
(pozemek, objekt, areál), která je 
nedostatečně využívaná, zaned-
baná a může být i kontaminova-
ná.“ Nic z tohoto popisu nevidím 
jako využitelné pro řešení této 
otázky, byť bezdomovectví 
celkem vystihuje. Tedy řešení je 
mimo brownfield. 

Bezdomovectví je především 
fenomén velkých měst a v Praze 
potřebuje systémové řešení. To 
sdružuje několik odborných 
oborů lidské činnosti, které se 
musí spojit, aby řešení bylo 
efektivní. Prevenci prostřednic-
tvím sociálních služeb umožňují 
místa, kde najdou lidé bez domo-
va zázemí a podporu pro základ-
ní životní potřeby, hygienu, 
oblečení, nocleh a jsou poslední 
záštitou před úplným propadem. 
Tato místa však musí být i bo-
dem, který lidé bez domova 
přijmou a naučí se odpovědnosti 
ke svému životu, ale také povin-
nostem s tím souvisejícím. 
Součástí systému jsou i represív-
ní složky, které eliminují v této 
komunitě osoby takzvaně záva-
dové, páchající trestnou činnost 
či již hledané. V neposlední řadě 
jde také o kultivaci životního 
prostředí a veřejného prostoru 
a možnost účinně ovlivňovat 
odpovědnost majitelů pozemků 
a chátrajících nemovitostí. 

Známá postava Rocky Balboa 
řekl: „Život není jen o tom, jak 
tvrdý úder umíte dát, ale kolik 
ran dokážete dostat a přesto jít 
stále vpřed.“ Jeho duchovní otec 
byl také bezdomovcem, který 
musel v době, kdy žil na ulici, 
prodat i svého psa. To já bych asi 
nedokázal. A o tom to je. 

PIRÁTI
Nedopustit, aby 
lidé přicházeli 
o své domovy
Těžká otázka, bezdomovectví je 
třeba řešit především preventiv-
ně, tedy snažit se o to, aby lidé 
své domovy neztráceli.

Cest do bezdomovectví je řada, 
patří k nim především exekuce, 
chudoba, problémy v osobních 
vztazích, dlouhodobá nezaměst-
nanost, duševní onemocnění, 
pobyt v institucionálním prostře-
dí (např. dětský domov). Ztrátě 
bydlení je třeba předcházet, a to 
např. prostřednictvím spolupráce 
bytového odboru, sociálního 
odboru a sociálních služeb. 
Bezdomovectví si lidé nevybírají 
jako svou životní cestu 
dobrovolně.

Pro některé lidi je život bez 
domova jen životní epizodou, po 
které se dokáží zařadit do společ-
nosti, chodit do práce, založit 
rodinu (typicky mladí lidé závislí 
na nelegálních návykových 
látkách), u jiných život na ulici 
znamená závěrečnou kapitolu 
života zakončenou sociálním 
pohřbem.

S tímto fenoménem je spjata 
velká část veřejných výdajů, ať už 
státní správy nebo samospráv 
a řešení vyžaduje značné veřejné 
výdaje. Nejlevnější je prevence, to 
je oblast, které je třeba se inten-
zivně věnovat. Jakákoliv represe 
je jednak drahá, jednak nepřináší 
výsledky.

A jak tedy nejefektivněji řešit 
otázku bezdomovectví na brown-
fieldech? Nedopustit, aby lidé 
přicházeli o své domovy. A ti lidé, 
kteří již jsou bez střechy, tak 
potřebují pomoc – někde se 
vyspat a někde trávit svůj čas, 
přístup k hygieně a potravinové 
pomoci, odbornou sociální práci 
s ohledem na svou individuální 
situaci (v rámci Prahy 8 působí 
velmi profesionálně mezi lidmi 
bez domova několik neziskových 
organizací). Ohrožují je trestné 
činy (sami se nejčastěji dopouště-
jí trestné činnosti nízké závaž-
nosti, jako jsou krádeže, ale jsou 
sami ohroženi trestnými činy 
z nenávisti) a závažné zdravotní 
problémy. Lidem bez střechy je 
třeba zajistit bydlení s podporou 
sociální práce.

8ŽIJE
Namísto represe 
nabídnout pomoc

Ptám se sama sebe, zda tazatelé 
myslí tuto otázku vážně. Řešení 
bezdomovectví si přece žádá 
dlouhodobé a vytrvalé úsilí. 
Pokud by současná koalice měla 
v tomto směru vážné úmysly, 
pak by se nemohla tak úporně 
bránit snahám magistrátu 
o účinnou pomoc rodinám 
s dětmi žijícím na ubytovnách. 
A pak by se snažila využít cca 
200 volných bytů, které ještě 
Praha 8 má.

Bezdomovectví je příznakem 
společnosti, která je zaměřená 
na zisk, často na úkor nejslab-
ších. Mnozí bezdomovci si tento 
úděl nevybrali dobrovolně, 
téměř polovina z nich má psy-
chické potíže a čtvrtina jsou 
vážně psychicky nemocní lidé. 
Řešení jejich situace nespočívá 
v pronásledování a vyhánění 
nebo v prohlubování bezútěšné-
ho ekonomického postavení 
některých rodin.

Pro inspiraci je možné se 
ohlédnout za úspěšnými příbě-
hy evropských měst. Britský 
deník Guardian v roce 2019 
vyzdvihl například italské 
přístavní město Terst, kde pro-
blém bezdomovectví řeší přede-
vším z pohledu odborné psychi-
atrické péče, nebo finské 
Helsinky, které se připojily ke 
koncepci Bydlení především 
(Housing first). Díky poskytnutí 
přístřeší lidem bez domova se 
tyto daří postupně navracet do 
společnosti, protože si postupně 
osvojují i ostatní sociální 
návyky.

A není třeba chodit tak daleko, 
stačí se podívat k sousedům na 
Prahu 9, kde již několik let mají 
lidé na okraji společnosti mož-
nost získat bydlení ve vyřaze-
ných stavebních buňkách. Na 
oplátku uklízí a pečují o blízké 
okolí v odlehlejších lokalitách 
městské části. Převezme někdy 
místo pouhé represe podobný 
nápad i Praha 8?

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.

Libor Paulus 
 radní  

MČ Praha 8

Magdalena  
Opletalová 

členka komise RMČ 
Praha 8 pro obec-

ní byty

Perla Kuchtová 
zastupitelka  
MČ Praha 8
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ANO
Kouzelné řešení 
neexistuje

Na úvod je nutno připomenout, 
že bezdomovectví je fenomén, 
který se ve svobodné společnosti 
objevuje téměř v každé větší 
aglomeraci. Nelze je jen tak 
vymazat, vyřešit, zrušit.  Lze je 
pouze vhodně zvolenými kroky 
omezovat nebo řešit jeho dopady. 

Především je potřeba se podí-
vat na důvody, proč jsou lidé na 
ulici. Bezdomovci totiž zdaleka 
nejsou všichni stejní, jedná se 
o pestrou paletu lidských příbě-
hů a osudů, z nichž každý by 
vydal na samostatnou kapitolu 
v knize. Někteří lidé jsou bez 
domova v důsledku užívání drog, 
jiní v důsledku duševní choroby, 
pro další je to zase preferovaný 
životní styl, některým se zhroutil 
život a nejsou si sami schopni 
pomoci nahoru ze sociálního dna. 
A právě proto je nutno diferenco-
vat i přístup k nim.

Je třeba zajistit, aby ten, kdo je 
sice momentálně bez domova, ale 
má vůli se opět začlenit do spo-
lečnosti, dostal férovou šanci, a 
je-li to třeba, psychickou a mate-
riální podporu. Pokud vůli ke 
změně bezdomovec sám nemá 
a není ani šance, že by ji získal, lze 
mu pomoci v rovině humanitární 
– společnost by mu měla zajistit 
možnost vyhledání základní 
lékařské péče a nenechat ho 
umřít hlady nebo zimou. Samo-
zřejmě svět není černobílý, a pro-
to je třeba se všemi bezdomovci 
pracovat soustavně, dlouhodobě 
a hlavně promyšleně. 

Ve městech vznikají strategie, 
které se snaží předepsat spektrum 
opatření, která mají za cíl bezdo-
movectví a jeho dopady minimali-
zovat. Zapojují se státní, městské 
i nestátní organizace, např. charity. 
Je to nikdy nekončící úsilí mnoha 
lidí. Na tomto místě se sluší podě-
kovat všem, kteří se v humanitár-
ní oblasti osobně angažují – velký 
respekt k jejich práci! 

No a tím se vlastně dostáváme 
k odpovědi na otázku položenou 
v tomto fóru. „Bezdomovectví na 
brownfieldech“ se vyřeší samo – 
tím, že se brownfieldy zastaví. 
Ovšem přesune se logicky jinam 
a stále to bude to stejné bezdo-
movectví, které známe. 

TOP 09 A STAN
Recept je vhodná 
územní změna

Oblasti se shlukováním lidí bez 
domova, drogově závislých nebo 
tzv. „alkopankáčů“ se převážně 
tvoří na místech tam, kde není 
vidět. Území, které porostlo 
náletovou zelení, pro normální-
ho člověka je neprostupné, 
nebezpečné, zapomenuté, slepé 
místo na mapě, častokrát ozna-
čované jako brownfield. Takové 
lokace nemají ve městě pokud 
možno vůbec být.

Otřepané fráze, že musíme 
v inkriminovaných místech 
zvýšit návštěvy policistů, jsou 
liché, znám v Praze 8 několik 
míst, kam ze strachu raději ani 
policie nechodí, a pokud ano, tak 
nic nevyřeší, protože by tam 
museli stát stále. Na území 
Prahy 8 je bohužel pořád stále 
mnoho míst, kde se běžný občan 
necítí bezpečně, a já sám bych 
tam nešel.

Vedle klasických represivních, 
více či méně nefunkčních metod 
vidím jako jediný efektivní způ-
sob řešení vhodnou územní 
změnu. Pokud území chytrou, 
citlivou, třeba jen částečnou 
územní změnou zhodnotíte 
a vymezíte tam správnou funkci, 
jako např. sportoviště, plochy 
oddechu nebo obytnou plochu, 
tak tam tato změna přinese 
kapitál v podobě financí či lidí 
a místo se kultivuje. Jak je známo, 
bezdomovectví se nedaří v hez-
kých a kultivovaných místech, 
o které se lidé starají a zajímají.

Proto na charakteru takových-
to změn velmi intenzivně pracu-
jeme. Druhá sada problémů je 
v místech, kde tento problém 
vidět je. Hlavně v nejbližším okolí 
metra – Kobylisy, Ládví, Palmov-
ka, Invalidovna, Florenc. I zde 
pracujeme na kultivaci prostředí 
ve spolupráci s Prahou, měníme 
územní plán na Palmovce, Invali-
dovně, Florenci, kde se v součas-
né době připravuje kultivovaná 
výstavba s velkým penzem parků 
a zeleně.

OSMIČKA SOBĚ, 
KDU-ČSL 
A NEZÁVISLÍ
Majitel má být 
zodpovědný. 
Bezdomovec má 
dostat šanci
Brownfieldy jsou opuštěné, 
zanedbané a nevyužívané po-
zemky nebo budovy, často jde 
o bývalé průmyslové objekty. 
Taková místa „nikoho“ samozřej-
mě přitahují bezdomovce a také 
narkomany. Autoři otázky jistě 
nevolají potom, aby na brown-
fieldech vznikla sociální centra 
a kuchyně pro bezdomovce…

V Libni takové místo nikoho 
bylo ještě před 5 lety v blízkosti 
ulice Karla Hlaváčka, nyní zde je 
5 luxusních bytových domů. 
Bylo zajímavé zblízka sledovat 
přerod křovisek na exkluzivní 
místo k bydlení, dnes částečně 
oplocené a se značkami soukro-
mý pozemek, zákaz vstupu. 
Majitel pozemku na to má nej-
spíš právo, ve stejné logice je 
třeba požadovat po majiteli 
pozemku – brownfieldu, aby 
pečoval o svůj majetek a zabez-
pečil ho tak, aby nebylo místem 
pro bezdomovce a narkomany. 
MČ má možnost tuto péči vymá-
hat a sankcionovat nedodržová-
ní, dělá to MČ Praha 8?

Pomoc bezdomovcům se má 
řešit především na celostátní 
úrovni a v Praze v součinnosti 
s magistrátem. Avšak u našich 
sousedů z MČ Prahy 9 existuje 
projekt, kdy bezdomovci výmě-
nou za jednoduché bydlení 
pečují o opuštěné místo. Funguje 
to velmi dobře. Reportáž ČT pro 
inspiraci najdete zde: 

https://www.ceskatelevize.cz/
porady/11346681886-vytrzeno-
-z-metropole/
216411033420018-bezdomovci-
-v-praze-9/

PATRIOTI 
S TRIKOLOROU
Menší problém 
než chátrající 
školka na sídlišti
Nejprve bych vysvětlil, co to 
vlastně ten brownfield je, proto-
že kolegům, kteří otázku poklá-
dají, v zápalu nedošlo, že tento 
výraz není zcela zdomácnělý. Jde 
o nemovitost, která je nedosta-
tečně využívaná, zanedbaná. 
Vzniká jako pozůstatek průmys-
lové či vojenské aktivity. Praktic-
ky to u nás znamená místa 
opuštěných fabrik, skladů, která 
dnes využívají lidé bez domova 
ke svému pobytu. 

Odpovědět se dá jednou větou. 
Nová výstavba za podmínek, že 
poskytnou nejen bydlení, ale také 
dostačující veřejné vybavení 
a služby, které nezatíží blízké 
okolí. Tedy myslet na budování 
škol, školek či zdravotnických 
zařízení, protože u takových 
projektů jde opravdu o velké 
množství bytů. Upřímně, není 
velkým problémem bezdomovec-
tví na zmiňovaných brownfiel-
dech, jako v opuštěných domech 
soukromých majitelů v zastavě-
ných oblastech. Zatímco se mi 
podařilo vyřešit po dohodě 
s majiteli po více než deseti 
letech několik takových opuště-
ných domů například formou 
demolice (ať na Dlážděnce, nebo 
rekonstrukcí v ulici Hejtmánko-
va a další se chystají), někde to 
bohužel paradoxně stojí na 
připomínkách či na odvoláních 
občanů. Ti nesouhlasí se zámě-
rem projektu, to je případ Třebo-
radické či Odry, kde majitel 
několik let hledá kompromis 
s občany a budovy se i přes 
upozornění samosprávy a uklá-
dání pokut stávají místy s velkým 
rizikem bezdomovectví či 
vandalismu.

Za poslední dva roky došlo 
v těchto věcech k zásadní změně, 
kdy osobně majitele kontaktuji 
z pozice radního pro bezpečnost 
a následně velmi úzce spolupra-
cujeme se sociálním odborem, 
krizovým řízením, městskou 
policií, ale také s odborem územ-
ního rozvoje.

Matěj Fichtner 
zastupitel 

MČ Praha 8  

Tomáš Hřebík 
radní 

 MČ Praha 8

Tomáš Pavlů
zastupitel  

MČ Praha 8

 Jiří Vítek
místostarosta  

MČ Praha 8
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Rozhovor

Čemu všemu se výcvikový 
instruktor pražské městské 
policie věnuje?

Svůj život jsem zasvětil sportu 
a bojovým uměním. Ukázky 
starých mistrů a akční filmy mě 
v mládí velice motivovaly, ale 
také jsem se na základní škole 
občas popral, když jsem byl 
terčem posměchu, nebo když mě 
starší spolužáci fackovali. Vždy 
jsem se zastával ostatních, i když 
se to pak otočilo proti mně.

Začnu zeširoka. Stát se in-
struktorem u městské policie 
nebylo zas tak jednoduché. 
Člověk musí mít odborné zna-
losti a praxi. Pracuji u Městské 
policie hlavního města Prahy od 
roku 2007. Nejdříve jsem sloužil 
skoro dva roky právě v Praze 8 
v Karlíně, kde jsem získával 
zkušenosti od starších kolegů 
coby nováček. Pak jsem se při-
hlásil do speciálního útvaru 
městské policie SOP (skupina 
operativní pomoci), kde bylo 
náročné výběrové řízení, kterým 
jsem úspěšně prošel. Celý rok 
trval speciální výcvik zaměřený 
na psychické vypětí, práce ve 
stresových situacích, ale i fyzic-
kou zdatnost, kdy jsme dělali 
každé tři měsíce přezkoušení. 
Pokud jste nesplnil byť v jedné 
disciplíně, přišel jste o odměny 
a měl jste měsíc na opravu.

Co všechno jste absolvoval?
Denně jsme cvičili sebeobra-

nu, fyzičku, připravovali se na 
speciální dovednosti, jako je 
jízda auty, střelba na jedoucího 
pachatele, combat slaňování. 
Například jsme museli každý rok 

skládat velice obtížné zkoušky 
na licenci lezeckého záchranáře, 
umět pracovat v týmu a vypros-
tit lidi uvízlé třeba ve studni, 
v jeskyni, a tak podobně. Převáž-
ně jsme pomáhali napadeným 
hlídkám v nouzi, spolupracovali 
s různými útvary Policie České 

republiky a tak dále. Těch výcvi-
ků i praxe bylo mnoho. Zde jsem 
byl do roku 2013, kdy byl útvar 
novým vedením městské policie 
zrušen. Pro mě to byla ohromná 
zkušenost ze všech různých 
směrů. Po zrušení útvaru jsem si 
vybral opět Prahu 8 a sloužil 
jsem v Libni a pak v Kobylisích. 
Když jsem zjistil, že se vyhlásilo 
výběrové řízení na instruktora 
fyzického výcviku, poslal jsem 
životopis, byl na několika poho-
vorech u vedení institutu vzdě-
lávání městské policie Praha 
a čekal. V roce 2018 jsem byl 

INSTRUKTOR SEBEOBRANY A TAKTIKY STRÁŽNÍKŮ FILIP RUBÍNEK:

Lidem chybí vůle, 
sebedisciplína a příklady

 nFilip Rubínek je nadšeným mužem činu. Celý život miluje 
bojovou kulturu a čerpá přitom z tradičního zdroje. Své zkuše
nosti využívá nejen při práci s vyučováním budoucích, ale 
i stávajících strážníků, ale také při práci s mládeží. Neodradí ho 
ani smutná fyzická nepřipravenost dnešních dětí, ale i dospě
lých. „Dnešní lidi, ať děti, či dospělí, se neumí kousnout. Neumí 
se zapřít a makat. Chybí jim vůle, disciplína, motorika, koordi
nace.“ Filip Rubínek věří, že se vše zase zlepší.

přijat, nejprve na zkoušku a poté 
již na stálo. Je to opravdu velice 
zajímavá zkušenost. Profesní 
sebeobrana je něco jiného, než 
když vedete oddíl. Liší se to 
v mnoha věcech, v taktice, ko-
munikaci, v rychlé reakci a hlav-
ně zde zakročujete proti nebez-
pečnému pachateli, takže hraje 
i svou roli psychologie.

Kdy a jak jste s bojovými 
sporty vlastně začínal? A jaké 
je vaše odborné vedení?

Bojová umění studuji pořádně 
od roku 2000, kdy jsem ukončil 
základní vojenskou službu. 
Praha 8 mi přirostla k srdci a tak 

jsem si v Karlíně otevřel v roce 
2010 svou školu Judo pro děti 
i dospělé, která v Základní škole 
Petra Strozziho funguje dodnes. 
V roce 2016 jsem se při cestě do 
Japonska seznámil s mistrem 
Tanakou a stylem taijutsu. Psali 
jsme o tom již v minulých číslech 
tohoto časopisu. Zakoupil jsem 
v ochodu jeho DVD, které mě 
natolik zaujalo, že jsem mistra 
vyhledal přes jeho pobočku 
v Budapešti, se kterou úzce 
spolupracujeme.

Mistr Tanaka mě přijal za 
svého žáka a dnes již mám u něj 

3. dan, který byl nutností k ote-
vření pobočky v tuzemsku, 
stejně tak i v judu. V roce 2019 
jsme v Japonsku u mistra Tana-
ky dělali zkoušky na černé pásy. 
Jsme v kontaktu dvakrát ročně 
formou čtrnáctidenních seminá-
řů. Teď samozřejmě vzhledem 
k situaci jsme v kontaktu pouze 
přes videohovory. I přesto na 
nás mistr Tanaka myslí. Chtěl mi 
poštou zaslat roušky a zdravotní 
vybavení, když se dozvěděl, že 
ČR je na tom nejhůře v Evropě. 
Chodí s manželkou dvakrát 
týdně do svatyně a modlí se za 
naše zdraví. To mě dojalo a záro-
veň povzbudilo k dalšímu tré-
ninku. Je třeba neustále se 
rozvíjet. Naštěstí v práci trénuje-
me téměř denně, kde mě zkuše-
nější kolegové předávají infor-
mace někdy i „žalostně dlouho“.

Jak výcvik při městské policii 
probíhá? 

Výcvik strážníků v Praze je 
opravdu ve srovnání s republikou 
na vysoké úrovni. Nejprve musí-
te projít fyzickými testy, které 
máme na starosti my – instrukto-
ři. Poté psychotesty a zdravotní 
prohlídka. Když projdete celým 
sítem, následuje tříměsíční škole-
ní. Zde se učíte řadu zákonů, ze 
kterých pak děláte teoretickou 
zkoušku před komisí minister-
stva vnitra. Přitom máte odborný 
fyzický výcvik, který vedu já 
s kolegy instruktory. Ten je 
zaměřen na profesní sebeobranu. 
Učíte se údery, kopy, pády, zákla-
dy sebeobrany, komunikaci, 
taktiku zákroku, poutání, použití 
donucovacích prostředků, odvá-
děcí páky, prostě vše, abyste 
postupovali v souladu se záko-
nem. Dnešní doba je opravdu 
velmi agresivní.

Po uplynutí této tříměsíční 
lhůty vykonáváte závěrečnou 
zkoušku k ukončení fyzického 
výcviku před komisí instrukto-
rů, mezi nimiž jsem i já. Zároveň 
se učíte manipulaci se služební 
zbraní, střelecký výcvik u kolegů 
střeleckých instruktorů a musíte 
splnit závěrečné zkoušky na 
zbrojní průkaz. Následuje výše 
zmíněná teoretická zkouška ze 
zákonů, takzvaně z odborné 

Starší ročníky chlapů 
kolem 50 let strčí do 

kapsy dvacetileté kluky

FILIP RUBÍNEK vyučuje judo v Základní 
škole Petra Strozziho. 

MISTR TANAKA je učitelem Filipa 
Rubínka.
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způsobilosti strážníka před 
komisí ministerstva vnitra 
k získání osvědčení a odznaku 
strážníka. Poté se dostáváte do 
řízené praxe, která trvá dva 
měsíce. Zde se učíte pokročilejší 
profesní sebeobranu, kterou 
opět vyučuji já s kolegy (práce 
s teleskopickým obuškem, takti-
ka zákroku ve dvojicích, modelo-
vé situace...) a pak se učíte taktic-
ké postupy u kolegů instruktorů 
z taktiky, jako je zastavování 
vozidel, psaní úředního zázna-
mu, vypsání pokuty a oznámení, 
zastavování vozidel, ale i nácvik 
střeleckých situací s náboji 
s barvivem, taktika vstupu do 
objektu, komunikace s pachate-
lem pod hrozbou služební zbra-
ně... A v neposlední řadě ještě 
proškoluji strážníky, které denně 
potkáváte v ulicích v sebeobraně 
a taktice zákroku. Ale to jsou již 
vyškolení profesionálové.

Tudíž hodně čerpám z před-
chozích zkušeností a ze zákroků, 
které jsem zažil, abych mohl 
předávat své znalosti dále.

Jaký je zájem? 
Zájem o práci u městské 

policie hodně poklesl oproti 

minulým rokům. Spousta lidí 
během náročného výcviku dá 
výpověď nebo neprojde výběro-
vými testy.

A co fyzická vybavenost 
uchazečů o práci a také širší 
veřejnosti u vašich dalších 
sportovních aktivit?

Celkově všeobecně fyzička 
hodně klesla, a to i před korona-
virovou dobou. Co se týče ucha-
zečů o službu u městské policie, 

byl jsem velice překvapen, že 
lépe jsou na tom fyzicky ženy 
než muži. Anebo naopak starší 
ročníky chlapů kolem 50 let strčí 
do kapsy i dvojnásobně kluky 
třeba kolem 20 let věku. Samo-
zřejmě se to promítá i do sportu. 
V oddíle často narážím na to, že 
děti neumí základní dovednosti 
(kotouly, přemety, stojky), které 
jsme my běžně dělali na základní 

škole. Doba se hodně změnila. Je 
to vidět i u dospělých. Mohu to 
teď posoudit jak profesně, tak 
i jako trenér. Dnešní lidi, ať děti, 
či dospělí, se neumí kousnout. 
Neumí se zapřít a makat. Chybí 
jim vůle, disciplína, motorika, 
koordinace. Najdou se samozřej-
mě výjimky, ale je jich málo 
oproti našemu dětství. Dnes 
vzhledem ke koronavirové 
situaci je to horší. Ale věřím, že 
se vše zase zlepší. 

Existuje nějaká cesta, jak 
z toho ven?

Snažím se cvičence namoti-
vovat v rámci výuky, aby se ve 
volném času věnovali svému 
rozvoji. Některé lidi z oddílu 
jsem dovedl k černému pásu, 
některé děti, z nichž vyrostli 
muži, se dostaly k policii, jedno 
z nich dokonce i do zásahové 
jednotky. Dotyčný psal, že mi 
děkuje za dobrý základ v sebe-
obraně. Některým se zlepšily 
zdravotní problémy, zesílilo se 
jim svalstvo, zbavily se disba-
lance nebo křivých zad. To mě 
vždy potěší, když vidíte, že to 
co děláte, má smysl. To je nej-
větší odměna pro trenéra.

Asi to všichni tušíme, ob-
zvláště dnes, ale čím to je, že 
je fyzická připravenost 
zejména mladých na tak 
žalostné úrovni?

Těžko říci. Ve školách se 
změnily osnovy výuky, tělocvi-
káři nemohou to, co kdysi bylo 
běžné. Výchova v rodině na to 
má také vliv. Dnešní rodiče mají 
velmi benevolentní způsob 
výchovy, což také není dobře. 
Jsem již také rodič a jsem tedy 
přísný. Ale vše musí být v ro-
zumné míře a vyvážené nebo by 
mělo.

Kdo a jak by se měl postarat 
o to, aby měli mladí větší chuť 
lépe a intenzivněji pečovat 
o své tělo a zdraví?

Myslím si, že na toto si musí 
přijít každý individuálně sám. 
Vzory jsou určitě rodiče, přátelé, 
sportovci, umělci. Mě třeba 
motivoval Chuck Norris a jeho 
kopy, nebo Bruce Lee. Dnes, když 
se zeptám svého 23letého žáka, 
tak pomalu ani neví, kdo tito lidé 
jsou. Nutím je pak dívat se na 
filmy, jinak je nepustím ke 
zkouškám na vyšší technické 
stupně. (jf)

Spousta lidí během 
náročného výcviku dá 

výpověď nebo neprojde 
výběrovými testy

FILIP RUBÍNEK se pravidelně účastní akcí pořádaných osmou městskou částí.
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Školství

Co to vlastně Ekoškola je? Mezi-
národní program zaměřený na 
získávání a rozvoj dětských 
vědomostí a dovedností souvise-
jících s životním prostředím. 
Tento program nás velmi nadchl 
a v roce 2015 jsme se do něho 
nadšeně zapojili. Po pěti letech, 
12. června 2020, se v naší škole 
konal audit Ekoškoly. Na zákla-
dě jeho výsledku a námi doda-
ných podkladů nám hodnotící 
komise udělila titul Ekoškola 
a my se jím od června 2020 
zaslouženě pyšníme. Plot naší 
školky zdobí logo Ekoškoly a na 
budově nám vlaje zelená vlajka.

U nás najdete vše, co si člověk, 
kterému záleží na naší planetě 
Zemi, může přát. Stromy a keře, 
jež jsme společně vysázeli, záhon-
ky s ovocem, zeleninou a bylinka-
mi, domečky pro hmyz a ježky, 
pítka a krmítka pro ptáky a ve-
verky, sudy na dešťovou vodu, 
kompostéry, kontejnery na 
tříděný odpad a také ekologické 
čisticí prostředky, které přírodu 

šetří. Ke všemu tu s námi žije 
jedna malá želvička Brusinka, 
která nás učí, jak se zodpovědně 
starat o zvířátko, jež jsme si 
pořídili pro radost a potěšení.

V posledních letech, kdy jsme se 
do programu Ekoškola zapojili, se 
v naší školce hodně změnilo. Více 
se zamýšlíme na tím, jak se chovat 
ohleduplně a zodpovědně k sobě 
navzájem, ale i ke všemu, co nás 
obklopuje. Učíme se žít v souladu 
nejen s lidmi, ale i s přírodou. 

Velmi si vážíme výborné spolu-
práce s rodiči, kteří se ochotně 
v rámci našeho Ekotýmu stali 
pevnou součástí dění ve školce.

Všichni se společně radujeme 
a těšíme z toho, že jsme udělali 
pořádný kus smysluplné práce, 
a všem za to patří velké 
poděkování.

I nadále chceme jít tímto 
směrem a budeme mít radost, 
když se nám to bude dařit.

„Když můžem, pomůžem!“ 
Jitka Friedlová  

a kolektiv mateřské školy

Rada městské části Praha 8
vyhlašuje 

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 3 vyhlášky 

MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších předpisů 

konkursní řízení na funkci  
ředitele/ředitelky

Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Uchazeč o funkci musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti 
ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

•   praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo 
v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo 
obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve 
výzkumu a vývoji v délce 4 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 
1 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

•   odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou 
uchazeč vykonává

•  plná způsobilost k právním úkonům 

•  bezúhonnost 

•  zdravotní způsobilost 

•  znalost českého jazyka

•  znalost školských předpisů a školské problematiky

Podepsanou přihlášku do konkursního řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky Základní školy Mazurská, Praha 8, s uvedením 

identifikačních údajů uchazeče, zašlete poštou na adresu podatelny 
Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo 

doručte osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 8 nejpozději 
do pondělí 12. dubna 2021 do 17:00 hodin. Obálku označte slovy: 

„Konkurs ZŠ Mazurská“.

K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽTE:

•  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

•   doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený 
posledním zaměstnavatelem 

•  strukturovaný životopis 

•   koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní školy 
Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a (v rozsahu maximálně 5 
normostran) s důrazem na ekonomickou stránku a rozvoj 
klíčových kompetencí školy, vč. souhlasu se zveřejněním

•  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

•   čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České 
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči 
narozeni po 1. prosinci 1971)

•   lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce 
ředitele školy (ne starší 2 měsíců)

•   doklad o znalosti českého jazyka – v souladu s ustanovením § 4 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OCENĚNÍ

MŠ Dolákova je 
hrdou Ekoškolou

 nZástupci naší Mateřské školy Dolákova 598 se 21. ledna 
2021 zúčastnili slavnostního online předávání vlajky a titulu 
Ekoškola.

TITUL EKOŠKOLA mateřinka získala loni v červnu. 
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V souladu s ustanovením § 34 
a § 34a zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se uskuteční zápis 
dětí k předškolnímu vzdělávání 
a k povinnému předškolnímu 
vzdělávání v mateřských ško-
lách městské části Praha 8 

v roce 2021 od 2. května do 
16. května. Vzhledem k sou-
časné epidemické situaci 
budou bližší informace a po-
drobnosti k zápisu upřesněny 
v návaznosti na případná 
krizová opatření vlády ČR, 
respektive Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

Zákonný zástupce dítěte, 
které dosáhne do 31. 8. 2021 

pěti let, má povinnost dítě 
přihlásit k zápisu k předškol-
nímu vzdělávání. Pro tyto děti 
je předškolní vzdělávání 
povinné. 

Povinné předškolní vzdělá-
vání se vztahuje na státní 
občany České republiky a na 
občany jiného členského 
státu Evropské unie, kteří na 
území České republiky pobý-

vají déle než 90 dnů. Dále se 
povinné předškolní vzdělávání 
vztahuje na jiné cizince, kteří 
jsou oprávněni pobývat na 
území České republiky trvale 
nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů, a na účast-
níky řízení o udělení meziná-
rodní ochrany. 

Mgr. Petr Svoboda, 
vedoucí odboru školství

Za přísných epidemických 
opatření k nám přijeli dva 
externí lektoři, kteří přivezli 
několik variabilních sestav 
polytechnických beden a dopo-
ledne mohlo začít. První část 
začala motivační pohádkou 
„O nákladním vlaku“. Následo-
valo rozdělení dětí do skupin, 
přičemž nenásilnou formou 
podaných otázek (z čeho jsou 
sety vyrobeny?, jaký mají tvar?, 
odkud se bere dřevo?, jak ze 
stromu vznikne stavebnice?) 
bylo dětem vlastně jednoduše 
vysvětleno slovo polytechnika. 
Než se pustily do třídění šrou-
bů, kolíků, hranolů a porovná-
vání jejich velikostí, zahrály si 
ještě hru: „Z čeho je co 
vyrobeno?“. 

Aby děti byly dostatečně 
připraveny na následující 
činnosti, pokračovaly ještě 
v práci s víkem, kde se snažily 
do správné díry zašroubovat 
šroub či zatlouci kolík. První 
část byla zakončena poznává-
ním různých součástí se zavá-
zanýma očima. 

Po krátké přestávce na sva-
činku mohla začít skupinová 
činnost – práce s návodem. Děti 

nemohly samým těšením se ani 
dojíst. Dostaly na výběr, zda 
chtějí stavět podle návodu 
dopravní prostředek, nebo 
stavět dle vlastní fantazie. To 
už mezi děti vstoupil i mís-
tostarosta  Prahy 8 pro oblast 
školství Tomáš Tatranský 
(TOP 09 + STAN) a všichni 
společně (i s paními učitelkami) 
jsme začali stavět. Že to bylo 
nezapomenutelné dopoledne, 
tomu věřte. Děti vytvořily 
neuvěřitelná díla. U jednotli-
vých skupinek vznikaly různé 
dopravní prostředky, nejrůzněj-
ší typy letadel a nechyběly ani 
garáže. 

Děti si prostě dopoledne 
užily, největší úspěch u nich 
měla gumová kladívka a samo-
zřejmě šrouby a matice. Větši-
na se s takovým nářadím ještě 
nesetkala, i když v podobě 
hraček jsou k nalezení v každé 
naší třídě, ale to samozřejmě 
není ono. Děti byly velice ši-
kovné a činnosti je bavily o to 
více, že se zapojili i „dospěláci“. 

Polytechnická výchova je 
samozřejmě nedílnou součástí 
předškolního i základního 
vzdělávání. A i když pracovní 

MŠ ŠTĚPNIČNÁ

Polytechnika pomáhá dětem, 
podpoří kladný vztah k práci

 n I v této složité době jsme se začátkem února rozhodli dětem 
dopřát dopoledne s polytechnikou. Protože to bylo velice 
přínosné dopoledne, rádi bychom se o zajímavé zážitky 
podělili. 

a polytechnické činnosti zařa-
zujeme do běžného života naší 
mateřské školy, s takovými 
sety, jako právě tento den, se 
naše děti ještě nesetkaly. Bě-
hem polytechnických aktivit 
děti plánovaly svou činnost, 
přemýšlely, snažily se realizo-
vat své nápady, vnímaly pro-
stor a zároveň si budovaly 
pozitivní vztah k práci, učily se 
bezpečnému chování, osvojova-
ly si pracovní postupy 
a návyky. 

Je všeobecně známé, že děti 
kvalitněji připravené zejména 

v oblasti polytechniky nemají 
vážnější problémy při přecho-
du na základní školu. Je to 
dáno zejména lépe rozvinutou 
jemnou motorikou, která je 
důležitá pro psaní. Dále dochá-
zí k lepšímu logickému myšlení 
a matematické pregramotnosti, 
která je důležitá pro výuku 
matematiky.

A tak závěrem vyslovujeme 
jedno velké přání, a to že tako-
véto sety s polytechnikou patří 
do více mateřských škol.

Romana Fuchsová,  
Lada Machačová, MŠ Štěpničná

DĚTI MOHLY VYTVÁŘET nejrůznější předměty.

Zápisy do mateřských škol 
městské části Praha 8



16 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / BŘEZEN 2021  www.praha8.cz16

Sport

 nDnes už přední pražský parkourový 
klub G.P.F.C., parkourpraha.cz, otevírá 
další pobočky v Praze 8. Díky novému 
zázemí v areálu Beach klubu Ládví a pod
poře MČ Praha 8 nabízíme třídy pro ty 
nejmenší nadšence parkouru od pěti let. 
Mysleli jsme i na cizojazyčné třídy.

Není tedy třeba zdůrazňovat, že je to dnes 
nejvíce vyhledávaný sport mezi dětmi a tee-
nagery. Od ledna 2019 se stal parkour olym-
pijským sportem, což vyvolalo značnou vlnu 
odporu u old-school parkouristů, kteří pova-
žují parkour za svobodný projev pohybu 
a životní styl. Jakmile se parkour stal spor-
tem, přišla pravidla, různé soutěžní disciplí-
ny a s nimi také rozhodčí. Bojuje se na čas 
a na body, soutěživost a rivalita je na místě. 

Rozdělme parkour na dva tábory. První je 
zmíněný old-school. Tedy venkovní spoty, 
městské betonové parky a zákoutí, kde se 
skáče. 

Druhý je soutěžní. Zde poměříte síly ve 
Speedrunu – běhu na 40 metrů přes deset 
překážek na čas nebo ve Freestylu – volné 
skladbě triků, salt a parkourové flow. 

Poslední je Chase tag, hra na babu přes 
parkourové překážky, buď na stanovený čas, 
či kdo koho dřív chytí nebo se můžete hrát 
na týmy. 

Náš klub www.parkourpraha.cz nabízí 
kurzy pro děti od pěti let do x let. S venkov-
ním prostorem o rozloze 1200 m2 jsme 
nejvíce se rozvíjející parkourový klub v Pra-
ze. Působíme na Ládví a v Libni, v Jinonicích, 
Hlubočepech, Nuslích, Vršovicích, Horních 
Počernicích, nově též v Holešovicích a Řepo-

ryjích. Registrovaných členů je 650, z nich 
aktivních přes 400 a dále rosteme.

Letos jsme nově otevřeli šest tříd pro děti 
předškolního věku od pěti let. V novém 
zázemí Beach klubu Ládví trénujeme každé 
úterý a  čtvrtek od 15 do 18 hodin (pro děti 
5–6 let a 6–11 pro cizojazyčné skupiny). 
Pořádáme také tábory a příměstské kempy.

Zabýváme se jak klasickým parkourem, 
tak soutěžní formou parkouru, na které se 
s velkým úspěchem otevřely speciální třídy 
zaměřené na gymnastiku a tricking 
s freerun ningem. Za zmínku stojí i pár 
úspěchů našich svěřenců nejen z MČR 

Parkouru v Brně, kde jsme mezi juniory 
vybojovali 1. místo ve freestylu či 2. a 3. mís-
to získaly juniorky ve speedrunu. 

Pořádáme různé exhibice s našimi svěřen-
ci a speciální workshopy. Také různá dvou-
denní soustředění po parkourových hřištích 
a halách na území ČR. Šestidenní sportovní 
tábory formou soustředění a příměstské 
tábory. 

Veškeré aktuality o dění v klubu a trénin-
cích či akcích můžete sledovat na našem FB: 
https://www.facebook.com/parkourpraha.cz.

Jan Horák, spoluzakladatel klubu  
parkourpraha.cz G.P.F.C.

Odbor kultury a sportu v sou-
časné době provedl asi histo-
ricky nejkomplexnější sondu 
mezi sportovními oddíly 
a spolky v Praze 8. Komise pro 
sport a volný čas obdržela 
materiál, kde na základě osob-
ních a online konzultací pro-
vedla analýzu potřeb sportov-
ních klubů v osmém obvodu. 
Ukázalo se, že prioritou je 
udržení grantové politiky MČ 
Praha 8 a finanční podpora 
klubů, což bude v příštích 
letech velmi složité vzhledem 
k finančním propadům z pří-
spěvků, které se přerozdělova-
ly takzvaně z hazardu. Dru-
hým nejčastějším problémem 

klubů je zajištění krytých 
sportovišť v zimních měsících, 
především využívání tělocvi-
čen v základních školách. 
Třetím problémem je špatná 
komunikace v oblasti 
propagace. 

Místostarosta Jiří Vítek 
(Patrioti) nyní v rámci rozpočtu 
jedná v koalici o minimálním 
propadu v oblasti grantové 
politiky v rozpočtu MČ Praha 8. 
Dalším krokem je důslednější 
kontrola žádostí, kdy mnohé 
kluby žádají na dvou či třech 
městských částech se stejným 
projektem, kontrola členské 
základny a především akcent 
na mládežnický sport. V oblasti 

využívání krytých sportovišť 
Jiří Vítek kooperuje se svým 
kolegou z rady Tomášem Tat-
ranským (TOP 09 + STAN) 
o možné koncepci přednostní-
ho využívání registrovaných 

mládežnických klubů v Praze 8 
ve školních tělocvičnách. 
Ohledně sportovišť odbor 
kultury a sportu inicioval 
společně s radním pro strate-
gický rozvoj Tomášem Hřebí-
kem (TOP 09 + STAN) možnost 
výstavby několika nových 
krytých sportovišť a zahájení 
projektových prací. Bohužel 
v této oblasti bude řešení trvat 
několik let. 

Ohledně propagace mohou 
sportovní kluby a spolky zasílat 
od letošního února své články 
a fotografie na e-mailovou 
adresu určenou pouze pro propa- 
gaci klubů působících na území 
Prahy 8: sport@praha8.cz. (tk)

PARKOUR

Disciplína, jež se stala olympijskou 

ROZVOJ

Sport v Praze 8 potřebuje nové impulzy

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PARKOURU jsou i salta. 

I TY PROPAGUJ SVŮJ 
SPORTOVNÍ KLUB. 

Posílej zajímavosti, termíny 
náborů, aktuální informace 

na sport@praha8.cz. My 
pak vše zveřejníme na 

sociálních sítích, webových 
stránkách Prahy 8 nebo 

v tištěném měsíčníku 
Osmička.
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 n Šestnácté Mistrovství 
Evropy žen do 18 let bude 
letos k vidění ve Svoboda 
parku pražských Joudrs. 
Hlavním trenérem týmu 
juniorek je Tomáš Kusý, 
který je zároveň i předseda 
klubu Joudrs. 

V loňské extralize juniorek tým 
z Bohnic zvítězil systémem 
start cíl a bez jediné prohry, 
není proto divu, že v dresu 
národního týmu uvidíme hned 

desítku hráček, které působí 
i v Joudrs. 

Na šampionát se přihlásilo 
16 evropských týmů, a to Itálie, 
Česká republika, Holandsko, 
Německo, Velká Británie, Fran-
cie, Rusko, Španělsko, Ukrajina, 
Dánsko, Chorvatsko, Polsko, 
Izrael, Řecko, Ra- 
kousko, Švédsko 
a Turecko. 

Turnaj pro-
běhne od 19. do 
24. 7. 2021 a po 
úvodních klá-
ních ve skupi-
nách uvidíme ve 
Svoboda parku 
i medailové 
zápasy. Největší-
mi favoritkami 
kromě českého 

  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama

SOFTBAL

Evropský šampionát 
juniorek míří do Bohnic

LETNÍ TÁBORY ZAMĚŘENÉ 
NA SPORT A TVOŘENÍ
Příměstské tábory na SK Joudrs 
Praha
V pěti turnusech: 7.–11. července, 
12.–16. července, 26.–30. července, 
2.–6. srpna a 16.–20. srpna.
Vždy v čase od 7:30 do 17 hodin. 
Určeno pro děti od čtyř let, cena 
2100 Kč. V ceně svačiny, oběd, 
pitný režim, výtvarný a sportovní 
materiál.

Letní tábor v Benecku  
8.–14. srpna
pro děti od šesti let, cena 4000 Kč
V ceně doprava, ubytování, plná 
penze vč. pitného režimu, pro více 
info a přihlášky na joudrs.mikro@
seznam.cz, kontaktní osoba: Linda 
Rychlá, tel.: 604 527 094

Softbalový příměstský tábor na 
SK Joudrs Praha 
12.–16. července pro děti 7–13 let 
(nováčky), cena 2100 Kč, od 8 do 
16 hodin.
V ceně svačiny, oběd, pitný režim, 
zapůjčení softbalového vybavení. 
Více info http://joudrs.cz/nabory. 
Přihlášky na jana.furkova@joudrs.cz.  
Kontaktní osoba: Jana Furková,  
tel. 777 970 824

výběru jsou i Italky, výběr Nizo-
zemí a Ruska. Spolupořadatelem 
akce je radnice Prahy 8.

SK Joudrs Praha se chystá na 
svou již 24. sezónu. Všechny 
výkonostní týmy se budou 
účastnit nejvyšších soutěží.     

(tk)
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Meteor nezačínal zrovna dobře, 
hned v prvním ligovém ročníku 
skončil – a to doslova – poslední 
v tabulce. Hned napřesrok se ale 
vyšvihl až na sedmou příčku. Po 
největším klubovém úspěchu ale 
následoval pád. O další ročník 
Středočeské 1. ligy se ale hrála 
ještě kvalifikace, kde už ale 
Meteor bohužel neuspěl – v sou-
těži hrané na sedm zápasů získal 
jen jeden bod a skončil na po-
slední příčce. 

Meteor stál také u zrodu 
Českého fotbalového svazu 
v roce 1901 a z kroužku se rok 
na to stal řádný klub. Začal hrát 
na vojenském cvičišti u Invali-
dovny, své vlastní hřiště neměl 
a byl v podstatě pouťovým 
družstvem. Nakonec se mezi 
lety 1910 a 1929 usídlil na hřišti 
U Perutzů, později Na Stráži, 
kde jej potkává historický 
milník – stává  se účastníkem 
prvního ročníku I. ligy. Po 
sestupu se do ní vrací ještě  
o dva roky později. 

Klub vlastní dva sportovní 
areály. V Libni a v Bedřichovské 
ulici. V libeňském areálu se 
nachází dřevěná historická 
tribuna, hlavní hřiště s přírod-
ním trávníkem a dvěma plocha-
mi s UMT a umělým osvětlením. 
Mládežnický areál v Bedřichov-
ské disponuje dokonce třemi 
hřišti standardních rozměrů. 

Dvě jsou s přírodním trávníkem 
a jedno s UMT a umělým 
osvětlením.   

Klub s dřívějším názvem SK 
Meteor a od roku 1994 jako FK 
Meteor si vždy zakládal na práci 
s mládeží. Už v roce 1923 druž-
stvo dorostu vyhrálo doroste-
necké mistrovství a také pohár. 
V roce 1965 se v této kategorii 
mladíci Meteoru probojovali do 
I. ligy. Tehdy klub uspořádal také 
první zimní dorostenecký turnaj, 
který dlouhá léta nesl název Gól 
jako stejnojmenný časopis. 
Dlouhou tradici a kvalitu má      
i zimní turnaj mužů, jenž byl 
letos tak jako i jiné turnaje 
a soutěže bohužel zrušen. 

Mládežnická mužstva Meteo-
ru v posledních letech opět 
dosahují velkých úspěchů. 
Společně se Slavií a Spartou jako 
jediní v Praze hrají v současnosti 
nejvyšší dorostenecké a žákov-
ské soutěže. 

Meteor má nyní 17 mládežnic-
kých týmů a jedno mužstvo 
dospělých. Družstva U19 a U17 
hrají I. Celostátní dorosteneckou 
ligu. Jejich mladší kolegové U18 
a U16 bojují v druhé nejvyšší 
soutěži - České lize dorostu. 
Nejvyšší soutěž hrají i starší žáci 
U15 a U14. V nejvyšší soutěži 
své kategorie startují  i mladší 
žáci U13 a U12. Ostatní týmy 
působí v pražských soutěžích. 

FK METEOR PRAHA

Fotbal v Libni slaví 125. výročí
 nLibeňský FK Meteor je jedním z nejstarších českých fotba

lových klubů a také zakládajícím členem někdejší asociační 
ligy. Byl jedním z prvních sdružení nadšenců, kteří propadli 
nové kolektivní hře jménem fotbal. Tedy ne úplně nové, nic
méně fotbal se od této doby postupně stal masovým. 

Družstvo dospělých se po sestu-
pu z třetí ligy pravidelně umisťu-
je v horních patrech divizní 
tabulky.  Pokud shrneme výše 
uvedené, dá se směle říci, že 
posledních deset let je nejúspěš-
nějších v poválečné historii 
klubu.

FK Meteor Praha VIII při 
náboru talentů spolupracuje 

především se základními a ma-
teřskými školami v Praze 8. 
Pokud mají rodiče zájem přihlá-
sit svého syna do fotbalové 
školičky nebo nejdříve získat 
více informací, mohou přijít na 
některý z tréninků nebo zavolat 
trenéru školičky. Tím je Václav 
Renda, tel.: 604 109 114, e-mail: 
renda.vaclav@seznam.cz. (tk)

MUŽSTVO METEORU, jak ho zachytil fotograf v roce 1906.

JEDEN Z PRVNÍCH PROJEKTŮ na novou tribunu. Záměr se ale neuskutečnil.

NAJDU KUPCE
PRO VAŠI NEMOVITOST

www.pekarek-reality.cz
+420 775 516 515 info@pekarek-reality.cz

Ing. Pavel Pekárek - realitní makléř pro Prahu 8
placená inzerce
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Kultura

„Hlavní myšlenkou této výzvy 
je ukázat, že je možné i v soula-
du s epidemickými opařeními 
tvořit a něco dělat, ačkoli se 
toho moc nesmí,“ říká manager-
ka pěvecké skupiny Joyful 
Marina Odvárková a dodává: 
„Jediné, co je k tomu třeba, je 
trocha pohybu a chytrý mobilní 
telefon nebo hodinky.“ Kdo by 
se rád výzvy zúčastnil, měl by 
se pokusit „vykreslit“ srdce či 
třeba příhodně osmičku pomocí 
pohybu vlastního těla. Je při-
tom jedno, zda bude dotyčný 

chodit, běhat, nebo třeba jezdit 
na kole. Stačí si zapnout aplika-
ci mapující pohyb a poté si 
zobrazit svoji trasu. Ve výsledku 
je patrné, co se povedlo 
vytvořit. 

O tom, že fantazii se meze 
nekladou, svědčí i fakt, že někte-
ří se do výzvy pustili v koňském 
sedle: „Ano, i to je možné,“ říká 
s úsměvem spoluorganizátorka 
výzvy Kristýna Andrejsková 
z Pony Praha a pokračuje: „Je 
opravdu zajímavé, co se dá 
vytvořit pomocí svého těla 

a moderních technologií,“ říká. 
Ideu podpořila i radnice Prahy 8. 
„Jakýkoliv nápad, jak dostat děti 
i sebe sama ven, je chvályhodný. 
Proto vyhlašujeme soutěž o co 
možná nejpravidelnější a nejori-
ginálnější vychozenou osmičku. 
Vítěze odměníme a jeho výtvor 
zveřejníme v dalším čísle časopi-
su Osmička,“ doplnil k výzvě 
radní Michal Švarc (Patrioti).

Každý, kdo se výzvy zúčastní 
a chtěl by se se svým výtvorem 
pochlubit, může své snahy sdílet 
na facebookových profilech 
pěvecké skupiny Joyful, Pony 
Praha či přímo na FB osmé 
městské části.

Nečekejte na nic a šlápněte do 
toho s námi! (tk)

Sníh s deštěm a silný vítr. V kli-
maticky velmi nepříjemných 
podmínkách se 6. února usku-
tečnila hlavní část již 18. ročníku 
Karlínského masopustu. Ten byl 
letos z důvodu protiepidemic-
kých opatření netradiční. Lidé 
mohli individuálně vyrazit 
v maskách a kostýmech směrem 
na Karlínské náměstí. Prostory 
tamního Domu dětí a mládeže 
nabídly účastníkům nejen zahřá-
tí, ale i zábavu.

Během dvou týdnů se akce 
zúčastnilo přes tisíc lidí.
 (tk)

VEŘEJNÝ PROSTOR

Tvořte srdce či osmičky, 
vyzývá skupina Joyful

 nVyražte do ulic či parků a zanechte po sobě nesmazatelnou 
stopu. Navíc tak dokážete, že kultura žije i v této specifické 
době. Nevíte jak? Poradíme vám, je to zábava, která navíc 
povznáší ducha a vytáhne vás na čerstvý vzduch.

Masopust pod vlivem koronaviru a počasí

ZAPNĚTE SI APLIKACI a chůzí či 
jízdou tvořte srdce.

	Původně se měl 6. února 
na Karlínském náměstí 
uskutečnit i masopustní 
trh. Nekonal se kvůli 
protivirovým opatřením.

 Tradiční masky a kos-
týmy byly k vidění spíše 
v prostorách Domu dětí 
a mládeže.

 I přes nepřízeň počasí 
dorazilo několik rodičů 
s dětmi.
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Zdravotní a sociální péče

KORONAVIRUS

Doplňujme vitaminy C, D a zinek

Nezisková organizace Amelie, z.s., připravuje 
již 9. ročník Tulipánového měsíce. Ten chce 
podpořit onkologicky nemocné i jejich blízké 
a propojit je s veřejností. Akce budou probí-
hat také v Centru Amelie v Praze 8, v nemoc-
nici Na Bulovce, online a ve veřejném prosto-
ru. Zapojit se můžete i vy.

Třeba tak, že se připojíte k dospělým 
i dětem, kteří již malují obrázky tulipánů 
a jarních motivů. Jimi pak v březnu dobro-
volníci Amelie ozdobí onkologické ambulan-
ce a oddělení v nemocnicích. Nebo můžete 
podpořit bezplatné služby pro onkologicky 
nemocné i jejich blízké v Praze 8 nákupem 
kytice tulipánů. Amelie ve spolupráci s květi-
nářstvím Florea.cz jako každý rok připravuje 
online benefiční prodej. 

Srdečně zváni jste také do Centra Amelie 
v Karlíně, které připravuje přednášku 

o spánku, ale i workshop přirozeného pohy-
bu s lektorem Petrem Růžičkou, muzikotera-
pii s Kateřinou Englbertovou, divadelní 
workshop nebo malování tulipánů na porce-
lán. V benefičním prodeji si také budete moci 

vybrat z mnoha sáčků, kapsiček nebo gumi-
ček na vlasy, vytvořených a ušitých s láskou 
a péčí pracovníky Amelie.

Výjimečnou událostí pak bude 17. března 
Den Amelie. Návštěvníci mohou ochutnat 
aktivity, kterým se klienti běžně věnují, jako 
je jóga nebo trénink paměti. Připraveny jsou 
i zajímavosti a aktivity pro celou rodinu, 
třeba workshop žonglování s Hanou Davido-
vou, výroba sešitů vázaných japonskou 
vazbou nebo podvečerní čtení pohádek 
(nejen) pro děti.

„Přestože bude letošní ročník jiný, pro 
mnohé složitě dostupný, zapojte se. Nene-
chávejte v dnešní přetěžké situaci onkologic-
ky nemocné i jejich blízké samotné. Neostý-
chejte se přidat, určitě zjistíte, že to stojí za 
to,“ vzkazuje ředitelka Amelie Michaela 
Čadková Svejkovská. (red)

To bylo nepochybně také důvo-
dem, proč Světová zdravotní 
organizace tuto příručku připra-
vila – velice početný mezinárod-
ní tým v ní shrnuje dosavadní 
poznatky a formuluje je do 
jednoznačných doporučení, a to 
vše na základě opravdu zevrub-
ného studia prakticky veškerých 
publikovaných vědeckých infor-
mací, které jsou v současnosti na 
světě k dispozici. 

Příručka odpovídá také na 
otázku efektivní prevence. 
Dozvídáme se z ní vlastně to, co 
již víme a co je stále opakováno. 
Nejdůležitější je vyvarovat se 
nakažení, chránit se nošením 
roušek či respirátorů, dbát na 
hygienu rukou, vyhýbat se 
prostředí, kde hrozí infekce, 
omezit kontakty, a pokud se již 
s někým setkáváme, pak dbát na 
rozestupy. Důsledně dbát na to, 
aby se nemocní či pozitivně 
testovaní lidé izolovali od ostat-
ních. Pokud nemají příznaky, je 
doporučeno deset dní od pozitiv-
ního testu, pokud mají příznaky, 

pak po celou tuto dobu a ještě po 
další tři dny, kdy jsou zcela bez 
příznaků. Jak jsem již napsala, 
jsou to nudná a nepopulární 
opatření, ale bohužel stále platí, 
že jsou naprosto nejúčinnější. 

Z výše uvedeného vyplývá, kdo 
a po jakou dobu je téměř jistě 
infekční. Když má někdo přízna-
ky onemocnění či pozitivní PCR 
test,  je infekční. Když má člověk 
pozitivní antigenní test, pak je 
pravděpodobně velmi infekční. 
Tím, že jsme infekční, si můžeme 
být relativně jisti. Opačně to ale 
neplatí. Negativní výsledek testů 
naprosto neznamená, že je daný 
člověk neinfekční. Zejména 
antigenní testy nejsou dostateč-
ně citlivé a neodhalí téměř polo-
vinu infikovaných. Mají význam 
pro kontrolu infekce v populaci, 
protože přece jen nějaké případy 
infekce odhalí. Alespoň to, nic 
lepšího nemáme. Ale pokud si 
myslíme, že nejsme infekční při 
negativním testu, můžeme se 
velice mýlit. Když jdeme navštívit 
své třeba starší blízké a nedbáme 

 n Shodou okolností se mi v tomto týdnu dostala do rukou 
příručka Světové zdravotní organizace, která shrnuje dosa
vadní poznatky o prevenci a léčbě onemocnění covid19, 
které je způsobeno novým typem koronaviru SARSCov2. 
Přestože se s tímto virem lidstvo potýká už více než rok, naše 
znalosti nejsou stále dostatečné, jsou tu dosud zásadní meze
ry, a to platí pro celý svět. 

výše uvedených zásad, tak může 
mít ta mýlka být dokonce velmi 
neblahé následky. Proto hlavní 
epidemiolog nemocnice Charité 
v Berlíně Christian Drosten 
jednoznačně doporučuje, aby-
chom se všichni chovali, jako 
kdybychom infekční byli, a chrá-
nili své okolí a blízké, jejichž 
riziko může být vysoké. 

O dalších preventivních 
opatřeních víceméně spekuluje-
me a vědecké důkazy pro ně 
nemáme. Protože však zejména 
v Česku máme daleko raději 
pilulky než obtěžující preventiv-
ní opatření, pak uvedu alespoň 
ty, jejichž užívání má určitý 
racionální důvod. Jedná se 
o vitaminy C a D a o zinek. 

Všechny mají společné to, že 
jich zpravidla nemáme dostatek, 
což představuje určité riziko  
náchylnosti k onemocněním, 
včetně těch virových. Proto tedy 
suplementaci (doplnění) vitami-
nů a zinku, eventuálně i selenu 
v principu doporučujeme. I na 
tom se vědecká literatura vícemé-
ně shoduje. Dávkování by mělo 
být individuální, po poradě se 
svým lékařem. U vitaminu C by 
mělo stačit 500–1000 mg denně 
s tím, že někdy vynecháme, 
abychom odlehčili ledvinám, 
které přebytky vitaminu vylučují 
(a také bychom zejména při 
onemocněních ledvin měli dávku 
konzultovat se svým lékařem). 
U vitaminu D doporučujeme 
600–800 mezinárodních jednotek 
denně, dávku můžeme poněkud 
zvýšit, ale v tomto případě opět 
raději po poradě se svým léka-
řem, protože vylučování vitami-
nu D není tak snadné, jako je 
tomu u vitaminu C. Kromě výše 
uvedených ochranných opatření 
a doplnění látek, které také do 
jisté míry chrání organismus, 
bychom ale neměli zapomínat na 
to, co je důležité i mimo pande-
mii: dostatek pohybu, dobrou 
životosprávu a co nejlepší zacho-
vání psychické pohody. 

Iva Holmerová, 
 ředitelka Gerontologického centra 

AMELIE

Březen, tulipány a onkologická onemocnění. 
Jak to jde dohromady?

VAŠE OBRÁZKY TULIPÁNŮ či jiných jarních motivů se 
objeví v onkologických odděleních zdravotnických zařízení. 

LÉKAŘKA Iva Holmerová.
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Jeden z nástrojů boje s pande-
mií, udržování vzdálenosti mezi 
lidmi, přináší do života starších 
lidí a jejich rodin mnoho překá-
žek. Při snaze o jejich překonání 
mohou vznikat také dobré věci. 
Jarní výpadek e-shopu, který 
znemožnil doručení pomůcek 
pro trénink paměti a dalších 
kognitivních funkcí, přinesl 
novinku v podobě nově zveřej-
ňovaných listů zaměřených na 
procvičování krátkodobé pamě-
ti, řeči, slovní zásoby a pozornos-
ti (od autorky Jitky Suché) na 
facebookových stránkách České 
alzheimerovské společnosti. 
I když je již e-shop plně v provo-
zu, a i letos zůstává možnost 
uplatnit na nákup kognitivních 
pomůcek příspěvek od většiny 
zdravotních pojišťoven, na 
facebooku ČALS jsou nově 

například i omalovánky pro 
dospělé, uzpůsobené možnos-
tem starších osob.  

ČALS je i za současné situace 
klientům a rodinám maximálně 
nablízku a sociální služby „běží“ 
dál. Konzultace pro lidi s demen-
cí a jejich rodiny jsou, a nějakou 
dobu nejspíš stále budou, k dis-
pozici po telefonu anebo pro-
střednictvím videohovorů, 
přičemž na konzultaci je možné 
se normálně objednat a domlu-
vit si způsob, jakým proběhne. 
Možností je zavolat na linku 
ČALS (tel.: 283 880 346) i mimo 
domluvený termín. Ve všedních 
dnech mezi 8. a 17. hodinou 
přepojí pracovnice ČALS v pří-
padě akutní potřeby zájemce 
buď okamžitě na volnou konzul-
tantku, anebo zajistí, že se kon-
zultantka během téhož dne ozve 

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST 

Nabídku služeb koronavirus nezastavil
 n Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 

1997 s cílem pomáhat lidem s demencí, a těm, kteří o ně 
pečují. Sídlí v Gerontologickém centru v Šimůnkově ulici 
v Kobylisích, kde si zájemci mohou mimo jiné zakoupit 
pomůcky pro trénink paměti a čerpat pak na ně příspěvek 
od zdravotní pojišťovny. ČALS je svým klientům i v této 
době nablízku, například i díky novému obsahu facebooko
vých stránek.  

zpátky. I nadále fungují obě 
podpůrné skupiny: Čaje o páté, 
které jsou určeny rodinným 
pečujícím a jejichž další schůzka 
proběhne 25. února a 11. března 
a skupina pro lidi v raných 
stádiích demence Toulky pamětí 
a duší, jejichž další setkání je 
naplánováno na 10. března. Obě 
skupiny probíhají online a je 
třeba se na ně dopředu přihlásit 
na výše uvedeném telefonu. 

Respitní péče, tzn. terénní 
služba, jejímž cílem je, aby si 
rodinný pečující na domluvenou 
dobu odpočinul od nepřetržité 
péče, je nadále poskytována 
všem klientům, kteří její služby 
potřebují. Pracovnice ČALS 
samozřejmě nosí ochranné 
osobní pomůcky, což s sebou 
nese jistá omezení. 

Pandemie ovlivnila naše 
životy zásadním způsobem. 
Přesto není možné rezignovat na 
každodenní potřeby a pravidel-
né rituály, u lidí s demencí by do 
nich mělo patřit procvičování 
kognice. Připojená ukázka je 
určena lidem, kteří mají Alzhei-
merovu nemoc anebo jiný typ 
demence, ale rozhodně může být 
inspirací pro všechny ostatní, 
nejen seniory (řešení cvičení je 
zveřejněno na webu společnos-
ti). Celá cvičení najdete na face-
bookové stránce České alzhei-
merovské společnosti a sešity 
jsou k dispozici v e-shopu, pří-
padně vybraných lékárnách. 
Více na www.alzheimer.cz a htt-
ps://www.facebook.com/ceska.
alzheimerovska.spolecnost. 

 (red)

Homonyma 
(Procvičování řeči a slovní zásoby. Obtížnost 2)

Na každém řádku jsou popisy dvou věcí, které lze pojmeno-
vat jedním slovem. Pokuste se ono slovo (homonymum) najít. 

1. součást mužského společenského oděvu, plavecký styl

………………………………...........……………………………….

2. uříznutá část rostliny k rozmnožení, masový plátek obalený 
v trojobalu

……………………….............................................………………
3. zvuk psa, malá role

………………………………........................................………….

Města a obce 
(Procvičování řeči a slovní zásoby. Obtížnost 2)

Vymyslete alespoň jedno české město či obec, jejichž 
název začíná na uvedenou slabiku. 

1. LA/LÁ
…………………………………………………………………………

2. LE
………………………………………….......………………………...

3. LI/LÍ
………………………………….............……………………………

4. LO
……………………………………...........…………………………..

5. LU
………………………………………............……………………….

Změňte písmenko 
(Procvičování řeči a slovní zásoby. Obtížnost 1)

V následujících slovech zaměňte jakékoliv písmenko za 
jiné, aby vzniklo smysluplné slovo.  

1. korál………………...........………………………………………

2. komplet…………………............…………………….………… 

3. převor………………………...........………………….………… 

4. kouzelník……………………………........……….……………. 

5. pleš………………………………………......…….…………….

6. příkon……………………………………………........…………



22 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / BŘEZEN 2021  www.praha8.cz22

Zdravotní a sociální péče

Dotazy, se kterými se nejčastěji obrací senioři na terénní 
sociální pracovníky oddělení sociální péče Úřadu MČ Praha 8

1)  Jak mohu řešit nedostatek svých 
finančních prostředků pro zajiště
ní důstojného života?

2)  Jak mohu řešit náhlý či případný 
pokles celkové soběstačnosti své 
nebo někoho z blízké rodiny? 

Při hledání odpovědi na první otázku 
je vždy vhodné určit, čím je avizovaný 
nedostatek finančních prostředků v kon-
krétním případě dán. Jedná-li se o situa-
ci, kdy má senior nízkou výši penze 
(například kolem 6000 Kč/měsíc), lze 
předpokládat, že kromě nároku na peně-
žitý příspěvek na bydlení ze sekce dávek 
státní sociální podpory vznikne senioro-
vi nárok i na dávku z oblasti takzvané 
hmotné nouze, kam náleží následující 
peněžité dávky: příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení a mimořádná oka-
mžitá pomoc.

Jedná-li se o seniora, který má penzi 
vyšší (cca 10 000 Kč a více), hradí náklady 

na bydlení a splňuje stanovené podmínky, 
může i tento občan požádat o peněžitý 
příspěvek na bydlení, ale zpravidla již 
v tomto případě nedosáhne na dávky 
hmotné nouze, tj. na dávku příspěvek na 
živobytí a doplatek na bydlení. Vždy je 
třeba nahlížet situaci klienta komplexně 
a v potřebných souvislostech. Teprve poté 
lze v rámci sociálního poradenství spolu 
s klientem hledat vhodné řešení finanč-
ních obtíží.

V odpovědi na druhou otázku oddělení 
sociální péče poskytuje komplexní sociální 
poradenství k dané situaci a v případě 
potřeby asistuje při realizaci nezbytných 
úkonů. Zde kromě pomoci finanční přichá-
zí v úvahu i přímá obslužná péče zajišťova-
ná pracovníky sociálních služeb (například 
pečovatelská služba, ošetřovatelská péče). 
V závislosti na aktuálním stavu seniora je 
tato péče zajišťována ambulantně v místě 
bydliště klienta nebo prostřednictvím 
pobytu klienta ve vhodném zařízení (LDN, 
gerontologická centra, domy soc. služeb, 
domovy pro seniory aj.).

Odůvodněně vyšší životní náklady 
vzniklé poklesem soběstačnosti lze kom-
penzovat peněžitým příspěvkem na péči 
a dalšími peněžitými dávkami, jak o nich 
hovoří zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Rovněž v této oblasti je oddělení 
sociální péče schopno poskytnout případ-
ným zájemcům z řad seniorů potřebné 
informace a asistovat při vyřizování po-
třebných formalit.

Obě skupiny peněžitých dávek (tedy jak 
dávky z důvodu nízkého příjmu tak dávky 
pro případ poklesu soběstačnosti) vyřizuje 
příslušná pobočka Úřadu práce České re- 
publiky. Pro občany Prahy 8 tato pobočka 
sídlí na adrese Na Maninách 876/7, Pra-
ha 7. Je-li pro vás přímé jednání s úřadem 
práce z jakéhokoliv důvodu obtížné nebo 
neproveditelné, můžete telefonicky kontak-
tovat terénní sociální pracovníky Úřadu 
MČ Praha 8, a to na číslech: 222 805 249 
(Martin Voslář), 222 805 259 (Michaela 
Semivanová), 222 805 215 (Irena Hrnčiří-
ková), 222 805 251 (Zuzana Dvořáková), 
222 805 293 (Jitka Dufková).

(red)

Pojďme se podívat, jak se nyní 
žije pracovníkům a klientům 
Denního stacionáře Šimůnkova 
při Gerontologickém centru. 
Pracovnice udržují s klienty 
a jejich rodinami telefonický 
kontakt. V rámci možností 
bezpečného kontaktu se snaží 
být maximální podporou, napří-
klad i díky nabídce pravidel-
ných procházek, donášce obědů 
a asistenci v domácnosti. Ve-
doucí denního stacionáře Jitka 
Pokludová doporučuje nejen 
klientům stacionáře, kteří jsou 
nyní doma, ale obecně všem 
seniorům: „Nejdůležitější je 
pravidelný denní režim a pak 
pestré aktivity, přičemž nezáleží 
na tom, zda jste v ambulantní 
sociální službě, nebo doma, 
princip zůstává stejný.“ Sama 
nabídla přehled struktury dne, 
který s klienty denního stacio-
náře dodržují, a který se v určité 

obměně dá realizovat i v domá-
cím prostředí. 
 Po ránu si připomeňme, 

jaké je datum a co nás ten den 
čeká, velmi příjemné je hledání 
zajímavostí, které se k danému 
dni vážou, tzn. výročí, historic-
ké události, kdo slaví svátek. 
Při té příležitosti je vhodné 
rovněž zavzpomínat na osobní 
zážitky, známé osobnosti apod. 
Někdo má jako ranní rituál 
pozorování počasí a zjišťování 
jeho předpovědi, jiný čte klasic-
ké noviny nebo poslouchá 
novinky z médií. Velmi důležité 
je dát si tu práci a najít i pozi-
tivní zprávy!
 Dopoledne je ideální si 

zacvičit, například provést 
lehké cvičení při kterém můžete 
sedět na židli. Sed je bez opory 
zad, nohy mírně rozkročené 
opřené plnými chodidly o pod-
lahu. Narovnat se, soustředit se 

DENNÍ STACIONÁŘ ŠIMŮNKOVA

Klientům jsme stále nablízku...
 nMČ Praha 8 zřizuje prostřednictvím příspěvkových organi

zací dva denní stacionáře pro seniory, které jsou registrova
nou sociální službou. Současná situace neumožňuje jejich 
provoz, avšak jejich pracovníci se maximálně snaží být s kli
enty v kontaktu. 

na dech a protáhnout celé tělo 
od hlavy, přes ramena, horní 
a dolní končetiny. Někdo cvičí 
hned po probuzení na lůžku.
 Důležité je také pravidelné 

denní cvičení paměti, např. 
luštění sudoku, čtení nahlas, 
počítaní lehkých příkladů 
v rychlém tempu, hry se slovy 
(např. přesmyčky, skrývačky), 
puzzle, křížovky atd. Pomocní-
kem pro cvičení paměti mohou 
být knihy, které se tréninkem 
paměti zabývají a je jich na 
trhu dostatek, inspiraci lze 
najít na internetu a pak jsou 
klasické tištěné sešity na pro-
cvičování paměti a dalších 
kognitivních funkcí od České 
alzheimerovské společnosti 
(ČALS), které nabízejí i v někte-
rých lékárnách a které si lze 
u ČALS objednat.
 Pokud to jde, nerezignujte 

ani na vaření a drobné denní 
činnosti v domácnosti, i ty 
pomáhají udržet kondici a jsou 
plnohodnotnými aktivitami, 
procvičují například jemnou 
motoriku. 
 Po obědě si dopřejte chvil-

ku odpočinku.

 Odpoledne je vhodné zařa-
dit procházku, vnímat svět 
kolem sebe, všímat si změn, 
které přináší roční období, 
rovněž objevovat nová místa 
a trasy v okolí, nechodit stále 
stejnou cestou. Cvičením pamě-
ti je také učit se a dělat co nejví-
ce nových věcí, například právě 
takové objevování při 
procházkách. 
 Večer si můžete zahrát 

pasiáns, poslouchat hudbu, 
zavolat rodině nebo přátelům. 

V životě každého člověka se 
uskuteční mnoho událostí, 
které stojí za to, aby byly vzpo-
menuty a zaznamenány. Co 
udělat strom vašeho života 
(jednoduchý rodokmen) zkom-
pletovat fotografie a jména 
předků až po vaše děti a vnou-
čata. Nebo můžete vzpomínat 
a vytvořit „knihu vašeho živo-
ta“, kde zaznamenáte důležité 
události, zážitky, na které rádi 
vzpomínáte a přidáte fotografie 
– narození, rodina, dětství, 
dospívání, školy, vojna, zaměst-
nání, svatba, koníčky, dovolené 
a tak dále.

 (vr)



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / BŘEZEN 2021  www.praha8.cz 23

Inzerce

Milí diváci, vzhledem k protikoronavirovým opatřením vlády 
je Divadlo Karla Hackera uzavřeno.

V případě uvolnění opatření najdete prosincový program 
na www.divadlokh.cz.

V případě uvolnění opatření najdete březnový program

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

ZAČÍNÁME
5.7.2021

WWW.BEACHKLUBLADVI.CZ
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

Rezidence Jasmín je nový bytový komplex, 
který přirozeně propojuje ubytování a péči 
o seniory. Klienti si mohou dle svých přání 
a potřeb vybrat mezi pronájmem bytu v rám-
ci rezidenčního bydlení, nebo lůžkem s kom-
plexní péčí o seniory a nemocné v domově 
se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME.

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

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

Rezidence Jasmín 
ulice Řešovská

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ 
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na 

www.rezidencejasmin.cz 

IN20-259_Rezidence-Jasmin_inzerat_92x130_4.indd   1 10.12.20   17:09

Pétanque – přijďte mezi nás

Tréninky probíhají na hřišti ZŠ Glowackého v Bohnicích vždy ve středu, 
pátek a sobotu od 15.00 hodin. 

Přijímáme zájemce o pétanque všech věkových kategorií! 

Podrobnosti: p. O. Borovička 724 164 953, p. J. Lhoták 732 424 685.

Sportovní klub pétanque Kulová osma  
rozšiřuje svou členskou základnu. 

placená inzerce
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Zdravotní a sociální péče – CAP

Vážení senioři, klienti CAP Praha 8, 
těším se na okamžik, kdy se brány CAP Pra-
ha 8 opět naplno otevřou. Stávající situace 
a nařízení Vlády ČR nám toto zatím neumož-
ňují. Bohužel již od října jsou veškeré volnoča-
sové aktivity pro seniory na obou pobočkách 
centra aktivizačních programů pozastaveny, 
stejně tak v klubech seniorů. Věřte mi, že jsem 
se snad nikdy tolik netěšila, až si spolu vytvoří-
me něco milého na tvořivé dílně. I přesto 
můžete zůstat s CAP Praha 8 ve spojení.

CAP Praha 8 zde pro vás existuje již 13 let, 
kdy jsem ho pro vás v roce 2008 založila jako 
centrum volného času, v roce 2013 pak 
přibyla i druhá pobočka v Bohnicích. Před 
těmi 13 lety jsem vytvořila i oranžové logo, 
tehdy doslova na koleni, avšak technické 
požadavky internetu se posunuly a s nimi 
i potřeba vzniku nového loga. A protože byla 
založena facebooková stránka CAP Praha 8 
(https://www.facebook.com/cappraha8), na 
kterou vás tímto srdečně zvu, muselo vznik-
nout i nové modročervené logo. Budeme se 
těšit na vaše komentáře, pod obsahem, 
který plánujeme vytvářet pestrý a pro vás 
šitý na míru. 

S úctou, 
Vladimíra Ludková, místostarostka, 

 a celý tým CAP Praha 8 

PŘÍSTUP NA INTERNET
Obě pobočky CAP Praha 8 jsou otevřeny od 
pondělí do pátku v době od 7:30 do 15 ho-
din. Pracovnice CAP zde jednotlivým klien-
tům umožňují přístup na internet, pomáha-
jí jim vyhledat potřebné informace 
a poskytují telefonickou podporu osamě-
lým klientům. 

VÝUKA CHYTRÝCH TELEFONŮ
Chcete se naučit používat chytrý telefon? 
Naučíme vás to. Výuka probíhá individuálně 
a je nutné se předem telefonicky přihlásit. 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ NA ŽIDLI
Individuálně a po předchozí telefonické 
domluvě probíhá v učebnách i zdravotní 
cvičení na židli. Pokud tedy potřebujete 
procvičit tělo a nevíte, jak na to, naučíme vás 
základní cviky, které pak můžete cvičit 
i doma. Inspiraci najdete rovněž na nové 
facebookové stránce CAP Praha 8, kam bylo 
vloženo video pro domácí cvičení, které 
vzniklo ve spolupráci místostarostky Vladi-

míry Ludkové (ODS) a organizací Cerebrum 
na míru přímo pro vás. 

PŮJČOVÁNÍ KNIH
Na pobočkách CAPu si klienti mohou krát-
kodobě zapůjčit knihy. Jedná se o malé 
knihovny, čili využití této služby je vhodné 
spíše pro nenáročné klienty, kteří si vyberou 
z dostupného množství bez požadavku na 
konkrétní titul. 

SETKÁVÁNÍ VRSTEVNÍKŮ
Nově CAP v učebnách umožňuje setkávání 
dvou klientů – seniorů, kteří zde mohou 
strávit nějaký čas a popovídat si se svým 

vrstevníkem v teple. Prakticky se jim nahra-
zuje prostor kavárny, aby se nemuseli schá-
zet na ulici, ale teplé nápoje se nepodávají. 
Podmínkou je samozřejmě přísné dodržení 
hygienických podmínek (rouška, rozestup 
a použití dezinfekce) a také předchozí telefo-
nická domluva s pracovnicí CAP.

DOMÁCÍ AKTIVIZACE
Kromě výše uvedených aktivit CAP poskytu-
je i novou terénní sociální službu „Domácí 
aktivizace“, která byla spuštěna v lednu. 
Pracovnice CAP docházejí přímo ke klientovi 
domů, tam si s ním povídají, provádějí zdra-
votní cviky, trénují paměť a pomáhají řešit 
složitou životní situaci. Po dobu trvání 
nouzového stavu je však tato služba omeze-
na. Do domácností se nyní nevchází, klienti 
se pouze doprovází na procházku. Jakmile se 
situace zlepší, bude se služba provozovat 
v plném rozsahu a CAP zařadí i dobrovolní-
ky v seniorském věku, kteří izolovaným 
klientům vyplní volný čas povídáním, hra-
ním her či společnou procházkou.

PODĚLTE SE O SVÉ TVOŘENÍ
Protože je mezi vámi, našimi klienty, celá 
řada těch, co si doma tvoří pro radost, poděl-
te se o fotografie svých výrobků. Na vaše 
fotografie se těší místostarostka Vladimíra 
Ludková na svém e-mailu: vladimira.ludko-
va@praha8.cz. Ta bude fotky vkládat na 
facebookovou stránku CAP Praha 8 a pro 
prvních deset odesilatelů si připravila malé 
překvapení. 

INSPIRUJTE SE
Na nových facebookových stránkách CAP 
Praha 8 najdete vedle pestrého obsahu nejen 
o dění v CAPu rovněž výtvarné postupy na 

jednoduché praktické výrobky. Miniseriál 
s názvem Tvořivý šuplík pro vás bude při-
pravovat Vladimíra Ludková. A určitě se 
těšte i na výtvarné výzvy i krásné ceny pro 
všechny tvořivé. 

SOUTĚŽTE S NÁMI
Ještě pár dní to vypadá na teplý čaj,  
deku a voňavou novou knížku. Tak  
s námi jednu vyhrajte. Připravili jsme pro 
vás „doplňovačku“, jejíž znění prosím 
zasílejte na adresu místostarostky Ludko-
vé, která třem vylosovaným nadělí knižní 
ceny. Doplňovačku najdete na této 
dvoustraně. 

Centrum aktivizačních 
programů 

Zůstala vám po Vánocích nová kniha, 
kterou jste už doma měli? Rádi se ji 

ujmeme a obohatíme o ni naše knihov-
ničky na pobočkách Centra aktivizačních 
programů pro seniory. Prosíme však jen 
o nové či novější knihy. Pište na e-mail: 

cap@sospraha8.cz. Děkujeme.

Kontakty:
CAP Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848
CAP Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118

e-mail: cap@sospraha8.cz,  
www.sospraha8.cz

Nové facebookové stránky CAP PRAHA 8: 
https://www.facebook.com/cappraha8

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ již léta seniorům nabízí přístup na internet.
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Městská část Praha 8 prostřed-
nictvím svých příspěvkových 
organizací (Sociálně ošetřovatel-
ské služby Praha 8 a Gerontolo-
gické centrum) nabízí projekt 
„Studenti volají seniorům“. MČ 
Praha 8 takto reaguje na zvýše-
nou potřebu seniorů po sociál-
ním kontaktu v souvislosti 
s šířením onemocnění covid-19 
a s nastaveným nouzovým 
režimem, který značně omezuje 
možnosti setkávání. 

Mladí lidé, kteří se dobrovol-
ně přihlásili, zdarma kontak-
tují seniory, aby jim zpříjemni-
li čas a potěšili je v době, kdy 
zejména starší lidé mají ome-
zené kontakty.  

Jedná se o studenty vyso-
kých škol, zejména Fakulty 
humanitních studií. Všichni 
studenti mají smlouvu o praxi 
s Gerontologickým centrem 
a kontaktují telefonicky senio-
ry, kteří mají o volání zájem 

a souhlasí s předáním svého 
telefonního čísla konkrétnímu 
studentovi. 

Projekt začal během listopa-
du minulého roku a v součas-
né době je do něj zapojeno 
několik desítek studentů 
a seniorů. V dalším čísle časo-
pisu Osmička vám rádi přiblí-
žíme dosavadní zkušenosti 
účastníků projektu, jak ze 
strany studentů, tak seniorů.

Zájemci z řad seniorů o volá-
ní či bližší informace se mo-
hou obrátit na níže uvedené 
kontakty:
Michala Peškeová, Gerontolo
gické centrum
Tel.: 608 961 114  
E-mail: michala.peskeova@
gerontocentrum.cz
Renata Handlová, SOS Praha 8 
Tel.: 226 291 583 
E-mail: renata.handlova@
sospraha8.cz 

Co znamená Cent-
rum aktivizačních 
programů?
Umožňuje občanům z Prahy 8 
znevýhodněným stářím, zhorše-
ným zdravím či zdravotním 
postižením, žít plnohodnotný 
život. Pomáhá jim navazovat 
a udržovat kontakty s vrstevníky, 
nabízí jim pomoc a podporu při 
zvládání těžkostí každodenního 
života. Snahou je předcházet 
zdravotním a psychickým pro-
blémům a zabránit sociálnímu 
vyloučení. CAP působí v Praze 8 
v Kobylisích (Burešova 1151/12) 
a na bohnickém sídlišti (Mazur-
ská 484/2). Na obou místech je 
možné zapsat se do pravidel-
ných kurzů (pohybové, počítačo-
vé, jazykové, trénink paměti, 
arteterapie) a dalších volnočaso-
vých aktivit (např. přednášky, 
procházky, hudební vystoupení 
apod.) Kromě ambulantní služby, 
kdy klienti navštěvují centra, CAP 
poskytuje i službu terénní, tzv. 
domácí aktivizaci, v rámci které 
se pravidelně navštěvují klienti 
v jejich domácím prostředí. 

Kontakty:
CAP Burešova, tel.: 283 881 848,
CAP Mazurská tel.: 283 024 118,
e-mail: cap@sospraha8.cz,  
www.sospraha8.cz

1. tvůrčí dílna
2. klient CAP
3. procvičování mozku jinak
4. mezinárodní jazyk
5. CAP v Ďáblicích - název ulice
6. meditační cvičení
7. místo pro setkávání

8. svět vůní
9. synonymum - krásné
10. šití z kousků látky
11. CAP v Bohnicích - název ulice
12. chůze s hůlkami
13. zábavná hra o ceny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Znění doplňovačky e-mailem zaslat na vladimira.ludkova@praha8.cz, případ-
ně zatelefonovat na 222 805 168. Tři vylosovaní obdrží knižní odměny, které 
věnovala místostarostka Vladimíra Ludková. V tomto čísle můžete vyhrát 
detektivky od českých autorů. 

Cerebrum pomáhá 
nejen o Vánocích

 n Spolupráci mezi organizací Cerebrum a CAP odstartoval 
vánoční projekt  Srdce osmičky, kde jako přání několikrát 
zazněla fyzioterapie pro pár klientů Centra aktivizačních 
programů. Právě organizace CEREBRUM, která pomáhá oso
bám po poranění mozku, splnila vánoční přání klientů a bez
platně vyslala svou fyzioterapeutku do jejich domácího 
prostředí.

Jedním z obdarovaných klientů 
byl Jiří Beránek. Fyzioterapeut-
ku několikrát chválil, její návště-
va ho velmi povzbudila, nyní 
pravidelně cvičí sám a chystá se 
zakoupit další lekce terapie. Paní 
M. K., další obdarovaná, byla 
s fyzioterapií také moc spokoje-
ná a chválila lektorku za milý 
přístup.            

Splněním vánočního přání 
však spolupráce těchto organiza-
cí nekončí. V lednu navštívily 
Cerebrum postupně všechny 
pracovnice CAP specializované 
na domácí aktivizaci. Ergotera-
peutka Borbála Kiss-Szemán je 
zde naučila nejdůležitější zdra-
votní cviky a také poskytla 
různé tipy a rady, které mohou 

seniorům v domácnosti usnad-
nit život. V plánu je další školení 
a hlubší provázání našich služeb. 
Tým pracovnic CAP bude s ra-
dostí doporučovat svým klien-
tům služby organizace Cereb-
rum v oblasti fyzioterapie, 
logopedie, psychologie a klien-
tům Cerebra bude v případě 
zájmu pomáhat se zapojením do 
volnočasových aktivit s jejich 
vrstevníky. 

CO JE CEREBRUM?
Cerebrum založili v roce 2007 
rodinní příslušníci osob, které 

utrpěly těžké poranění mozku. 
Aktuálně pomáhá klientům, 
kteří potřebují pomoc psycholo-
ga, logopeda, fyzioterapeuta. 
Forma pomoci je neakutní péče 
formou individuálních a skupi-
nových terapií. Hlavním cílem je 
zvyšovat povědomí české veřej-
nosti o širokém spektru násled-
ků poškození/poranění mozku 
a možnostech rehabilitace. 
Poskytuje poradenství v této 
oblasti a provádí vlastní terape-
utickou činnost u klientů v do-
mácím prostředí. V týmu je 
psycholog, ergoterapeut, logo-
ped, poradce pro pečující a osoby 
s vlastní zkušeností s tímto 
onemocněním. Klienty jsou lidé 
po mozkové příhodě (iktus), po 
úrazech (nehody, pády při sportu 
a podobné) nebo s následky po 
léčbě zhoubných chorob. 

V případě zájmu volejte  
775 577 701 (po–čt, 10 až 16 ho- 
din) a až to bude možné, navštiv-
te sídlo v Křižíkově ulici 56/75 
v Karlíně.

Podpůrné telefonické 
hovory pro seniory

Vyluštěte doplňovačku 
a získejte detektivku
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI

 `ELEKTRIKÁŘ VESELÝ.  
Tel.: 602 881 859

 ` INSTALATÉR ŠVÁRA.  
Tel.: 728 324 916

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

 ` INSTALATÉR – TOPENÁŘ 
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy 
a montáž vodovodních baterií, 
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, 
vodoměrů, kohoutů včetně 
dodání. Tel.: 603 421 968,  
283 881 375.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz

 `ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO 
POTRUBÍ A KANALIZACE, 
veškeré instalatérské práce, 
topenářské práce. Nepřetržitě! 
Rekonstrukce koupelen a by-
tových jader. Tel.: 603 421 968, 
283 881 375

 `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.  
Tel.: 604 516 344

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

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

 `REKONSTRUKCE BYTŮ, 
bytových jader, malování,  
www.malreko.cz, tel.: 603 410 942

 `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.  
Tel.: 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

 `MALÍŘ, LAKÝRNÍK,  
tel.: 605 015 145

 `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

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

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

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

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

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

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

SLUŽBY

 `DÁMY S LUXEM - čištění 
koberců a sedaček profi strojem 
KÄRCHER. Praxe 8 let.  
Tel. 732 212 022 

 `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

 ` 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.

 `VÝROBA, OPRAVY, MONTÁŽ 
ŽALUZIÍ, ROLET, sítí do oken, 
spouštěcích garnyží. Prodej 
drobného železářského zboží. 
U Pazderek 146, P 8,  
tel.: 774 858 102

 `KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
STROMŮ A KEŘŮ VČ. ODVOZU. 
TEL: 604 512 297

 ` 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

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

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

 `HODINOVÝ MANŽEL 
ELEKTRO, VODA A DALŠÍ 
PRÁCE. 40 let praxe na rek. bytů. 
Tel.: 602 366 135

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

 `KOTEL-KARMY-VAFKY-
SPORÁKY kvalitní a rychlý servis. 
PLYNEL.CZ. Jiří Kudela.  
TEL.: 776 120 919 info@plynel.cz

 `NON STOP - ELEKTROPRÁCE 
Tel.: 603 382 746, 775 910 853

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

REALITY POPTÁVKA

 `VÝKUP BYTŮ PRAHA. 
MOŽNOST BYT NADÁLE UŽÍVAT.  
Vykupujeme byty i s dluhy 
nebo v exekuci. Platba ihned 
v hotovosti. Tel.: 739 665 455

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

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

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

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

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

REALITY SLUŽBY

 `MARTIN KRATOCHVÍL – REA- 
LITNÍ MAKLÉŘ NA DOPORUČENÍ 
pro Prahu 8. Osobní přístup. 20 let  
zkušeností na trhu. NEJVÝHOD-
NĚJŠÍ CENY při prodeji a pro-
nájmu vaší nemovitosti. Zdarma 
tržní odhad a poradenství. Spoleh- 
livost. www.martinkratochvil.cz.  
Tel.: 777 150 350

REALITY PRONÁJEM

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

 `Pronajmu zrekonstruovaný byt 
3+1, Praha 8 ulice Přádova. Možno 
pronajmout i s garáží. RK nevolat

 `PRONAJMU POSLEDNÍ 
VOLNÉ KRYTÉ garážové stání 
(kamery) u metra Ládví.  
Tel: 777 003 033

NÁKUP – PRODEJ

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

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

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

KRÁSA

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

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

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

VÝUKA – KURZY

 `DOUČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA NA  
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. www.top-
doucovani.com, Tel. 737 112 013

 ̀Výuka kytary začátečníci a pokro- 
čilí. Hnězdenská. Tel.: 736 287 212

NABÍDKA PRÁCE

 `ZAHRADNICKÁ FIRMA přijme 
pracovníka údržby zeleně. Sekání 
trávy, řez živých plotů, pomocné 
práce. Tel.: 724 006 275,  
info@pvj-group.cz

 `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
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Zapojte se do našeho projektu a pomůžeme Vám.

Osoby s duševním onemocněním vedeme k samostatnosti  
a lepšímu zapojení do každodenního života. Zaměřujeme se na 
komplexní podporu prostřednictvím neurostimulačních cvičení, 
individuální a skupinové psychoterapie. Využíváme i metodu 
biofeedbacku. V rámci podpory může klient využít i odborníky 
multidisciplinárního týmu.

Rodině rovněž zajišťujeme podporu odborníků multidisciplinár-
ního týmu. Ti pečujícím poskytují konzultace ohledně řešení 
různých situací při péči, a to i ve svépomocných skupinách či 
skupinové psychoterapii. Pořádáme také minikurzy na témata, 
jež rodiny samy označí za potřebné řešit. 

Projekt je určen lidem s duševním onemocněním starším 18 let 
a jejich rodinám žijícím v Praze. Veškeré aktivity jsou v rámci 
projektu poskytovány zcela ZDARMA. 

Pečujete o osobu s duševním one-
mocněním, nebo jím sami trpíte?

Projekt Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním
CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011252

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

rodinazakladpece@a-doma.cz +420 725 319 208a-doma.cz

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

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

VÝZVA

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968 

283 881 375

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

Podrobnější informace o pozicích na 
https://bohnice.cz/o-nemocnici/kariera/

https://www.jobs.cz/prace/?company%5b%5d=4072118
Kontakt: Mgr. Machocký, tel.: +420 725 827 015

E-mail: daniel.machocky@bohnice.cz

www.bohnice.cz

NABÍZÍME:
 zázemí silného státního zdravotnického zařízení  odpovídající finanční ohodnocení na základě 

předchozí praxe (dle platových tarifů) a zaměstnanecké výhody  příležitost pro samostatnou tvůrčí 
práci  profesní vzdělávání  stravenky na základě délky odpracované směny až do 110 Kč 

 MultiSport Karta s příspěvkem zaměstnavatele  příspěvek na penzijní připojištění  možnost 
rekreace ve vlastních zařízeních (Jizerské hory, Jižní Čechy)  možnost sportovního vyžití v areálu  

možnost ubytování v ubytovně, po zapracování možnost získání služebního bytu.

V RÁMCI DOPLŇOVÁNÍ NAŠEHO TÝMU HLEDÁME VHODNÉ UCHAZEČE/
UCHAZEČKY NA OBSAZENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRACOVNÍCH POZIC:

VŠEOBECNÁ SESTRA, PRAKTICKÁ SESTRA 
VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

ZUBNÍ LÉKAŘ 
VEDOUCÍ LÉKÁRNY - ODBORNÝ ZÁSTUPCE 

PRO PRACOVIŠTĚ CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ:

LÉKAŘ PSYCHIATR - CDZ BRANDÝSKO
KLINICKÝ PSYCHOLOG - CDZ PRAHA 9, CDZ BRANDÝSKO

VŠEOBECNÁ SESTRA (SPECIALIZACE PSYCHIATRIE) - CDZ Praha 9 

92x130-pnb-nabidka-prace-unor-2021.indd   1 11.2.2021   12:04:45

placená inzerce

placená inzerce
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Společenská rubrika

Září 2020
Horák Matyáš

� Rudovský Richard

Tvrzník Jonáš

Říjen 2020
Daníková Ema

Kalinová Liliana

Žilka Jáchym

Listopad 2020
Černý Michal

� Mozga Marek

Prosinec 2020
Novotná Nina

Pícha Patrik

Leden 2021
Janek Jakub

Smolová Josefína

� Vácha Dominik 

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

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

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

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

•  Fotografie a text zveřejňujeme jak v tištěné podobě 
časopisu Osmička, tak v elektronické verzi umístěné na 
webových stránkách www.mesicnikosmicka.cz.

•  Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do tří 
měsíců věku v době uveřejnění. Dále zveřejňujeme jméno 
a příjmení u dětí do šesti měsíců věku, ostatní pouze 
pokud je volné místo.

JUBILEA
Únor 2021
Dne 9. února oslavila paní 
Marie Lánová z Čimic 100. na-
rozeniny. Milá mamko, přeje-
me Ti hodně zdraví a dobrou 
pohodu do dalších let. Dcera 
Alena s manželem Václavem 
a celou rodinou. 

Dne 26. 2. oslavila Kateřina 
Gregorová krásné 95. naroze-
niny. Všechno nejlepší, hlavně 
hodně zdraví a pohody přejí 
dcery Marie a Kateřina s rodi-
nami, tři vnučky a šest prav-
noučat. 

Čestné občanství je možné 
udělit fyzické osobě za života 
nebo in memoriam. Může se 
jednat nejen o občana České 
republiky, ale i o cizince nebo 
osoby bez státní příslušnosti, 
která se významnou měrou 
zasloužila zejména o rozvoj 
městské části, dosáhla vý-
znamných výsledků ve svém 
oboru či vykonala pro společ-
nost záslužný či hrdinský čin 
a zároveň se tato osobnost, 
její působení či čin vztahuje 
k Praze 8. 

Občané ČR, členové zastu-
pitelstva městské části, 
organizace, instituce, společ-
nosti, spolky a sdružení, 
vysoké školy, vědecké ústavy 
a další subjekty mohou 

předkládat písemný návrh 
prostřednictvím Odboru 
kultury, sportu, mládeže 
a památkové péče Úřadu 
městské části Praha 8, a to až 
do 31. března kalendářního 
roku, ve kterém bude zastu-
pitelstvo rozhodovat o uděle-
ní čestného občanství. 

Návrh na udělení čestného 
občanství musí obsahovat 
podrobné zdůvodnění zásluh 
navrhované fyzické osoby, 
pro něž by mohlo být čestné 
občanství uděleno. V případě 
žijící navrhované osoby musí 
návrh dále obsahovat její 
souhlas a v případě návrhu 
na udělení čestného občan-
ství in memoriam souhlas 
dědiců navrhované osoby. 

ČESTNÁ OBČANSTVÍ

Navrhněte 
významnou osobu

 n I v roce 2021 se radnice chystá ocenit významné osob
nosti spojené s osmou městskou částí. A podle pravidel 
přijatých Zastupitelstvem MČ Praha 8 můžete osobnost 
Prahy 8 navrhnout i vy.
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Servis

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

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

Lokalita Datum Čas

Libišská 1. 3. 13:00–17:00

Přemyšlenská x Služská 1. 3. 14:00–18:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 3. 3. 14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská 3. 3. 13:00–17:00

Uzavřená 3. 3. 15:00–19:00

Sopotská x Bydhošťská 4. 3. 13:00–17:00

Na Přesypu x Pod Přesypem 4. 3. 14:00–18:00

Na Hranicích x Kočova 5. 3. 13:00–17:00

Pernerova x Kollárova 5. 3. 13:00–17:00

U Draháně 163/9 5. 3. 14:00–18:00

Petra Slezáka x Urxova 6. 3. 08:00–12:00

Janečkova 6. 3. 10:00–14:00

Korycanská x K Ládví 8. 3. 13:00–17:00

V Zahradách x Na Sypkém 9. 3. 13:00–17:00

Na Pěšinách x Pod Statky 10. 3. 13:00–17:00

Na Truhlářce x Valčíkova 10. 3. 14:00–18:00

Na Truhlářce (parkoviště ) 11. 3. 13:00–17:00

U Pekařky 11. 3. 13:00–17:00

Hlivická 10 11. 3. 14:00–18:00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou 
a Valčíkovou)

12. 3. 13:00–17:00

Gdaňská x Toruňská 12. 3. 13:00–17:00

Lokalita Datum Čas

Chaberská x Líbeznická 13. 3. 08:00–12:00

Tanvaldská (proti domu č. 1) 13. 3. 09:00–12:00

Burešova 15. 3. 16:00-20:00

Služská x Přemyšlenská 15. 3. 16:00-20:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 16. 3. 14:00–18:00

Drahorádova 17. 3. 13:00–17:00

Stejskalova x U Rokytky 17. 3. 13:00–17:00

V Nových Bohnicích x K Farkám 17. 3. 14:00–18:00

Pekařova x Jestřebická 18. 3. 12:00–16:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 18. 3. 14:00–18:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 19. 3. 13:00–17:00

Mlazická 19. 3. 13:00–17:00

Křivenická x Čimická 19. 3. 14:00–18:00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 20. 3. 08:00–12:00

Petra Bezruče x U Pískovny 20. 3. 10:00–14:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí 22. 3. 14:00–16:00

Braunerova x Konšelská 22. 3. 13:00–17:00

Dolejškova x U Slovanky 23. 3. 13:00–17:00

Roudnická (za Bešťákovou) 23. 3. 13:00–17:00

Hnězdenská x Olštýnská 23. 3. 14:00–18:00

Na Pecích x Chaberská 23. 3. 14:00–18:00

Pernerova x Peckova 24. 3. 13:00–17:00

Podhajská pole 24. 3. 14:00–18:00

Třeboradická x Košťálkova 25. 3. 13:00–17:00

Trojská x Nad Trojou 25. 3. 14:00–18:00

Chorušická x K Mlýnu 26. 3. 13:00–17:00

Kašparovo náměstí – u školy 26. 3. 14:00–18:00

Pakoměřická x Březiněveská 26. 3. 14:00–18:00

Ke Stírce x Na Stírce 27. 3. 08:00–12:00

Prosecká x Františka Kadlece 27. 3. 09:00–13:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou 29. 3. 16:00-20:00

Na Žertvách x Vacínova 29. 3. 13:00–17:00

K Haltýři x Velká skála 30. 3. 14:00–18:00

Pekařova x Jestřebická 30. 3. 13:00–17:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 31. 3. 13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 31. 3. 13:00–17:00

Lokalita Datum Čas

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 14. 3. 09:00–12:00

Turská x K Větrolamu 14. 3. 13:00–16:00

Fořtova x Do Údolí 21. 3. 09:00–12:00

Havlínova x Klíčanská 21. 3. 13:00–16:00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 28. 3. 09:00–12:00

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

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 16. května 2021
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

14. a 15. června 2021
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Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými 
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.
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Gastronomie

vyrobit vynikající oleje a octy. 
Nejjednodušší je zbytky zeleni-
ny uvařit a použít z ní alespoň 
vývar.

Ale ani slupky do koše nepat-
ří! Dají se sušit, rozmixovat na 
prach a používat jako koření.

Sušené a drcené slupky z citru-
sů se báječně hodí do domácích 
čajů nebo jako součást citruso-
vých solí. Ty pak lze použít přede-
vším na ryby a exotická masa.

Dnes si uděláme jednoduchý 
recept na masovou pomazánku 
a budu rád, podělíte-li se se 
mnou o své nápady, jak chytře 
zpracováváte své „zbytky“ z ku-
chyně vy.
Kdyby vás napadlo něco, co byste 
chtěli, abych vám v časopise 
Osmička v budoucnu uvařil, klidně 
mi to napište na e-mail: sefkucha-
ruvdenik@gmail.com.

Radek Pálka

Zero waste není jen, řekněme, 
módní trend, ale já sám bych byl 
rád, kdybychom to všichni vní-
mali jako filozofii a běh byť na 
dlouhou, ale smysluplnou trať.

Naše babičky moc dobře věděly, 
jak s potravinami naložit. Zavařo-
valy, sušily, nakládaly do soli, 

fermentovaly (kvasily). 
Zkrátka a dobře zužitkova-
ly vše. A pokud už to nešlo 
jinak, zbytky se daly slepi-
cím, nebo na kompost. 
Jinými slovy žily v duchu 
zero waste, aniž by to 
vnímaly jako módní trend. 
Byly takto zvyklé.

Proto jsem se rozhodl 
několik svých receptů 
věnovat právě tomuto 
tématu a budu šťastný, 
najdou-li se další násle-
dovníci, kteří budou nad 
tím, co vyhodí, přemýšlet. 
Chce to ovšem trochu 
práce a spoustu 
kreativity.

Zelenina a ovoce se 
často dají zpracovat 
doslova do posledního 
zrníčka. Odkrojky, listy, 
košťály a stonky můžete 
odšťavnit nebo použít na 
pesta či bylinkové omáč-
ky. Z běžně vyhazova-
ných částí rostlin lze 

Nulový odpad je něco, co si mnozí 
z nás nedovedou představit. 
Přesto to lze. Stačí se jen zamys-
let. Neházet vše automaticky do 
koše, ale přemýšlet nad zbytky. 
Jestli se skutečně jedná o nepou-
žitelný zbytek, nebo o surovinu, 
kterou lze dál využívat.

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Vařme s pokorou k přírodě. 
Přirozeně a beze zbytků

 nVaření beze zbytku. V podstatě ideál každého kuchaře 
a kuchařky. Nejen doma, ale i v našich profesionálních kuchy
ních. Dnes se tomu říká „zero waste“, ale vždycky to znamena
lo jedno jediné. Vařit beze zbytků, přirozeně, levně a s poko
rou k přírodě.

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

Pomazánka ze zbylého pečeného masa
SUROVINY:
  200–250 g pečeného masa případně 

i se šťávou z výpeku
 1–2 ks naťové cibulky
 2 ks natvrdo uvařená vejce
 1 ks kyselé okurky
 1–2 lžíce dijonské hořčice
 pažitka  (sádlo)  pepř  sůl

POSTUP:
1. Pečené maso pomeleme, najemno 
nasekáme naťovou cibulku, pažitku, natvrdo 
uvařená vejce a kyselou okurku
2. Přidáme dijonskou hořčici, sůl a pepř, vše 
promícháme a dochutíme
3. Pokud je maso sušší a nemáme výpek, 
přidáme lžíci povoleného sádla.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU  
(SNADNÉ)

Výherci, kteří získávají dárkové certifikáty společnosti 
Sportisimo v hodnotě 500 korun, jsou:

Klára Bočková, Libeň

Zdeněk Ruta, Kobylisy

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

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

49 2

82

94 6 7 1
8

1

vylosovaní výherci získají
knihu Bohumila Hrabala 

Milý Karle – 7 dopisů 
příteli Karlu 
Maryskovi

V tajence najdete dokončení jednoho z citátů prozaika 
a nejpřekládanějšího českého autora 20. století 
Bohumila Hrabala. Od jeho narození koncem března 
uplyne 107 let. 

Správné znění tajenky z únorového čísla, citát Fjodora 
Michajloviče Dostojevského. 

„Hlupák, který poznal, že je hlupák, už není hlupák.“
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Inzerce

Jsem SENIOR 80+ z Prahy 8
CHCI SE NECHAT NAOČKOVAT proti KORONAVIRU

Nemám přístup na
internet. ZAVOLÁM

pro registraci 

Mám přístup na
internet

1221 - bezplatná
celostátní linka nebo

800 160 166 - bezplatná
linka pro Prahu

Zaregistruji se na
stránkách

registrace.mzcr.cz
nebo crs.uzis.cz

Mám rezervovaný termín - špatně
se pohybuji, nezvládnu se dostavit

na očkování - poprosím svého
praktického lékaře o zajištění
odvozu prostřednictvím sanity

Jsem senior 80+ z Prahy 8 a je toho na mě moc,
potřebuji poradit, nedaří se mi zajistit dopravu -

využiji každý všední den od 9 do 16 hodin 

Seniorské linky MČ Praha 8
601 263 294
601 263 290
601 263 291
601 263 292

Odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8


