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Inzerce Vydává městská část Praha 8, 
plnobarevný tisk, náklad 64 200 výtisků,  
zdarma distribuován na všechna 
doručovací místa v Praze 8,  
formát 210 x 297 mm.

Cena 2. a 4. obálky (1/1 strany): 70 000 Kč,
cena 3. obálky (1/1 strany): 60 000 Kč.

Řádková inzerce:
• 85 Kč za řádek o 30 znacích

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Slevy (nevztahuje se na řádkovou inzerci):
• 3 a více opakování inzerátu: 10 %
• 6 a více opakování inzerátu: 20 %
• 9 a více opakování inzerátu: 35 %
• navíc agenturní provize: 15 %

OSMIČKA – měsíčník městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
e-mail: inzerce@praha8.cz  •  www.praha8.cz
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1/1 strany
188 x 264 mm

55 000 Kč

1/2 strany
92 x 264 mm

27 500 Kč

1/2 strany
188 x 130 mm

27 500 Kč

1/3 strany
59 x 264 mm

18 500 Kč

1/3 strany
188 x 86 mm

18 500 Kč

1/4 strany
92 x 130 mm

14 000 Kč

1/4 strany
188 x 63 mm

14 000 Kč

1/8 strany
92 x 63 mm

7 000 Kč

1/9 strany
61 x 86 mm

6 500 Kč

1/16 strany
44 x 63 mm

3 500 Kč

1/16 strany
92 x 30 mm

3 500 Kč

1/32 strany
44 x 30 mm

2 000 Kč

CENÍK INZERCE
MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI  PRAHA 8
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5 VODÁRENSTVÍ
Pražané si připlatí, cena kubíku od nového 
roku vzroste na 108 korun

7 PODNIKÁNÍ
Provozujete u restaurace zahrádku?  
Pozor na nová pravidla

8 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Záměr experimentální modulární stavby 
dočasného využití na kobyliském sídlišti  
se radnici nelíbí

10 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Libeňský most byl tématem komunálních 
voleb v roce 2018. Jak hodnotíte dnes 
uskutečněné kroky hlavního města Prahy?

24 SENIOŘI
Kompletní programy tří center  
aktivizačních programů

27 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu

31 ZÁBAVA
Vyluštěte tajenku a získejte zajímavé ceny

17 SPORT
Mladé softbalistky skončily na světovém 
šampionátu v Peru na pátém místě

8 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Immorent prodal objekt nákupního 
střediska u metra Invalidovna skupině 
Trigema
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Slovo starosty Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
máme tu nový rok a já pevně věřím, že ten už bude opravdu lepší než poslední 
dva, které máme za sebou. Z celého srdce to přeji nám všem. 

Adventní období v závěru roku mi přineslo několik radostných chvil. A to 
především úspěch charitativního projektu Srdce osmičky, který již podruhé 
zorganizovala paní místostarostka Vladimíra Ludková. Podařilo se obdaro-
vat ty, jejichž situace není dobrá a nemohou si často dovolit třeba nové oble-
čení. Jsem opravdu ze srdce rád, že se mezi námi našlo tolik lidské sounáleži-
tosti. Chtěl bych tímto všem, kteří se na projektu podíleli, upřímně 
poděkovat. 

Podruhé jsem podobně hezký pocit prožíval na charitativním koncertu Aleše 
Brichty v Libeňském světě, kde se podařilo shromáždit velmi pěknou sumu, 
která putuje osmičkovému Klokánku. Jak je vidět, rockeři, ale nejen oni, mají 
dobré srdce.

Co mě však poněkud rmoutilo, bylo agresivní chování, doufám, menšiny 
pacientů s koronavirem, o které se obětavě a ze všech sil starají zdravotníci 
v nemocnici Na Bulovce. Proto jsem nemocnici navštívil, lékařům, sestrám 
a všem, kteří vykonávají obrovsky náročnou práci na covidových odděleních, 
jsem veřejně poděkoval. Naši podporu si zcela jistě zaslouží, podobně jako tomu 
bylo v začátcích pandemie. 

Prosinec mi však dodal 
víru, že v novém roce 2022 
už bude lépe. A zároveň 
mi dodal chuť do další 
práce, aby se nám všem 
žilo v Praze 8 dobře. 

Milí spoluobčané, do 
roku 2022 vám přeji 
pevné zdraví, hodně štěstí 
a mnoho radosti. 

 Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Jde o trojstrannou dohodu mezi 
městskou částí Praha 8, Metro-
stavem Alfa a hlavním městem 
Praha. Tímto krokem končí 
několikaleté trápení s dědictvím 
po minulé politické reprezentaci, 
která nedořešila právní spory 
s Metrostavem, zanechala prázd-
né torzo rozestavěné budovy, 
kdysi zamýšlené nové radnice 
Prahy 8, a také téměř prázdnou 
obecní pokladnu MČ Praha 8. 

Napříč všemi politickými 
kluby v zastupitelstvu Prahy 8 
se tak dlouhou dobu hledala 
shoda a v mezích možností 
ideální řešení. Vznikl i Výbor pro 
Novou Palmovku, který mimo 
jiné zadal zpracování analýzy 
možných řešení torza radnice od 
renomované mezinárodní 
společnosti.

Starosta Ondřej Gros (ODS) 
upozornil, že se jedná o kompro-
mis. „Na základě dohody poskyt-
ne hlavní město Praha městské 
části Praha 8 finanční prostřed-
ky ve výši 550 milionů korun, 
které budou využity zejména na 
rozvoj školských areálů a rekul-
tivaci veřejných prostranství. 
Finanční prostředky bude měst-
ská část dostávat po částech 

v následujících pěti letech. 
Zároveň hlavní město odpustí 
městské části dluh 250 milionů 
korun. Myslím, že je dojednáno 
rozumně, že to bude rozloženo 
do pěti let. Tak i nové vedení 
bude moci počítat s tím, že 
dostane část těch finančních 
prostředků," řekl starosta Ond-
řej Gros. 

LIBEŇ

Město převzalo nedokončený 
projekt Nová Palmovka

 nPřevod projektu Nová Palmovka do rukou hlavního města 
je u konce. Začátkem prosince narovnání a vypořádání práv 
a povinností souvisejících s objektem odsouhlasilo Zastupi-
telstvo MČ Praha 8, několik dní poté i zastupitelé hlavního 
města. 

Dohoda má pomoci ucelené-
mu rozvoji Palmovky a povede 
k dořešení celé této lokality. „Na 
koordinovaném rozvoji území 
pracujeme intenzivně již více 
než rok. Nyní se otevírá vzhle-
dem k větší investiční možnosti 
hlavního města Prahy možnost 
propojení s novou městskou 
čtvrtí na Palmovce, která přinese 
novou multifunkční čtvrť oprav-
du krátkých vzdáleností,“ sdělil 
1. náměstek primátora pro 
územní rozvoj Petr Hlaváček 
(Spojené síly pro Prahu). Podle 
něj tak má Palmovka šanci 

proměnit se z jedné nejzanedba-
nějších vnitřních periferii na 
živou městskou čtvrť. 

„Je na místě poděkovat nejen 
koaličním partnerům, ale i kole-
gům z Pirátů Prahy 8, Prahy 
sobě, magistrátu a dalším, kteří 
věnovali opravdu mnoho času 
při hledání optimálního řešení 
pro Prahu 8 a projevili dobrou 
vůli a ochotu při vzájemné 
spolupráci. Společně jsme 
dokázali minimalizovat škody, 
napáchané minulým vedením 
naší městské části, a jsem 
opravdu rád, že jsme se dobrali 
výsledku, díky kterému se 
zbavíme stínu, který metaforic-
ky i doslova vrhá nedostavěná 
budova radnice na všechny 
pozitivní kroky, které na Pal-
movce plánujeme a postupně 
realizujeme,“ komentuje roz-
hodnutí zastupitelstva radní 
pro strategický rozvoj Tomáš 
Hřebík (TOP 09 + STAN).

Magistrát momentálně řeší, co 
s budovou dál. V současné době 
existují tři varianty. V budově na 
Palmovce by mohla sídlit třeba 
evropská agentura pro kosmický 
program, úředníci magistrátních 
firem nebo Praha nabídne budo-
vu v koncesi. Žádná z variant ale 
nepočítá s tím, že by se objekt 
prodal. O jeho budoucnosti by 
mělo být jasno v první polovině 
roku 2022. 

(mš,tk)OBJEKT NOVÉ PALMOVKY chátrá zhruba šest let.

STAROSTA ONDŘEJ GROS vyjádřil podporu zdravotnímu personálu nemocnice.

Starosta Prahy 8 Ondřej Gros 
(ODS) přijel osobně poděkovat 
zdravotnímu personálu Fakult-
ní nemocnice Bulovka za jejich 
náročnou práci v období koro-
navirové pandemie. „Skutečně 
od srdce vám děkuji za vaši 
práci v první linii. Máte můj 
obrovský respekt a vděk. A pro-
sím, nenechte si vaše odhodlání 
a smysluplnou práci kazit lidmi, 
bohužel i menšinou pacientů, 
kteří stále nechápou, že covid je 
skutečně vážným onemocně-
ním a hrozbou,“ řekl starosta 
Gros.

Řediteli nemocnice Janu 
Kvačkovi poté starosta Gros 
nabídl, že v by příštím roce 
městská část Praha 8 mohla 
společně s Fakultní nemocnicí 
Bulovka připravit kampaň na 
podporu očkování. „Mrzí mě, že 
je stále dost lidí, kteří prevenci 
proti covidu ve formě očkování 
zpochybňují. Myslím si, že v tuto 
chvíli nic lepšího nemáme, 
a proto se rádi připojíme ke 
všeobecné informovanosti 
a podpoře očkování,“ dodal 
starosta.

(mš)

KORONAVIRUS

Starosta poděkoval personálu Bulovky
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KRÁTCE

směřovat z vodného a stočného 
do údržby a oprav.

Město v příštím roce obnoví 
téměř 100 kilometrů sítí a 30 ob-
jektů. Současně zahájí přípravu 
a realizaci hned několika strate-
gických projektů: rekonstrukce 
a modernizace stávající vodní 
linky ÚČOV, pilotní jednotka na 
BioCNG a využití energetického 
potenciálu ÚČOV, obnova káran-
ských řadů, přivaděč z ÚV Podolí 
na VDJ Flóra, VDJ Kopanina či 
vodárenské osvětové centrum 
Hydropolis.

Průměrný Pražan utratí za 
vodné a stočné měsíčně přibliž-
ně 287 korun, což je necelých 
devět korun a třicet haléřů 
denně. Meziroční navýšení ceny 
představuje nárůst měsíčních 
výdajů za vodohospodářské 
služby o 17 korun za osobu.  (tk)

Stejně jako u ostatních vodáren 
v České republice je hlavním 
důvodem zvýšení ceny zdražení 
všech nákladových vstupů. 
K nejvyššímu nárůstu nákladů 
dochází u elektrické energie, 
chemikálií, trubních materiálů 
a stavebních prací. Současně se 
v ceně promítají i dodatečné 
provozní náklady související 
s uvedením do provozu ÚV 
v Podolí a zahájením trvalého 
provozu nové vodní linky 
Ústřední čistírny odpadních vod.

Praha bez ohledu na všechny 
negativní vlivy bude v roce 2022 
investovat historicky nejvyšší 
prostředky do rozvoje a obnovy 
svého vodárenského majetku. 

Schválený roční investiční plán 
počítá s 2,7 miliardy korun, a to 
i díky 200 milionům získaným 
z dotace Ministerstva zeměděl-
ství. Další 1,2 miliardy bude 

ZA KUBÍK PITNÉ VODY Pražané 
zaplatí už více než sto korun.

INFLACE

Kubík vody zdraží 
o šest korun

 nPražané v příštím roce zaplatí za tisíc litrů pitné vody přes 
108 korun. Meziročně se cena za vodné a stočné zvýší 
o 6,4 procenta. Se zdražením souhlasili radní hlavního města.

I v letošním roce představila 
místostarostka Vladimíra Ludková 
(ODS) dárcovský projekt Srdce 
osmičky. Druhý ročník přinesl 123 
přání, která zaslalo osm organizací 
poskytujících sociální služby 
v Praze 8. Největším dárkem byla 
skluzavka s trampolínou pro 
dětské klienty NAUTIS, nejmen-
ším dárkem byly zdravotní ponož-
ky pro klientku FOKUS Praha, 
nejplacatějším poukázka na nákup 
učebnic a přihláška na taneční 
kurz pro klienty DOM, v Kolpingo-
vě azylovém domě si mámy sa-
moživitelky přály album pro 
miminko a věci do svých budou-
cích domácností, nechyběli spací 
plyšáci, pro velký úspěch toustova-
če pro společné vaření mířil i letos 
druhý do Ruky pro život, do RUBI-
KONU byl darován třeba fén a do 
CID poukázky na kadeřnické 
služby, které pro dobrovolníky 
věnovalo SOU kadeřnické v Karlí-
ně. „Nejoriginálnějším přáním byly 
pro mě kazety do magnetofonu, 
vybavily se mi dávné pohádkové 
večery, které jsem trávila u dědova 
kazeťáku. Největší dojetí mi však 
přinesla přání klientů DOM o. s., 
byť to byly praktické dárky a pod 
jiným vánočním stromečkem by 

takové emoce nevyvolaly, čtyři 
zaslaná přání klientů DOM o. s. se 
pro mě díky připojenému příběhu 
stala motorem pro jejich splnění,“ 
doplňuje výčet dárků autorka 
projektu. 

Letošní novinkou byla tři zážit-
ková přání, která se budou plnit 
dle možností dárců, a pak účast 
pracovních kolektivů, které se na 
dárky skládaly. Takovými kolekti-
vy byly ty z ERV Evropské pojiš-
ťovny a. s., z TRIVIS – SŠV a VOŠ 
Praha, Odboru krizového řízení 

a bezpečnosti a Odboru zdravot-
nictví a sociálních služeb ÚMČ 
Praha 8. Velkou pomocí byla účast 
dvou velkých pojišťoven, již zmíně-
né ERV Evropské pojišťovny a. s. 
a pak Kooperativy, která se projek-
tu účastnila již podruhé. Poděko-
vání však patří všem dárcům 
malých i velkých dárků. 

„Druhý ročník jsem připravova-
la s obavami, současná situace 
a dlouhodobá nejistota není 
jednoduchá. S prvními rezervační-
mi emaily a také tím vším v nich 
napsaným ze mě strach opadl. 
Dárci byli úžasní, velmi nápomoc-
ní s předáváním dárků, jejich 
vánočním balením, i kolo z druhé 
ruky se podařilo díky síle sociál-
ních sítí dovézt do servisu a předat 
novému majiteli. Obrovskou 
radost jsem měla z dárců, kteří se 
účastnili již podruhé, samozřejmě 
pak z každého, kdo si internetové 
stránky alespoň prohlédl a třeba je 
poslal dál do světa. Přišlo mi 
i několik dotazů, co se stane s ne-
splněnými přáními. A pak se 
podařilo najít dárce na taneční 
kurz a speciální tašku na školní 
vybavení mladých lidí z chráněné-
ho bydlení, a mně začaly Vánoce,“ 
uzavírá Vladimíra Ludková. (tk)

CHARITA

Srdce osmičky: radost udělaly desítky darů 

Nová knihobudka 
v Burešově ulici
Nová knihobudka, kterou vyrobila 
chráněná truhlářská dílna Bona  
o. p. s., se nachází v Burešově ulici. 
Dřevěná knihobudka nahradila 
původní, která 
byla umístěna 
o pár metrů 
vedle, a muselo 
dojít k jejímu 
odstranění. 
„O odstranění 
knihobudky 
jsem se dověděla 
ze sociálních sítí, 
a protože už 
nešlo získat tu původní a přemístit 
ji, začala jsem hledat jiné řešení. 
A to se našlo umístěním u bytové-
ho domu ve správně osmé městské 
části,“ vysvětluje místostarostka 
Vladimíra Ludková (ODS). A že 
nová knihobudka již pilně slouží, je 
vidět každý den, protože u ní 
postávají diskutující, často senioři, 
kteří zde bydlí. „Když jdu kolem, 
mám radost, že se knihobudka 
stala místem debat. A samozřejmě 
nezbývá než si přát, aby sloužila 
dobře,“ řekla.  

Zábory řešte v novém 
sídle TSK
Upozorňujeme, že od poloviny 
prosince je možné uzavření nájem-
ních smluv s Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy (TSK) 
pouze v Klientském centru (https://
www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/
domu/). Vzhledem k této výrazné 
změně důrazně upozorňujeme, že 
před podáním žádosti o nájemní 
smlouvu s TSK je nutné projednat 
záměr na zvláštní užívání komuni-
kace (stavební zábory, výkopové 
práce, akce, prodejní místa, vyhra-
zená stání pro ZTP apod.), a zvláště 
pak termín, se silničním správním 
úřadem odboru dopravy, případně 
s oddělením dopravního rozvoje 
odboru dopravy. Žádosti na zvlášt-
ní užívání komunikace je třeba 
podávat s dostatečným předstihem 
(zábor ve vozovce – 30 dní; zábory 
na chodníku 14–20 dní) a komplet-
ní, tedy i s nájemní smlouvou 
s TSK, bez které nemůže být 
rozhodnutí na povolení záboru 
vydáno.

Dotace na výměnu kotlů
Kotlíkové dotace budou pokračovat 
až do roku 2022. Domácnosti 
s nižšími příjmy získají na výměnu 
starého kotle až 95procentní dotaci. 
Vyměnit si kotel s dotací budou 
moci i ostatní domácnosti. Ty 
dostanou až 50 procent na výměnu 
neekologického kotle z dotačního 
programu Nová zelená úsporám. 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
ve spolupráci se SFŽP ČR, připravu-
je na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 
dotačního programu „Zlepšování 
kvality ovzduší v hl. m. Praze – poří-
zení ekologického vytápění v do-
mácnostech“, která bude zaměřená 
na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, 
zejména u sociálně slabých domác-
ností. Více na https://www.sfzp.cz/
dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/.

(tk)

DRUHÝ ROČNÍK charitativní akce přinesl 
123 přání. 
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Doprava

Lávka v Karlíně na Rohanském 
nábřeží vyústí na cyklostezku 
vedoucí po protipovodňové 
bariéře. Zástupci hlavního města 
a realitní společnosti CA Immo, 
která v rámci projektu River City 
Prague pozemky na karlínské 
straně vlastnicky kontroluje, se 
dohodli na majetkoprávních 
podmínkách umístění lávky a na 
spolupráci v průběhu realizace 
projektu. CA Immo plánuje na 
tuto celoměstsky důležitou 
křižovatku pěších a cyklistic-
kých tras navázat jak ve směru 
jižně do Karlína, kde vznikne 
park s veřejnou zelení, tak ožive-
ním břehu řeky v rámci projektu 
Karlínská náplavka.

„Díky lávce HolKa se karlínští 
dostanou za pár minut před 
brány Holešovické tržnice. 
Urychlí taky cestu lidem z Žižko-
va. Svou polohou totiž navazuje 
na Vítkovský tunel. Získáme 
i nový bezbariérový přístup na 
ostrov Štvanice, který čeká 
celková proměna,“ řekl náměs-
tek primátora pro dopravu 
Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Městská část Praha 8 se na 
přípravě lávky podílela a v sou-
časnosti připravuje zpevnění 
cyklostezky A2, s níž bude lávka 

propojena. „V loňském roce jsme 
položili asfaltový povrch a rozší-
řili jsme na čtyři metry cyklo-
stezku A2 od Libeňského mostu 
po osu Šaldovy ulice. V letošním 
roce připravujeme stejnou 
úpravu na poslední zbývající 
úsek až k Negrelliho viaduktu. 
Zde je mlatový povrch velmi 
rozbitý, často se na něm tvoří 
kaluže a bláto. Nový povrch 
pomůže k pohodlnější jízdě 
i chůzi a díky lávce se lidé dosta-
nou z Karlína velmi komfortně 
i do Holešovic,“ uvedl Tomáš 
Slabihoudek (TOP 09 + STAN), 
radní pro dopravu.

Výstavba lávky HolKa by měla 
začít letos v zimě a potrvá 
14 měsíců. Stavbu pro město 
provede společnost Skanska, 
která zvítězila ve výběrovém 
řízení. Celá konstrukce po do-
končení překlene Vltavu v délce 
38 metrů mezi Karlínem a Štva-
nicí a 149 metrů mezi Štvanicí 
a Holešovicemi. Přemostění 
usnadní pěším i cyklistům cestu 
na ostrov Štvanice a bude dal-
ším propojením mezi městskými 
částmi, které od roku 2015 
zajišťuje také říční přívoz HolKa. 
Autorem lávky je architekt Petr 
Tej. (tk)

KARLÍN

Lávka HolKa 
se začne 
stavět v zimě

 nUž během zimy začne hlavní město stavět dlouho připravo-
vanou lávku, která spojí Karlín s Holešovicemi. Nová lávka 
nazvaná HolKa usnadní a zrychlí propojení mezi těmito dvě-
ma čtvrtěmi i s ostrovem Štvanice.

NOVÁ LÁVKA spojí Karlín s Holešovicemi.

AUTOMAT
NA FILMY
Totální improvizační nasazení diváků 
a Divadla Buchty a loutky 

Vstupné 150 Kč/100 Kč

Rezervace a prodej vstupenek: 
www.divadlokh.cz

7. 1. 2022
           19:00           19:00

Vstupné 150 Kč/100 Kč

 Foto: Lorri Lang, Pixabay 

VEŘEJNÉ 
KLUZIŠTĚ

Městská část Praha 8 pro vás na letošní zimu připravila

www.praha8.cz

Každou neděli 
od 11:00 do 12:00 

a od 15:00 do 16:00 
bezplatná výuka 

bruslení 
s profesionálním 

instruktorem 
pro všechny 

od 1 do sta let.

Löwitův mlýn

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

jsmenalede
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Kromě rozšíření minimální 
průchozí šířky chodníku z 1,5 
metru na 1,8 metru, přináší 
manuál i konkrétní příklady 
vhodného mobiliáře, technik 
zastínění, využití podest nebo 
ohrazení. Zároveň nový manuál 
požaduje, aby byla zachována 
vodicí linie pro potřeby nevido-
mých a slabozrakých osob. 
Manuál, který pomocí ilustrací 
ukazuje vzorová řešení restau-
račních zahrádek, je ke stažení 
na kultivovana.praha.eu. 

Pravidla neřeší jen technické 
a vzhledové parametry, ale 
i administrativní změny při 
podávání žádosti o umístění 
zahrádky. Jednou z nutností je 
doložení souhlasného stanovis-

ka odboru památkové péče 
Magistrátu hl. m. Prahy, pokud 
žadatel zamýšlí provozovat 
zahrádku v památkové rezervaci 
či památkové zóně. V Praze 8 se 
jedná zejména o lokalitu Karlína, 
kde v souvislosti s novými 
pravidly budou muset všichni 
provozovatelé předzahrádek 
opětovně požádat památkáře 
o stanovisko, aby předzahrádku 
posoudili podle aktuálních 
regulí. Památkáři budou na 
základě vizualizací a popisné 
dokumentace posuzovat, zda je 
restaurační zahrádka navržena 
citlivě vzhledem k památkovým 
hodnotám daného místa. 

Pro umístění restaurační 
zahrádky v památkově chráně-

V nejbližší době budou funkční 
oba informační radary na ulici 
Zenklova u tramvajové zastáv-
ky Okrouhlická. Tyto radary 
několik měsíců nefungovaly. 
„Děkujeme za upozornění 
místním občanům, na jejichž 
základě jsme požádali Technic-
kou správu komunikací o zpro-
voznění těchto radarů. Dnes už 
je opraven radar směrem z cent-
ra, v nejbližší době dojde 
i k opravě radaru do centra,“ 
uvedl Martin Jedlička (TOP 09 
+ STAN), předseda komise pro 
dopravu.

Tato zařízení slouží k preven-
ci, upozorňují řidiče na jejich 
rychlost, pokud jedou rychleji, 
než je povolených 50 km/h. 
U zastávky Okrouhlická jsou 
umístěny z důvodu zvýšeného 
pohybu chodců u přechodů na 
tramvajové ostrůvky.

(tk)

PAMÁTKOVÁ ZÓNA

Pravidla pro restaurační 
zahrádky se mění

 nHlavní město chce v památkově chráněných územích zajis-
tit kultivovanější veřejný prostor a omezit takzvaný vizuální 
smog. V roce 2020 vydal magistrát Manuál pro kultivovanou 
Prahu – Restaurační zahrádky, podle kterého se budou muset 
provozovatelé restauračních zařízení řídit již tuto sezónu. 

ném území musí žadatelé 
doložit:

1. souhlasné závazné stano-
visko odboru památkové péče 
MHMP,

2. předběžný souhlas vlastní-
ka (správce) dotčené komunika-
ce (na MČ Praha 8 vyřídíte na 
odboru dopravy),

3. nájemní smlouvu s vlastní-
kem daného pozemku (ve větši-
ně případů to je Technická 
správa komunikací, a.s.),

4. povolení pro zvláštní 
užívání pozemní komunikace 
– „zábor“ (po obstarání všech 
předchozích dokladů vyřídíte 
na odboru dopravy ÚMČ  
Praha 8).

Vzhledem k tomu, že pro 
získání výše uvedených doku-
mentů je nutné dokládat po-
vinné přílohy (zákresy, výpis 
z obchodního rejstříku nebo 
živnostenský list a další) a že 

lhůty pro vyřízení žádostí 
u uvedených institucí činí 
30 dní a u složitějších případů 
i 60 dní, doporučujeme nene-
chávat vyřizování na poslední 
chvíli a na letošní sezónu se 
připravit s předstihem. Záro-
veň se budou žádosti o nájemní 
smlouvy s TSK podávat pouze 
na jejich Klientském centru na 
adrese Veletržní 1623/24, 
170 00 Praha 7 – kompletní 
informace zde: 

Potřebné 
informace a for-
muláře nalezne-
te také na webo-
vých stránkách 
MČ Praha 8 
(praha8.cz/Doprava-komunika-
ce), případně kontaktujte Odbor 
dopravy ÚMČ Praha 8 - Odděle-
ní silničního správního úřadu, 
Irenu Kratochvílovou, tel. č.:  
222 805 673, e-mail: irena.kra-
tochvilova@praha8.cz. (red)

PREVENCE

Další informační radar u Okrouhlické se opraví

V DOBĚ UZÁVĚRKY tohoto vydání Osmičky byl již v provozu radar ve směru z centra.
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Územní rozvoj

 nModernizace dosud nevlídného místa 
přímo na metru Invalidovna se ujme 
investiční skupina Trigema, která poze-
mek koupila od původního majitele, 
společnosti Immorent. 

Trigema naváže na původní záměr Immo-
rentu a rozšíří ho o rezidenční bydlení. 
Původní hygienicky nedostačující objekt 
současného nákupního střediska tak čeká 
proměna v modernější a pohodlnější 
místo. 

„Díky změně vlastníka má nyní městská 
část šanci připomínkovat projekt při jeho 
plánování, a vyslyšet tak podněty občanů 
z přilehlé lokality. Se společností Trigema 
aktivně jednáme o budoucí podobě okolí 
metra Invalidovna a plánujeme mimo jiné 
i participativní setkání s místními,“ komentu-
je radní pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík 
(TOP 09 + STAN).

Nedílnou součástí projektu skupiny Trige-
ma je odstranění zastaralého a nevyhovující-
ho obchodního střediska, kde momentálně 
sídlí řetězec Albert, a nahrazení novým, 
revitalizovaným nákupním centrem, splňují-
cím moderní nároky místních obyvatel. Toho, 
že po dobu výstavby bude Invalidovna bez 
možnosti nákupu, se občané bát nemusejí. 
„V průběhu výstavby zajistíme v místě ná-
hradní prodej, jehož koncept rozvíjíme spolu 
s potravinářským řetězcem tak, aby byly 

uspokojeny veškeré potřeby místních obyva-
tel,“ říká mluvčí investiční skupiny Trigema 
Petra Martínková s tím, že před samotným 
odstraněním nákupního střediska investor 
odborně demontuje umělecká díla a plastiky 

z okolního veřejného prostranství a po dobu 
výstavby je uskladní v depozitáři. „Po dokon-
čení nové výstavby se umělecká díla do 
veřejného prostoru opět navrátí,“ dodává 
Martínková.  (kcp)

 nZáměr pro plochu vymezenou ulicemi 
Střelničná, Davídkova a Taussigova, schvá-
lený Radou hlavního města Prahy, počítá 
s experimentální modulární stavbou dočas-
ného využití se zkráceným životním cyk-
lem a možností demontáže v horizontu 
20 až 30 let. Projekt výstavby nebyl projed-
nán s občany ani s osmou městskou částí. 

Otázka budoucí podoby sídliště Ďáblice leží na 
stole již řadu let. Ačkoliv návrhů na jeho promě-
nu byla celá řada, žádný z nich nebyl dostatečně 
komplexní a citlivý. Z iniciativy spolku Krásné 
Kobylisy byl ve spolupráci s odborníky, místní-
mi obyvateli i MČ Praha 8 vytvořen projekt 
s názvem „Vize rozvoje sídliště Ďáblice”. Ten 
ukazuje, jak má sídliště zůstat tváří v tvář před-

pokládaným výzvám a proměnám společnosti 
atraktivním místem pro bydlení.

Na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 8 byl většinou zastupitelů schválen návrh 
místostarosty Jiřího Vítka (Patrioti) na změnu 
územního plánu, která má pomoci ochránit sídliš-
tě a která respektuje již dříve schválenou Vizi.

„Považujeme za nepřípustné, aby jakékoliv 
záměry, které magistrát plánuje na území Pra-
hy 8, neprošly schvalovacím procesem v orgá-
nech městské části. Na tomto příkladu se ukazu-
je, jak je důležité propojení veřejnosti a zastu pi- 
 telů. Drtivá většina politických stran a hnutí 
v našem zastupitelstvu je proti zahušťování 
Ďáblic, a to je silný signál směrem k hlavnímu 
městu, které musí tento materiál ještě schválit na 
svém zastupitelstvu,“ uvedl radní pro strategický 
rozvoj Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN). (tk)

Dne 18. ledna 2022 od 16 do 
18 hodin bude probíhat on-line 
veřejné jednání k územní studii 
Palmovka. 

Veřejnost se může připojit buď 
skrze živý přenos na https://
vimeo.com/654544236, nebo 
přímo přes vzdálenou konferenci 
ZOOM, v rámci které bude možné 
se aktivně zapojit a pokládat 
dotazy. 
Odkaz na 
ZOOM 
konferenci:  
Do ZOOM 
konference se 
přihlásíte 
s těmito údaji:
Meeting ID: 868 1374 0181
Passcode: 617186

KARLÍN

U metra Invalidovna bude 
stavět skupina Trigema

ZASTARALÉ OBCHODNÍ STŘEDISKO se promění v moderní nákupní centrum.

KRÁSNÉ KOBYLISY

Radnice říká ne dalšímu 
zahušťování sídliště Ďáblice

Studie 
Palmovka
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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 vážení,
již léta řešíme okolí našeho domu. Bohu-
žel, náprava žádná. Ve smyslu zachová-
ní „zeleně“ se tyto prostory profilují jako 
veřejné WC, popřípadě hotel pro bezdo-
movce. Je to území „nikoho“, od kterého 
dává radnice ruce pryč. Pracovníci 
„Čistá osmička“ se tomuto místu oblou-
kem vyhýbají, popřípadě se za našim 
domem uchýlí ke svačině a odpočinku 
a při tom přidají další odpad. 

Ptáme se jako obyvatelé tohoto, zda je 
někdo, kdo by tuto situaci řešil a do 
budoucna vyřešil, a tím nás zbavil nejen 
odporného nepořádku, ale také potkanů, 
kterým se u nás daří. Děkujeme za reakci 
a také za zabývání se naším dlouholetým 
problémem a jeho vyřešení.
Za obyvatele domu

Hana Hachová,
Předsedkyně BD Kobyliské náměstí 261/8 a 262/9

Dobrý den,
Váš podnět řešili zaměstnanci odboru 
životního prostředí 22. 11. 2021. Nejed-
ná se o území „nikoho“, téměř celá plo-
cha je ve správě pražského magistrátu, 
kam byl Váš podnět přeposlán (paní 
Haně Vejvodové). Jen malou část po-
zemku spravuje osmá městská část, 
která se o ni stará.

Tomáš Kňourek,
šéfredaktor Osmičky 

Reakce na příspěvek občana z minulé-
ho čísla:
○ Dobrý den,
V reakci na dění posledních dní jsme se 
rozhodli vyjádřit k lokalitě, na které 
nám velmi záleží a které věnujeme vel-
kou péči. Sídliště Ďáblice. 

Ďáblické sídliště je krásná čtvrť 
a ukázka špičkového urbanismu své 

doby. Je proto logické a jsme za to rádi, 
že mnoho místních lidí se o něj a o jeho 
budoucnost aktivně zajímá. Tomu 
pomáhá i spolek Krásné Kobylisy, který 
se snaží zachovávat odkaz tohoto jedi-
nečného místa. 

Co pro pražská sídliště děláme a na 
čem máme v Ďáblicích shodu
Je třeba připomenout, že prakticky 
všechna sídliště v Praze jsou bohužel 

kvůli aktuálně platnému územní-
mu plánu téměř celá zastavitelná. 
Při troše developerské šikovnosti 
jsou volné prostory mezi domy, 
parkoviště a sídlištní zeleň v sou-
časnosti využitelné pro novou 
bytovou výstavbu přímo uprostřed 
sídlišť. Z laického i odborného 
pohledu to není vůbec dobrá 
zpráva. 

I proto intenzivně pracujeme na 
novém plánu, který bude závazný 
pro všechna sídliště, a plně ochrání 
nezpevněný a nestavební charakter 
zelených ploch mezi panelovými 
domy. Jen na sídlišti Ďáblice tímto 
novým tzv. Metropolitním plánem 
celkově ochráníme plochu o rozloze 
85 fotbalových hřišť. Kromě toho 
zavedeme závaznou výškovou 
regulaci, tedy jasné zastropování 
maximálních výšek zástavby, které 
zatím žádné sídliště v Praze nemá. 
To vše máme nachystáno a příští 
rok musíme společnými silami tyto 
myšlenky a nové regulační nástroje 
podpořit ve veřejném projednání 
plánu. Díky tomu ochráníme urba-

nistickou koncepci našich sídlišť, ale 
hlavně přineseme jistotu lidem nejen 
v Ďáblicích.

Na základě těchto východisek jsme 
iniciovali kompletní přepracování 
územní studie, která se pro toto sídliště 
zpracovává od roku 2018. Původní 
pojetí studie bylo pro nás neakceptova-
telné a doporučili jsme jeho přepracová-
ní. Nyní studii zpracovávají jiní autoři 
a výrazně změnila podobu. Nově pře-
pracovaný návrh, který je nyní těsně 
před zveřejněním a projednáním s veřej-
ností, už neopodstatněné kapacitní 
zastavování volných ploch nenavrhuje.
Žijeme však ve městě, které čelí bezpre-
cedentní krizi bydlení. Ve městě, které 
hledá možnosti, jak rozšířit nabídku 
dostupného městského bydlení (nikoliv 
sociálního) pro profese zajišťující chod 
města, jako například zdravotní sestry 
nebo učitelé. I proto považujeme za 
jeden z velkých úspěchů to, že se podaři-
lo založit Pražskou developerskou spo-
lečnost (PDS), která dostala za úkol 
vytipovat možné lokality pro městské 
bydlení, abychom tak těmto profesím 
mohli pomoci. 

Lokalita Davídkova: podmínky pro 
další prověřování možného záměru
Jednou z ploch, kterou je třeba z hledis-
ka jejího budoucího potenciálu prověřit, 

NEPOŘÁDEK KOLEM DOMŮ na Kobyliském 
náměstí by měl řešit magistrát

je městem vlastněná plocha parkoviště 
u ulice Davídkova. Jedná se o zastavitel-
nou plochu, územním plánem určenou 
k výstavbě staveb pro bydlení. V rámci 
studie v procesu jejího projednání bude 
nutné pečlivě diskutovat podmínky, za 
jakých by bylo možné tento prostor 
dotvořit. PDS dostala za úkol právě 
pověřování dalších možností příprav 
tohoto místa, které se nachází na okraji 
sídliště a navazuje na stávající urbanis-
tickou strukturu z počátku 20. století.

Mrzí nás, že se již mluví o hotovém 
projektu na této ploše a šíří se dezinfor-
mace, které vyvolávají v občanech poci-
ty strachu. Momentálně žádný konkrét-
ní projekt neexistuje. Jako představitelé 
samosprávy si dovedeme představit, že 
při splnění určitých podmínek by se 
pozemek dal využít pro záměr města. 
Tyto podmínky budeme nadále hledat, 
jako zásadní v tuto chvíli vnímáme 
např. požadavek na zachování a rozšíře-
ní počtu parkovacích stání, rozšíření 
ploch zeleně nebo umístění veřejného 
vybavení a služeb v parteru nejen pro 
nové, ale i pro stávající občany. Vždy 
máme zájem o spolupráci s městskou 
částí a jejími obyvateli formou dialogu, 
kultivované diskuse a vzájemného na-
slouchání. V tom budeme pokračovat.

PDS přišla s nápadem jak využít 
městský pozemek. Má za úkol jej prově-
řit. Nic víc, nic míň. Nikdo nic nestaví, 
nikdo nic bez projednání nekoná, nikdo 
nic nedělá za zády veřejnosti. Dovolte 
nám tedy tímto uvést věci na pravou 
míru. Následovat bude řádné projedná-
ní studie pro celé sídliště Ďáblice. Jsme 
společně s PDS a Institutem plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy připraveni disku-
tovat o dalším postupu a informovat 
o všech aktualitách v dané věci.

Petr Hlaváček,  
náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast  

územního rozvoje a územního plánu
Adam Zábranský,  

radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení 
a transparentnosti

Pavel Zelenka,  
předseda Výboru pro bydlení  

Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Fórum

Libeňský most 
byl tématem 
komunálních 
voleb v roce 
2018. Jak 
hodnotíte dnes 
uskutečněné 
kroky hlavního 
města Prahy?

TENTO MĚSÍC 
SE PTAJÍ: 

PATRIOTI

ODS
Katastrofa! Snad 
most nespadne

Jako zázrak. Že se nikomu nic 
nestalo. A to i přesto, že jeho stav 
se díky novým posudkům a mě-
řením zadaným po volbách 
výrazně zlepšil tak, že po něm 
tramvaje najednou mohou jezdit 
normální rychlostí, a ne desít-
kou. Samozřejmě vše je pouze na 
papíře. Protože na most za tři 
roky pirátsko-aktivistické ma-
gistrátní koalice nikdo ani nesá-
hl. Tedy s výjimkou instalace 
nového veřejného osvětlení na 
chátrající objekt (ale to je případ 
spíše pro psychiatra).

Vyčítám bývalému náměstko-
vi pro dopravu, sociálnímu 
demokratu Petru Dolínkovi, že 
v sobě nenalezl tolik politické 
odvahy a neprosadil stavbu 
nového mostu. Všechna povole-
ní měl připravená v mašličkách 
včetně rozjetého výběrového 
řízení na zhotovitele.

Naopak podlehl tlaku na 
mostě šaškujících aktivistů. 

Jeden z nich, Adam Scheinherr 
(Praha sobě), po volbách nastou-
pil na Dolínkovu pozici. Za 
katastrofální stav a „náhlé 
uzdravení“ mostu tak nese 
přímou politickou odpovědnost.

Lidem pohybujícím se v okolí, 
cestujícím v tramvajích, motoris-
tům i bezdomovcům přežívají-
cím pod mostem či v jeho pilí-
řích přeji, ať celý most či jeho 
část nespadne. 

Mostu přeji brzkou rekon-
strukci (nový se stavět bohužel 
nemá). V tuto chvíli však neexis-
tuje jediné razítko a celý proces 
je na začátku. Takže to optimis-
ticky vidím na zahájení oprav 
nejdříve v roce 2025.

Možná by to chtělo předvést 
na mostě zase nějakou aktivis-
tickou šarádu...

Hodně zdraví v roce 2022 vám 
přeje

Tomáš Mrázek

PIRÁTI
Most má 
zaslouženou 
naději na přežití
V roce 2015 vznikla iniciativa 
„Libeňský most nebourat, neroz-
šiřovat“, na které jsem se osobně 
podílel. Zejména díky snahám 
Adama Scheinherra se tehdy 
podařilo shromáždit obrovské 
množství dat, posudků, vyjádře-
ní, které dokazovaly, že není 
radno tuto jedinečnou a hodnot-
nou stavbu bourat ani z ekono-
mického hlediska, a že projekto-
vaný most dálničního typu je 
zbytečný. 

K iniciativě se připojilo pře-
kvapivě velké množství obyvatel 
Prahy a most projektovaný 
Pavlem Janákem a Fratiškem 
Menclem v 20. letech minulého 
století se po mnohaletých peri-
petiích nakonec dočkal 
záchrany. 

Iniciativa jednoznačně svědčí 
o tom, že občanská angažova-
nost každého jednotlivce má 
naději na úspěch a že je možno 
proti zbytečným stavebním 
projektům bojovat, ať jsou v ja-
kémkoliv stádiu přípravy, jakko-
liv podporované establishmen-
tem. To je jednoznačné poselství 
dění kolem Libeňského mostu. 

Poté, co se Adam Scheinherr 
stal pražským náměstkem pro 
dopravu, byla podniknuta celá 
řada kroků k revitalizaci mostu, 
rekonstrukce je v běhu a bude 
samozřejmě soutěž na přestavbu 
náspů na libeňské straně. Situa-
ce se do jisté míry otočila, nyní je 
na veřejnosti kontrolovat (býva-
lého) občanského aktivistu 
Scheinherra, zda vše probíhá 
v souladu s pravidly. Věc, která 
nás už předběžně mrzí, je neu-
spokojivý rozvoj nehezké zástav-
by kolem, příliš zahuštěné, málo 
dostupné pro obyčejné lidi 
a nepříznivé pro rozvoj občan-
ského soužití. Most má ale 
zaslouženou naději na plnohod-
notné přežití.

8ŽIJE
Složitý projekt 
dospěl do finále

8žije si uvědomuje složitost 
tohoto projektu, a proto se 
zeptala přímo náměstka primá-
tora pro dopravu Adama Schein-
herra (Praha sobě). Zde je jeho 
odpověď: „Otázka Libeňského 
mostu má velice komplikovanou 
historii a navazuje již na myšlen-
ky z 60. let, kdy byla plánována 
východozápadní transverzála. 
Projekt na zbourání a rozšíření 
mostu byl pozůstatkem tohoto 
uvažování. Libeňský most by se 
tranzitní dopravě jen těžko 
přizpůsobil, protože myšlenky 
bourání blokové zástavby na 
holešovické straně jsou dnes již 
nemyslitelné a na straně Pal-
movky vznikla pěší zóna. V roce 
2006 byla připravena dokumen-
tace pro stavební povolení na 
zbourání a rozšíření mostu. 
Dalších dlouhých 10 let město 
tento projekt nevyužilo a nako-
nec v roce 2016 zastupitelstvo 
napříč politickými stranami 
rozhodlo o jeho přeměně na 
citlivou rekonstrukci. V tom 
pokračují i kroky současného 
vedení, které si nechalo zpraco-
vat podrobnou studii možností 
rekonstrukce od Kloknerova 
ústavu ČVUT a zatěžovací 
zkoušky pod vedením firmy 
Pragoprojekt.“

Doplňujeme, že aktuálně by již 
měla mít Praha ukončené výbě-
rové řízení na dodavatele projek-
tu a zároveň stavebních prací. 
Magistrát předpokládá, že do 
konce letošního roku bude 
hotová veškerá dokumentace 
pro stavební povolení. Stavební 
práce by měly začít v prvním 
čtvrtletí roku 2024. Kromě 
celkové opravy bude opravený 
Libeňský most splňovat přísná 
protipovodňová kritéria a také 
získá bezbariérový přístup na 
Rohanský ostrov.

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.

Tomáš Mrázek
 zastupitel  

MČ Praha 8

Tomáš Mařík 
člen Pirátů  
z Prahy 8

Klub zastupitelů
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ANO
Nebýt aktivistů, 
už mohlo být 
hotovo
Řešení Libeňského mostu je 
bohužel poznamenáno skuteč-
ností, že se hrstce hlasitých 
aktivistů podařilo přesvědčit 
politiky a část veřejnosti, že lépe 
je zastavit dlouholetou přípravu 
stavby nového Libeňského 
mostu a investovat do stávající-
ho mostu. A tak se za neúměrně 
vysokou cenu bude zachraňovat 
stavební objekt, který již má 
svou živostnost za sebou a do-
pravním požadavkům dnešní 
doby nevyhovuje. 

Výsledek pro Pražana? Po 
dlouhé a náročné investiční akci, 
po dlouhé dopravní uzávěře 
a výluce MHD a po absolvování 
nezbytného stání v kolonách na 
objízdných trasách zaplatí 
pražský daňový poplatník tři 
miliardy korun a nedostane za 
to vůbec nic. Dostane pouze to, 
co už má teď – dopravní spojení 
z Libně do Holešovic. A k tomu 
jako bonus naleštěné lampy 
a opravené zábradlí. To je za tři 
miliardy trochu málo, když 
uvážíme, že mohl mít vyřešenou 
dopravní kapacitu i do budouc-
na, moderní stavbu s plnou 
životností, kompletně obnovené 
inženýrské sítě a vyřešenou 
protipovodňovou ochranu. 
Mimochodem zhruba nyní by se 
mohl nový most dokončovat, 
kdyby záměr aktivisté z Praha 
Sobě nezastavili.

Zajímalo by mě, jestli se lidé, 
kteří jsou nyní ve vedení města, 
rozhodují v domácnosti stejně 
jako v politice. Například jestli si 
raději nechají opravit staré auto 
(nebo spíše koloběžku) za dvoj-
násobek ceny auta nového. 
Myslím, že ne. A proto nechápu, 
kam se racionalita jejich rozho-
dování vytrácí, když se jedná 
o důležité dopravní stavby. 

TOP 09 A STAN
Na opravu mostu 
bohužel budeme 
dlouho čekat
Libeňský most je v katastrofál-
ním stavu a na svoji opravu čeká 
nejméně od povodní 2002. 
V roce 2018 byla jeho oprava 
velkým tématem voleb a od té 
doby je rozhodnuto, že bude 
opravena architektonicky cenná 
část mostu od architekta Pavla 
Janáka, a další části soumostí 
Praha zbourá a postaví znovu. 
Díky tomu se Libeňský most 
podaří lépe začlenit do nové 
zástavby na Rohanském ostrově 
a propojit s plánovaným Rohan-
ským parkem, který v budoucnu 
vznikne na osmičkovém břehu 
Vltavy.

Tyto záměry jsou správné, 
bohužel ale zatím vázne jejich 
příprava. V době, kdy píšu tento 
text, stále není uzavřena smlouva 
se zhotovitelem a až uzavřena 
bude (někdy na jaře 2022), teprve 
se začne projektovat a projedná-
vat na stavebním úřadě, což bude 
trvat několik dalších let. Libeňský 
most tak bude opraven nejdříve 
v roce 2026, spíš to ale bude trvat 
ještě déle. Dalším otazníkem je 
cena, která se postupně vyšplhala 
na více než dvě miliardy korun (!), 
což je zarážející částka, zvláště ve 
srovnání s dříve plánovaným 
novým mostem, který měl stát jen 
zhruba 600 milionů korun.

Takže na opravu Libeňského 
mostu, která byla tématem voleb 
v roce 2018, budeme i v roce 2022 
ještě několik let čekat. Odpověd-
nost nese aktivistické uskupení 
Praha sobě, které již tři roky řídí 
pražskou dopravu.

OSMIČKA SOBĚ
Most jsme  
(za)chránili 
a bude opraven
Tazatelé z koalice opět rezignují 
na svou práci a odpovědnost 
a odvolávají se na magistrát. 

Jsme rádi, že můžeme napsat, 
že to byla Osmička sobě a KDU-
-ČSL, kteří se zasadili o záchranu 
této architektonické památky 
postavené k 10. výročí vzniku 
Československé republiky.

Po volbách byly na mostě 
uskutečněny místní opravy, byla 
odstraněna graffity, bohužel 
dnes tam jsou už další. V roce 
2019 magistrát (MHMP) respek-
tive TSK odstranila ocelové 
stožáry a lampy, most získal 
nové ledkové osvětlení, které je 
na historických stožárech. 
V červnu 2020 jsme žádali 
MHMP o úklid a lepší péči 
o most, následně byla schodiště 
vyklizena a nepoužívaná schodi-
ště opatřena mříží a zákazem 
vstupu, bohužel někde je opět 
nepořádek. Další diagnostika 
v roce 2020 ukázala, že most je 
v dobré kondici a tramvaje 
začaly jezdit rychle. V letošním 
roce se konalo výběrové řízení 
na generální opravu mostu 
a v polovině 2022 má začít 
oprava mostu (neúspěšný účast-
ník tendru se však odvolal).

Vedení radnice se k Libeňské-
mu mostu staví macešsky a bez 
zájmu, když do péče nebo do 
odstranění graffiti není ochotné 
dát ani korunu, může péči 
o most aspoň urgovat. Dovolím 
si říct, že my z opoziční Osmičky 
sobě a KDU-ČSL pečujeme 
o Libeňský most více než celá 
radnice.

PATRIOTI
Aby se nám 
z mostu nestal 
„tunel“
Před komunálními volbami 
v roce 2018 jsme byli svědky 
zviditelňování některých politic-
kých uskupení na Libeňském 
mostě. Tu se tam tancovalo 
a naháněly se body do voleb, tu 
zase zavíralo pro průjezdy tram-
vají a osobních aut, pak zase 
otevíralo. 19. ledna 2018 se 
uzavřel pro veškerou dopravu, 
jelikož byl dle tehdejšího posud-
ku dlouhodobě ve špatném 
technickém stavu. Za tři měsíce 
se opět otevřel, že to jako není 
tak strašné, jak se strašila veřej-
nost v lednu. 

Pozor, jedeme další bomby. 
Přichází jeden politik s nápadem, 
že by na mostě udělal byty, takový 
obytný most. No po volbách 
přichází na světlo světa nové 
a nové posudky, a tak se nám 
během dvou let most díky zázrač-
né samoléčbě podařilo znalecký-
mi posudky, podrobnými diagnos-
tikami i statickými 
a dynamickými zatěžovacími 
zkouškami zachránit a prokázat, 
že most je najednou v dobré 
technické kondici. A to ani nebyla 
potřeba návštěva papeže. 

Most je tedy v pohodě, a tak 
v únoru letošního roku došlo 
k uzavření nabídek k zakázce na 
rekonstrukci Libeňského mostu 
a přestavbu jeho okolních částí. 
Maximální cena byla stanovena 
na 2,85 miliardy korun. Oprava 
mostu by měla být zahájena 
v příštím roce a skončit má do 
pěti let od zahájení stavby. Hlavní 
město zvolilo metodu projekt 
Design and build, kdy jedna firma 
dodá projekt a zároveň práce 
provede. 

Bohužel, otvírají se tak význam-
ně dveře k neřízeným tokům 
peněz. Další slabinou je skuteč-
nost, že pokud se to zadalo jako 
jeden celek, tak takhle velká 
investice se bude nejspíše stále 
odkládat. Ceny rostou a na takové 
zakázky nebudou ani peníze a ani 
polická vůle. Rozdělit projekt do 
menších částí a několika na sebe 
navazujících, ale samostatných 
etap, by bylo mnohem moudřejší.

 

Matěj Fichtner
zastupitel 

MČ Praha 8

Martin Jedlička 
zastupitel  

MČ Praha 8

Tomáš Pavlů
zastupitel 

MČ Praha 8

 Jiří Vítek
místostarosta  

MČ Praha 8
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Rozhovor

Letos v září zastupitelé osmého 
obvodu přidělili Ondřeji Hrabovi 
čestné občanství Prahy 8.

Jak vznikla prvotní myšlenka 
Divadla Archa? Do jaké míry 
byla tato idea důsledkem doby?

O divadle nového typu jsem 
začal přemýšlet, protože jsem 
cítil, že je ten správný čas. Na 
počátku devadesátých let scénic-
ké formy, které byly za předchá-
zejícího půlstoletí kulturní 
izolace potlačované, najednou 
potřebovaly svůj prostor. Když 
jsem vyhrál konkurz na ředitele 
tehdejšího divadla E. F. Buriana, 
věděl jsem, že pokud chci vytvo-
řit opravdu něco nového, musí 
se divadlo změnit z gruntu. Byly 
to roky plné euforie, takže se to 
povedlo. Podařilo se mi promě-
nit organizaci, vzniklo projekto-
vé divadlo bez stálého souboru, 
místo 110 zaměstnanců jich 
mělo jen jedenáct. Podařilo se 
především zcela proměnit archi-
tekturu divadla. Pak už nezbylo 
nic jiného než změnit jméno. 
Napadlo mě slovo Archa, proto-
že jsem chtěl, aby nové divadlo 
mělo stejné poslání jako biblické 
plavidlo, které poskytlo místo 
pro všechna zvířata. V našem 
případě pro všechny druhy 
scénických umění. 

Vzhledem k tomu, že jste zažil 
obě éry, je podle vás pro 
uměleckou duši přínosnější 
doba útlaku, anebo doba 
svobody?

Rozhodně doba svobody. To je 
jen takové klišé, že ve špatných 
časech se rodí velké umění. 
Problém je v tom, že ve svobodné 
době není třeba používat alego-
rie, narážky a čtení mezi řádky. 
Musím říct, že vypínám média, 
když slyším, jak kdejaká hvězda 

„normalizační“ televize vzpomí-
ná, jak byla utlačovaná tím, že 
musela hrát v ruských hrách.

Jeden z důvodů, proč vznikla 
Archa, byl ukázat, že divadlo, 
tanec a hudba mají mnoho 
podob. Že s proměnou společnos-
ti se musí taky měnit divadlo. To, 
že svoboda není samozřejmost, 
jsme si uvědomili při práci na 
inscenaci Obyčejní lidé. Režisérka 
Jana Svobodová pozvala ke 
spolupráci čínskou choreografku 

Wen Hui, velkou postavu čínské-
ho nezávislého divadla. Inscena-
ce byla založena na konfrontaci 
příběhů „obyčejných“ Čechů 
a Číňanů. Velmi rychle se ukáza-
lo, že osobní zážitky se vážou na 
klíčové roky naší a čínské histo-
rie. Mezníkem životů u nás 
i v Číně byl jednoznačně rok 
1989. U nás lidé demonstrující za 
demokracii zvítězili, zatímco 
v Číně demonstrace studentů na 
náměstí Nebeského klidu byla 
krvavě potlačena. Wen Hui tam 
tehdy se studenty byla a rozhod-
la se tento svůj zážitek na jevišti 
zveřejnit. Byl to z její strany 
odvážný čin.

Vznikla neobyčejně silná 
scéna, ve které Wen do detailu 
popisovala, jak to tehdy prožíva-
la. Její životní trauma spočívá 

ŘEDITEL DIVADLA ARCHA A ČESTNÝ OBČAN PRAHY 8 ONDŘEJ HRAB:

Svoboda není samozřejmost
 nMůžete ho potkat třeba na cyklostezce podél Vltavy na kole 

nebo v zimě v ďáblickém háji na běžkách. Desítky let stojí 
v čele někdejšího divadla E. F. Buriana, jemuž vtiskl biblický 
nádech, spojil s ním svůj vlastní profesionální osud. „Myslím, 
že náš systém financování kultury nemá ve světě obdoby. Je 
to více než 30 let, co padl komunistický režim, ale způsob, 
jakým je u nás financována kultura, stále v sobě nese dědictví 
socialistické kulturní politiky,“ tvrdí Ondřej Hrab.

v tom, že den předtím, kdy 
armáda zaútočila na studenty, 
byla tak unavená, že se šla na 
studentskou kolej vyspat. Za-
chránila si tím život, ale stále si 
vyčítá, že opustila své kamarády. 

Inscenaci jsme úspěšně hráli. 
Dostali jsme spoustu pozvání do 
zahraničí. Mezi jiným i na slavný 
divadelní festival v Avignonu 
a na Podzimní festival v Paříži, 
kam nebylo pozváno české 
divadlo desítky let. Předcházela 
tomu jedna podmínka. Pořadate-
lé dostali o Wen Hui strach. 
Úspěch na prestižních festiva-
lech ve Francii by mohl být pro 
ni po návratu domů nebezpečný.

Šlo právě o text té odvážné 
scény. Nečekaně se nás náhle 
dotkla studená ruka cenzury. 
Zároveň jsme si byli vědomi 
hluboké zodpovědnosti k našim 

čínským kolegům. Kdybychom 
ohrozili jejich svobodu, znamena-
lo by to, že zároveň ohrožujeme 
svobodu vlastní. Inkriminované 
místo se Jana s Wen rozhodly 
nahradit tichem. Ukázalo se, že to 
ticho ještě více podpořilo emoci, 
a zdůraznilo význam scény. 
A diváci to silně cítili.

Řekl bych, že všechny naše 
projekty, které v Arše vytváříme, 
jsou o křehkosti svobody, o tom, 
že svobodu musíme chránit 
v každém okamžiku našich 
životů, a že se svobodou je vždy 
vázaná zodpovědnost.

Jaké máte ohlasy na vedlejší 
projekty Archy typu vašeho 
podcastu nebo Archa.školám?

Archa.školám je projekt, kte-
rým zveme ke spolupráci učitele, 

žáky a studenty různých škol. 
Nejde nám o to, aby navštívili 
vybraná představení. Chceme 
ukázat, že divadlo je především 
výzvou k tvořivému životu. Proto 
pořádáme pro žáky a studenty 
dílny, kde si mohou pod odbor-
ným vedením vyzkoušet práci 
s divadelní technikou a zároveň 
na chvíli vstoupit do kůže diva-
delního tvůrce. Tematicky se 
takové dílny věnují dokumentár-
nímu divadlu. To umožňuje 
studentům se zabývat otázkami 
současné společnosti.

Od příštího roku se Archa 
zahajuje program Divadlem 
k demokracii, jehož součástí bude 
také kurátorský projekt, který 
Jana Svobodová nazvala Dívat se 
a vidět. Bude zaměřený na pro-
měny vnímání uměleckého díla.

Co se týče forem internetové 
komunikace, myslím, že svou roli 
plnila zvláště v době lockdownů. 
Jsem rád, že se nám alespoň tímto 
způsobem podařilo udržet kon-
takt s diváky a příznivci divadla. 
Za tu dobu je na platformě Archa.
Room obrovská směs příspěvků. 
Od záznamů unikátních předsta-
vení, která se už nebudou opako-
vat, přes rozhovory s tvůrci, 
tematické podcasty po playlisty, 
které pro naše diváky vybírají 
hudebníci vystupující v Arše.

Jak se vám dnes, v době 
pandemie a těžšího shánění 
příjmů, hraje? 

Pandemie nám zcela změnila 
život. Dnes nestojí už otázka, 
jestli do divadla smí jen omezený 
počet osob. Dnes se musíme 
zabývat otázkou, jak hrát diva-
dlo pro diváky, které zkušenost 
s pandemií proměnila. Změnily 
se jejich návyky i vzorce chová-
ní. Dnešní diváci touží po fyzické 
blízkosti, kterou divadlo přináší, 
a zároveň se té fyzické blízkosti 
oprávněně obávají. Zcela se také 
změnily návyky při pořizování 
vstupenek. Lidé si teď kupují na 
poslední chvíli. Vliv pandemie 
bude komplexní a dlouhodobý. 
Musíme se s tím vyrovnat i umě-
lecky. Proto jsem velice rád, že 
čas, kdy jsme nemohli hrát pro 
publikum, přinesl své výsledky 
ve formě čtyř naprosto výjimeč-
ných uměleckých projektů. 
Každý z nich je jiný a na scénách 
českého divadla nemá obdoby. 
Například projekt Piano Baby-
lon je velkou hrou, která propo-

Se svobodou je vždy 
vázaná zodpovědnost.

STAROSTA ONDŘEJ GROS (ODS) předává Ondřeji Hrabovi ocenění Čestný občan 
Prahy 8.
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juje hudbu a výtvarné umění. 
Virtuózní pianisté Beata Hlaven-
ková a Michal Nejtek a výtvar-
ník Petr Nikl mění piana na 
výtvarné objekty a výtvarné 
objekty na hudební nástroje. 
V inscenaci Jany Svobodové „Ti 
kdo mluví sami za sebe“ dvanáct 
žen vypráví své životní příběhy. 
Jedna z nich dokonce vypráví 
o architektonickém modelu 
Palmovky. Inscenace je koncipo-
vána jako živá galerie, kdy diváci 
si můžou zvolit vlastní způsob, 
jak představení sledovat.

Dokázal byste stručně popsat 
ideální systém financování 
divadel a kultury obecně?

Myslím, že náš systém financo-
vání kultury nemá ve světě 
obdoby. Je to více než 30 let, co 
padl komunistický režim, ale 
způsob, jakým je u nás financová-

na kultura, stále v sobě nese 
dědictví socialistické kulturní 
politiky. Myslím, že k ideálnímu 
modelu máme hodně daleko. 
První krok by měl směřovat 
k tomu, aby byly kulturní aktivi-
ty podporovány, a nikoli zřizová-
ny. Chybí zcela transparentní 

kategorizace kulturních aktivit 
a organizací. Podpora nezávislé 
scény je stále menšinová. Nové 
projekty často slyší od úřadů: „Vy 
jste si vymysleli projekt, a teď 
chcete, abychom vám na něj dali 
peníze.“ Zcela chybí například 
program financování mezinárod-
ní spolupráce.  Takže stručně 
řečeno systém ideálního financo-
vání kultury by měl být zcela 
transparentní. Měl by garantovat 
organizacím dlouhodobý rozvoj 
na základě rozdělení aktivit do 
kategorií. Stát, kraje, města, 
městské části by měly dát jasně 
najevo své obecné cíle, kterých by 
chtěly dosáhnout s pomocí 
kulturních aktivit a pak teprve 
stanovovat grantová kritéria.

Existují ještě aktivity Ondřeje 
Hraba, o nichž veřejnost 
mnoho či nic neví?

Myslím, že to nejcennější 
vzniká v tichu a o samotě. To je 
čas, o který se s nikým nedělím. 
Své okolí pozvu do tohoto svého 
světa až v okamžiku, kdy cítím, 
že je ta pravá chvíle své myšlen-
ky zveřejnit a začít připravovat 
prostředí pro jejich realizaci. 

Málokdo následně pozná, že za 
autorskými koncepty stojí moje 
chvíle osamocení. Tak se zrodil 
například projekt propojit brit-
skou skupinu Tiger Lillies s Or-
chestrem BERG a oslovit hudeb-
ního skladatele Michala Nejtka, 
aby napsal orchestrální aranže 
k písním Martina Jacquese. 

Občas píšu taky texty k pís-
ním. Několik mých textů hraje 

například skupina Allstar Ref-
júdží Band.

Jinak se můžeme potkat třeba 
na cyklostezce podél Vltavy na 
kole nebo v zimě v ďáblickém 
háji na běžkách.

Jak se vám na Praze 8 žije?
Jak už jsem říkal při ceremoni-

álu čestného občanství, já jsem 
na „osmičce“ vlastně náplava. 
Žiju zde ale nejdéle ze svého 
života. Je to už 28 let. Když jsme 
mluvili o Arše, tak je potřeba 
říct, že kus Archy má sídlo v Pra-
ze 8. S mou ženou Janou pracu-
jeme v tvůrčí dvojici. A práci si 
tedy samozřejmě nosíme domů. 
Dům, ve kterém žijeme, vlastnil 
Janin dědeček, ale my jsme se do 
něj mohli nastěhovat až po 
revoluci. Naše dcera Martina, 

která se věnuje historii architek-
tury, nedávno zjistila, že měšťan-
ský tvar našeho domu v sobě 
skrývá funkcionalistickou vilu, 
na kterou babička nechala 
nasadit sedlovou střechu, aby 
prý měla v zimě kde věšet prád-
lo. Po bílé kostce, která je dnes 
skrytá pod žlutým pláštěm 
a červenou střechou, pátrali 
historici architektury mnoho let. 
Je to ztracený skvost funkciona-
lismu, jedno z odhalených tajem-
ství Horní Libně. Je zde pěkné 
místo k životu. Máme to štěstí, 
že v naší ulici máme skvělé 
sousedy. Scházíme se a přátelí-
me se. Občas dojde i na nepláno-
vané „sousedské slavnosti“. 
Zvláště když napadne sníh nebo 
za vlahých nocí uprostřed léta se 
najde důvod k oslavám. (jf)

Musíme se zabývat 
otázkou, jak hrát 

divadlo pro diváky, 
které zkušenost 

s pandemií proměnila.

JEDNÍM Z DŮVODŮ, proč vznikla Archa, byl ukázat, že divadlo, tanec a hudba mají 
mnoho podob, říká Ondřej Hrab.
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Kultura

Každé sobotní dopoledne mají 
možnost se potkávat na Čimic-
kých trzích. Chuť na sousedská 
setkávání ukázala i velká účast 
na 1. ročníku Zažít Čimice jinak 
v září tohoto roku.

Advent se místní nadšenci 
rozhodli uvítat osvětlením 
Kaple svatého Jana Nepomuc-
kého, která pro mnohé symboli-
zuje místní historii (socha 
pochází zhruba z roku 1782), 
kulturu i středobod obce. Díky 
vzájemné spolupráci dobrovol-
níků a také podpoře Odboru 
kultury ÚMČ Prahy 8, se v pod-
večer 1. adventní neděle kaple, 

vánoční stromek i oči místních 
dětí rozsvítily.

Děti byly pozvány k Adventní-
mu putování. Během prosince 
mohli poutníci navštěvovat 
jednotlivé čimické adresy, ať už 
soukromé, či spolků, institucí, 
podnikatelů. Na každé adrese 
každý den získat otisk jednoho 
razítka do adventního kalendá-
ře. Na Štědrý den dopoledne byli 
u kapličky poutníci odměněni 
malým dárkem.

Více informací na  
www.cimiceziji.cz.

Organizační tým dobrovolníků  
a přátelé spolku Čimice žijí

Centrum Libeňský svět, respek-
tive jeho bohatý kulturní a spo-
lečenský program, získá vý-
znamnou posilu. Jde o divadlo 
VšeMožno (www.vsemozno.cz), 
oblíbený loutkoherecký spolek 
se chystá usídlit v suterénních 
prostorech centra a částečně 
i v samotném sále.

Kromě divadelních představe-
ní pro děti i dospělé chystá nejen 
pro obyvatele Libně výtvarné 
work shopy, kurzy, večery s poe-
zií a besedy.

První představení by soubor 
měl uvést v únoru. „Jsem potě-
šen významnou posilou našeho 
centra. Spolek je populární 
a jeho programová náplň pest-
rá. Nezanedbatelný bude  
i jeho ekonomický přínos,“ 
uvedl radní Michal Švarc (Pa-
trioti). Soubor se zavázal při-
spívat polovinou na náklady 
sálu.

Více o programu na  
www.libenskysvet.cz.

 (tk)

ČIMICE

Když se rozzáří nejen kaple...
 nČimice jsou okrajovou částí Prahy 8 na severu města, což 

určuje jejich ráz. Jsou obklopené přírodními i kulturními 
památkami a stranou od ruchu velkoměsta. Místní obyvatelé 
proto mají Čimice rádi. Poklidné prostředí ovšem nevylučuje 
proaktivní život. A kdo jiný by si měl místní akce zorganizo-
vat, než právě sousedé z Čimic?

KAPLE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO tak, jak ji neznáme.

LOUTKOHERECTVÍ

„VšeMožno“ míří do Libeňského světa

PROSTORY LIBEŇSKÉHO SVĚTA umožňují pestré kulturně-společenské vyžití.

Město jako přízrak
Pražské inspirace Jaroslava Foglara
3. 9. 2021 – 4. 9. 2022
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město

 

Tajemná Stínadla
Sada karet vás provede prostřednictvím různých úkolů 

výstavou. Cílem je sestavit zprávu a získat odměnu. „Průvod-
ce“ má variantu i pro organizované skupiny. 

Venkovní hra Stínadla
Hráči hledají podle slepé mapy Stínadel 17 míst, 

na kterých plní 17 úkolů. Cílem je získat 17 unikátních 
stínadelských pamětních karet a vyluštit závěrečnou tajenku.

Soutěže k výstavě  Město jako přízrak 
pro jednotlivce, rodiny, skupiny, oddíly, 

školní třídy:

Tyto doprovodné programy 
vznikly za spoluúčasti 
městské části Praha 1.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LEDEN 2022  www.praha8.cz 15

Nejcennější jsou porosty na 
skalách vltavského údolí v chrá-
něných územích Podhoří a Zám-
ky, které jsou částečně až zcela 
na území Prahy 8. V botanické 
zahradě nyní budujeme skalní 
biotop, který návštěvníkům 
oblast Dolního Povltaví více 
přiblíží. Lze se těšit na koniklec 
luční načernalý, ozdobnou trávu 
kavyl Ivanův, žlutokvěté tařice 
skalní nebo podivný „salát“ 
lociku vytrvalou s modrofialový-
mi květy. Zrovna tohle je druh 
pro Prahu hodně významný. 
Obdobně hodnotný je výskyt 
křivatce českého přímo v bota-
nické zahradě. Tato žlutokvětá 
jarní cibulovina obsazuje skalní 
místa s mělkou půdou. Její 
zvláštností je, že vůbec netvoří 
semena a množí a šíří se pouze 
pomocí drobných cibulek, které 
může odvát i vítr. Přesto se 
pochopitelně nešíří na velké 
vzdálenosti a zrovna širší okolí 
Prahy je v ČR místem nejbohat-
šího výskytu. 

Tím se dostávám k tomu, že 
i přímo v botanické zahradě 

máme velmi cenné plochy na 
Stráni nad Ornamentální zahra-
dou. Méně hodnotná místa nyní 
předěláváme na ukázku různých 
ohrožených biotopů ČR a ta 
cenná zachováváme a udržuje-
me jako ukázku místní přirozené 
vegetace. Na místech s mělkou 
půdou se daří druhům, které 
mají přesah i na písčiny, což je 
biotop v Praze již zcela zničený, 
ale že tu byl, svědčí místní názvy 

Po loňské absenci se v polovi-
ně prosince uskutečnil každo-
roční benefiční koncert „Myslí-
me na vás“ s dobrovolným 
vstupným ve prospěch Fondu 
ohrožených dětí Klokánek 
Chabařovická.

O hudební doprovod se 
postaral letošní patron akce 
– obyvatel Libně, zpěvák Aleš 
Brichta. Zazněly jeho nesmrtel-
né hity, jako například „Dívka 
s perlami ve vlasech“, „Nechte 
vlajky vlát“ či „Barák na 
odstřel“.

Díky sponzorským firmám 
Cobolis, S com, restauraci 

U Králů a účastníkům koncertu 
se podařilo vybrat přes 40 tisíc 
korun.

„Jsme velmi rádi, že na akci, 
která si letos připomíná již 
desáté výročí, se pro péči o děti 
bez rodin podařilo vybrat tak 
slušnou částku. Velmi děkuje-
me Alešovi Brichtovi a jeho 
kapele za báječnou atmosféru,“  
uvedl iniciátor a organizátor 
akce, radní Michal Švarc (Pa-
trioti).   (tk)

LIBEŇSKÝ SVĚT

Koncert podpořil děti z Klokánku

AKCE V LIBEŇSKÉM SVĚTĚ 
vynesla Klokánku přes čtyřicet tisíc korun. 

BOTANICKÁ ZAHRADA 

Cenná lokalita v chráněných 
územích stojí za návštěvu

 nBotanická zahrada hlavního města Prahy se nachází v jedi-
nečné poloze na svazích nad řekou Vltavou v oblasti Dolního 
Povltaví. Toto území je přirozeně botanicky cenné a v blízkém 
okolí zahrady se nacházejí velmi hodnotné lokality, vesměs 
územně chráněné.

právě v Praze 8, jako je Písečná, 
Na přesypu a možná by se našlo 
ještě několik dalších. K pískomil-
ným druhům, které najdeme 
přirozeně růst přímo v naší 
zahradě, patří krásná tráva 
paličkovec šedavý, modře kve-
toucí pavinec horský, růžově 
kvetoucí trávnička obecná nebo 
drobná jarní rostlina kolenec 
Morisonův. Pro Prahu už je 
patrně zcela vyhynulá krásná 
slaměnka smil písečný, jehož 
posledním místem v Praze byly 
právě skály Zámky. Na místech 
s trochu hlubší půdou najdeme 
přímo v naší zahradě pěkné 
hlaváče, a to hlaváč bledožlutý 

a hlaváč šedavý nebo rozrazil 
klasnatý s modrými květy v hus-
tém klasovitým květenství. 
Nechybí ani početně rostoucí 
hvozdík kartouzek. Tam, kde je 
substrát chudší, můžeme najít 
i vřesové porosty. V zahradě jsou 
jen malé porosty vřesu, ale na 
Salabce a zejména Pusté vinici 
lze obdivovat velké porosty.  

Je tedy vidět, že botanická 
zahrada není jen zelenou oázou 
pro návštěvníky, ale přirozeným 
domovem pro mnohé rostliny 
a často jsou to poslední místa, 
v jinak zastavěné pražské kraji-
ně. Botanická zahrada hlavního 
města Prahy si je vědomá své 
odpovědnosti za uchování cenné 
pražské květeny a spolu s magis-
trátním odborem ochrany pro-
středí pracuje na koncepci 
dlouhodobého uchování vzác-
ných a ohrožených druhů rostlin 
na území Prahy. Jako botanická 
zahrada přispíváme pochopitel-
ně zejména zavedením vzácných 
druhů do kultury a jejich cíle-
ným množením. Z prvních 
zajímavých výsledků je to třeba 
rozmnožení hlaváčků jarních 
a upolínu nejvyššího – u obou 
druhů jsou v Praze poslední dva 
trsy.  

Vlastimil Rybka,  
náměstek pro odbornou činnostKŘIVATEC ČESKÝ roste přímo v areálu zahrady.



16 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LEDEN 2022  www.praha8.cz16

Kultura

Věříme, že sníženou technickou 
kvalitu dobových pohlednic 
omluvíte, protože je mnohoná-
sobně nahrazena jedinečností 
dochovaných záběrů.  

Letos se zatouláme třeba dále 
od návsi a nahlédneme i do 
areálu Zemského ústavu pro 
choromyslné. Podíváme se na 
stavbu bohnické silnice, která 
byla v roce 1906 postavena kvůli 
dopravě materiálu pro 
stavbu léčebny. V té době 
tak vznikla první spojnice 
vhodná pro dopravu povo-
zy – po vodě se přivážela 
velká část materiálu, která 
zde  „na kopci“ nebyla 
dostupná, a u Tříkrálky se 
překládala na vozy tažené 
koňmi. 

Tři fotografie ukazují 
dolní Bohnice – při pohledu 
od Dolního dvora (dnešní 
hospic Štrasburk), vidíme 
vlevo vysokou budovu 
Hotelu Urválek a zeď Urvál-
kovy zahradní restaurace. 
Další fotka ukazuje hosti-
nec – Urválkovu zahradní 
restauraci a na další fotce je 
ten stejný objekt, ale již 
upraven na koloniální 
obchod Emila Riegla.     

Podíváme se ještě k další re-
stauraci a koloniálnímu obchodu 
– ale až na druhý konec Bohnic. 
Restaurace Na zastávce stojí 
dodnes téměř nezměněna v mís-
tech, kde se říkalo „V ubikacích“.  

Nahlédneme i na dvůr statku 
u Valentů, který byl na jihový-
chodním okraji návsi v prostoru, 
kde je dnes zahrádka restaurace 
Weranda. 

ROK 2022

Kalendář připomíná historii Bohnic
 nV prvním kalendáři jsme mohli nahlédnout do obce i do 

nejbližšího okolí, do druhého jsme vybrali několik panorama-
tických fotografií a podívali se na místa, která se za necelých 
sto let změnila k nepoznání. Ve třetím kalendáři jsme neopus-
tili místní náves a prohlédli si postupně všechny objekty 
„kolem dokola“. Letos jsme vybírali i z nových fotografií, které 
se povedlo získat díky neustálému sledování aukcí a prodejů 
starých pohlednic. 

Celý půlrok „strávíme v ústa-
vu“, přesněji v Královském 
českém zemském ústavu pro 
choromyslné v Bohnicích. Budo-
vy ústavu zabíraly 64 z celko-
vých 303 hektarů pozemků.

Mezi lety 1906 a 1912 bylo 
postaveno celkem 28 budov, 
které změnily zdejší okolí k ne-
poznání. Ve své době se jednalo 
o neobyčejně rozsáhlý projekt, 
který by i dnes těžko hledal 
konkurenci. 

V sobotu 1. ledna 2022 uplyne 
sto let od chvíle, kdy se obyvatelé 
vesnice Bohnice probudili jako 
obyvatelé Velké Prahy. Bohnice 
měly v té době 3179 obyvatel (bez 
pacientů ústavu). Byl to začátek 
velkého rozvoje, staveb průmyslo-
vých objektů, škol, divadel, ne-

mocnic, velké město přineslo nové 
nároky na administrativu, začala 
se rozvíjet městská doprava.  

Podrobnější informace o vývo-
ji nejen obce Bohnice, ale i Čimic 
a Troje najdete na panelech 
naučné stezky – na jaře se jich 
objeví v ulicích celkem dvanáct. 

Pokud máte doma historické 
fotografie, o které byste se chtěli 
podělit, nebo jste ochotni nám 
vyprávět příběh vašich předků, 
ozvěte se prosím. Rádi přidáme 
další kamínek do barevné mo-
zaiky naší minulosti. Při pátrání 
v obrazové dokumentaci se nám 
už objevují další unikátní fotky, 
a proto věříme, že pokud mož-
nosti a čas dovolí, tak se i za rok 
podíváme do historie našeho 
okolí. 

Děkujeme osmé městské 
části za finanční podporu, 
bez které by se vydání 
kalendáře nemohlo usku-
tečnit v takovém rozsahu.

Kalendář je možno za 
dobrovolný příspěvek 
získat na těchto místech: 
 Vinárna u Tomáše, 
V Nových Bohnicích 25, 
Praha 8, po–pá 14.30–19.30 
hodin
 Útulný krámek, Lublin-
ská 13, Praha 8, po–pá, 
10.00–18.00 hodin, sobota 
9.00–12.00 hodin
 Klub V. kolona, Ústavní 
249, PN Bohnice, Divadlo 
Za plotem, po–ne,  
12.00–18.00 hodin.

Renáta Molová
rmolova@gmail.comNOVÝ KALENDÁŘ nabízí jedinečné historické záběry. 

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.

LEDEN PROGRAM

PO 19.3010 Cabaret Calembour,
host divadla

ST 19.3012
ČT 19.3013

Cabaret Calembour,
host divadla

Zadáno

PO

SO

19.00

19.00

10
08

PÁ 19.0007
ČT 20.0006

SO 19.0015

ST 19.0012
ÚT 19.0011

Koncert

TRIPTYCHON_DI_VOCE

TRIPTYCHON_DI_VOCE

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU
Kamil Střihavka

NĚCO ZA NĚCO
EDITH A MARLENE

LASKAVÉ BOHYNĚ

PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
294 STATEČNÝCH

PÁ 19.3028

PO 19.3031 Cabaret Calembour,
host divadla

ST 19.3026

ČT 19.3027 Divadlo LETÍ,
host divadla

Prague visitors

NE 19.0030
PO 19.0031

SO 19.0029

PÁ 19.0028

ČT 19.0027

JAK SBALIT ŽENU 2.0

KVIDOULE 3+KK

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

8GB TVRDÝHO PORNA

TOVÁRNA NA ZÁZRAKY
PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

NORA

FAUST

PO 19.3024 Divadlo LETÍ,
host divadla

ČT 19.0020
ST 19.0019

PÁ 19.0021
SO 22 19.00

ÚT 19.0018
PO 19.0017

Zadánio

ÚT 19.00

19.00
25

ST 26

PO 19.0024
8GB TVRDÝHO PORNA

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
294 STATEČNÝCH

TOVÁRNA NA ZÁZRAKY
VIŠŇOVÝ SAD

ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU
KRÁLOVA ŘEČ

BEZRUKÝ FRANTÍK

2022 v proměnách časuStaré Bohnice                                  
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Sport

Česká děvčata si účast zajistila 
díky výhře na Mistrovství Evro-
py, to se konalo letos v červenci 
v Praze, a to rovněž na hřišti 
bohnických Joudrs. Ve výběru 
českého národního týmu může-
me najít hned sedm hráček, 
které působí v bohnickém klubu. 

Mistrovství světa se účastnilo 
osm zemí: ČR, Nizozemsko, Peru, 
Kolumbie, Mexiko, USA, Portori-
ko a Tchaj-wan.

Český tým se na úvod šampio-
nátu postavil proti výběru USA 
a v dalších dnech se postupně 
utkal se všemi účastníky. Po 

počáteční prohře s USA, které 
byly pasovány na favoritky 
turnaje, si poté Češky spravily 
chuť a následně porazily domácí 
Peru a Nizozemky. Následně ale 
podlehly Mexičankám, chuť si 
posléze spravily na výběru 
Kolumbie.

O postupu do play off tak 
rozhodovalo utkání s týmem 
Chinese Taipei, které ale české 
hráčky bohužel prohrály a skon-
čily na pátém místě na světě. 
Z vítězství se radovaly 
Američanky.

(tk)

„Pohyb dětí je pro nás v součas-
né době v oblasti sportu priori-
tou a v celé koncepci sportu 
Prahy 8 je projekt Trenéři ve 
školách základním kamenem. 
Osmý obvod je znám jako velmi 
sportovní městská část. Přes 
zlou dobu musíme udržet přesně 
takovouto zábavnou formou 
děti v pohybu, který je jistě 
přivede ke sportu, úžasným 
zážitkům a skvělému kolektivu,“ 
vysvětlil místostarosta a radní 
pro sport Jiří Vítek (Patrioti).

Hlavní myšlenkou programu 
je vzbudit nadšení z pohybu 
u všech dětí, i těch, které si samy 
v mimoškolních aktivitách 
pohybové činnosti nevyberou. 
Přitom pohyb napomáhá jak 
zdravému tělu, tak samotnému 
učení a rozvoji mozku a měl by 
tak patřit ke každému dítěti. Do 
hodin tělesné výchovy dochází 
trenéři z místních sportovních 
oddílů. Jejich snahou je podpořit 

všeobecný pohybový rozvoj 
a radost z pohybu, ale také 
využít specifika svého sportu 
k ozvláštnění vyučovací hodiny 
a seznámení dětí s rozmanitostí 
disciplín. Spolupracují při tom 
také v průběhu hodiny s pedago-
gy dané třídy, jejich zapojení je 
jedním z pilířů programu.

„Děti jsou z Trenérů ve škole 
nadšení, i přes to, že se jim jako 
učitelky snažíme nabídnout 
zábavnou formu tělesné výchovy, 
tak když přijde někdo jiný, ještě 
neokoukaný, akční a se spoustou 
nových nápadů a netradičních 
cvičení, tak rozhodně vyhrává. 
Děti se na hodiny s trenéry velice 
těší a vždy se dopředu dohadují, 
co je asi bude čekat za zábavu. 
Celkově i pro nás vyučující jsou 
Trenéři ve škole velkým příno-
sem, já osobně se velice ráda 
přiučím novým způsobům, jak 
s dětmi při tělesné výchově 
pracovat,“ sdílí svou zkušenost 

TRENÉŘI VE ŠKOLÁCH

Tělesná výchova trochu jinak…
 nVe školách Prahy 8 se během října rozjely první hodiny 

tělesné výchovy s programem Trenéři ve škole. Pilotního 
ročníku se v osmé městské části účastní čtyři základní školy: 
Hovorčovická, Glowackého, Na Slovance a U Školské zahrady. 
U každé z těchto škol jsou do programu zapojeny všechny 
první i druhé třídy. 

učitelka první třídy ZŠ U Školské 
zahrady Tereza Klímová.

V Praze 8 se programu účastní 
šest sportů: atletika, basketbal, 
beachvolejbal, judo, parkour 
a softbal. Od ledna se zapojí také 
fotbal. Tyto sporty se v měsíční 
rotaci střídají na jednotlivých 
školách tak, aby děti mohly 
poznat každý z těchto sportů, 
a podpořila se tak jejich 
všestrannost i rozhled, případně 

i zájem o jednotlivé sporty. 
Náborová činnost je přitom 
v programu striktně zakázána.

Po měsíčním prvním bloku 
Trenérů ve škole proběhla rota-
ce, kdy se trenéři mezi školami 
prostřídali, a děti si tak v prosin-
ci vyzkouší zase nové hry, nová 
cvičení a setkají se s novým 
nadšeným trenérem či trenér-
kou, se kterou bude na tělocviku 
parádní zábava. (tk)

NOVÁ FORMA tělesné výchovy je mezi dětmi velmi oblíbená.

SOFTBAL

Juniorky skončily na šampionátu páté
 nDruhý prosincový týden se v Peru konal světový softbalo-

vý šampionát žen do 18 let. Mistrovství světa, které se mělo 
kontakt v loňském roce, neslo název U-18 Women‘s Sofball 
World Cup 2020. Světová federace kvůli tomu, že se mistrov-
ství světa o rok opozdilo kvůli pandemii, povolila start hráč-
kám i ročníku 2002.

LETOŠNÍ SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT hráček do 18 let se konal v Peru.
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Historie

Karlín tvořil na přelomu 19. a 20. 
století mimo jiné součást vý-
znamného strojního a dopravní-
ho pražského předměstí, což 
přitahovalo nejrůznější profese, 
které se nepodílely jen na rozvoji 
Karlína, ale v podstatě i celé 
metropole. 

V rodině pana Hatleho se po 
několik generací předávalo 
kovářské řemeslo z otce na syna 
a i pan Jaroslav se naučil řemes-
lu svých předků, leč mu okolnos-
ti doby nedovolily se rodinné 
firmě věnovat.

STRATEGICKÉ MÍSTO 
KARLÍN
Počátek karlínské kovárny lze 
datovat do konce 19. století, kdy 
se rodina přestěhovala z Hořic 
do domu U zlatého klíče, dnešní 
Březinova 7. Dílna se zaměřovala 
na zámečnické a kovářské práce 
a vzhledem k tehdejší době měla 
stále více zakázek. Podnik se po 
čase rozšířil a menší dílna už 
nedostačovala objemu výroby. 
Karlín se však osvědčil jako 
strategické místo a rozrůstající 

se kovárna se přesunula jen o pár 
ulic dál, do tehdejší Palackého 
třídy 134, dnes známé jako 
Sokolovská 134. Provoz zde měl 
už zcela jiné podmínky. V třípod-
lažní budově sídlila i truhlářská 
dílna, nebyl tedy problém splnit 
zákazníkům kompletní objed-
návku. V přízemí byla výroba se 
stroji poháněnými řemenovým 
motorem, v druhém patře řeme-
slná umělecká kovárna, kde 
vznikaly krásné mříže, umělecká 
kování, sošky a jiná díla, vyžadu-
jící jemnocit. Zároveň v patře 
byla i kancelář majitelů bratra 
Jana a Otakara Hatleho. Poslední 
podlaží patřilo pronajatým 
dílnám a všechny provozy byly 
spojeny nákladním výtahem pro 
lepší přepravu materiálů mezi 
nimi.

SPOLUPRÁCE S PLEČNIKEM
Z dílen odcházely výrobky 
nejvyšší kvality, a není tedy divu, 
že kovárna byla jedna z mála, 
která se podílela na restaurátor-
ských pracích na Pražském 
hradě. Známý architekt té doby, 

KOVÁŘSTVÍ

Firma Hatle, z malé dílny 
práce pro Pražský hrad

 nLoni touto dobou jsme vás, naše čtenáře, žádali o zaslání 
historických fotografií městské části Praha 8. Na tuto výzvu 
jsme obdrželi několik zajímavých fotografií a jeden neméně 
zajímavý příběh. O tento příběh s fotografiemi se s námi podě-
lil Jaroslav Hatle a vypráví o rodinné kovářské a zámečnické 
dílně z Karlína na počátku 20. století.

Jože Plečnik, dal firmě Hatle 
přednost, protože více vyhovo-
vala jeho uměleckému ztvárně-
ní, na rozdíl od firmy Antonína 
Pávy, která byla Plečnikovi 

doporučena hradní 
správou. Z prací, 
které kovárna 
Hatle na hradě 
tvořila a restauro-
vala v letech 1921 
až 1948, lze vybrat 
například kování 
dvířek letohrádku 
Belveder, zámeč-
nické práce v bytě 
prezidenta, Terezi-
ánském křídle 
a u Plečnikova 
schodiště na III. 
nádvoří, hvězdu na 
pomník ruského 
vojína, zámečnické 
práce na vlajko-
vých žerdích na 
I. nádvoří a mnoho 
dalších kovářských 
prací. Z památek 
mimo Pražský 
hrad firma Hatle 

renovovala interiéry Národní 
galerie v Jirském klášteře na 
Hradčanech, Smetanova divadla 
a na fotografii lze vidět jablko na 
střechu kostela Nejsvětějšího 
srdce Páně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad.

Do roku 1953 byla firma Hatle 
rodinným podnikem, který záhy 
potkal stejný osud jako mnoho 
jiných prosperujících podniků. 
Po znárodnění, vstupu do druž-
stva a změně majitelů podnik 
postupně upadal, a sláva umě-
leckého kovářství a zámečnictví 
rodiny Hatle tak uhasínala. 

Až jednoho dne půjdete kolem 
Pražského hradu či jiných, výše 
zmíněných památek, vzpomeňte 
si, že procházíte kolem prací, 
které vznikaly kousek od vás 
v karlínské dílně Jana Hatleho 
a Otakara Hatleho. (lj)

Pozn.: Za spolupráci na člán-
ku děkujeme rodině pana Jaro-
slava Hatleho, Janu Kemrovi 
a Stanislavě Konvalinkové 
z AMČP8 a Tomáši Zubcovi 
z Archivu Pražského hradu.OPRAVY PRESIDENTOVÝCH SALONŮ, 1937-38, Gubčevský A., Archiv Pražského hradu, sign. 561a

DĚTI RODINY HATLE před dílnou v dnešní ulici Křižíkova 58, kolem r. 1930, archiv 
Jaroslava Hatleho
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DOPROVODNÝ PROGRAM
15:00 - 16:00OTEVÍRACÍ DOBA

PO-PÁ
SO-NE

13 - 19:00
  9 - 19:00

Štíbrova 1776/17, Praha 8      
775 291 111
koupalisteladvi@anelis.cz
Koupalisteladvi

NOVOROČNÍ BRUSLENÍ
1.1. 13 - 19:00

So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne

Animační program
Diskotéka
Animační program
Diskotéka
Animační program
Diskotéka
Animační program
Diskotéka

LÁDVÍ
KLUZIŠTĚ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

V rámci provozní doby si Provozovatel vyhrazuje technickou přestávku na úpravu ledu apod. 

VSTUPNÉ

PŮJČOVNÉ

Jednotné vstupné
Celodenní
Děti do 6 let

Brusle
Helma 
Broušení

49 Kč / 90 min
60 Kč
zdarma

80 Kč
30 Kč
100 Kč

8.1.
9.1

15.1.
16.1
22.1
23.1.
29.1.
30.1.

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte 
veřejnoprávní instituci. Uhraďte exekutorovi od 
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou 
částku vůči veřejným institucím, plus poplatek 
a díky akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek 
dluhu odpuštěn.

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT? 
• Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním 
bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a 
nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým 
zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v 
některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či 
koncesionářské poplatky a další. 
• Vaše dluhy jsou již v exekuci. 
• Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem. 

JAK SE MŮŽETE ZBAVIT DLUHU? 
• Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou 
dlužíte (tzv. jistinu), a k tomu 908 Kč (poplatek + 
DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám 
odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či 
penále. 

• Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej 
požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň 
jej informujte, že využíváte Milostivé léto. 

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ MILOSTIVÉ LÉTO 
NELZE VYUŽÍT? 
• Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se 
tedy půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů 
na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. 
• Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt. 
• Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v 
oddlužení. 
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný 
úřad v daňovém a správním řízení. 

KONTAKT:
Dluhová poradna organizace Člověk v tísni
+420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz 
Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy  
+420 800 100 000, info@praha.eu

Jak ven z dluhů? Známe cestu
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI

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

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

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

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

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

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

 `ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE - 
ERBEN. Nová el. vedení, zásuvky, 
světla, apod. Revize elektrického 
zařízení. www.elektrikarerben.cz 
Tel.: 604 516 344

 `OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ 
ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTO-
VÝCH OKEN A DVEŘÍ-SÍTĚ 
PROTI HMYZU Tel.: 733 720 950, 
pavel.janci@email.cz

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

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

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

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

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

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

 ` INSTALATÉR ŠVÁRA.  
Tel.: 728 324 916

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

 `Provádíme sádrokartonářské 
práce (stropy, příčky, předstěny, 
půdní vestavby, akustické 
odhlučnění, bytová jádra). Dále 
provádíme zednické a malířské 
práce. Tel.: 605 075 095.  
Milos.Verner@email.cz

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

SLUŽBY

 `HODINOVÝ MANŽEL. Údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 
pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce 
a jiné. Tel.: 773 168 170

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

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

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

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

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

 `POKÁCÍME NEVHODNĚ 
VYSAZENÝ vzrostlý strom 
u vašeho domu z naší 
vysokozdvižné plošiny. Stromy 
rozřežeme odshora dolů po 
kouskách, odpad odvezeme, 
pařezy vyfrézujeme. Vhodné 
během vegetačního klidu do 
konce března. Zkrátíme i další 
vzroslou zeleň. Tel.: 724 006 275. 
E-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plosina
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 `HODINOVÝ MANŽEL elektro, 
voda a další práce. 40 let praxe na 
rek. bytů. Tel.: 602 366 135

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

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

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

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

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

 `VÝROBA, OPRAVY, A OPRAVY 
ŽALUZIÍ, SÍTÍ, ROLET, 
SPOUŠTĚCÍCH GARNYŽÍ, 
BROUŠENÍ NOŽŮ A NŮŽEK. 
U Pazderek 146, Praha 8,  
tel.: 774 858 102

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

REALITY POPTÁVKA

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

 `Koupím menší byt Praha 8, 9. 
Jsem přímý zájemce. 604 231 509

 `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 PRONÁJEM

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

 ` Salon Violet, Vratislavská 389/1 
nabízí volné místo k pronájmu 
pro kadeřnici, manikérku, 
kosmetičku, pedikérku. V případě 
zájmu volejte na tel.: 602 937 661

 `PRONAJMU POSLEDNÍ 
VOLNÉ KRYTÉ GARÁŽOVÉ 
STÁNÍ (KAMERY) U METRA 
LÁDVÍ. TEL: 777 003 033.

 `PRONAJMU LUX KANCELÁŘE 
(i na bydlení) 62 m2 u metra Ládví. 
Tel.: 777 003 033

REALITY SLUŽBY

 `MARTIN KRATOCHVÍL – 
REALITNÍ MAKLÉŘ NA DOPO-
RUČENÍ pro Prahu 8. Osobní 
přístup. 20 let zkušeností na 
trhu. NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY 
při prodeji a pronájmu vaší 
nemovitosti. Zdarma tržní odhad 
a poradenství. Spolehlivost.  
www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350

 `BYTOVÁ DRUŽSTVA 
LIKVIDACE a prohlášení 
vlastníka, notář, převod bytů do 
vlastnictví, SVJ zaměřování bytů. 
Tel.: 724 304 603

NÁKUP – PRODEJ

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

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

 ̀Ořechy-králíky-vajíčka-brambory. 
Tel.: 723 266 481

 `KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY. Příjedu. Tel.: 721 442 860

 `KOVOTVORBAPRAHA.CZ 
Bezpečnostní mříže na míru. 
Zakázková kovovýroba.  
Tel.: 775 393 911,776 553 340, 
kovotvorbapraha@gmail.com

KRÁSA

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

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

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

NABÍDKA PRÁCE

 `Technik/Montér stínící techniky 
v Praze a Středočeském kraji. 
Pracovní poměr hlavní, ŽL, 
Dohoda o provedení práce. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. 
777 038 000 nebo gato@gato.cz

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

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

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

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 852/10 

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ  
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na  

www.rezidencejasmin.cz 

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:38

placená inzerceplacená inzerce
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Zdravotní a sociální péče

V Gerontologickém centru bylo 
naočkováno dvěma dávkami 
více jak tisíc občanů, a to zejmé-
na seniorů a chronicky nemoc-
ných pacientů.

V letních měsících bylo 
očkování přerušeno. Jednak 
poptávka seniorů po očkování 
již skoro nebyla (tato skupina 
občanů byla z velké většiny 
naočkována) a i personálně 
bychom velmi těžko očkovací 
místo obsadili (veškerý perso-
nál, který se o očkování staral 
– lékaři, zdravotní sestry, pra-
covnice recepce a stacionáře) 

tuto činnost dělali nad rámec 
svých běžných pracovních 
povinností.

Ačkoli si všichni přáli již 
klidný podzim a tečku za koro-
navirem, bohužel realita je jiná. 
A tak jsme od listopadu znovu 
otevřeli očkovací místo. Očku-
jeme jednou až dvakrát týdně 
(dle kapacity lékařů) třetí 
posilující dávku osobám s vě-
kem 50 let a starším. Za listo-
pad jsme již naočkovali zhruba 
600 občanů. V případě zájmu 
budeme pokračovat i po No-
vém roce.

GERONTOLOGICKÉ CENTRUM 

Očkovací místo opět funguje
 nV Gerontologickém centru v Šimůnkově ulici vzniklo 

v březnu 2021 očkovací místo, kde se začala aplikovat látka 
od firmy Moderna. Snaha naočkovat zejména seniory Pra-
hy 8 narážela na nedostatek vakcín. I přes tyto problémy 
náš tým zdravotníků do června naočkoval přes dva tisíce 
dávek. 

ČASTÉ OTÁZKY:
1. Čím očkujete?
Očkovací látkou SPIKEVAX od 
firmy Moderna.
2. Je potřeba se objednat?
Ano, pro termín očkování je 
potřeba využít rezervační 
systém, stejně jako při očkování 
první a druhé dávky.
3. Jakou dávku očkujete?
Zatím očkujeme jen třetí posilu-
jící dávku. 
4.  Byl jsem naočkován jinde, 
mohu na třetí dávku přijít 
k vám?
Ano, zaregistrujte se na naše 
očkovací místo.
5. Byl jsem očkovaný jinou 
očkovací látkou. Je možné 
vakcíny kombinovat?

Ano, pokud splňujete časový 
odstup od druhé dávky, může 
vám být podána očkovací látka 

od Moderny. Časový odstup od 
aplikace vakcíny Janssen/John-
son jsou dva měsíce. U Očkova-
cích látek Comirnaty/Pfizer 
a Spikevax/Moderna jsou u osob 
starších 60 let pět měsíců 
a u osob mladších 60 let šest 
měsíců od aplikace druhé dávky. 

 Očkovací tým Gerontologického 
centra, Šimůnkova 1600

Mezigenerační tvořivé 
propojování 
Mezigenerační propojování dětí a seniorů je 
zejména v předvánočním čase mimořádným 
přínosem. Již tradičně se zapojili žáci se svými 
pedagogy ze ZŠ Glowackého, která se pro toto 
období stala pro Odbor zdravotnictví a sociálních 
služeb ÚMČ úžasným partnerem. A protože je 
advent časem dobrých skutků, žáci 6. a 7. třídy 
a 8. D se pustili v rámci pracovní činnosti do 
pečení a pod vedením učitelky Lindy Vláskové 
připravili 20 nádherných dárkových košíků 
vánočního cukroví, které bylo věnováno osamě-
lým seniorům, klientům pečovatelské služby 
Prahy 8. Spolu s cukrovím si připravili žáci 
4. A s učitelkou Petrou Watzingerovou papírové 
domečky k dotvoření, které využila místostarost-
ka Vladimíra Ludková (ODS) ve vánočním tvoře-
ní se seniory v Centru aktivizačních programů. 
A velkou radost udělaly i vánoční ozdoby, které 
s láskou vyrobily děti 3. A pod vedením učitele 
Josefa Bíci.  (tk)

Přáníčka pro seniory

S blížícími se vánočními svátky se žáci ZŠ 
Dolákova z iniciativy školního parlamentu 
shodli na tom, že o Vánocích je potřeba 
především potěšit a rozdávat radost. Z vel-
kého množství nápadů však uspěl ten, 
který snad vykouzlí úsměv na tváři nejví-
ce. Zejména v současné neutěšené době se 
děti totiž pustily do tvorby vánočních 
přáníček pro seniory v zařízeních zřizova-
ných MČ Praha 8. Této aktivitě se žáci 
věnovali nejen v hodinách výtvarné výcho-
vy, ale i ve svém volném čase. Volili také 
nejrůznější techniky, od malovaných přání-
ček, skládaných až po lepené z barevných 
papírů.

Všichni pevně doufáme, že se přáníčka 
budou líbit a roznesou spoustu radosti 
a lásky do lidských srdcí, protože si myslíme, 
že pomáhat a rozdávat radost je o Vánocích 
to nejdůležitější. (tk)

placená inzerce

placená inzerce

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

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

Vítkova 10/241, Praha 8 - Karlín
 acentrum.eu    acko_centrum

 acentrum.eu

Váš průvodce těhotenstvím
a rodičovstvím, o. p. s.

Těhotenské a rodinné centrum

Registrace k očkování do  
centrálního rezervačního 
systému:

• registrace.mzcr.cz
 crs.uzis.cz
• bezplatná telefonní linka 1221
• seniorské linky Odboru zdravot-
nictví a sociálních služeb ÚMČ 
Praha 8 – 601 263 294, 601 263 
292, 601 263 290, 601 263 291
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 nTrvalo přes tři roky, než lékaři dnes 
již sedmiletému Martínkovi z Prahy 8 
diagnostikovali těžkou vývojovou dys-
fázii s pravděpodobnou poruchou autis-
tického spektra. Dodnes však rodiče 
netuší, co je přesnou příčinou jeho 
problémů.

„Martínek byl pohodové usměvavé miminko, 
ale zatímco ostatní děti již v šesti měsících 
většinou uměly samy stabilně sedět, polyka-
ly menší kousky a žvatlaly, my jsme doma 
měli stále miminko, které sotva páslo koníky, 
neumělo se samo přetočit, nežvatlalo a pilo 
jen mléko z kojenecké lahvičky. Už tehdy 
jsem začala tušit, že má náš syn pravděpo-
dobně opožděný psychomotorický vývoj. 
Ani zdaleka nás nenapadlo, jak moc je situa-
ce vážná,“ začíná své vyprávění Martínkova 
maminka, paní Jana.

Rodiče začali s Martínkem intenzivně 
cvičit, přesto si na první krůčky počkali až 
do jeho 18 měsíců. V té době se ale kromě 
krůčků objevil i první epileptický záchvat. 
„Protože měl syn bezprostředně po záchvatu 
zvýšenou teplotu, označili to lékaři za 
‚zvláštní febrilní křeče‘. Jelikož ale ani ve 
dvou letech moc dobře nechodil, nemluvil, 
nežvatlal, měl problémy s příjmem potravy 
a neudržel oční kontakt, začali jsme se obá-
vat nějaké neurovývojové vady. Vyšetření 
ale byla v pořádku a neurologické vadě nic 
nenasvědčovalo,“ popisuje maminka.

Když bylo Martínkovi tři a půl roku, stále 
nemluvil a pořád mu bylo třeba téměř všech-
nu stravu mixovat, rozhodli se rodiče navští-
vit další specialisty. Ti mu nakonec diagnos-
tikovali těžkou vývojovou dysfázii 
s pravděpodobnou poruchou autistického 
spektra a motorickou i orofaciální dyspraxií 
(porucha motorických funkcí obličejového 

a polykacího svalstva, která má vliv i na 
rozvoj řeči).

Ve čtyřech letech nastoupil Martínek do 
školky pro děti s kombinovaným postiže-
ním. Ve školce trpěl odloučením, a tak si pro 
něj paní Jana chodila už dopoledne po svači-
ně. „Bylo to před třemi lety v polovině října. 
Vyzvedla jsem si ze školky ‚zdravé‘ dítě, které 
jsem o několik minut později vynášela 
z metra v bezvědomí s křečovitými záškuby 
horních i dolních končetin, jež trvaly neko-
nečných 15 minut. Sanitka nás odvezla do 
nemocnice. Díky magnetické rezonanci 
lékaři v jeho mozku zpozorovali určité útva-

ry, které ukazovaly na jeho poškození,“ 
vypráví dál paní Jana. Následně podstoupili 
vyšetření na modernějších přístrojích. Ty 
odhalily zjizvení mozkové tkáně a epilepto-
logické výboje trvající desítky vteřin během 
bdění i spánku, opakující se v mnoha sériích 
po sobě prakticky během celého dne. „Nyní 
čekáme na výsledky z genetického vyšetře-
ní, které by možná mohlo odhalit pravou 
příčinu a také prognózu Martínkovy nemoci. 
Dodnes ji totiž plně neznáme.“

Martínek cvičí speciální cviky založené 
na neurovývojové stimulaci, navštěvuje 
logopeda, ergoterapeuta i fyzioterapeuta 
a jezdí na hiporehabilitační pobyty. „Jako 
rodiče jsme se s postižením svého syna 
nikdy nesmířili, nedokážeme to. Je to hodně 
tvrdá škola života, váš vlastní osobní život 
prakticky přestane existovat. Jsou dny, kdy 
bych nejradši od všeho utekla, ale nemůžu. 
Martínkova bezmezná láska, úsměv, jeho 
čistá duše bez předsudků… Nejsem to já, kdo 
učí mého syna, ale je to on, kdo učí mě,“ říká 
paní Jana a dodává: „Je to náročné psychic-
ky, ale i finančně. Za každou pomoc a pod-
poru jsme proto velmi vděční. Velké díky 
patří Dobrým andělům. Díky nim můžeme 
synovi dopřát potřebné intenzivní terapie. 
Jejich podpora pro nás znamená neskuteč-
ně moc. Poděkování pak patří i mým rodi-
čům, kteří nás podporují a rovněž se stali 
Dobrými anděly, když vidí, co tato pomoc 
přináší.“

Pokud byste se chtěli stát Dobrými anděly 
i vy a začít pomáhat rodinám s dětmi, které 
se vlivem vážné nemoci dostaly do tíživé 
situace, je to jednoduché. Stačí se zaregistro-
vat na www.dobryandel.cz a začít přispívat 
částkou, kterou si sami zvolíte. Nadace 
Dobrý anděl odevzdá rodinám veškeré vaše 
příspěvky do posledního haléře.

(red)

DOBRÝ ANDĚL

Nejsme to my, kdo učí našeho 
syna. To on učí nás

Adventní čas. Tak zněla tajenka doplňo-
vačky z přechozího vydání Osmičky. 
Řešení z aktuálního čísla označuje 
oslavy konce zimy. 

Opět luštíte o tři detektivky, tentokrát 
nazvané Vánoční případ od autorky 
Jitky Ludvíkové. 

Znění tajenky posílejte do 10. ledna 
2022 na známý e-mail: vladimira.ludko-
va@praha8.cz.

Vylosovanými luštiteli jsou paní 
E. Ch., J. H. a O. L. Gratulujeme.

1. ohmat
2.  stroj létající  

do kosmu
3.  zimní bílá 

pokrývka
4. palivo, topivo
5. domácky Petr
6. sport na ledu
7. pytlácké oko
8. svátek 6. 1.

Lednová doplňovačka

MALÝ MARTÍNEK se svými rodiči. Rodina našla pomoc 
i mezi Dobrými anděly.
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

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

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

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

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

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

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

Úterý
  8:00–9:30  Přístup na 

internet    
  8:00–8:50  AJ pro začáteční-

ky – F. Urban
  9:00–10:00  AJ pro mírně 

pokročilé – Ing. P. Vondráček 
  9:30–11:00  Dramaticko-reci-

tační kroužek – Z. Poková
  10:00–11:00  Školička PC 

– konzultace – Ing. V. Pázler  
(4. a 18. 1.)

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

Program

Lede
n

2022

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Burešova

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

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

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

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

Středa
  8:00–12:00  Přístup na 

internet    
  8:30–9:20  AJ pro mírně 

pokročilé – Ing. H. Soukupová
  9:00–11:00  ŠJ pro radost 

– E. Rozsypalová 
  9:30–11:00  Zdravotní  

cvičení a terapie tancem –  
D. Podráská

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

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

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

  13:30–15:30   PC Školička 
– RNDr. E. Tomková

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

  14:00–15:30  NJ – konverzace 
pro pokr. – T. Zelinka

Čtvrtek
  Pravidelné turistické výlety 

– RNDr. Štulc. Informace v kan-
celáři CAP

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

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

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

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

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

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

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

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

Pátek
  8:00–12:00  Přístup na 

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

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

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

židlích – I. Kostečková
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Speciální program:
  10. 1. od 13:30  OZVĚNY 

EKOFILMU 2021: komento-
vané projekce filmů s ekolo-
gickou tématikou I. část 
– promítá a komentuje 
RNDr. Miloslav Štulc

  14. 1. od 8:30  Patchwork 
s Mgr. Sylvou Kyselovou

  20. 1. od 13:30  Zábavné 
povídání o Itálii na pokra-
čování vypráví a čte Jan 
Kříž

  26. 1. od 14:00  Duchovní 
beseda s Mgr. B. Tranovou

  24. 1. od 13:30  OZVĚNY 
EKOFILMU 2021: komento-
vané projekce filmů s ekolo-
gickou tématikou II. část 
– promítá a komentuje 
RNDr. Miloslav Štulc

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

  28. 1. od 9:00  Trénink 
paměti s PhDr. Zuzanou 
Pavlíkovou

Více na pozvánkách nebo v tiště-
ném programu, který si můžete 
vyzvednout v kanceláři CAP. 

Adresa Provozní doba Od – do Vedoucí

DPS Křižíkova 50 úterý a čtvrtek 13:30–16:30 Zdena Ročáková

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

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

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

Písničky „Vzpomínání na Jaroslava Ježka“ (k 80. výročí jeho úmrtí) 
s Mgr. Václavem Vomáčkou od 14 hodin
6. 1. KS Křižíkova
12. 1. KS Burešova
13. 1.  KS Bulovka
Trénink paměti s PhDr. Zuzanou Pavlíkovou od 14 hodin
13. 1. KS Křižíkova
Hudební odpoledne s paní Miluší Beranovou od 14 hodin
17. a 31. 1.  KS Burešova
Posezení s harmonikou – hraje a zpívá Vlasta Kyselová od 14 hodin
20. 1. KS Křižíkova
Ze svého těla neutečeš – přednáší Mgr. Zdeněk Vévoda od 14 hodin
24. 1. KS Burešova
Antistresové cvičení s PhDr. Zuzanou Pavlíkovou od 14 hodin
27. 1.  KS Křižíkova

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

PROGRAM LEDEN 2022         
  Pondělí 17. a 31. 1.  

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

  Úterý 18. 1.   
10:00–11:30  Tvořivý šuplík 
(vede Mgr. V. Ludková)

  Středa 5. 1.   
13:00–14:30  Co Covid dal? 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  Středa 19. 1.   
13:00–14:30  Trénink paměti  
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  Čtvrtek 
13:00–16:00  Pravidelná 
klubová setkání  

10:00–11:30  Cvičení těla 
(vede J. Borská)

  Čtvrtek 13. 1.   
14:00  Písničky ,,Vzpomínání 
na Jaroslava Ježka  
s Mgr. Václavem Vomáčkou

  Pátek 7. 1.   
13:00–14:30  Cvičení na 
židlích  
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  Pátek 21. 1.   
13:00–14:30  Antistresová 
cvi čení  
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

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

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

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

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

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

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

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

a internetu pro začátečníky 
(vede O. Měchura) 

  10:15–11:15  Interlingua pro 
mírně pokročilé (mezinárodní 
jazyk – vede O. Měchura) 

  10:15–11:15  Jóga (vede 
J. Borská)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  13:00–15:00  Stolní tenis pro 
pokročilé

  13:00–14:30 přístup na 
internet

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

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

Středa 
  8:00–8:45  Spinální cvičení 

– bederní páteř  
(vede M. Dobrovská) 

  8:00–9:00 přístup na internet
  8:30–9:50 AJ pro pokročilé 

(vede Mgr. E. Emmerová) 
  9:00–11:00  Vycházka do bo - 

tanické zahrady (vede M. Král) 
  9:00–9:50 Školička PC a inter-

netu pro mírně pokročilé  
(vede Ing. V. Košťál) – pouze  
5. 1. a 19. 1.   

  9:00–9:50 Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová) 
– pouze 12. 1. a 26. 1.

  10:00–11:00 Školička PC 
a internetu pro začátečníky 

Zájemci o kurzy se mohou 
hlásit v kanceláři  CAP  
Mazurská buď osobně 

nebo telefonicky na tel. č. 
283 024 118.

Dále je nutné se vždy při-
hlásit na všechny dílničky 
a přednášky!  Děkujeme za 

pochopení.

Program

Lede
n

2022

Speciální program:
  5. 1. od 13:30  Bingo 

– společenská hra (vede I. 
Košťálová a J. Hrubá)  

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

  12. 1. od 13:30  Klubové 
setkání – společenské hry

  13. 1. od 10:00  Korálková 
dílnička – koná se na Ma-
zurské (vede Ing. B. Rošická)  

  17. 1. od 13:30  Posezení 
s harmonikou (hraje a zpívá 
V. Kyselová) 

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

  20. 1. od 10:00  Háčkování 
a pletení (vede J. Novotná) 

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

  26. 1. od 13:30  Klubové 
setkání – společenské hry

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

  31. 1. od 13:30  Posezení 
s harmonikou (hraje a zpívá 
V. Kyselová) 

(vede Ing. V. Košťál) – pouze 
5. 1. a 19. 1.

  10:00–10:50 Školička PC 
– práce se soubory (vede 
J. Votrubová) – pouze 12. 1. 
a 26. 1.

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

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

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

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

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

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

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

grafií na PC pro začátečníky 
(vede L. Joska) – pouze 5. 1. 
a 19. 1.

Čtvrtek 
  8:00–9:00  Harmonizační 

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

pokročilé  
(vede Ing. H. Soukupová)  

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

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

  10:00–12:00  Kurz pro začína-
jící rodopisce (vede O. Pačeso-
vá) – od 20. 1.

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

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

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

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

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

Pátek 
  8:00–11:00 Přístup na 

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

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

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

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

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

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

Juro Blahovec
obrazy

3. 12. 2021 — 4. 2. 2022
Libeňský zámek • Zenklova 1 • Praha 8 – Libeň

OTEVÍRACÍ DOBA:  
PO, ST 8:00–18:00 
ÚT, ČT 8:00–15:30 
PÁ 8:00–15:00 
SO, NE, SVÁTKY: ZAVŘENO  
VSTUP ZDARMA

Městská část Praha 8 vás zve na výstavu

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

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v letech 2021 a 2022 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 20. února 2022
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

21. a 22. března 2022
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Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými 
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

15.12.2021 - 4.2.2022

tzv. Bílý dům,
U meteoru 6, Praha - Libeň

PRAHA 8 VE DNE V NOCI

Praha 8 vás srdečně zve na
výstavu nejlepších soutěžních
fotografií.

VSTUP ZDARMA

PO, ST: 8:00 - 17:00
ÚT, ČT: 8:00 - 15:30
PÁ - NE, SVÁTKY: Zavřeno

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

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

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

programu Psychiatrické nemocnice Bohnice!

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ 
DOBROVOLNÍKY

92x130-pnb-dobrovolnici-2021-v2.indd   1 10.8.2021   9:56:59
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Servis / Inzerce

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita Datum Čas

Drahorádova 4. 1. 2022 13:00 – 17:00

Kurkova 4. 1. 2022 14:00 – 18:00

Řešovská x Zelenohorská 4. 1. 2022 15:00 – 19:00

Třeboradická x Košťálkova 6. 1. 2022 13:00 – 17:00

Mlazická 6. 1. 2022 14:00 – 18:00

Podhajská pole 6. 1. 2022 15:00 – 19:00

Pernerova x Kubova 7. 1. 2022 13:00 – 17:00

Kollárova x Pernerova 7. 1. 2022 14:00 – 18:00

U Pekařky 7. 1. 2022 15:00 – 19:00

Roudnická 8. 1. 2021 8:00 – 12:00

Stejskalova x U Rokytky 8. 1. 2022 9:00 – 13:00

Tanvaldská 1 8. 1. 2022 10:00 – 14:00

Pernerova x Peckova 10. 1. 2022 13:00 – 17:00

Pobřežní x U Nádražní lávky 10. 1. 2022 14:00 – 18:00

Pernerova x Šaldova 10. 1. 2022 15:00 – 19:00

U Drahaně 163/9 12. 1. 2022 13:00 – 17:00

Turská x K Větrolamu 12. 1. 2022 14:00 – 18:00

Prosecká x Františka Kadlece 12. 1. 2022 15:00 – 19:00

V Zahradách x Na Sypkém 14. 1. 2022 13:00 – 17:00

Zhořelecká parkoviště Albert 14. 1. 2022 14:00 – 18:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 14. 1. 2022 15:00 – 19:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 15. 1. 2022 8:00 – 12:00

Kubíkova 15. 1. 2022 9:00 – 13:00

Klecanská x Na Ládví 15. 1. 2022 10:00 – 14:00

Lokalita Datum Čas

Fořtova x Do Údolí 17. 1. 2022 13:00 – 17:00

Gabčíkova 17. 1. 2022 14:00 – 18:00

Braunerova x Konšelská 17. 1. 2022 15:00 – 19:00

Uzavřená 18. 1. 2022 13:00 – 17:00

V Zámcích (u domu 51/64) 18. 1. 2022 14:00 – 18:00

Sopotská x Bydhošťská 18. 1. 2022 15:00 – 19:00

Pivovarnická x Na Rokytce 20. 1. 2022 13:00 – 17:00

Písečná x Na Šutce 20. 1. 2022 14:00 – 18:00

Na Vartě 20. 1. 2022 15:00 – 19:00

Pekařova x Jestřebická 22. 1. 2022 8:00 – 12:00

Frýdlantská 22. 1. 2022 9:00 – 13:00

Hnězdenská x Olštýnská 22. 1. 2022 10:00 – 14:00

Valčíkova x Na Truhlářce 24. 1. 2022 13:00 – 17:00

Braunerova x Konšelská 24. 1. 2022 14:00 – 18:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 24. 1. 2022 15:00 – 19:00

Havlínova x Pohnertova 26. 1. 2022 13:00 – 17:00

K Haltýři x Velká skála 26. 1. 2022 14:00 – 18:00

Hlivická 26. 1. 2022 15:00 – 19:00

Mazurská 28. 1. 2022 13:00 – 17:00

Na Žertvách x Vacínova 28. 1. 2022 14:00 – 18:00

Nekvasilova 28. 1. 2022 15:00 – 19:00

Petra Slezáka x Urxova 31. 1. 2022 13:00 – 17:00

Třebenická x Sebuzínská 31. 1. 2022 14:00 – 18:00

Ratibořská x Radomská 31. 1. 2022 15:00 – 19:00

• do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, 
které se používají při přípravě jídla

• použité oleje a tuky stačí slít do jakékoliv PET lahve

• plnou a dobře uzavřenou láhev odnést do nejbližší ná-
doby určené pro sběr jedlých olejů a tuků

• rostlinné oleje, pevné tuky, oleje a tuky z konzerv, olej 
ze smažení a fritování, olej ze salátu, olej z nakládaných 
potravin, marinády na grilování, olej z fondue

• zabráníte zanášení odpadního potrubí u vás doma

• předcházíte haváriím celé kanalizační sítě 

• snižujete znečištění odpadních vod

• redukujete množství CO2 v ovzduší

• šetříte přírodní zdroje

• dáváte odpadu šanci být opět užitečný

• použitý jedlý olej stačí slít do obyčejné PET lahve 
a odnést do některé z našich sběrných nádob: 
tridimolej.cz

• kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých 
olejů využít i sběrné dvory: portalzp.praha.eu

• můžete také využít službu mobilního sběru 
nebezpečného odpadu a jedlých olejů: 
portalzp.praha.eu

Jak správně třídit oleje?

Jaké druhy olejů třídíme?

Proč třídit oleje?

Pojďte třídit jedlé oleje s námi

Děkujeme, že třídíte spolu s námi! 

Každou sobotu

Kluziště Praha 8
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

Hřiště u ZŠ Glowackého

      

KLUZIŠTĚ
Glowackého 555/6, Praha 8 - Bohnice

od 8.00 do 9.00 
hokejový kroužek 
Severní Vítr Bohnice
pro děti od 6 do 14 let. 
Bez výstroje pro 
amatéry, které naučíme 
bruslit a hrát hokej.
Cena 150 kč.

Víkendová hudební produkce ZDARMA
sobota i neděle  DJ KARLOS  od 15.00 do 17.00 .

Hokej pro amatéry (rybníkový hokej) Winter Classic.
Každá neděle od 20.30. hod. Hra je bez chráničů 
tj. brusle,tepláky, rukavice, hokejka. 
Určeno pro věk 14-100 let. 200,- Kč
V únoru se těšte na karneval na ledě, 
závod v házení žehličky na cíl. a další zábava. 
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Společenská rubrika

Duben 2021
Chmelíková Emma

Květen 2021
Hirsch Elon

Červen 2021
� Balogh Václav

Srpen 2021
� Čepeláková Amálie

Září 2021
Řádková Anna

Říjen 2021
� Kulíček Tomáš

Válek Lukáš

Listopad 2021
� Hrstková Anna

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

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

Ke gratulantům se připojuje 
i MČ Praha 8: 
„Gratulace jsou pro mě nejen příjemným 

setkáním, ale rovněž možností dotázat se na 

potřeby seniorů, poskytnout poradenství ve 

věci dostupných sociálních služeb a případně 

nalézt podporu a pomoc,“ říká místostarostka 

Vladimíra Ludková (ODS), která spolu s další-

mi zastupiteli za městskou část často chodí 

seniorům blahopřát. 

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

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

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

JUBILEA
Listopad 2021
Dne 17. 11. se narodila 
Selma Dlabolová. Zdravý 
a bezproblémový život přejí 
dvě prababičky.

Dne 26. 11. oslavili manželé 
Věra a Milan Hejkrlíkovi  
50 let společného života, 
zlatou svatbu. Gratuluje-
me a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let. 

Prosinec 2021
Dne 15. 12. oslavila paní 
Irena Pokorná krásné 96. na-
rozeniny. Přejeme hodně 
štěstí, lásky a pohody. 

Dne 27. 12. oslavila 93. naro-
zeniny paní Růžena Králová. 
Gratulujeme, přejeme všech-
no nejlepší a hodně zdraví. 

Dne 30. 12. oslavili manželé  
Věra a Josef Roušalovi 55 let 
společného života, smarag-
dovou svatbu. Přejeme do 
dalších let pevné zdraví.  

Leden 2022
Dne 1. 1. oslaví 88 let pan 
Ctibor Vrbický, dne 17. 1. 
oslaví 88 let paní Hana  
Vrbická. Všechno nejlepší, 
hodně zdraví a spokojenos-
ti do dalších let přejí synové 
Pavel a Petr s rodinou, neteř 
Hanka s rodinou.   
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Inzerce

  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

LEDEN 2022

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

ANČA A PEPÍK. Dobrodružný loutkový příběh na motivy 
komiksu Lucie Lomové. Dvě myši opět v akci. Hraje Divadlo Buchty  
a loutky. Od 5 let.

ANČA A PEPÍK

ANČA A PEPÍK

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

7/1 pá
19:00 

26/1 st 
19:00 

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

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

02/1  ne 
10:00

09/1  ne 
10:00 

13/1  čt 
9:00; 10:30

14/11  pá 
9:00, 10:30

15/1  so 
10:00

16/1  ne 
10:00

23/1  ne 
10:00

AUTOMAT NA FILMY. Vy zadáte do Automatu 
název filmu, který byste rádi viděli, a Automat vám jej vzápětí 
přehraje. Neexistuje film, který by Automat neměl v archivu.  
Totální improvizační nasazení diváků a Divadla Buchty a loutky.  
Vstupné 150 Kč/100 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER s MIROSLAVEM BOBKEM. 
S ředitelem pražské ZOO si o zvířatech i lidech si bude povídat Jiří 
Vaníček. Vstupné 150 Kč/100 Kč. 

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

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

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

SUROVINY:
  70 g mouka pšeničná celozrnná hladká 
  špetka soli 
  1/2 čajové lžičky kypřícího prášku do 

pečiva 
  50 g třtinového cukru 
  80 g másla 
  2 polévkové lžíce javorového sirupu 
  1 vejce 
  120 g ovesných vloček
  80 g sušeného ovoce (švestky, rozinky, 

meruňky, fíky, datle…)
  20 g vlašských ořechů (pekanové, 

vlašské, mandle, lískové…)
  10 g semínek (dýňová, slunečnicová, 

sezamová, lněná…)
 
POSTUP:
Předehřejte troubu na 170/150 °C a vylož-
te plech pečicím papírem. Promíchejte 
mouku se solí, práškem do pečiva 
a cukrem.

Rozpusťte máslo a přilijte k němu 
javorový sirup. Pak prošlehejte s vejcem. 
Přisypte ochucenou mouku, přidejte 
vločky a nasekané sušené ovoce, oříšky 
a semínka. Lžící spojte v lepivou hmotu.

Z těsta tvarujte kuličky, mírně je zploště-
te a skládejte na plech (nebo sušenky 
tvarujte pomo-
cí vykrajovát-
ka). Pečte 
12–15 minut 
do zezlátnutí. 
Nechte zcela 
vychladnout na 
mřížce.

 n 2022. To je krásný letopočet. Tolik 
dvojek. Uznávám, že 2222 by bylo lepší, 
ale toho se nikdo z nás nedočkáme, a tak 
buďme spokojeni s tím, co máme. Váno-
ce jste, doufám, všichni přežili ve zdraví, 
a již všichni míříme vstříc lepším zítř-
kům v roce 2022. 
A já opravdu věřím, že ty dny budou lepší. 
No a co, tak se svět v posledních dvou letech 
trochu zbláznil, zpomalil a možná i zastavil. 

Na druhé straně, jak říká klasik, na všem 
špatném je potřeba hledat něco dobré. 

A kdybych tedy měl bilancovat, tak musím 
uznat, že gastronomii se moc nedaří. Turisté 
masívně rušili přes svátky své pobyty, místní 
hosté taky do hotelů a restaurací moc necho-
dí a gastronomie jako taková je na pokraji 
totálního krachu. 

Ale díky situaci, která byla, jsem měl 
alespoň volné Vánoce, užil jsem si je v kruhu 
rodinném, koukal jsem na pohádky a užíval 
si klidu a pohody. Stejně tak tomu bude na 
Silvestra. Vždyť už dobrých 25 let jsem na 
Silvestra neměl volno. Přelom roku patří 
v hotelnictví k těm nejnáročnějším dnům. 
A šup, letos volno, tak proč si ho neužít.

A já doufám, že i vy, čtenáři Osmičky, 
vstupujete do roku 2022 s pozitivní myslí 
a energií, že věříte změnám k lepšímu, které 
přijdou, a že jste si užili dny volna.

A já nám všem přeji, abychom všichni byli 
zdraví, měli se rádi a aby nám vše v tom roce 
2022 vycházelo.

A protože v lednu většina z nás drží dietu, 
rozhodl jsem se pro vás vybrat recept na 
zdravé, dobré, ale nízkokalorické ovesné 
sušenky. Radek Pálka

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Letošní Silvestr aneb když 
svět blázní a zpomaluje

OVESNÉ SUŠENKY mohou být inspirací pro ty, co 
v novém roce chtějí hlídat přísun kalorií

Ovesné sušenky

 

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

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

www.nedluzimstatu.cz

770 600 800
739 470 408
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU 

Výherci, kteří získají kalendář MČ Praha 8 na rok 2022, 
jsou:

Helena Vilímková, Libeň  Zdeněk Hošek, Kobylisy  
Vladimír Sýkora, Bohnice  Jana Jabůrková, Karlín  
Iva Laurichová, Kobylisy  Marian Ondrašik, Libeň  
Drahomíra Libichová, Čimice  Jaroslav Rojík, 
Kobylisy  Pravoslava Martínková, Libeň  Petr 
Mourek, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete 
nejpozději do 10. ledna 2022 na adresu: Měsíčník 
Osmička, Zenklova 35, 182 00 Praha 8. 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní kontakt. 

V tajence najdete citát anglického spisovatele, filologa 
a univerzitního profesora Johna Ronalda Reuela 
Tolkiena, od jehož narození v lednu uplyne 130 let.

Správné znění tajenky z minulého čísla, citát 
indického duchovního učitele a mystika Osha:
„Hřích je, když se neradujeme ze života.“
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Vyluštěnou tajenku zasílejte do 17. 12. na adresu: Hospodářské noviny, Pernerova 673/47, 180 00 Praha 8, heslo Křížovka na víkend, popř. na 
e-mail: vikend@hn.cz. Dva vylosovaní úspěšní luštitelé získají knihu Velký průvodce Čínou. Publikaci věnovalo nakladatelství Albatros Media, 
a. s., můžete si ji také objednat přímo v nakladatelství. Kontakty pro objednání najdete na www.albatrosmedia.cz. Tajenka z 26. 11. zní: „Dosti 
zřetelně, že máme zásluhy.“ Knihu Jóga – anatomie (ilustrovaný průvodce) získávají: Lukáš Suchánek, Stěžery • Jaroslav Slavík, Pardubice.
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Dánský 
ostrov
Opojiti 

alkoholem

PRÁVĚ 
V PRODEJI

Proč lidé omezují spotřebu masa?
Z průzkumu agentury Ipsos vyplynuly tři 
hlavní skupiny důvodů. Jeden je zpestření 
stravy. Češi jsou obecně konzervativnější, ale 
mladší generace ráda zkouší novinky. Dalším 
důvodem je zdraví – lidé vidí, že nadměrná 
spotřeba živočišných výrobků jim neprospívá. 
Třetím je životní prostředí. Živočišný 
průmysl má velký dopad na emise uhlíku. 
Na produkci masa se spotřebuje ohromné 
množství vody a půdy, kde se pěstuje strava 
pro zvířata. S tím souvisí třeba odlesňování 
Amazonie, kde se vypaluje prales kvůli 
krmné sóje. Celosvětově jí jde 77 procent do 
živočišného průmyslu jako krmivo.

Celý rozhovor s Martinem Ranningerem, ředitelem české pobočky organizace ProVeg International, čtěte v týdeníku Ekonom. 

ekonom.cz

Jak to ovlivnila pandemie covidu?
Lidé se více zajímají o stravu a své zdraví, a proto omezují konzumaci masa.

Zvyšuje se kvůli tomu i spotřeba vegetariánských náhražek masa  
a mléka?
Zvyšuje. V Česku ještě nemáme přesná čísla z poslední doby, ale známe data 
z Německa, kde spotřeba rostlinných alternativ masa a mléka za poslední dva 
roky vyrostla o polovinu. U nás je tento trend trochu slabší než v západních 
zemích, ale je tu. Reaguje na to i Potravinářská komora, která chce založit 
platformu pro rostlinné potraviny.

A reagují výrobci potravin?
Trend už dorazil i mezi ně, pomalu na něj naskakují také tradiční výrobci. 
Spolupracujeme třeba s firmou Olma, která před rokem představila ovesné 
alternativy mléka a jogurtů. V zahraničí už jedou výrobci na této vlně dlouho. 
Existuje několik predikcí, například od Bloombergu, které říkají, že trh 
v tomto desetiletí poroste globálně o stovky procent, což je pro potravináře 
obrovská příležitost. Německý zpracovatel masa Rügenwalder Mühle měl loni 
už stejné tržby z alternativních produktů jako z živočišného masa.

Změnilo to nějak byznys obchodníků?
Retail trochu zaostává. Nákupčí obchodních řetězců ještě nemají 
k vegetariánským náhražkám vybudován takový vztah, ještě se v těchto 
kategoriích nevyznají a pak s nimi neumí pracovat tak dobře v obchodě. 
Například v Albertu jsou rostlinné alternativní produkty pouze ve zdravém 
koutku, ale do něj půjdou jen lidé, kteří se na zdravou stravu zaměřují. 
Obchodům proto doporučujeme, aby alternativy masa umístily vždy vedle 
živočišného masa, aby je mohli vyzkoušet i ti, kteří vyloženě nehledají jen 
zdravé produkty.

HN059928-12

Inzerce
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