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Městská část Praha 8 
vás zve na výstavu

MARIONETY Z KOBYLIS
pořádanou k 110. výročí založení divadla Jiskra

14. 12. 2022 – 3. 2. 2023
Bílý dům, U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň
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Otevřeno:  
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út, čt: 8–12
pá, víkendy, svátky: 
zavřeno
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Slovo starosty

Milí spoluobčané,

FOTO 
MĚSÍCE
Dušičkový 
večer  
na zámku 
Vážení čtenáři,  
na tomto místě pravidelně  
zveřejňujeme nejlepší fotografii, 
které nám v dobré kvalitě zasíláte 
na e-mail: vystavy@praha8.cz. 
Připiště název díla a jméno autora.

Ze snímku by mělo být patrno,  
že se týká Prahy 8. Témata jsou 
čistě na vás. 

Zaslané snímky zařadíme příští 
rok do fotosoutěže Praha 8 ve 
dne v noci.

Autor: Vladimír Hořovský

na ustavujícím zasedání zastupitelstva začátkem listopa-
du bylo zvoleno nové vedení radnice. Věřím, že bude tento 
tým vést naši „osmičku“ ku prospěchu jejích občanů, že 
bude schopen efektivně spolupracovat, protože nás všech-
ny minimálně v začátku volebního období nečekají lehké 
časy. Přesto věřím, že se nám společně s vámi občany po-
daří všechny těžkosti a problémy zdárně překonat. 

Přichází prosinec a období adventu, kdy každý rok 
všichni tak trochu podléháme předvánočnímu shonu. Je 
třeba tolik věcí pořídit, zařídit, stihnout, abychom měli 
bohaté Vánoce. Myslím, že důležitější je se v tento čas spíše 
zamyslet, zastavit a uvědomit si, že důležité jsou dobré 
vzájemné vztahy a fungující rodina. Bez nich jsou všechny 
drahé dárky prostě jen zbytné věci. 

Advent je také příležitost myslet na ty, kteří jsou na tom 
třeba o něco hůře. Na lidi osamělé, bez rodiny či zdravotně 
hendikepované. Proto tu je každoroční projekt Srdce os-
mičky, o kterém se v tomto čísle můžete dozvědět víc. 

Prosinec bude také jako každý rok plný pestrých kultur-
ních akcí. Ať jde o tradiční rozsvěcení vánočních stromů 
v různých koutech Prahy 8 nebo o adventní koncerty na 
Libeňském zámku. 

Zcela jistě se také uvidíme na oblíbeném Starobohnic-
kém vánočním těšení, které se letos koná ve spolupráci 
s bohnickou farností 11. prosince. Osobně se na něj již 

opravdu těším, protože je to jedna z mých nejoblíbenější 
akcí prodchnutá vánoční atmosférou, zábavou a vůní 
vánočního cukroví, purpury či svařeného vína.

Přestože, jak jsem zmínil již v úvodu, prožíváme poměr-
ně složité období, nenechme si vzít radost ze života, dětské 
očekávání vánočních dárků a především si užijme klidné 
sváteční dny se svými milými a blízkými. 

Šťastné a veselé Vánoce přeje

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8
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POLITIKA

Starostou Prahy 8 je opět Ondřej Gros

Od listopadového čísla 
přichází digitální verze 
měsíčníku Osmička 
s novou funkcí: pohodlné 
čtení v mobilních 
zařízeních. Slouží k tomu 
funkce bez nutnosti 
zoomování.

 A co to znamená pro čtenáře?
Nemusí zvětšovat stránku dvěma 
prsty a pohybovat výřezem. Čte-
náři stačí kliknout na stránku. 
Objeví se tlačítko Pohodlné čtení, 
které je potřeba potvrdit. Tlačítko 
se objeví jak na webových strán-
kách, tak na mobilních zařízeních. 
Na webu www.mesicnikosmicka.
cz stačí na stránku ukázat myší, na 

mobilu či tabletu jednou ťuknout 
na displej.

Na stránce se pak zobrazí ve 
světle červeném bloku ty články, 
které jsou do pohodlného čtení 
převedeny. Po kliknutí na vybraný 
článek se text otevře v responzivní 
podobě (text se přizpůsobuje 
velikosti displeje). Čtenář si může 
zvětšit písmo i zapnout noční 
režim pro pohodlnější čtení večer.

 A proč ke čtení Osmičky využívat 
digitální verzi?
Mobilní aplikace se totiž již zabyd-
lely v telefonech svých uživatelů. 
Majitelů „chytrých telefonů“ 
každým dnem přibývá a počet 
uživatelů, kteří na internet chodí 
ze smartphonů a tabletů, rychle 
roste. Průzkumy totiž ukazují, že 

lidé se stále více věcí snaží řešit 
přes své telefony a mobilní aplika-
ce. A týká se to i čtení novin 
a časopisů.

Webovou verzi nebo mobilní 
aplikaci časopisu Osmička od 
jejího vytvoření od roku 2021 
dodnes navštívilo přes 35 tisíc 
unikátních čtenářů. Digitální 
Osmičku včetně možnosti staže-
ní mobilních aplikací pro  
Android a iOS najdete na  
www.mesicnikosmicka.cz. 

Při využití mobilní aplikace 
s radničním časopisem Osmička 
se tak uzavírá pomyslný kruh 
publikování, tedy od papírové 
verze přes digitální verzi na webo-
vých stránkách až po mobilní 
aplikace v chytrých telefonech 
a tabletech. (MŠ)

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Čtěte časopis přehledně v mobilu

Ondřej Gros (ODS),  
starosta

gesce: finance, informatika,  
životní prostředí, audit

Vystudoval Gymnázium U Libeň-
ského zámku. Zastupitelem MČ 
Praha 8 je od roku 1998. V letech 
2010–14 zastával funkci mís-
tostarosty, starostou byl poprvé 
zvolen po volbách v roce 2018, 
letos v listopadu funkci obhá-
jil. Je ženatý, má jednu dceru. 
Mimo politiku a práci na radnici 
se ve volném čase věnuje historii, 
sportu a rád něco dobrého uvaří. 

Vladimíra Ludková (ODS), 
místostarostka

gesce: zdravotnictví  
a sociální služby, SOS Praha 8, 
Gerontologické centrum

Na úřadu Prahy 8 jsem začala 
doslova od píky, kdy jsem po 
studiu na vysoké škole nastoupi-
la na sociální odbor jakožto 
sociální kurátorka pro dospělé. 
Teprve až tato práce byla ta 
skutečná škola, otevřela mi oči 
a naučila mě jednou pro vždy to, 
že pokud chybí klientům motiva-
ce, nemůžete téměř nic. Nikdy 
nezapomenu poděkovat i za ten 
nejmenší úspěch, kterým se 
podaří pomoci potřebným.

Matěj Fichtner (ANO),  
neuvolněný místostarosta

gesce: školství, dotace  
a projekty z dotací,  
Servisní středisko

V zastupitelstvu jsem již třinác-
tým rokem. V novém volebním 
období mám na starosti školství. 
Budu se věnovat zkvalitňování 
vzdělávání na našich školách, 
aby školy naplnily své hlavní 
poslání spočívající v přípravě 
naší nejmladší generace na 
úspěšnou budoucnost v moder-
ním světě. Aktivní spolupráce 
s řediteli základních a mateř-
ských škol je k tomu nezbytnou 
podmínkou, stejně jako zajištění 
materiální podpory. Naše školy 
by měly být přirozenými centry 
vzdělanosti, každému otevřené, 
každému na dosah.  

Jiří Vítek (Patrioti),  
místostarosta

gesce: bezpečnost,  
grantová politika pro sport,  
sportovní investice  
(hala Burešova)

Narozen v Praze, bývalý profesio-
nální hasič a záchranář, lektor 
civilní ochrany. Držitel Zlatého 
záchranářského kříže za záchra-
nu lidského života. Mimo období 
povinné vojenské docházky 
trvale žijící v Bohnicích, od 
minulého volebního období 
zůstává ve funkci místostarosty.

  Pro zařízení Android

  Pro zařízení iOS
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Dárcovský dobročinný projekt místostarostky 
Vladimíry Ludkové (ODS) otevře tradičně 
první adventní víkend seznam přání klientů 
sociálních služeb z Prahy 8. „Současná situace 
není pro nikoho jednoduchá, i proto jsem 
požádala spolupracující organizace, aby 
s potřebnými klienty pečlivě jejich přání 
zvažovali a v případě dražších dárků je poten-
ciálním dárcům vhodně zdůvodnili. Nicméně 
do seznamu si nedovoluji nijak zasahovat 
a výběr zaslaných přání nechávám plně na 
rozhodování organizace, která nejlépe ví, 
koho do dárcovského projektu zapojit,“ infor-
movala místostarostka o tom, jak projekt 
vzniká. I letos si mohou dárci vybrat dárek ke 
splnění přání například dětem s autismem, 
osobám s duševním onemocněním, mladým 
lidem na startu samostatného života v chrá-
něném bydlení, rodičům samoživitelům, 
osamělým seniorům, případně osobám bez 
domova či po výkonu trestu. „Každý ročník 
mi zatím připravil milá a někdy i adrenalinová 

překvapení, to letošní přišlo ještě před spuště-
ním aktuálního, kdy mě oslovila paní učitelka 
základní školy z Prahy 8, že by se chtěli s dět-
mi zapojit do splnění přání osamělému senio-
rovi. Budu se moc těšit, že vám o těchto 
skvělých dětech a jejich paní učitelce v lednu 
více popovídám. Z celého srdce děkuji všem, 
kteří informaci o projektu třeba jen předají 
dál,“ dodala Vladimíra Ludková. (MŠ)

Více informací najdete na: www.srdceosmicky.cz.

CHARITA

Srdce Osmičky pomáhá již třetí rok
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Podvečery se budou 
věnovat rodině
K podvečerům s odborníky ze sociálních 
služeb a oblasti poradenství, kteří se z růz-
ných úhlů věnují rodině, zve od ledna 
příštího roku místostarostka Vladimíra 
Ludková (ODS). Setkání se budou střídat na 
dvou místech, v Karlíně v klubovém pro-
storu pro seniory (Křižíkova 50) a v boh-
nické knihovně, proto aby byla dostupná 
co nejširšímu okruhu posluchačů. 

„Plán podobného formátu setkávání se 
ve mně a mém týmu rodil již delší dobu, 
vnímáme, jak složité to rodiny dnes mohou 
mít, a chceme jim vytvořit možnost sdílení 
v chráněném prostoru s odborníky na 
mezigenerační rodinu. A za sociální služby 
umíme zprostředkovat opravdu nesmírně 
cenná témata, proto jsme rozhodli připra-
vit od nového roku do prázdnin první 
cyklus podvečerů,“ zve místostarostka 
zájemce.  (TK)

Tomáš Hřebík (Společně  
pro Prahu 8), místostarosta

gesce: strategický rozvoj  
a architekt MČ,  
organizace zřízené MČ

Minulé čtyři roky jsem působil 
jako radní pro strategický rozvoj 
a na pozici architekta MČ. Mezi 
mé nejvýznamnější projekty 
patří arch. soutěž ZŠ Rohan, 
náměstí B. Hrabala, územní 
studie Palmovka, rozvoj plavec-
kého sportoviště Šutka, ska-
tepark v Bohnicích a mnoho 
dalších. Letos jsem se po úspěš-
ných volbách stal místostarostou 
MČ Praha 8, kde bych rád se 
stejnými kompetencemi v zapo-
čatých projektech v oblasti roz-
voje pokračoval a pokud možno 
je i realizoval do fáze výstavby. 
Děkuji vám všem za podporu.

Radomír Nepil (ANO),  
neuvolněný místostarosta

gesce: majetek, (včetně bytů), 
územní rozvoj a výstavba, Fond 
rozvoje OSMS, Správa tepelného 
hospodářství, výstavba ZŠ na 
Rohanském nábřeží

V Praze 8 byl místostarostou 
zodpovědným za správu majetku 
ve volebním období 2014–2018. 
Za svého působení vybudoval od 
nuly funkční správní firmu, která 
se dnes stará o kompletní správu 
majetku celé „osmičky“. Je 
osmým rokem zastupitelem  
hl. m. Prahy i Prahy 8 a společně 
s Patrikem Nacherem působil od 
samého začátku v nejužším týmu 
tehdejší primátorky. Odborně se 
dlouhodobě věnuje především 
územnímu plánování, správě 
majetku a investicím.

Jana Solomonová (ANO),  
radní

gesce: kultura, sport, mládež 
a volný čas, vnější vztahy a komu-
nikace, památková péče, rodinná 
politika, Osmička pro rodinu, 
granty (volný čas, kultura)

Zastupitelkou MČ Praha 8 jsem od 
roku 2014. Do roku 2018 jsem se 
jako radní věnovala kultuře, spor-
tu, ale také školství. V navazujícím 
volebním období pak sociální 
problematice. Ráda bych navázala 
na oblíbené kulturní akce, které 
mají již tradici, a rozšířila je o nové. 
Tak, aby na kulturu mohla chodit 
celá rodina a byla dostupná všem. 
Chtěla bych podpořit sportovní 
kluby v jejich činnosti a děti i rodi-
ny ve sportování a také pokračovat 
v rozšiřování povědomí o historii 
a památkách Prahy 8.

Tomáš Slabihoudek  
(Společně pro Prahu 8), radní

gesce: doprava

Narodil se v roce 1978 v Praze 8, 
kde bydlí po celý život. Profesní 
život zprvu zasvětil informačním 
technologiím. V roce 2010 se stal 
spolumajitelem společnosti zabý-
vající se managementem serverů 
a vývojem aplikací. V říjnu 2010 
byl zvolen do zastupitelstva Prahy 
8 za TOP 09, kde působil od roku 
2012 jako radní pro informatiku. 
Mandát zastupitele obhájil také 
v letech 2014 a 2018, kdy se stal 
radním pro oblast dopravy a ma-
jetku. Od roku 2022 je rovněž 
členem pražského zastupitelstva. 
Ve volném čase se věnuje rodině, 
cestování, dobré knize a miluje 
potápění. Je ženatý a má dvoule-
tou dceru.

Staronovým starostou Prahy 8 se stal občanský demokrat Ondřej Gros. Rozhodlo o tom listopadové jednání 
ustavujícího zastupitelstva osmé městské části. Získal 30 hlasů z celkového počtu 45 zastupitelů.  
Novou koalici tvoří zástupci ODS, hnutí ANO, Společně pro Prahu 8 a Patriotů pro Prahu 8.  
V opozici zůstanou uskupení 8žije a Praha sobě, Piráti a SPD s Trikolorou.
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Doprava

Vytížená cyklostezka A2 a část A26 má za sebou 
opravu dalšího úseku. Nově mohou cyklisté pohodlně 
jezdit mezi Elsnicovým náměstím a ulicí Povltavská. 

Radnice Prahy 8 zajistila polože-
ní nového kvalitního povrchu 
a práce zkoordinovala s instalací 
zbrusu nového osvětlení, které 
předtím chybělo. V úseku také 
platí nový dopravní režim, kdy 
se po zpětné vazbě od pěších 
i cyklistů upustilo od děleného 
provozu.

„Opravovaný úsek A2 patří 
mezi nejvytíženější páteřní 
cyklostezky v Praze. Také kvůli 
tomu, že vede mimo vozovku. 
Tuto trasu samozřejmě využíva-
jí i pěší a běžci. Proto jsem rád, 
že rozbitý asfaltový povrch 
konečně nahradil nový. Postup-
ně pracujeme na tom, aby v celé 
délce cyklostezky A2 na území 
Prahy 8 byl pohyb cyklistů 
i pěších komfortní a bezpeč-
ný,“ uvedl radní pro dopravu 
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + 
STAN).

„Stavbu se nám podařilo 
časově zkoordinovat s výstav-
bou veřejného osvětlení. Proto 
trvala zdánlivě dlouho, ale dnes 
jsou obě stavební akce dokonče-
né a nebudou nutná další do-
pravní omezení kvůli dalším 
pracím. Nyní je tato bezmotoro-
vá komunikace pro všechny 
cyklisty, chodce i běžce bezpeč-
nější a příjemnější i ve večerních 
hodinách,“ doplnil Martin Jed-
lička (TOP 09 + STAN), předse-
da komise pro dopravu. Dosud 
tam nesvítilo veřejné osvětlení 
vůbec, nově společnost Techno-
logie hlavního města Prahy 
vybudovala celkem čtyřicet 
nových stožárů s LED svítidly.

Pro MČ Praha 8 se jedná 
o další z několika úseků páteř-
ních cyklostezek, které se v po-
sledních letech opravily. „V loň-
ském roce jsme zpevnili 

kilometrový úsek cyklostezky 
A2 mezi Libeňským mostem 
a ulicí Breitfeldova (výměna 
z mlatového povrchu na asfalto-
vý), rozšířili jsme ho ze tří na 
čtyři metry a doplnili veřejné 
osvětlení. Hned zkraje roku 
2023 stejným způsobem bude-
me pokračovat s opravou a roz-
šířením posledního úseku A2 

mezi ulicí Breitfeldova a Ne-
grelliho viaduktem, který napo-
jíme na budovanou Štvanickou 
lávku,“ doplnil radní 
Slabihoudek.

Dalším úsekem bude dostav-
ba cyklostezky podél ulice 
Povltavská po břehu řeky, s níž 
městská část počítá na příští 
rok. (TK)

Nově opravený chodník už 
několik týdnů využívají obyva-
telé Bedřichovské ulice. Opravi-
la ho TSK hl. m. Prahy v celé 
délce při východní straně ulice, 
kde se nachází několik bytových 
domů.

„Po několika letech urgencí se 
nám letos konečně podařilo 
přesvědčit správce, kterým je 
TSK, aby tento chodník opravil. 
V okolí patřil k těm nejvíce 
rozbitým, a skutečně byl až za 
hranicí schůdnosti. Jeho oprava 
v celé délce byla nutností,“ 
uvedl Martin Jedlička (TOP 09 + 
STAN), předseda komise pro 

dopravu. „Rád bych poděkoval 
za vytrvalou pomoc místním 
obyvatelům, jmenovitě zejména 
panu inženýrovi Kocmanovi, 
který rovněž TSK pravidelně 
urgoval,“ dodal.

S opravami chodníků v majet-
ku hlavního města Prahy není 
vedení městské části dlouhodo-
bě spokojené a v novém voleb-
ním období bude usilovat  
o navýšení počtu oprave- 
ných chodníků v celém obvodu. 
Seznam rozbitých chodníků, 
který radnice Prahy 8 zpra- 
covala, má vedení TSK k dispo-
zici. (TK)

LIBEŇ

Cyklostezka 
u loděnic má 
nový povrch 

REKONSTRUKCE

Chodník v Bedřichovské září novotou

  Cyklostezka U Českých loděnic dostala nový asfalt a mlatové plochy. 
Na fotce ještě před vyznačením vodorovného dopravního značení.

  Chodník v Bedřichovské ulici během opravy
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Moderní zastávkové přístřešky stojí 
již na zhruba dvou desítkách míst 
v Praze 8. K jejich výměně dochází 
postupně, výměnu zajišťuje 
městská společnost Technologie 
hlavního města Prahy.

„Jsme za probíhající projekt výměny zastáv-
kových přístřešků moc rádi, protože to 
našim občanům přinese zkvalitnění a zpří-
jemnění cestování hromadnou dopravou,“ 
říká radní pro dopravu Tomáš Slabihou-
dek (TOP 09 + STAN).

Původnímu správci zastávkových přístřeš-
ků, francouzské firmě JC Decaux, město 
vypovědělo smlouvu. Staré přístřešky po-
stupně nahrazují nové, jejichž nová podoba 
vzešla ze soutěže. Autory vítězného návrhu 
se stali pedagogové Vysoké školy umělecko-

průmyslové, majitelé studia Olgoj Chorchoj 
Michal Froněk a Jan Němeček spolu s Alešem 
Kachlíkem a Martinem Klanicou. 

Celkem se má v metropoli do března 
2023 vyměnit na 690 přístřešků. (TK)

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Zastávky zdobí 
moderní přístřešky

Na kterých zastávkách vyrostly 
(vyrostou) nové přístřešky 
  Vosmíkových
  Sídliště Ďáblice
  Podhajská pole
  Bojasova
  Bulovka
  Na Pazderce
  Katovická
  Nad Trojou
  U Kříže

  Hercovka
  Písečná
  Dunajecká
  Nad Trojou
  Čimický háj
  Třebenická
  Zhořelecká
  Vozovna Kobylisy
  Kobylisy

KRÁTCE
Opravené osvětlení  
na podjezdu Rokytka 

Několikadenní uzavírku si vyžáda-
la potřebná oprava veřejného 
osvětlení na cyklistickém podjez-
du Rokytka na cyklostezce A26. 
Jedná se o cyklistické a pěší 
propojení na rozhraní Prahy 8 
a Prahy 9 v oblasti Balabenky, 
pod ulicí Čuprova v blízkosti 
Kolčavky. Oprava proběhla 
v termínu od 10. do 18. listopadu, 
pokud tedy nedošlo k nečekaným 
komplikacím, mělo by již v termí-
nu vydání této Osmičky být 
osvětlení v pořádku. Opravu 
provedl správce komunikace, TSK 
hl. m. Prahy. Kvůli vysoké frek-

venci cyklistů a ostatních účastní-
ků provozu přikročil správce 
k uzavření tohoto úseku kvůli 
bezpečnosti. 

Prosecká  
je opět průjezdná
Opravená ulice Prosecká se znovu 
otevírá provozu. Po více než 
měsíc trvajícím omezení, kdy byla 
zjednosměrněna směrem do 
centra, je dokončena oprava 
povrchu vozovky. Opravy v úseku 
Na Vyhlídce – Na Rozhraní trvaly 
od 17. října do 20. listopadu 2022, 
opraven byl i nedokončený úsek 
Čuprova – Františka Kadlece ve 
směru do Libně. Tyto práce 
navázaly na už rekonstruované 
úseky z minulých let. Vozovka 
trpěla četnými výtluky a síťovými 
trhlinami obrusné vrstvy. Byla 
proto odfrézována a položena 
nová obrusná vrstva. Dále byly 
provedeny sanace neúnosných 
podkladů, lokálně vyrovnány 
obrubníky, opraveno odvodnění 
a bylo obnoveno dopravní znače-
ní. Akci realizovala TSK hl. m. 
Prahy. (TK)

  Nový přístřešek stojí  
i na zastávce Sídliště Ďáblice

 3. 1. 2023 od 18.00 hod.
Kdo je to geriatr, pro jaké pacienty
je vhodný a jak může pomoci  
s péčí o člověka s demencí?
host: MUDr. Zuzana Šnajdrová

Alzheimer Café je příjemným místem pro setkávání  
lidí s demencí, jejich blízkých a odborníků.  
Setkání je zdarma a trvá zhruba 2 hodiny.

www.alzheimercafe.czwww.alzheimercafe.cz
kontakt@alzheimercafe.cz
+420 792 761 373
Kavárna Mlsná kavka
Sokolovská 327/29, Praha 8

 

Pojďte si popovídat a zjistit,
že na to nemusíte být sami.
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Rozhovor

Komunální volby roku 2022 máme za sebou. V osmé 
městské části zvítězili občanští demokraté, kteří si 
udrželi post starosty. Jím se stal opět Ondřej Gros (ODS). 

 Starostou jste byl čtyři roky. 
Chtěl jste někdy se vším lidově 
řečeno seknout?
Nesčetněkrát. Ale vždy nakonec 
zvítězil pocit zodpovědnosti 
nejen vůči občanům, ale i mým 
kolegům. Nejhorší to asi bylo za 
nekonečného nouzového stavu 
během pandemie. A když jsme 
vybředli z nejhoršího, nastala 
letos v únoru válka na Ukrajině. 
Ze všech krizí jsem si ale odnesl 
velmi milý poznatek, že občané 
naší Prahy 8 umějí držet při 
sobě a projevit solidaritu. A to 
mě stále nabíjí. I díky tomu jsem 
se rozhodl znovu kandidovat. 

 Myslel jsem si, že zmíníte 
i nepříliš lichotivou finanční 
stránku radnice, kterou jste 
před čtyřmi lety zdědil a často 
na ni i v médiích upozorňoval…
Díky náročné práci se v posled-
ních čtyřech letech podařilo 
finanční situaci stabilizovat. 
A velmi mě těší, že nikoli na 
úkor služeb občanům. A za to 
patří poděkování nejen tehdej-
ším koaličním partnerům, ale 
i zaměstnancům úřadu, kteří se 
museli s tímto stavem 
popasovat. 

 Kde jste šetřili nejvíce?
Museli jsme snížit počet zaměst-
nanců, posvítit si na provozní 
výdaje. Prostě šlápnout na brzdy. 
Kdybychom to neudělali, občané 
by problémy radnice pocítili i ve 
svém běžném životě. 

 V gesci jste měl především 
oblast životního prostředí, které 
je „vidět“. Na co jste se nejvíce 
soustředil?
Hlavním úkolem bylo dát do-
hromady systematickou práci 
o zeleň, na kterou si lidé na 
začátku minulého volebního 

období nejvíce stěžovali. To se, 
doufám, podařilo. Jistým indi-
kátorem pro mé tvrzení může 
být počet stížností ze strany 
občanů, který za tu dobu dra-
maticky klesl. A i srovnání 
úrovně péče o pozemky svěřené 
radnici Prahy 8 s těmi, o které se 
má starat hlavní město či do-
pravní podnik. Je poněkud 
frustrující tyto pražské majetko-
právní poměry lidem neustále 
vysvětlovat a magistrátní orga-
nizace dnes a denně urgovat 
a prosit.

 Nebylo by dobré tento chaos 
vyřešit?
Rozhodně ano. Samozřejmě 
záleží na novém vedení hlavní-
ho města a jeho vůli takovou 
změnu uskutečnit. Ta by spočí-
vala ve svěření zelených ploch 
do správy městské části, a ruku 
v ruce s tím i v převedení fi-
nančních prostředků, které na 
jejich údržbu město zatím 
vynakládalo. Občané pak určitě 
kvalitnější péči o zeleň ocení. 

 Věříte tomu?
Rád bych, bylo by to pravicové. 
Ale obávám se, že se ani nové 
vedení města nevzdá kontroly 
nad tak velkou částí rozpočtu. 

 Oblast životního prostředí 
budete spravovat i v nastupují-
cím volebním období. Jakým 
směrem ji chcete vést?
Žijeme v reálném světě, ten 
ekonomický je dnes především 
o citelném růstu cen. Ten se 
přirozeně týká i péče o životní 
prostředí. I přes inflaci je mým 
primárním úkolem udržet 
současnou kvalitu. Bude to ale 
velmi náročné, protože hlavně 
ceny energií se utrhly ze řetězu 
a dnes nikdo nedokáže odhad-

nout, kam se dostanou. Při 
sestavování rozpočtu na příští 
rok musíme počítat s tím, že 
i jeho jiné, neméně důležité 
části to budou mít podobné. 

 Koalici na radnici tvoří 
zastupitelé ODS, hnutí ANO, 
Společně pro Prahu 8 a Patriotů. 
Jak těžké bylo vyjednávání?
Každé vyjednávání mezi čtyřmi 
partnery není nic jednoduché-
ho, ale zvítězila vůle se dohod-
nout. Najít kompromis, což platí 
i pro jiné sféry života, jako je 
například manželství. Nejspíš se 
projevilo i to, že jsme spolupra-
covali i v minulém volebním 
období bez větších zádrhelů 
a panovala mezi námi důvěra. 
Věřím, že spolupráce vydrží celé 
čtyři roky a podaří se nám 
překonat složité časy, které 
nejen naši osmou městskou část 
čekají.

 Z veřejných zdrojů vyplývá, že 
vašimi velkými koníčky jsou 
vaření a hlavně sport. Stále 
hrajete fotbal?

Sport miluji. Fotbal hraju od 
dětství, jsem odchovancem 
libeňského Meteoru. V podstatě 
nevynechám žádný zápas 
A týmu, a to platí i pro kobylis-
kou Admiru. Když mohu, jezdím 
i na utkání na hřištích soupeřů. 
Před třiceti lety jsme s přáteli 
založili tým hanspaulské ligy, 
fungujeme dodnes a baví nás to. 

 Jak radnice Prahy 8 sportovní 
aktivity podporuje?
Každým rokem přidělujeme 
sportovním klubům granty na 
jejich mládežnickou činnost, 
jsou to miliony korun. Jde často 
o takzvané malé sporty, jejichž 
role je nesmírně důležitá, proto-
že každý mladý člověk, který 
netráví většinu času u počítače, 
za to stojí. 

 Co vás na „starostování“ 
nejvíce baví?
Asi vítání občánků. Má v Praze 8 
dlouhou tradici a asi každý 
starosta rád pozdraví nové 
obyvatele své obce. Tento obřad 
mě doslova nabíjí. (TK)

STAROSTA MČ PRAHA 8 ONDŘEJ GROS:

O pozemky  
města se lépe 
postaráme sami

  Starosta Ondřej Gros je velkým fanouškem sportu.  
Léta hrál fotbal i za libeňský Meteor
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Školství

Díky radnici Prahy 8 jsme měli 
možnost s vybranými žáky 
devátých ročníků blíže poznat 
ponurou historii, která spojuje 
válečné dění v Kobylisích 
a v koncentračním táboře 
Mauthausen v Rakousku.

Pondělí 24. října bylo dnem, kdy jsme si spolu 
s dalšími účastníky pietní akce mohli připo-
menout památku 262 hrdinů. Ti a jejich 
příbuzní byli statečnými spolupracovníky 
výsadku Anthropoid a byli popraveni 24. října 
1942 právě v Mauthausenu. Nejmladší z nich 
byla Jindřiška Nováková, které bylo pouze 14 
let. Měla se stejně jako naši žáci vzdělávat, 
užívat si každodenní radosti a starosti ve škole 
i mimo ni, chodit ven s kamarády a žít. Namís-
to toho i ona přinesla svým statečným činem 
tu nejvyšší možnou oběť. 

V koncentračním táboře se uskutečnila 
pieta u pomníku československých vězňů 

před takzvanou Českou zdí, kterou zde posta-
vili sami vězni. Společně jsme uctili památku 
našich statečných spoluobčanů položením 
věnce a zapálením svíček a pak prošli místy, 
kde vězni žili, pracovali a byli popravováni. 
Pro žáky to byl hluboký zážitek, který je 
přiměl se znovu zamyslet nad historií, která 

není tak dávná a stále rezonuje v mnoha 
událostech kolem nás. Po návratu do školy 
pokračovaly dozvuky v hodinách, kdy se děti 
doptávaly na další doplňující informace nebo 
jen sdíleli to, co se jim odehrávalo v hlavách.

Lucie North

HEYDRICHIÁDA

Žáci si připomněli hrdiny odboje

  Žáci uctili památku hrdinů také položením věnce

V rámci preventivního programu 
navštívili žáci 2. až 5. roční-
ků Hasičskou stanici Holešovi-
ce. Nejprve se během interaktiv-
ní přednášky seznámili s tím, jak 
se zachovat při nebezpečných 
situacích, především v souvis-
losti s ohněm. Zjistili ale, že 
hasiči se účastní nejrůznějších 
zásahů, které s ohněm nesouvi-
sí. Zopakovali si také důležitá 
telefonní čísla IZS. 

Potom se přesunuli do garáží, 
kde jim hasiči ukázali techniku, 
kterou při výjezdech používají: 
cisternovou automobilovou 
stříkačku, výškovou záchran-
nou automobilovou techniku, 
automobil na hašení 
speciálních požárů. 

Dále si žáci prohlédli vybavení 
jednotlivých vozů (hadice, 
savice, vyprošťovací nářadí), 
měli možnost si vybavení potěž-
kat a manipulovat s ním. Zjistili, 
že práce hasičů je velmi náročná.

Jedna skupina měla dokonce 
možnost sledovat hasiče při 
výjezdu k dopravní nehodě. 
Viděli, jak sjíždějí po tyčích, 
přibíhají k autům, rychle se 

převlékají a do dvou minut od 
vyhlášení poplachu vyjíždějí 
k případu.

Přednášející i samotní hasiči 
byli velmi milí, vstřícní, při 
výkladu brali ohled na věk dětí. 
Ochotně odpovídali na zvídavé 
otázky. Není tedy divu, že žáci 
byli touto exkurzí nadšeni.

PaedDr. Jana Houdová

Poděkování
Již po několikáté čimické sídliště osvětlil průvod světýlek, který uspořá-
dal Klub rodičů a přátel školy MŠ Libčická. Světýlka se shromáždila 
u místní školky a pak už stačilo jen písknout, společně se přivítat a dlou-
hý průvod se mohl vydat na cestu. Pro zabezpečení klidného přechodu 
Čimické ulice se nám postarala hlídka z místního oddělení Městské 
policie, která si zaslouží naše první poděkování. Světluškový průvod 
osvětlil hráz Čimického rybníka a vinul se uličkami mezi rodinnými 
domy až k větrolamu. Odtud již bylo pro všechny nedočkavce blízko ke 
konečné autobusu, kde na děti čekal teplý čaj a voňavé, sladko-slané 
pohoštění, které připravili rodiče našich školkových dětí. Jim patří naše 
druhé poděkování. Třetí poděkování patří Občerstvení na konečné, 
které nám poskytlo pro tuto akci své zázemí. Poslední a největší podě-
kování patří ovšem Sboru dobrovolných hasičů Praha 8, bez něhož si 
tuto akci již neumíme představit. SDH se v čele se svým starostou 
postaral o nezapomenutelný zážitek v podobě krásného ohňostroje 
a pomyslnou třešničkou na dortu se stala ukázka vybavení hasičského 
zásahového vozidla Dennis. 
Mateřská škola Libčická

ZŠ HOVORČOVICKÁ

Návštěva u hasičů bavila

  Žáci se seznámili  
i s hasičskou technikou
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Sport a kultura

KRÁTCE
Aerobik z Kobylis  
opět slaví
Na mistrovství ČR ve sportovním 
aerobiku a fitness týmech v Brně 
opět zazářil kobyliský klub Fitness 
Center Báry a Hanky Šulcové 
působící již přes 30 let v tělocvič-
nách ZŠ Burešova. V nejprestižněj-
ší kategorii dospělých žen získala 
svůj vůbec první republikový titul 
v této věkové kategorii Viktorie 
Prokopová. Dařilo se i dívkám 
v ostatních kategoriích. (TK)

Atlas představí  
Kocoura v botách

Do kin se 22. prosince chystá 
celovečerní animovaný film Ko-
cour v botách: Poslední přání. 
Navrací se oblíbený hrdina s rozto-
milým kukučem, který před 
alkoholem dává přednost mléku 
a jako šermíř je přímo geniální. 
Kocour v botách si bude v pohád-
kové napínavé jízdě plnit své 
poslední přání. Tvůrci se při natá-
čení inspirovali drsnějšími pohád-

kami bratří Grimmů. Kocour právě 
zachránil obyvatele jednoho 
městečka před řáděním zuřivého 
obra, jenže při tom přišel o před-
poslední ze svých životů, proto se 
rozhodne pověsit boty na hřebík 
a žít dál v relativním bezpečí 
kočičího útulku jako obyčejný 
chlupatý mazlíček až do okamžiku, 
kdy ho dožene další záchranná 
akce.  
Více na www.kinoatlas.cz.

V Karlíně  
vznikl SafePoint
V prostorách Karlínské synagogy 
ve Vítkově ulici 13 se před nedáv-
nem veřejnosti otevřelo nové 
neformální duchovní společen-
ství. „Chtěli jsme vytvořit místo, 
kde se bude cítit přijatý úplně 
každý. Nejde totiž o to, nakolik se 
ve svých pohledech na to, co nás 
převyšuje, lišíme, ale že máme 
společnou cestu a cíl,“ říká kazatel 
Pavel Eder. SafePoint, v překladu 
„Bezpečné místo“, je otevřené 
společenství, které chce být ve 
své víře autentické, pestré a re-
spektující odlišnosti. Je součástí 
celosvětové Církve adventistů 
sedmého dne. Nejbližší bohosluž-
by se konají 26. listopadu a 10. 
prosince, každé úterý a čtvrtek 
pak od 18 hodin společná povídá-
ní o víře, studium Bible nebo 
zážitkový program.  
Více na www.safepointpraha.cz

Kulová osma  
trénovala s Dány
Náš pétanque klub uspořádal 
v říjnu společný trénink s Dán-
ským pétanque klubem TP 
Herfølge. Za ten hrála dokonce 
dvojice, kterou tvořily sestry 
Jensenovi, což jsou mistryně 
Dánska. Hrála se celkem tři kola, 
ve kterých vždy dánské dvojice 
hrály střídavě s dvojicemi z naše-
ho spolku. Konečný výsledek 
vyzněl ve prospěch Dánů v pomě-
ru 10:8. Více než o výsledek nám 
všem šlo o samotný zážitek. 
Společně jsme prožili nezapome-
nutelné odpoledne a navázali 
jsme mezinárodní přátelství. Na 
oplátku jsme zváni k nim do 
Dánska, takže se jistě nevidíme 
naposled. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali ředitelce ZŠ 
Glowackého Simoně Škaloudové, 

která nám vyšla ve všem maxi-
málně vstříc. 
Oldřich a Pavel Borovičkovi,  
SKP Kulová osma

Počet svateb roste, 
dominuje zámek
Od června do září letošního roku 
se v Praze 8 uskutečnilo 189 
svateb. To je o skoro padesát více 
než loni. Nejmladší snoubence 
bylo 18 let, termín svatby se 
plánoval na nejbližší možnou dobu 
po dovršení její plnoletosti. Mezi 
nejžádanější místa pro svatební 
obřad patří Libeňský zámek. 
Zřejmě nejmilejší překvapení pro 
snoubenku, učitelku základní 
školy, připravili její žáci, když jí na 
svatbu přišli zazpívat. Letošní 
magické číslo 22. 02. 2022 ke 
svatbě na Libeňském zámku 
využila desítka párů.

Věděli jste, že Ládví je druhý nejvyšší bod v Praze? Ideální místo  
pro Ježíška. Na prosinec je pro vás připravena Ježíškova cesta,  
vycházkový okruh Ďáblickým hájem se sedmi zastaveními.  
Pojďte se vydat na předvánoční procházku Prahou 8.

Začátek cesty je na metru Ládví, procházka 
je něco málo přes čtyři kilometry krásným 
Ďáblickým hájem a po cestě potkáte mini-
málně tři dětská hřiště. Cíl cesty je v restau-
raci s dětským koutkem a speciální schrán-
kou pro dopisy Ježíškovi. Udělejte si 
příjemnou procházku a zpestřete si jí úkoly 
pro děti, během kterých se dovíte něco 
nového o Vánocích. 

Začít můžete v restauraci Beachklubu Ládví 
kousek od konečné stanice tramvají sídliště 

Ďáblice, nebo v restauraci Cobolis hned 
u stanice metra Ládví. V obou restauracích 
dostanete procházkovou kartičku s mapkou. 
Na závěr mohou děti napsat nebo nakreslit 
dopis pro Ježíška a hodit do poštovní schrán-
ky v Ježíškovně v Beachklubu Ládví.

ADVENT  
V BEACHKLUBU LÁDVÍ
Beachklub Ládví není jen o sportu. Večer 
v neděli 4. prosince můžete dorazit do 

Beachklubu na Mikulášskou nabídku. Od 
16.30 hodin na vás bude čekat dětská 
diskotéka, kreativní dílničky připravené 
Osmičkou pro rodinu a samozřejmě Miku-
láš, čert a anděl s dárky. 

POMOC DĚTEM Z KLOKÁNKU
Vánoce jsou svátky klidu a symbolem 
pomoci slabším. Přijďte si s dětmi užít 
předvánoční atmosféru, vyrobit vánoční 
ozdoby, zazpívat koledy a navíc pomoci 
dobré věci. Ve středu 21. prosince od 15 
hodin společně s dětmi z Klokánku a or-
chestrem ZŠ německo-českého porozumě-
ní ozdobíte a rozsvítíte vánoční stromeček, 
zazpíváte si koledy a předáte dárky Klokán-
ku. (RED)

ADVENT

Ježíškova cesta v Ďáblickém háji 
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 si pro vás na letošní zimu připravila

www.praha8.cz

Bruslení 
na Osmičce

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

Zahájení: čtvrtek 17. listopadu 2022
Kluziště Praha 8

Koupaliště Ládví
Praha 8 - Kobylisy, 
Štíbrova 1776/17
Zahájení: sobota

26. listopadu 2022
     koupalisteladvi

Löwitův mlýn
Praha 8 - Libeň, 
U Českých loděnic 40/6
Zahájení: úterý 
22. listopadu 2022
      jsmenalede

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v letech 2022 a 2023 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 19. února 2023
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

20. a 21. března 2023
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Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými 
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.
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Fórum

S čím jde vaše 
strana (hnutí) 
do dalšího 
volebního 
období?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 
ODS

Bude to složité,  
ale musíme se 
s tím umět poprat
Máme tu začátek volebního 
období. Voliči svými hlasy roz-
hodli, že tým ODS, který jsem měl 
tu čest vést jako lídr, získal jejich 
největší počet. Sluší se vám 
opravdu srdečně poděkovat za 
toto vysvědčení. Cítíme všichni 
velkou zodpovědnost za to, aby 
Praha 8 byla i nadále místem, kde 
stojí za to žít a pracovat. 

Dnes asi všichni víme, jak 
složité časy prožíváme a že nás 
ještě problémy s inflací a vyso-
kými cenami energií (ale i jiných 
komodit) nějakou dobu trápit 
budou. Nebude lehké se s tím 
vyrovnat, ale já věřím, že to 
dokážeme bez toho, abychom 
museli výrazně omezovat služ-
by radnice našim občanům.

Přesto v této situaci nemohu 
slibovat žádné bombastické 
projekty, prvotním úkolem je 
udržet finance na uzdě. Rád 
bych, abychom byli schopni 
rozjet projekt výstavby nové 
školy na Rohanském ostrově, 
kde se podařilo vyjednat finanč-
ní participaci jak investora, tak 
hlavního města Prahy. 

Velmi rád bych také konečně 
přesvědčil spolu s kolegy staros-
ty jiných městských částí nové 
vedení hlavního města, aby nám 
svěřilo část pravomocí nad 
městskými strážníky. Vedení 
radnic totiž ví lépe, kde je potře-
ba, aby bylo v ulicích bezpečněji. 

Podobně je to s údržbou veřej-
ných prostor, kde hlavní město 
a jeho organizace velmi pokulhá-
vají za péčí o pozemky, které má 
na starosti radnice městské části 
Praha 8. Stížnosti a podněty 
občanů třeba v okolí stanic metra, 
které patří dopravnímu podniku, 
jsou toho nejlepším důkazem. 

Zároveň nechceme vymýšlet 
žádné hurá pokusy o „zlepšová-
ní“ života, na to jsme již příliš 
zkušení. Víme, že podobné 
kroky nakonec situaci spíš 
zhorší. Čeká nás každodenní 
poctivá práce, aby se tady na 
„osmičce“ žilo dobře.

S elánem 
a zkušenostmi 

V úvodu tohoto fóra se sluší 
nejdříve poděkovat voličům, 
kteří hnutí ANO 2011 v Praze 8 
podpořili, a bez kterých by 
nemělo možnost jít do dalšího 
volebního období s účastí v za-
stupitelstvu městské části a jako 
součást koalice. 

Do volebního klání jsme šli 
s myšlenkou toho, jak zajistit 
kvalitní život a spokojenost 
občanů Prahy 8. S mandátem 
devíti zastupitelů se nyní bude-
me snažit zajistit kvalitní kultu-
ru, územní rozvoj a školství. 
A to nebude v současné době 
drahých energií a vysoké inflace 
vůbec jednoduché. Vedle mate-
riálního zabezpečení škol zajis-
tíme naše základní a mateřské 
školy také po stránce kvalitního 
pedagogického personálu. 
Zrealizujeme projekt nové 
základní školy na Rohanském 
nábřeží. 

Svůj elán budeme věnovat 
kulturnímu vyžití v Praze 8 pro 
celou rodinu. Naším přáním je 
v následujících letech více 
rozšířit řady sportujících dětí 
a mládeže a podpořit sportovní 
kluby. Chceme pokračovat 
v proaktivní politice územního 
rozvoje, zapojíme investory do 
budování infrastruktury měst-
ské části. 

Do tohoto volebního období 
jdeme s vizí moderní Prahy 8. 
Budeme se tomuto věnovat na 
úrovni radních i zastupitelů 
pečlivě a s plným nasazením. 

S novou energií!
S optimismem, s odhodláním 
a s otevřenou myslí. 

Se třemi novými zastupiteli: 
k Daně Blahunkové, Ondřeji 
Buršíkovi, Tomáši Němečkovi, 
Václavu Stránskému, Iloně 
Tůmové a Vlaďce Vojtíškové se 
v tomto volebním období přidá-
vá zakladatelka soukromé 
školky Libeň Monsters Bára 
Musilová, datový analytik 
a místopředseda spolku Za 
Invalidovnu! Jan Šimbera a in-
vestiční bankéř a předseda 
spolku Holešovičky pro lidi 
Michal Trník. Další zástupce 
občanů budeme mít v komisích: 
učitelku Markétu Vyhnanov-
skou v komisi pro obecní maje-
tek, novináře Michala Kalinu 
v komisi pro životní prostředí, 
vědce Miroslava Frosta v komisi 
pro sport a granty, naši dlouho-
letou zastupitelku Perlu Kuchto-
vou v komisi pro SVJ a bytová 
družstva, ekonomku Kateřinu 
Hunalovou v komisi pro infor-
matiku a architekta Tomáše 
Musila v komisi pro územní 
rozvoj.

S mapou podnětů, které jsme 
sesbírali od občanů Prahy 8 
během kampaně v ulicích: jsou 
to konkrétní nápady, kde by se 
co dalo zlepšit, opravit nebo 
změnit (8zije.cz/mapa-proble-
mu/). Budeme je postupně 
předkládat v komisích i na 
zastupitelstvu a věříme, že pro 
ně nakonec zvednou ruku 
i unavené vyhořelé strany, které 
vládnou Praze 8 desítky let.

S vědomím toho, že zastupitel 
je od slovesa „zastupovat“: 
proto se na nás neváhejte obra-
cet, naši zastupitelé mají e-mail 
ve formátu jméno.příjmení@
praha8.cz.

S trpělivostí a dobrou nála-
dou. Přejeme čtenářům klidný 
advent a hezké Vánoce.

V této rubrice najdete 
názory zástupců stran 
zvolených 
do Zastupitelstva  
MČ Praha 8.

Každý měsíc postupně 
jedna z nich vybere 
otázku, na kterou 
odpovídají i ostatní.

Ondřej Gros
starosta  
MČ Praha 8

Jana Solomonová 
radní  
MČ Praha 8

Tomáš Němeček 
zastupitel  
MČ Praha 8

ODS ANO 8ŽIJE
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Budeme opozicí 
tvrdou, ale 
konstruktivní
Do zastupitelstva jsme kandido-
vali s tím, že máme odvahu řídit 
Prahu 8 správně, a budeme se 
tím řídit po celé toto volební 
období. I když se nepodařilo 
sestavit koalici změny, která by 
přenesla „osmičku“ do 21. 
století, nezoufáme. Stejně jako 
v minulém volebním období nás 
totiž čeká opoziční role, kterou 
už dobře známe. Budeme opozi-
cí tvrdou, ale konstruktivní 
a budeme přicházet s vlastními 
body na jednání zastupitelstva. 

Mezi naše hlavní priority, 
které budeme otevírat, patří 
otevřenost radnice, dokončení 
rozklikávacího rozpočtu Cityvi-
zor, zlepšení pravidelného 
úklidu veřejných prostranství, 
digitalizace a elektronická 
komunikace s úřadem a také 
investiční projekty, mezi které 
patří například výstavba nové 
školy na Rohanském ostrově. 
Určitě budeme chtít, aby byla 
Praha 8 aktivní v době změn 
v okolí Palmovky a celého 
pentagonu mezi Palmovkou 
a Invalidovnou. Tam bude ale 
nutné spolupracovat s magistrá-
tem. Věříme, že stejně jako jsme 
pomohli v minulém volebním 
období s vyřešením torza radni-
ce, budeme moci pomoci 
i s územním rozvojem celé 
oblasti.

Na ustavujícím zastupitelstvu 
počátkem listopadu jsem byl 
zvolen předsedou kontrolního 
výboru. Budu kontrolovat kroky 
i plnění usnesení rady. Piráti 
mají zastoupení ve všech výbo-
rech zastupitelstva i v komisích, 
tedy poradních orgánech rady. 

Pirátský zastupitelský klub 
v Praze 8 bude ve volebním 
období 2022–2026 pracovat 
v šesti lidech – členy klubu jsou 
Martin Štěrba, Michal Novák, 
Jan Kolátor, Pavel Franc, Ivo 
Slávka a Jakub Jiran. Můžete 
nám kdykoliv napsat na e-maily 
jmeno.prijmeni@praha8.cz. 

Budeme pracovat 
pro vás,  
občany Prahy 8
Předně bych chtěl velice poděko-
vat všem našim voličům, kteří 
dali hlas našim kandidátům. Vaší 
důvěry si vážíme a budeme dělat 
všechno pro to, abychom ji 
nezklamali. Jsme rádi, že se 
můžeme i v tomto volebním 
období podílet na práci pro 
Prahu 8 v Radě městské části, 
naši zástupci pak zasedají i ve 
všech komisích a výborech.

Prioritou pro nás i tentokrát je 
samozřejmě doprava. Budeme 
pracovat na průjezdnější Praze 8, 
například tím, že ve spolupráci 
s magistrátem chceme vrátit 
pruh pro automobily do ulice 
Zenklova, který tam zoufale 
chybí a vznikají kvůli tomu 
kolony aut i tramvají. Chceme 
pokračovat ve vytváření nových 
parkovacích míst, zejména na 
sídlištích.

Hodláme se i nadále věnovat 
školství. Navážeme na naši 
práci v předchozích letech 
a budeme intenzivně spolupra-
covat na přípravě nové ZŠ Ro-
han (27 nových tříd) i na zvýše-
ní kapacity mateřských 
a základních škol zvláště v jižní 
části Prahy 8. Podpoříme pro-
jekty, které sníží energetickou 
náročnost školních budov.

Budeme pokračovat v naší 
práci na strategickém a územ-
ním rozvoji. Podařilo se nám 
rozjet řadu projektů, které 
Prahu 8 zmodernizují a zlepší. 
Chceme, aby se podařilo dotáh-
nout nové náměstí Bohumila 
Hrabala, budeme se podílet na 
rozvoji oblasti Palmovky i Ro-
hanského nábřeží, budeme 
tlačit dopředu Rohanský most, 
opravu Libeňského mostu 
i Rohanský park.

Témat, kterým se budeme 
věnovat, je celá řada. Na prvním 
místě jste pro nás ale vy, naši 
voliči. Proto se na nás neváhejte 
kdykoliv obrátit s tím, co vás 
trápí.

Nezastavujeme, 
jedeme dál. 
Děkujeme!
Nejprve bych poděkoval zcela 
upřímně a s pokorou našim 
voličům, kteří svým hlasem 
podpořili jediné uskupení, které 
nemá zastoupení v parlamentu 
ani na hlavním městě, a jde tedy 
skutečně o čistou a nefalšova-
nou lokální komunální stranu. 
Od minulých voleb se nám 
podařilo získat o necelá dvě 
procenta více a z pětačtyřiceti 
zastupitelů obhájit tři mandáty. 

Tři se může zdát někomu 
málo, ale věřte, že i s málem se 
dají při poctivé a konstruktivní 
politice dělat důležité věci. To, 
že jsme opět v koalici, dokazuje, 
že v nás mají partneři důvěru. 
V minulém období jsme jako 
Patrioti prosadili příspěvky 
investorů na rozvoj naší měst-
ské části a odstartoval plán 
vybudování nové základní školy 
na Rohanském nábřeží a nové 
sportovní házenkářské haly. 
V těchto projektech a jejich 
podpoře budeme pokračovat, 
stejně tak v našich dalších 
krocích, jako je nezastavitelnost 
„výměníků“, které jsem navrhl 
do metropolitního plánu, a jas-
ný postoj proti zahušťování 
sídlišť.

Upřímně věřím, že nové 
vedení hlavního města změní 
postoj k mobilním služebnám 
a pomůže nám koncepčně řešit 
problém bezdomovectví, který 
raketově roste. Chceme se 
zaměřit na podporu SVJ a byto-
vých družstev při snižování 
energetické závislosti, o které se 
pouze jen a mluví, a stále tvrdě 
vystupovat proti zahušťování 
Ďáblic.

Zkušenosti 
a zdravý rozum

V prvé řadě děkujeme všem 
voličům, kteří nás podpořili 
svým hlasem, a náš klub tak 
vstupuje do prvního volebního 
období. V Radě městské části 
nemáme zastoupení, ale to 
neznamená, že budeme bezhla-
vě kritizovat předkládané návr-
hy vládní koalice. Jsme připra-
veni podpořit vše, co bude ku 
prospěchu občanů Prahy 8. 

Víme, že většina projednáva-
ných věcí je spíše technické 
povahy a je zbytečné posuzovat 
vše ideologicky. Vždy budeme 
vycházet ze stanovisek odbor-
ných útvarů a uplatníme naše 
životní zkušenosti a hlavně 
zdravý rozum. Voličům a všem 
občanům slibujeme, že nebude-
me hlasovat pro usnesení, 
kterým by byly zvyšovány 
místní daně a poplatky. Pro nás 
bude občan na prvním místě 
a při našich rozhodováních 
budeme podporovat pracující 
občany, podnikatele, živnostní-
ky a důchodce. Nikdy nebude-
me upřednostňovat toho, kdo 
parazituje na sociálních dáv-
kách a považuje to za svůj 
životní program. Naše hlasování 
bude vycházet z našeho voleb-
ního programu, který jsme 
slíbili voličům, a získali tak 
jejich hlasy. 

Závěrem bychom rádi oslovili 
úplně všechny občany naší 
Prahy 8, jsme tu pro všechny. 
Neváhejte nás kdykoli kontakto-
vat pro řešení vašich starostí či 
plánů. Najdete nás na našem 
webu www.spdpraha8.cz nebo 
volejte přímo mně (Vítězslav 
Novák, 777 292 585, předseda 
klubu SPD a TRIKOLORA pro 
Osmičku). 

Martin Štěrba
předseda  
zastupitelského klubu

Martin Jedlička
předseda  
zastupitelského klubu

Jiří Vítek 
místostarosta  
MČ Praha 8

Vítězslav Novák 
zastupitel  
MČ Praha 8

PIRÁTI SPOLEČNĚ  
PRO PRAHU 8

PATRIOTI SPD A TRIKOLORA
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Inzerce

Jednotné vstupné 100 Kč – platba pouze v hotovosti.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: každou středu od 9. 11. 2022 – 
Libeňský zámek, přízemí, kanc. č. 39, paní Wildtová  

9:00–11:30 a 13:00–16:00 hodin  
nebo po předchozí telefonické domluvě 

 a v den konání koncertu pouze v obřadní síni  
Libeňského zámku od 18:00 do 18:30 hodin.

INFORMACE: na e-mailu vladislava.wildtova@praha8.cz 
nebo telefonu 606 613 390.

Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

Městská část Praha 8 vás zve na 

ADVENTNÍ KONCERTY 2022 
V LIBEŇSKÉM ZÁMKU

II. ADVENTNÍ KONCERT 
úterý 29. 11. 19:00

Orbis Trio
Petra Brabcová – housle

Petr Malíšek – violoncello 
Stanislav Gallin – klavír

Jiří Pinkas j.h. – viola

III. ADVENTNÍ KONCERT 
 úterý 6. 12. 19:00

Doležalovo kvarteto 
a host Michaela Hrabánková – 

hoboj
Václav Dvořák – housle

Jan Zrostlík – housle
Martin Adamovič – viola

Vojtěch Urban –  violoncello

IV. ADVENTNÍ KONCERT 
úterý 13. 12. 19:00

Magdalena Kulhanová – soprán
Boris Krajný – klavír

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

Program prosinec 2022
Po celý měsíc výstava „Dílo libeňského génia Vladimíra Boudníka“
Každou středu 10:00 – protahovací cvičení 
1. 12. 16:00          Adventní tančírna s Atarés – Centrum integrace dětí a její akce „Karlín zdraví Libeň“
3. 12. 10:00         Šťastné a rohaté, představení pro děti. I čerti chtějí své Vánoce
4. 12. 15:00         Šťastné a rohaté, představení pro děti. I čerti chtějí své Vánoce
9. 12. 18:00         Pocta libeňskému vánočnímu stromečku 
                               – koncert dětských sborů k 210. výročí první vánoční jedličky v Čechách
10. 12. 10:00       Šťastné a rohaté, představení ro děti. I čerti chtějí své Vánoce
11. 12. 14:00        „Po stopách prvního libeňského vánočního stromečku“ 
                              – komentovaná procházka k 210. výročí prvního vánočního stromku v Čechách 
16. 12. 19:30        Tož Welzl - představení pro dospělé, životopisná hra o Janu Eskymo Welzlovi
17. 12. 10:00        Betlém - představení pro děti, hraje divadlo Ka2
17. 12. 18:00        LIBEŇSKÝ ZÁMEK - ADVENTNÍ AFRICKO-ČESKÉ ZPÍVÁNÍ 
                              – účinkují sbory MáTa Praha 8 a Conwonnité Jižní Afrika 
21. 12. 18:00        Vánoce s MáTou – domácí sbor a její výroční koncert plný koled

Vstup na všechny akce bezplatný
Otevřeno denně 13 - 19 hod. kromě neděle, pondělí a svátků
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Inzerce

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

2022

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Vstupné za představení LD Jiskra 70 Kč, za ostatní představení 100 Kč. Dopolední představení jsou určena školám a účast na nich je možná při předchozí 
telefonické nebo e-mailové dohodě.

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

PROSINEC

11/12 ne
15:00 

12/12 po
19:30 

03/12 so 
10:00, 14.00; 
17.00

04/12  ne 
10:00, 14.00; 
17.00

06/12 út 
17:00

08/12 čt 
9:00; 10:30; 
14.00

09/12 pá 
9:00; 10:30

10/12 so
10:00

11/12 so 
10:00

JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO, koledy 
a písně českých Vánoc v podání Malé české muziky Jiřího 
Pospíšila. Muzika interpretuje české lidové písně s pokorou 
k jejich tradiční přirozenosti. Nezapomeňte si s sebou na 
představení vzít dobrou náladu, abyste si společně s Malou 
českou muzikou mohli zazpívat. Vstupné 200 Kč/150 Kč.

JEZINKY A BEZINKY. Slavná kriminální komedie. 
Hraje Divadelní soubor Merlot. Vstupné 200 Kč/150 Kč.

VODNÍKOVA HANIČKA, představení je 
spojenos mikulášskou nadílkou. Klasická marionetová 
pohádka. Od 4 let. Hraje LD Jiskra.

PRINCEZNA NA HRÁŠKU, představení je 
spojeno s mikulášskou nadílkou. Klasická marionetová 
pohádka. Od 4 let. Hraje LD Jiskra.

PRINCEZNA NA HRÁŠKU, představení je 
spojeno s mikulášskou nadílkou. Klasická marionetová 
pohádka. Od 4 let. Hraje LD Jiskra.

JIŘINČINA VÁNOČKA. Veselý vánoční příběh 
o přátelství a lásce.  Od 3 let. Hraje Divadýlko z pytlíčku.

JIŘINČINA VÁNOČKA. Veselý vánoční příběh 
o přátelství a lásce.  Od 3 let. Hraje Divadýlko z pytlíčku.

JIŘINČINA VÁNOČKA. Veselý vánoční příběh 
o přátelství a lásce.  Od 3 let. Hraje Divadýlko z pytlíčku.

BROUČCI. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

15/12 čt 
9:00; 10:30; 
14:00

16/12 pá 
9:00; 10:30

17/12 so 
10:00

18/12 ne
10:00

ZPÁTKY DO BETLÉMA. Od 4 let. 
Hrají Vojta Vrtek a Pavel Šmíd.

ZPÁTKY DO BETLÉMA. Od 4 let. 
Hrají Vojta Vrtek a Pavel Šmíd.

ZPÁTKY DO BETLÉMA. Od 4 let. 
Hrají Vojta Vrtek a Pavel Šmíd.

BROUČCI. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.
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Zdravotní a sociální péče

Problematika 
bezdomovectví a pomoc 
lidem bez domova patří 
určitě k otázkám, na 
kterých se veřejnost 
neshodne. I proto jsme 
požádali ty, kteří 
každodenně pracují 
s lidmi na ulici, o jakési 
poselství, které je s blížící 
se zimou velmi aktuální.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE  
AZYLOVÉHO DOMU HANA:

1. Neignorujte v zimních 
obdobích člověka ležícího 

na lavičce, na zemi a tak dále. 
Ani když máte podezření, že 
požil alkoholické nápoje. V mra-
ze hrozí takové osobě umrznutí. 
Volejte 155, popřípadě 156.

2. Nošení alkoholu nedopo-
ručuji, přineste raději 

deku, spacák, jídlo, nebo ho 
můžete nasměrovat do jednoho 
ze zařízení pro lidi bez domova. 
Kontakty lze nalézt třeba na 
webu https://bezdomova.eu.

3. Teplé oblečení, deky, 
spacáky můžete kdykoliv 

přinést na adresu Pernerova 20.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  
NOCLEHÁRNY PROKOP:
Během zimních opatření máme 
otevřenou noclehárnu pro muže 
i ženy s kapacitou 40 míst. 
Pokud zájemce přijde a není 
volné místo, dokážeme ho 
nasměrovat do jiné služby na 
území Prahy. Sociální služby pro 
lidi bez domova jsou během 
zimy v rozšířeném provozu 
a jsou vzájemně propojené. 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE  
NÍZKOPRAHOVÉHO  
DENNÍHO CENTRA LUCIE:
Pro osoby bez domova jsou 
zimní měsíce velmi náročné. 
S příchodem zimních měsíců 
dochází k zaplnění kapacity 
nocleháren či jiných ubytova-
cích zařízení, a klientům tak 
mnohdy nezbývá nic jiného, 
než strávit noc venku. Nízko-
prahové denní centrum Azylo-
vého domu sv. Terezie slouží 
jako útočiště, kde se klienti 

ohřejí, dají si polévku, kávu či 
teplý čaj. Mohou se zde ospr-
chovat a převléct se v rámci 
charitního šatníku do čistého 
ošacení. S počínající zimou se 
potýkáme s nedostatkem zimní-
ho oblečení, bot, ale také dek či 
spacáků. Rádi bychom touto 
cestou požádali čtenáře, kteří by 
měli již nevyužívané zimní 
ošacení, zda by nám jej darovali. 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  
TERÉNNÍ SLUŽBY LUKÁŠ:

1. Pokud chceme pomoci 
lidem na ulici, poskytneme 

jim jídlo nebo ošacení, ne alko-
hol nebo peníze, u nichž hrozí, 
že je utratí za návykové látky.

2. Nevěřme vždy všemu, co 
nám řeknou, jsou to lidé, 

kteří jsou naučení a okolnostmi 
nuceni častokrát mystifikovat, 
ze zkušeností vědí, že jim to 
může přinést určité výhody. 
Vždy je třeba zapojit zdravý 
selský rozum a snažit se poznat, 
co pravda je a co ne a co oprav-
du reálně může pomoci.

3. Potravinová sbírka. Pokud 
chci lidem pomoci se 

stravou, zamyslím se nad jejich 
situací a poskytnu vhodné 
potraviny. Mouka je lidem na 
ulici k ničemu.

4. Pokud vidím na ulici 
člověka, který je očividně 

ohrožen na životě, volám RZS, 
případně policii. V ostatních 
případech mohu klienta infor-

movat o zařízeních zaměřených 
na pomoc lidem v sociální tísni, 
pokud nějaké znám. Pokud ne, 
dají se vyhledat na internetu.

SPOLUPRÁCE  
RADNICE A CHARITY
Arcidiecézní charita Praha 
(ADCH) ve spolupráci s radnicí 
Prahy 8 již sedm měsíců posky-
tuje potraviny a základní hygie-
nu potřebným. Letos v dubnu 
byl v prostoru ÚMČ Praha 8 
v ulici U Meteoru otevřen sklad 
potravinové a materiální pomo-
ci, který provozuje Arcidiecézní 
charita Praha a od zahájení 
provozu bylo vydáno 415 balíč-
ků 240 klientům.

„S Arcidiecézní charitou Praha 
nás pojí dlouhodobá a výborná 
spolupráce, kdy jsou schopni 
velmi operativně na naši žádost 
poskytnout podporu osobě bez 
domova. A je-li dotyčný člověk 
motivovaný, jsou schopni ho 
vytáhnout zpět mimo ulici. Jsem 
proto ráda, že jsme jim mohli 
vyjít vstříc s pronájmem míst-
nosti pro zřízení potravinového 
okénka, které navíc slouží i kli-
entům sociálního odboru,“ 
vysvětluje místostarostka Vladi-
míra Ludková (ODS) vznik 
služby v objektu úřadu. 

Pomoc je poskytována lidem, 
kteří se nacházejí v těžké sociální 
situaci, kdy jejich příjem nestačí 
na opatření základních potravin 
a hygienických prostředků. 

Sociální pracovnice a pracovníci 
sociálního odboru, Poradny 
pro lidi v tísni a dalších služeb 
zřizovaných Arcidiecézní chari-
tou Praha, kteří těmto lidem 
pomáhají, jim nejdříve vystaví 
potravinovou poukázku a s ní 
pak mohou čerpat pomoc z uve-
deného skladu. Vydání poukáz-
ky je však podmíněno provede-
ním sociálního šetření. Nejčastěji 
jsou tak mezi podpořenými 
klienty rodiče samoživitelé, 
osoby se zdravotním znevýhod-
něním, senioři, ale například 
i lidé, kterým zaměstnavatel 
nevyplatil mzdu nebo měli 
vysoké výdaje za plyn a elektři-
nu, a na jídlo už jim nezbylo. 
Lidé si do skladu mohou pro 
pomoc dojít vždy ve čtvrtek 
dopoledne. A pokud to situace 
klienta vyžaduje, může být 
podpořen opakovaně. Sklad 
disponuje trvanlivými potravi-
nami (mouka, cukr, olej, konzer-
vy, polévky) a základními hygie-
nickými a čisticími prostředky. 
Týdně podpoří až 20 osob.

Potraviny získává ADCH 
z vlastní sbírky, rovněž účastí 
v celonárodní Sbírce potravin. 
Další informace ke Sbírce i akti-
vitám naleznete na webové 
adrese praha.charita.cz.

Arcidiecézní charita Praha 
Pernerova 20 
Mgr. Stanislav Fiala,
ředitel AD sv. Terezie

BEZDOMOVECTVÍ

Jak v zimě pomoci lidem na ulici?

  Zimní období je pro lidi bez domova nejnáročnější
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Osmička pro rodinu, příspěvková organizace, která 
poskytuje péči a služby pro děti a rodiny, chystá pod 
vedením nové ředitelky Kateřiny Hrazánkové rozšíření 
poskytovaných služeb tak, aby byl lépe naplňován 
koncept rodinné politiky v městské části Praha 8.

Vzhledem k tomu, že k naplňo-
vání základních pilířů rodinné 
politiky dochází skrze hlavní 
účel organizace, který je stano-
ven zřizovací listinou a je defi-
nován jako „poskytování kom-
plexní péče pro laickou 
i odbornou veřejnost“, chce 
nová ředitelka především zjistit, 
o jaké služby je největší zájem, 
a tak je lépe uchopit a nabíd-
nout dle skutečných potřeb 
občanů Prahy 8 v konkrétních 
oblastech.

Chystá se rozšíření poskyto-
vaných služeb především v ob-
lasti podpůrných a rozvojových 
služeb, a to primárně pro rodiny, 
které citelně pocítily prudkou 
inflaci a nemohou si tyto služby 
nyní dovolit. Cílem je reagovat 
na aktuální problémy součas-
ných rodin a vytvořit pro ně 

takové podmínky, díky kterým 
mohou realizovat své potřeby, 
své zájmy a naplňovat své 
rodičovské i partnerské role.

Můžete se tedy těšit nejen na 
aktivity související s dětskými 
kluby v Ďáblicích a v Čimicích 
a pravidelnou účast na akcích 
pořádaných samotnou radnicí 
Prahy 8 či se spřátelenými 
subjekty, ale i na zcela nové 
a překvapivé aktivity, které 
budou zahrnovat širší rozsah 
služeb pro veřejnost, než je 
současná primární podpora 
rodin s nejmenšími dětmi. 

Sledujte proto nové webové 
stránky (www.8prorodinu.cz) 
a sociální sítě. Vaše případné 
náměty, jak můžeme pomoci 
rodinám ve vaší oblasti, uvítá-
me na e-mailové adrese: reditel-
ka@8prorodinu.cz. (VRS)

I přes okolnost, že nákupní 
střediska každoročně lákají na 
vánoční nákupy stále dříve 
a dříve, a že televizní reklamy 
působí na lidské emoce, není 
třeba podlehnout zbytným 
nákupům, na které reálně ne-
máme finance. 

Jaké jsou důvody, proč si na 
Vánoce nepůjčovat?

Dluhy zůstanou přítomné 
déle než kouzlo Vánoc. Splatit 
dluhy za vánoční dárky trvá 
daleko delší dobu než samotné 
svátky. 

Špatný příklad pro děti. 
Zkusme je učit, že je dobré si 
koupit jen to, na co si našetří, 
a ne si půjčovat. Pak si mohou 
myslet, že půjčka na dárky je 
normální. Setkávat se s rodinou 

a přáteli je nejvíc. Na Vánocích je 
nejhezčí se sejít, dát si něco 
dobrého a být spolu. To je ta 
správná radost, která nic nestojí. 

V neposlední řadě je třeba 
myslet na to, že některé obcho-
dy mohou uměle navyšovat 
ceny, aby pak lépe mohly připra-
vit slevové akce, které pak 
vlastně slevami nejsou.

A protože nejhezčím dárkem 
je dárek vlastnoručně vyrobený, 
přijďte za námi do klubů v Ďáb-
licích a Čimicích, kde si společ-
ně můžeme dárek vyrobit. 
O termínech vás budeme včas 
informovat na našem webu 
a sociálních sítích.

Kateřina Hrazánková,  
ředitelka Osmičky pro rodinu

OSMIČKA PRO RODINU

Aktivity organizace 
se příští rok rozšíří 

FINANCE

Nedávejte pod stromeček dluh

  Zbytečné nákupy na dluh se vám v budoucnosti připomenou

Odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8 
a místostarostka Vladimíra Ludková Vás srdečně zvou na

PODVEČERY PRO RODINU O RODINĚ
Rodina jsou vztahy, emoce, pečování, radost i starost. Podvečery o rodině a pro rodinu  

nabídnou pravidelná setkání s odborníky na témata dnešní mezigenerační rodiny,  
témata péče o děti, o rodiče, sám o sebe.

Každé třetí úterý nebo čtvrtek v měsíci se na vás od ledna těšíme  
v čase od 17.30 do 19.00 hodin.  

Přijďte s pozvaným odborníkem i mezi sebou sdílet  
své obavy, zkušenosti, dozvědět se potřebné informace.

Bližší informace na www.praha8.cz
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Zdravotní a sociální péče

Alzheimer Café nabízí 
setkání lidí 
s Alzheimerovou nemocí 
nebo jinou formou 
demence, jejich blízkých 
a odborníků. „Každé první 
úterý v měsíci kromě 
letních prázdnin mohou 
u kávy sdílet své obavy, 
zkušenosti i veselé 
momenty spojené s péčí,“ 
říká ředitelka Alzheimer 
nadačního fondu Šárka 
Kovandová. 

 V listopadu se Alzheimer Café 
konalo poprvé v karlínské Mlsné 
kavce. Komu jsou setkání 
určena a je třeba například 
rezervace místa?
Vítán je kdokoliv, koho téma 
zajímá, je jedno, jestli to je 
z osobních, profesních nebo 
jiných důvodů. Kouzlo Alzhei-
mer Café spočívá v tom, že 
nabízí prostor nejen pro pečují-
cí, ale také pro lidi se syndro-
mem demence. Pokud jim to 
nemoc dovoluje, mohou přijít 
v jakékoliv její fázi.

Na každé setkání je zván 
odborník, který během rozho-
voru s moderátorem poskytuje 
užitečné a zajímavé informace 
o tématu, které souvisí s Alzhei-
merovou nemocí. Pozvaného 
odborníka se kdokoliv může na 
cokoliv zeptat. Rezervace místa 
není potřeba. Setkání je díky 
podpoře našich dárců zdarma 
a trvá zhruba dvě hodiny. Sou-
částí je jeden nealkoholický 
nápoj zdarma pro návštěvníky.

 
 Mlsná kavka je tréninková 
kavárna, kde pracují lidé se 
zkušeností s duševním onemoc-
něním a podobnému formátu 
osvěty a svépomoci jistě toto 
příjemné komorní místo velice 
slušelo, nicméně Alzheimer Café 
má za sebou již úspěšnou cestu, 
na co rádi vzpomínáte?
Koncept Alzheimer Café existu-
je v Holandsku už 25 let, v sou-
časné době ve více než 250 
městech a vesnicích a jsou 
to místa, kde mohou lidé o ne-

moci bez ostychu hovořit a do-
zvědět se o mnoha jejích aspek-
tech víc. Setkání jsou to 
neformální, přátelská, mají 
jedinečnou atmosféru a nás 
s kolegyněmi Jarkou Švarcba-
chovou, Anežkou Příhodovou 
a Jitkou Andresovou inspirovala 
natolik, že jsme se odjely do 
Holandska vyškolit. V roce 
2017 se uskutečnilo první 
Alzheimer Café v Praze, v pro-
storách sociálních odlehčova-
cích služeb pro klienty s demen-
cí v Centru Seňorina.

Od té doby proběhlo přes 50 
setkání, včetně těch online, ke 
kterým se muselo přejít v době 
pandemie.

 
 Alzheimer Café je, jak říkáte, 
spíše doplňkem činnosti 
Alzheimer nadačního fondu, 
spolupracuje i s takzvaným 
Alzheimer Pointem. Jak mohou 
zájemci poradnu kontaktovat 
a s čím se na toto poradenské 
místo mohou obracet?

Poradna Alzheimer Point posky-
tuje bezplatnou odbornou pora-
denskou a podpůrnou činnost 
jak rodinám pečujícím o blízké-
ho člověka s demencí, tak i sa-
motným osobám žijícím s kogni-
tivní poruchou. Mezi nejčastější 
otázky patří například, o jaké 
příspěvky sociální péče lze 
požádat, jak vybrat vhodnou 
zdravotní a sociální službu, jak 
komunikovat s člověkem s de-
mencí a mnohé další. Objedná-
vat na konzultaci se můžete 
u Jitky Andresové, tel.: 737 808 
596, e-mail: alzheimerpoint@
gmail.com. Poradna sídlí v Te-
ronské ulici 19 v Dejvicích. 

 
 Vaše činnost je provázána 
i s Nadačním fondem Seňorina, 
který provozuje hned u hranic 
Prahy 8 sociální odlehčovací 
službu. Jak došlo k vaší vzájem-
né spolupráci?
Se zakladatelkou Centra Seňori-
na Jarkou Švarcbachovou jsem 
se seznámila v roce 2011 v boh-
nickém Fokusu, kde jsem v té 
době pracovala v Tréninkovém 
a vzdělávacím středisku. Jarka 
tam ještě před založením odleh-
čovací služby absolvovala kurz 
pro pracovníky v sociálních 
službách. Vznik nové odlehčo-
vací služby pro naše pacienty 
Alzheimer NF velmi přivítal 
a podpořil. Následně byl založen 

Nadační fond Seňorina, který 
podporuje Centrum Seňorina 
a rozvíjí projekty na podporu 
pečujících a připravuje podcast 
Aloisovy otázky. Alzheimer Café 
tedy pořádají Alzheimer NF 
a NF Seňorina společně a jsme 
za to moc rády, protože na 
každém setkání vidíme, že má 
naše práce smysl.

 
 Jakými dalšími tématy se bude 
Alzheimer Café věnovat?
Alzheimer Café funguje podle 
pravidelného programu, někte-
rá témata se pravidelně opakují, 
jiná zařazujeme i podle přání 
návštěvníků. Třeba hned v úte-
rý 3. ledna 2023 bude naším 
hostem geriatrička Zuzana 
Šnajdrová z Nemocnice Milosrd-
ných sester sv. Karla Boromej-
ského v Praze a povídat si bude-
me o tom, kdo je to „geriatrický 
pacient“ a také jak nám geriatr 
může pomoci s péčí o člověka 
s demencí. Pak 7. února přivítá-
me lékařku Kristýnu Drozdovou 
a účastníci se od ní dozví po-
drobněji, jaké neurologické 
změny probíhají v mozku u růz-
ných typů demence a hlavně, 
jak posilovat spoje, které udrží 
nemocného co nejdéle v men-
tální kondici. (RED)

Aktuální program naleznete  
na webu a FB Alzheimer Café.

KARLÍN

Alzheimer Café působí v Mlsné kavce

  Setkání se konají každé první úterý v měsíci

Kde najdete  
více informací
  www.alzheimercafe.cz
  www.alzheimernf.cz
  www.nfsenorina.cz
  www.centrum-senorina.cz
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Pátek 2. prosince od 17:00 
v sále Centra RoSa

ADVENTNÍ KONCERT

Klarinetový soubor 
Prachatice

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče a TC ESO

Vánoční turnaj seniorů 
v tenisové čtyřhře

Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.

Vás zvou na

Účast si rezervujte 
do 9. 12. u paní Wildtové: 
email: vladislava.wildtova@praha8.cz 
nebo na tel.: 606 613 390, 222 805 104.

Tenisový klub ESO

Ládví – Chabařovická 4 

nafukovací hala

PREZENTACE v 9:00
ZAHÁJENÍ v 9:30

NEDĚLE 
11. PROSINCE 2022

BURZA SENIORŮ
Program na prosinec 2022
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůnkova 1600, 
spojení: bus 183, 166 nebo 102, zastávka Šimůnkova,  
tel. 286 883 676. Kontakt: Iva Hubená, 737 353 942

  1. 12. ČTVRTEK 
Výtvarná dílna – příprava na 
vánoce - Mikuláš 
Od 13 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede pí Boušová

  5. 12. PONDĚLÍ  
Společenské hry – karty, člově-
če nezlob se, pexeso 
Od 14 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede pí Dvořáková

  12. 12. PONDĚLÍ 
Společenské hry – karty, člově-
če nezlob se, pexeso 
Od 14 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede pí Dvořáková

  14. 12. STŘEDA 
CVIČENÍ PAMĚTI (max. 14 lidí) 
Od 14 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede pí Iva Hubená

  15. 12. ČTVRTEK 
Výtvarná dílna – dokončení 
vánoční přípravy 
Od 13 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede pí Boušová

  19. 12. PONDĚLÍ 
Společenské hry – karty, člově-
če nezlob se, pexeso 
Od 14 v Gerontologickém centru. 
Vede pí Dvořáková

  20. 12. ÚTERÝ 
Předvánoční posezení Burza se 
zpěvem 
Od 14 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede pí Hubená

Při první návštěvě je třeba 
doložit doklad o očkování 
nebo platný test na Covid.
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CENY JIŽ OD 250 Kč www.sys-data.com
RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV

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

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

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 737415417

 INSTALATÉR – TOPENÁŘ – 
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, 
umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, 
vodoměrů, kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 737415417. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz

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

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

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

 OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK–NOVÉ ŽALUZIE-
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN 
A DVEŘÍ-SÍTĚ PROTI HMYZU 
Tel:733720950 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

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

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

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

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

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

 ŽALUZIE–ROLETY–SÍTĚ–
GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ věšení záclon 
bez žebříku 602 22 97 99 Praha 8

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

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

 HODINOVÝ MANŽEL elektro, 
voda aj. práce. Bohatá praxe.  
Tel: 602366135

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

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

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

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

 ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE  
do 15m z naší hydraulické plošiny. 
Prořez, tvarování a likvidace 
vysokých tújí, stromků a živých 
plotů. Tel.: 724006275,  
e-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plosina

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

 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.sicistrojeservis.cz

WEN K A R D

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

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

 Trápí vás počítač? Počítejte 
s námi! Provádíme čištění, 
zrychlení, instalace, opravy, 
vzdálenou pomoc, obnovu dat 
i DOUČOVÁNÍ A KURZY.  
Volejte 731 732 737.  
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

 ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ 
zemní práce, autodoprava, 
kontejnery, půjčovna dodávek. Tel: 
774007480 @: fatrans@email.cz

 Počítače kohout nabízí servis 
počítačů a prodej použité 
elektroniky. Otevřeno Po-Čt 13-18. 
Lublinská 9 Praha 8 Tel:778053100  
www.pocitacekohout.cz

 Zpracování účetnictví,  
daňové evidence, mezd, přiznání 
DPPO, DPFO, DPH. Tel.: 603422080  
blankad.dvorakova@seznam.cz

 Stěhování a vyklízení 7 dní 
v týdnu, 24 hod. denně. Seriózní 
přístup. Tel.: 601091354 

REALITY PRONÁJEM 
 Pronajmu garáž Písečná-P,8   
tel: 603887643.

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

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

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

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

 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 byt v Kobylisích 2+1 
a větší. RK nevolat 721442860

REALITY PRODEJ
 Prodáme RD 5+1, 170m2,  
po celkové rekonstrukci, Čakovice, 
ul. Něvská, pozemek 510m2, velká 
terasa, půda, sklep, plynový kotel. 
Růžová zahrada se studnou, 
pergola s krbem, velká garáž, kůlny. 
K nastěhování leden 2023.  
Cena 15.490.000Kč k jednání.  
T: 704707430, RK NEVOLAT!

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

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

 Zacvičte si z pohodlí domova 
s osobní trenérkou. Na výběr máte 
z několika druhů cvičení, moderní 
tréninkovou metodou EMS 
i zdravotní cvičení pro zdravá záda. 
Více na www.veryactive.cz,  
777 838 375

 Masáže v Čimicích-masáž zad a šíje, 
nohou i rukou, možnost dárkového 
poukazu. Tel: 737 807 043  
www.masaze-cimice.cz

  

 

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 

HODINÁŘ - SBĚRATEL 
KOUPÍ veškeré 

hodinky na ruku, 
kapesní, na krk, 

hodiny a vše po hodináři.
Slušné a seriozní jednání.

Tel. 777 311 101

PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA Firma

s 20 letou
tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec - Vojkovwww.likvidacevojkov.cz

605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd   1 25.10.2021   9:38

tel.: 770 639 602 ■www.hornetzf.cz

DERATIZACE
 DEZINSEKCE
 DEZINFEKCE

NÁKUP – PRODEJ 
 AUTO DO 30 000 Kč koupím. 
602 889 740

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

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

 Ořechy-králíky-vajíčka-brambory-
krmná řepa-vynešené slepice 
723266481

 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY. Přijedu. 721442860

 Prodej investičního zlata, stříbra, 
platiny. Spoření do zlata od 500 Kč 
měsíčně. Tel: 737646037

VÝUKA – KURZY 
 Výuka kytary začátečníci 
a pokročilí Hnězdenská Praha 8.T 
736 287 212

 Tréninky plavání–plavco.cz

 Kopaná Sokol Troja hledá nové 
hřáče ve věku 6-16 let. Další info 
Jar. Fliegl, 602150374, mail: tj-
sokoltroja.cz nebo přímo na trénink 
každý pátek od 16:30 Doprava bus 
112 z Čechova škola.

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. 777038000 
nebo gato@gato.cz

PLACENÁ INZERCE

Květinářství

kamenný obchod 150m od stanice metra Palmovka

Kotlaska 1046/6, Praha 8

+420 773 466 906

inekvitko facebook.com/inekvitko

kvetinarstvi@inekvitko.cz

@

Po-Pá:9:00-19:00, So:9:00-12:00

Vyrobíme vám dušičkové
a adventní věnce podle
vašeho přání

PLACENÁ INZERCE



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / PROSINEC 2022  www.praha8.cz22

Inzerce

PL
AC

EN
Á 

IN
ZE

RC
E

Veolia_Setrime_inzerce_A4_vana.indd   1Veolia_Setrime_inzerce_A4_vana.indd   1 08.11.2022   9:2708.11.2022   9:27



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / PROSINEC 2022   www.praha8.cz 23

Inzerce Zábava

17. 12. 2022 v 10 hodin

ZPÁTKY DO BETLÉMA

Vstupné 100 Kč

divadlokh.cz
Rezervace na:

284 681 103
Hrají Vojta Vrtek a Pavel Šmíd.

Listopadová doplňovačka

Na vylosované výherce opět čekají kvalitní knižní ceny.  
Znění tajenky posílejte do 10. prosince 2022  
na známý e-mail: vladimíra.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní J. R., E. S. a J. K. 
Gratulujeme.

1 2

4

53

6

Mezigenerační luštění pro děti
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čekají  
z rukou místostarostky Vladimíry Ludkové (ODS) knižní ceny. 
Tajenka z minulého čísla: Strom. 
Výherci z minulého čísla: A. D., K. P. a K. K. Blahopřejeme.

Hřímá-li na Kateřinu, schovej se pod peřinu.  
Tak zněla tajenka doplňovačky z předchozího vydání Osmičky. 
Řešení z aktuálního čísla je rovněž přísloví, jehož začátek zní:  
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný…

zimní měsíc

svátek 4.12.

vánoční píseň

významný

příležitost

řecký filosof

opak vítězství

zkoumat

vyřazovací závod

potřeba

relevantní

A dnešní tajenka?  
Hlavně pro děti  
už pomalu aktuální.

.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
V BEACHKLUBU LÁDVÍ

NEDĚLE 4.PROSINCE OD 16.30

Akce se koná pod záštitou MČ Praha  8

Mikulášská nadílka

Tvořivé dílničky

Dětská diskotéka

.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 
PRO DĚTI Z KLOKÁNKU

STŘEDA 21.PROSINCE OD 15.00

Akce se koná pod záštitou MČ Praha  8

Zpívání koled

Výroba vánočních ozdob

Zdobení stromečku

Dětská lidová muzika Osminka a Základní umělecká škola Taussigova
vás srdečně zvou na představení s nadílkou pro veřejnost

„Přišel k nám 
Mikuláš “

v koncertním sále ZUŠ Taussigova

5. 12. 2022
od 17.00 hodinTěšíme se na Vás!

Nůše na dárky se jmenovkou ve foyeru sálu. 
Vstupné dobrovolné.

1

2

3

4

5

6
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Zdravotní a sociální péče–CAP

PONDĚLÍ
  8:00–12:00  Přístup na internet    
  8:00–9:00  AJ pro začátečníky 

– F. Urban
  8:00–9:30  Stolní tenis
  9:30–11:00  FJ – P. Přibyl 
  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
  8:00–12:00  Stolní tenis
  8:00–8:50  AJ pro začátečníky 

– M. Husková 
  9:00–10:00  AJ pro mírně pokr. 

– Ing. P. Vondráček

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

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Burešova

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

  10:00–11:00  Školička PC – 
konzultace (Ing. V. Pázler, 13. 12.)

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

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

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

  13:00–14:30  IJ pro začátečníky 
– J. Kříž

STŘEDA
  8:00–12:00  Přístup na internet
  8:30–9:20  AJ pro mírně pokr. 

– 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 pokr.  

– M. Mizerová
  11:00–11:50  NJ pro pokr.  

– JUDr. M. Pudil

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit 
v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.

  11:00–13:00  Kurzy 
společenského tance  
– Ing. M. Sokol, D. Skořepová 

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

ČTVRTEK
  Pravidelné turistické výlety – RNDr. 

M. Štulc Informace v kanceláři CAP
  8:00–9:30  Stolní tenis 
  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 pokr. 
– Ing. H. Soukupová 

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

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

PÁTEK
  8:00–9:30  Stolní tenis
  8:00–12:00  Přístup na internet
  9:00–10:30  Angličtina 

s konverzací pro pokročilé  
– Mgr. H. Vašíčková 

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

Program

PROSINEC

2022

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  6. 12. od 14:00  Tvořivá 

dílnička VĚNCE s J. Vávrovou 
(s sebou si přineste slaměný 
korpus a přízdoby dle vašeho 
přání)

  8. 12. od 13:30  Tvořivá 
dílnička – JMENOVKY NA 
DÁRKY s P. Limanovskou

  12. 12. od 10:00  VÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ - přijďte nasát vánoční 
atmosféru, tvořit a popovídat si 
Vystoupení  
dramaticko-recitačního kroužku 
Tvořivá dílnička s J. Chybovou 
a Mgr. V. Ludkovou  

  16. 12. od 8:30  Patchwork 
s Mgr. Sylvou Kyselovou 
(materiál zajištěn)

  22. 12. od 14:00  Vánoční 
posezení v CAPu – setkání 
s vánoční atmosférou

UPOZORNĚNÍ: 
Do kurzu společenských 
tanců přijmeme  
nové taneční páry. 

OD 23. 12. do 30. 12. 2022 
ZAVŘENO

Přejeme příjemné  
a klidné prožití 
vánočních svátků.  
Hodně zdraví a štěstí 
v roce 2023

  Křižíkova 50, úterý a čtvrtek od 13:30 do 16:30 
  Bulovka 10, každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 
  Burešova 12, pondělí a středa 13:30 do 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. 

  Pěvecký sbor GABRIEL – vánoční 
koncert od 18:00 
1. 12.  KS Burešova

  Hudební odpoledne s Mgr. 
Václavem Vomáčkou „VÁNOCE, 
VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“ od 14:00 
1. 12.  KS Křižíkova 
7. 12.  KS Burešova 
8. 12.  KS Bulovka

  Přednáška „ŽIJETE VĚDOMĚ?“ 
s Mgr. Z. Vévodou od 14:00 
5. 12.  KS Burešova

  Ženský komorní pěvecký sbor 
ARYTMIE PRAHA – vánoční 
koncert od 17:00 
9. 12.  KS Burešova

  Vánoční hudební odpoledne 
s paní Miluší Beranovou od 14:00 
12. 12.  KS Burešova

  Mezi námi – mezigenerační 
setkání - vánoční tvoření od 13:30  
14. 12.  KS Burešova

  Bingo – společenská hra od 14:00 
19. 12.  KS Burešova

  Setkání seniorů – vánoční poseze-
ní od 13:30 
21. 12.  KS Burešova

Kluby  
seniorů
  Info: www.sospraha8.cz    Tel: 283 881 848



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / PROSINEC 2022   www.praha8.cz 25

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 
Centrum aktivizačních programů 
 Praha 8, Mazurská 484/2
  tel.: 283 024 118    e-mail: cap@sospraha8.cz   
  www.sospraha8.cz    www.facebook.com/cappraha8

  tel.: 720 535 422, 724 879 513    e-mail: cap@sospraha8.cz   
  www.sospraha8.cz    www.facebook.com/cappraha8

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

CAP  
Křižíkova

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů 
Praha 8, Křižíkova 48

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit 
v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.

Program

PROSINEC

2022

Zájemci o programovou nabídku 
se mohou hlásit v kanceláři CAP 
osobně nebo telefonicky. Těšíme 
se na vás v novém centru CAP. 
V pondělí, středu a pátek bude 
program probíhat v klubu Křižíko-
va, v úterý a čtvrtek na Bulovce. 

ČTVRTEK
  10:00–11:00  Cvičení na židlích 

(vede J. Hodinová) – 1. a 15. 12.

SPECIÁLNÍ PROGRAM  
  5. 12. od 11:00  Pozitivní 

myšlení (vede L. Francírková)
  6. 12. od 10:00  Povídání 

o Mikuláši s Mgr. Lukášem 
Tremlem

  7. 12. od 10:00  Malování 
s Ingrid Vostrou podle 
světových malířů ,,Malovaný 
advetní věnec“

  9. 12. od 10:00  Výtvarná 
dílnička – malování akrylovými 
barvami (vede A. Gaislerová)

  12. 12. od 10:00  Výtvarka 
(vede J. Hodinová a M. Lustyková)

  14. 12. od 10:00  Tvořivá dílna 
– vánoční přání (vede J. Chybová)

  14. 12. od 13:30  Zpívání  
pro radost  
(vede J. Hodinová a M. Lustyková)

  19. 12 od 10:00  
Reminiscenční setkání  
– ,,Štědrý večer nastal …“  
s Mgr. V. Ludkovou

  20. 12. od 10:00  Vánoční 
zvyky – povídání  
s Mgr. Lukášem Tremlem

PŘEJEME KRÁSNÉ  
VÁNOČNÍ SVÁTKY 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2023

PONDĚLÍ  
  8:00–8:45  Čchi-kung  

(vede M. Dobrovská)  
  8:30–9:30  Školička PC a internetu 

pro začátečníky (vede O. Měchura) 
  8:50–9:50  Čchi-kung  

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

(vede Mgr. M. Rexová) 
  9:30–11:30  Interlingua  

pro mírně pokročilé (mezinárodní 
jazyk – vede O. Měchura) 

  10:00–11:00  Jóga (vede J. Borská) 
  11:10–11:45  Zdravotní cvičení na 

bederní páteř (vede J. Wurmová) 
  13:00–15:00  Stolní tenis    
  13:00–15:00  Poradna 

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

ÚTERÝ  
  8:00–8:45  Spinální cvičení 

– bederní páteř (vede M. Dobrovská) 
  8:15–9:00  AJ pro mírně 

pokročilé (vede Ing. B. Ševčík) 
  8:45–9:35  Školička PC 

a internetu pro mírně pokročilé 
(vede Ing. B. Šmilauer)

  9:00–10:00  Zdravotní cvičení 
(vede J. Hrubá)  

  9:00–12:00  Nordic walking 
(vede Ing. I. Mikulcová) - sraz na 
Mazurské před centrem CAP 

  9:30–10:30  NJ pro pokročilé 
(vede Mgr. V. Hylišová) 

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

  10:10–10:55  Zdravotní cvičení  
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda)

  11:00–12:00  Čhi-kung 
v botanické zahradě na pivoňkové 
louce (vede M. Dobrovská)

  11:05–12:00  Jóga  
(vede E. Bihelerová) 

  13:00–15:00  Stolní tenis  
pro pokročilé

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

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

STŘEDA      
  8:00–8:45  Spinální cvičení 

– bederní pateř (vede M. Dobrovská)

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

(vede Mgr. E. Emmerová) 
  9:00–10:00  Jóga (vede J. Borská) 
  9:00–11:00  Vycházka do 

botanické zahrady (vede M. Král) 
  9:00–9:50  Školička PC 

a internetu pro mírně pokročilé 
(vede Ing. V. Košťál) – 7. 12. a 21. 12.

  9:00–9:50  Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová)  
– 14. 12.

  10:00–10:50  Školička PC 
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – 7. 12. a 21. 12.

  10:00–10:50  Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová)  
– 14. 12.

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

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

  11:00–12:00  Taichi – na hřišti 
Kynická za příznivého počasí  
(vede M. Nová) 

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

  13:30–15:00  Stolní tenis  
  14:00–14:45  Vkládání fotografií 

na PC (vede Ing. L. Joska)  
– pro objednané, 7. 12. a 21. 12.

ČTVRTEK  
  8:00–9:00  Harmonizační 

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

pokročilé (vede Ing. H. Soukupová) 
  9:30–11:30  Kurz pro rodopisce 

(vede O. Pačesová) 
  9:30–10:40  Jóga  

(vede K. Foltanovičová)
  10:45–11:45  Zdravotní cvičení 

(vede D. Kovaříková)
  11:00–12:00  Taichi – na hřišti 

u Odry za příznivého počasí  
(vede M. Nová)

  13:00–13:50  Cvičení podle 
Eduarda Parmy (vede E. Stonjeková)

  13:00–14:30  Přístup na internet
  13:30–14:30  Geocaching  

(vede Ing. J. Benkovský)
  14:00–14:45  Cvičení – veselé 

židle (vede M. Dobrovská)

PÁTEK   
  8:00–10:00  Přístup na internet
  8:50–9:50  Tanec pro radost 

(vede H. Kurková)

  9:30–10:30  ŠJ začátečníci (vede 
PhDr. O. Macíková) 

  10:00–11:00  Zdravotní cvičení 
(vede Z. Josková) 

  10:00–11:00  Trénink paměti na 
PC – Brain Jogging (vede Mgr. Z. 
Vévoda) 

  11:15–12:00  Zdravotní cvičení na 
židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) 

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  12. od 10:00  Poradenský 

servis – Jak sepsat závěť, 
darování a dědictví (konzultant 
JUDr. Z. Kohoutová)

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

  5. 12. od 9:30  Floristika  
pro potěšení (vede J. Huňková) 

  5. 12. od 13:30  Vánoční zvyky 
– povídání s Mgr. Lukášem 
Tremlem

  6. 12. od 11:00  Pozitivní 
myšlení (přednáší L. Francírková)

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

  8. 12. od 8:00  Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) 
– materiál zajištěn 

  8. 12. od 10:00  Korálková 
dílnička (vede Ing. B. Rošická)

  9. 12. od 11:00  Vánoční dílna 
– Šité vánoční cukroví  
s Mgr. Vladimírou Ludkovou  

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

  12. 12. od 13:30  Vánoční 
posezení s harmonikou (hraje 
a zpívá V. Kyselová)

  13. 12. od 11:00  Trénink 
paměti (vede PhDr. Z. Pavlíková) 

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

  15. 12. od 10:00  Qulling  
(vede J. Hrubá)

  16. 12. od 11:00  Výtvarná 
dílnička – malování akrylovými 
barvami (vede A. Gaislerová)

  20. 12. od 11:00  Trénink 
paměti (vede PhDr. Z. Pavlíková)

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

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 přihlásit na všechny dílničky a přednášky. Děkujeme za pochopení.

Je nutné se vždy přihlásit na všechny 
dílničky a přednášky.  
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Servis

Velkoobjemové kontejnery
Lokalita Datum Čas
Havlínova x Pohnertova 1. 12. 2022 13:00–17:00

Nekvasilova 1. 12. 2022 13:00–17:00

K Mlýnu x Chorušická 1. 12. 2022 14:00–18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 1. 12. 2022 15:00–19:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 2. 12. 2022 13:00–17:00

V Nových Bohnicích x K Farkám 2. 12. 2022 13:00–17:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou 2. 12. 2022 14:00–18:00

K Mlýnu x Chorušická 3. 12. 2022 8:00–12:00

Mlazická 3. 12. 2022 9:00–13:00

Libišská 3. 12. 2022 10:00–14:00

Třeboradická x Košťálkova 5. 12. 2022 13:00–17:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 5. 12. 2022 13:00–17:00

Mazurská 6. 12. 2022 13:00–17:00

Na Vartě 6. 12. 2022 14:00–18:00

Přemyšlenská x Chaberská 7. 12. 2022 13:00–17:00

Podhajská pole 7. 12. 2022 13:00–17:00

Písečná x Na Šutce 7. 12. 2022 14:00–18:00

V Zahradách x Na Sypkém 7. 12. 2022 14:00–18:00

Pod Labuťkou x Prosecká 8. 12. 2022 13:00–17:00

Pivovarnická 7 8. 12. 2022 13:00–17:00

Třebenická x Sebuzínská 8. 12. 2022 14:00–18:00

Na Truhlářce 9. 12. 2022 13:00–17:00
Havránkova x Šimůnkova 9. 12. 2022 13:00–17:00
Pernerova x Kubova 9. 12. 2022 14:00–18:00

Kubišova x Pod Vlachovkou 9. 12. 2022 15:00–19:00

Petra Slezáka x Urxova 10. 12. 2022 8:00–12:00

Burešova 10. 12. 2022 9:00–13:00

Kubíkova 10. 12. 2022 10:00–14:00

Střížkovská 64 12. 12. 2022 13:00–17:00

Frýdlantská 13. 12. 2022 13:00–17:00

Ratibořská x Radomská 13. 12. 2022 14:00–18:00

Na Hranicích x Kočova 14. 12. 2022 13:00–17:00

Zhořelecká parkoviště Albert 14. 12. 2022 13:00–17:00

Šimůnkova 14. 12. 2022 15:00–19:00

Kašparovo náměstí 15. 12. 2022 13:00–17:00

Braunerova x Konšelská 15. 12. 2022 14:00–18:00

Služská x Přemyšlenská 15. 12. 2022 15:00–19:00

Dolejškova x U Slovanky 16. 12. 2022 13:00–17:00

Chaberská x Líbeznická 16. 12. 2022 13:00–17:00

Stejskalova x U Rokytky 16. 12. 2022 14:00–18:00

Kandertova x Lindnerova 16. 12. 2022 15:00–19:00

Pivovarnická x Na Rokytce 17. 12. 2022 8:00–12:00

Pakoměřická x Březiněveská 17. 12. 2022 9:00–13:00

Modřínová x Javorová 17. 12. 2022 10:00–14:00

Trojská x Nad Trojou 19. 12. 2022 13:00–17:00

Hlivická 19. 12. 2022 14:00–18:00

Na Žertvách x Vacínova 19. 12. 2022 15:00–19:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 20. 12. 2022 13:00–17:00

K Haltýři x Velká Skála 20. 12. 2022 14:00–18:00

Uzavřená 20. 12. 2022 15:00–19:00

Křivenická x Čimická 21. 12. 2022 13:00–17:00

Roudnická 21. 12. 2022 14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská 21. 12. 2022 15:00–19:00

Pivovarnická 7 22. 12. 2022 13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská 22. 12. 2022 14:00–18:00

Sopotská x Bydhošťská 27. 12. 2022 13:00–17:00

Ke Stírce x Na Stírce 27. 12. 2022 14:00–18:00

Kurkova 27. 12. 2022 15:00–19:00

Lokalita Datum Čas
Mazurská 28. 12. 2022 13:00–17:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 28. 12. 2022 14:00–18:00

Tanvaldská 1 28. 12. 2022 15:00–19:00

Gabčíkova 29. 12. 2022 13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická 29. 12. 2022 14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská 29. 12. 2022 15:00–19:00

Na Pěšinách x Pod Statky 30. 12. 2022 13:00–17:00

Drahorádova 30. 12. 2022 14:00–18:00

Lindavská 30. 12. 2022 15:00–19:00

Bioodpadové kontejnery

Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 11.11.2022   7:45:4911.11.2022   7:45:49

Lokalita Datum Čas
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 1. 12. 2022 14:00–18:00

Brandýská x Ke Hřišti 1. 12. 2022 15:00–19:00

Turská x K Větrolamu 2. 12. 2022 15:00–19:00

V Nových Bohnicích x K Farkám 3. 12. 2022 08:00–12:00

Petra Bezruče x U Pískovny 5. 12. 2022 14:00–18:00

Modřínová x Javorová 7. 12. 2022 15:00–19:00

Na Okrouhlíku x Na Stírce 8. 12. 2022 15:00–19:00

Valčíkova x Na Truhlářce 12. 12. 2022 14:00–18:00

Trojská x Nad Trojou 12. 12. 2022 15:00–19:00

Kandertova západní konec 14. 12. 2022 14:00–18:00

Přemyšlenská x Chaberská 15. 12. 2022 13:00–17:00

U Drahaně 163/9 15. 12. 2022 14:00–18:00

Nad Popelářkou x Nad Strání 19. 11. 2022 9:00–12:00

U Drahaně 163/9 22. 11. 2022 14:00–18:00
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Společenská rubrika

Říjen 2022

 Dne 20.10. oslavili manželé 
Květena a Eduard Benešovi  
50. výročí společného života, 
zlatou svatbu. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí a zdraví 
do dalších let.

Listopad 2022

 Dne 7.11. oslavil pan Anto-
nín Surový krásné 90. narozeni-
ny. Přejeme do dalších let stále 
pevné zdraví, osobní pohodu 
a vitalitu.

 Selma Dlabolová oslavila dne 
17.11. první narozeniny. Ať jí 
ten úsměv a zdraví neopouští! 

Květen 2022

 Hucek Oliver

Červenec 2022
 Koutný Tomáš
 Maříková Viktorie

 Sekáč Adam

Srpen 2022

 Hrnčířová Nikola

  Ema a Eduard 
Tvarůžkovi

Září 2022
 Behenský Pavel

 Černý František

 Šmídová Hedvika
 Vacovský Daniel

Říjen 2022
 Cvrček Adam

 Čuprová Adéla

Nově narozené děti Jubilea

VZPOMÍNKA
Dne 22. listopadu uplynul 
právě rok od úmrtí pana 
PhDr. PeaDr. Jiřího MÁLKA 
(nar. 1930), bývalého místo-
předsedy Konfederace poli-
tických vězňů. Stále vzpomí-
ná zarmoucená rodina

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

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

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

PRODEJ DROBNÝCH DÁRKŮ
A VÁNOČNÍHO CUKROVÍ  
DIVADLO PRO DĚTI, VÁNOČNÍ KONCERT
WORKSHOPY, UKÁZKA ŘEMESEL

Vánoce v Clam-Gallasove paláci

PRODEJ DROBNÝCH DÁRKŮ
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, VÁNOČNÍ KONCERT
WORKSHOPY PRO RODIČE S DĚTMI 
TRADIČNÍ ŘEMESLA

Na tuto akci je vstup zdarma.
www.muzeumprahy.cz

Muzeum Market 

ˇ

3. 12. 2022
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Inzerce / Pozvánky

Prague  | 

Agentura Evropské unie pro Kosmický program 

Vás se svými partnery srdečně zve na

Dny otevřených 
dveří EUSPA

Těšíme se na setkání s Vámi.

pátek 9. prosince  9:00 - 18:00
sobota 10. prosince 9:00 - 18:00

Představíme Vám Kosmický program EU 
a jeho komponenty, zejména Galileo, EGNOS, 
Copernicus a GOVSATCOM. 

PL
AC

EN
Á 

IN
ZE

RC
E

Máte rádi pokojové rostliny a u oken orientovaných  
na jih se vám všechny rostliny „upečou“?  
Řešení je poměrně jednoduché. 
Věnujte se pěstování sukulentů. 
Získáte tím mnoho výhod. 
Nemusí vás trápit, co s rostlina-
mi během dovolené, ani dnes 
aktuální šetření vodou či tep-
lem. Sukulenty se dobře vypořá-
dají i s delším obdobím bez 
zálivky a pokles teploty v zimě 
nejen snesou, ale i uvítají.

Jejich název je odvozen z latin-
ského slova succus (šťáva) a od-
kazuje na zdužnatělé, tj. šťávy 
plné části těla rostlin. Sukulenty 
mají zdužnatělé buď listy nebo 
stonky či kořeny, u některých 
druhů dochází ke zdužnatění 
více částí rostliny. Jsou to rostli-
ny přizpůsobené životu v oblas-
tech, kde jsou obvyklá delší či 

kratší období sucha. Vyskytují se 
i tam, kde nejsou sezóny sucha, 
zde si vybírají stanoviště, kde 
voda rychle odtéká. V České 
republice na těchto místech 
rostou například rozchodníky 
nebo netřesky. Sukulenty najde-
te na všech kontinentech kromě 
Antarktidy. 

Sukulentní rostliny se vysky-
tují asi v šedesáti čeledích a počí-
tá se k nim zhruba deset tisíc 
druhů. Nejznámějšími jsou 
bezpochyby kaktusy. Sukulenty 
však najdeme i v příbuzenství 
rostlin, kde bychom je ani neče-
kali. Existují sukulenty příbuzné 
pampeliškám či kopretinám, 
tykvím a okurkám, mučenkám, 

ananasu, révě vinné a třeba 
voděnkám. Také mezi pryšci 
a muškáty je mnoho druhů 
sukulentních. V jižní Africe 
rostou dokonce sukulentní trávy.

Na výběr je tedy široká škála 
rostlin a jde jen o to vybrat si ty 
správné pro své podmínky. Jiné 
rostliny si vyberete, pokud máte 
spoustu místa, jiné na úzký 
parapet. V České republice trvá 
tradice pěstování sukulentů už 
více než jedno století a rostliny, 
dříve považované za vzácné, se 
už běžně rozmnožují. Změně-
ným bytovým podmínkám 

bohužel neodpovídá nabídka 
v květinářstvích a hobby marke-
tech. Rostliny vhodné do mo-
derních bytů najdete spíše na 
výstavách či burzách nebo na 
internetových stránkách specia-
lizovaných prodejců. 

Pro další inspiraci navštivte 
trojskou Botanickou zahradu 
Praha, kde se seznámíte s celou 
řadou sukulentních rostlin, ať 
už přímo v expozici Svět suku-
lentů nebo ve skleníku Fata 
Morgana. (RED)

Více na www.botanicka.cz.

BOTANICKÁ ZAHRADA

Sukulenty – rostliny 
na rozpálená okna

  Pachypodium windsorii kvete už jako mladá rostlina a na jižně 
orientovaných oknech dobře prospívá
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Osmička
PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

Jak by řekl pan Leli ze Slavností sněženek,  
kterého tak fantasticky ztvárnil Jaromír Hanzlík:  
„Máte štěstí, že jdu právě kolem.“

No, kdo jiný by měl poradit 
s výběrem, filetováním a zpraco-
váním kapra než já. Vždyť rybář-
ský lístek vlastním od svých šesti 
let. A to už je fakt dlouho…

Kuřecí nebo vepřové řízky 
jsou sice výborné a na přípravu 
poměrně snadné, avšak klasic-
ká štědrovečerní večeře by se 
měla skládat ze smaženého 
kapra a bramborového salátu. 
A pokud se kapr dobře vybere 
a připraví, věřte mi, že i ti, co 
ryby běžně nejedí, nakonec 
kapra na Štědrý den ocení.

Výběr ryby, porcování i ná-
sledné smažení je doprovázeno 
několika základními pravidly. 
Takže pojďme na to.

Výběr kapra není zas tak 
složitý. Volte menší a čilé kusy. 
A co je důležité, kupujte kapra 
těsně před Vánocemi. Nebo 
máte-li děti i dřív, ale nechte ho 
co nejdéle ve vaně. Těch pár 
dnů bez koupele vydržíte☺. 
Chlazený čerstvý kapr v lednici 
vydrží 24 hodin. Nasolený 
a pokapaný citrónem 48 hodin.

JAK NA TO:
 při výběru se soustřeďte na kapří 
hmotnost, která by měla být někde 
mezi dvěma až třemi kilogramy. 
Pokud se rozhodnete pro menšího 
kapra, výtěžnost je minimální, 
takže když oddělíte hlavu a kosti, 
nic vám nezbude. Pokud je kapr 
moc velký, pak hrozí, že bude cítit 

bahnem. Rozhodně není ostuda, 
když rybářem vyloveného kapra 
odmítnete, a vyberete si takového, 
který vás zaujal
 záleží na vás, zda se rozhodnete, 
aby rybář kapra zabil, nebo se 
tohoto nepříjemného aktu zhostíte 
sami. Lidem, kteří nemají se zabíje-
ním kapra bohaté zkušenosti, 
radíme možnost první. I když se 
pak připravíte o to potěšení mít 
kapra ve vaně.

A jak kapra správně nafiletovat? 
Tady už to je trochu vyšší dívčí, 
ale nebojte, to dáte. V první 
řadě kapra zbavte šupin, takže 
doporučuji kupovat lysce. 
Následně odřízněte hlavu 
a ocasní ploutev.
 Položte kapra páteří k sobě 
a proveďte podélný řez, kterým ho 
rozdělíte na dvě poloviny. Snažte 
se, aby nůž kopíroval žeberní kosti 
a postupujte od hlavy až k ocasní 
ploutvi. Používejte při filetování 
nějaký hadr, kterým si kapra bude-
te přidržovat. Kapr klouže a zabrá-
níte tak zbytečnému poranění
 v dalším kroku odřízněte hřbetní 
kost, a to opět směrem od hlavy 
k ocasu
 následuje pravděpodobně nejtěž-
ší část, kterou je zbavování kostí. 
Položte kapra tak, aby žeberní kosti 
směřovaly nahoru, a poté je seřezá-
vejte směrem od páteře dolů. 
I když by se mohlo zdát, že je 
hotovo, opak je pravdou

 nyní se vrhněte na drobné kůstky 
v trupu kapra, které je třeba rozdělit 
na malé části. Jinými slovy, ve 
hřbetu kapra udělejte zářezy asi tak 
po jednom až dvou milimetrech. Ale 
neprořízněte kůži. Mělo by být vždy 
slyšet zakřupání porušených kosti-
ček. Takto nařezaný hřbet bude 
připomínat hřeben, ale nebojte, 
jednotlivé řezy se během smažení 
spojí. Takže na kvalitu masa to 
nebude mít vliv. Naopak. Kapr bude 
zcela bez kostí. Teď už stačí filety 
zbavit blán a máte hotovo.

Výhodou kapra je, že ho můžete 
zužitkovat do poslední kostičky. 
Odříznutou hlavu, blány i zmi-
ňované kosti jsou výborné 
na rybí polévku, kterou můžete 
podávat jako první chod štědro-
večerní večeře.

Nevyhazujte ani kapří šupiny, 
o kterých se traduje, že přinášejí 
peníze. Usušené šupiny vložte 
pod talíře a následně obdarova-
ným připomeňte, aby si šupiny 
vložili do peněženky. Jedině tak 
bude kouzlo skutečně fungovat. 

Smažení nepodceňujte. Na 
dietu zapomeňte a zároveň také 
na trend smažit kapra v mini-
málním množství oleje. Při 
smažení je doslova žádoucí, 
aby plaval v oleji. Paradoxně 
nebude tolik nasáklý tukem 
a rychleji a stejnoměrněji se 
prosmaží. Důležitá je ale teplota 
oleje.

Vyfiletovaného a naporcova-
ného kapra osolte. Někdo ho 
kape citrónem, pomazává česne-
kem, sype kmínem, grilovacím 
kořením nebo namáčí v mléce. 
A víte, proč to lidé dělají? No 
proto, že koupili špatnou rybu 
páchnoucí bahnem. My jsme ale 
nakoupili dobře, takže zůstane-
me jen u soli a obalíme v trojoba-
lu. Věřte mi, je to tak nejlepší.
 Do hlubšího kastrůlku poté nalijte 
velké množství oleje, které rozpalte 
na vyšší teplotu. Ideální teplota je 
165 stupňů. Nízká teplota bude mít 
za následek, že se strouhanka 
nasaje olejem a ryba bude mastná 
a vyšší teplota bude mít za násle-
dek, že bude strouhanka spálená 
a ryba uvnitř syrová
 správný okamžik na vložení kapra 
poznáte tak, že když do oleje 
vhodíte kousek chleba nebo pár 
drobků strouhanky, okamžitě se 
začnou smažit
 rybu smažte asi čtyři až pět minut 
po každé straně, až bude kůrčička 
krásně zlatá. Pak klaďte kousky 
ryby na vrstvu kuchyňského papí-
ru, který odsaje přebytečný tuk.

Uznávám, připravit kapra je 
pracnější než si prostě usmažit 
řízek z vepřové krkovice. Ale 
Vánoce jsou jen jednou v roce, 
a tak byste to zvládnout mohli.

Hodně štěstí.

Radek Pálka 
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Kapr. Jak ho 
správně připravit?
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Toto číslo bylo uzavřeno 7. listopadu 2022  
a vyšlo 21. listopadu 2022.
Redakční uzávěrka příštího,  
lednového čísla je 12. prosince 2022.

Zasláním příspěvku dává zasilatel souhlas s jeho zveřejněním v komunikačních médiích MČ Praha 8 a zaručuje,  
že zveřejnění není v rozporu s právy třetích osob. K převzetí textů, fotografií a audiovizuálních materiálů,  
zveřejněných v komunikačních médiích MČ Praha 8, a jejich následnému zveřejnění v jiných médiích je nutný souhlas vydavatele.

  Při přípravě smaženého kapra je nutné dodržet pár zásadních kroků
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Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 10. prosince 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. 

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudokuV tajence najdete dokončení citátu amerického spisovatele  
Kurta Vonneguta, od jehož narození v listopadu uplynulo sto let.  
„Kouření je…“
Správné znění tajenky z minulého čísla, citát francouzského  
romanopisce a esejisty Marcela Prousta:  
Krásné ženy ponechme mužům bez fantasie

Výherci, kteří obdrží po dvou vstupenkách  
na představení Elixír (28. listopadu 2022 v KD Ládví), jsou:
  Jiří Smutka, Kobylisy    Dagmar Formanová, Bohnice   

  Marian Ondrašik, Libeň    Zdeněk Loprais, Bohnice   

  Vojtěch Bednárik, Čimice    Michaela Kostelecká, Kobylisy   

  Oldřiška Podzemská, Libeň    Jiří Vališ, Karlín    Martin Lutr, Troja   

  Pavel Holý, Karlín    Robert Trnka, Bohnice    Jiří Vedral, Kobylisy   

  Anna Onofrejová, Libeň    František Neubert, Kobylisy   

  Jaroslava Hypešová, Bohnice

3 vylosovaní výherci dostanou knihu  
Jitky Neradové Statečnost je ženského rodu
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