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Inzerce

Po celý měsíc výstava ,,Propaganda 2. světové války”  

Na všechny akce je vstup zdarma, nutná rezervace na michal.svarc@praha8.cz. Otevírací hodiny Libeňského světa pro veřejnost mimo výše uvedené akce, každý čtvrtek
10.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 a sobota 10.00-12.00, 13.00-17.00. Mimo tyto dny možné komentované prohlídky na vyžádání (michal.svarc@praha8.cz, skupina min. 4 osob) 

„Tři králové – Václav Morávek 80. let od hrdinské smrti“ komponovaný pořad (film, ukázky dobových
zbraní, přednáška) účinkuje Pavel Černý a jeho hosté

5. dubna I 19:00 hod. 

9. dubna I 14:00 hod.  Po stopách názvů libeňských ulic – odbojáři proti německé okupaci a další – procházka, sraz
Libeňský svět

30. dubna I 10:00 hod.  Loutkové divadlo „Všemožno“

1. května I 14:00 hod.  „Anthropoid 80 let“ – komentovaná procházka po stopách podporovatelů, sraz Libeňský svět

5., 12., 19., 26., dubna od 10:00 + 11:00 hod.  - cvičení pro zlepšení kondice  

5. dubna I 9:00 hod.

28. dubna I 18:00 hod. Petra Rézová uvádí – Bohuš Matuš – komponovaný pořad plný písní a povídání

20. dubna I 18:00 hod.   KRÁL TANGA A JEHO NÁSLEDOVNÍCI
- koncert k 30. výročí úmrtí argentinského tvůrce Astora Piazzolly - učinkuje trio Vibrafonissimo
(R. Krampl - vibrafon, L. Horák - akordeon, V. Švec - kontrabas)

výlet Kersko, Nymburk (pouze pro registrované)

23. dubna I 14:00 hod. Anthropoid 80 let – komentovaná procházka po stopách odbojářů, sraz Libeňský svět 
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Slovo starosty

Milí spoluobčané,

FOTO 
MĚSÍCE
Jaro  
u zámku
Vážení čtenáři,
na tomto místě budeme pravidel-
ně zveřejňovat nejlepší fotografii, 
kterou nám v dobré kvalitě zašle-
te na e-mail: vystavy@praha8.cz. 
Připište název díla a jméno autora. 

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

Zaslané fotografie automaticky 
zařadíme i do fotosoutěže Praha 8 
ve dne v noci, o které píšeme na 
straně 18.

Autor: Vladimír Slabý

v minulém úvodníku psaném před zahájením barbarské Puti-
novy invaze na Ukrajinu jsem doufal, že se konečně nadechuje-
me po pandemii a že nás snad již čekají lepší časy. Bohužel 
ruský režim situaci změnil a na Ukrajině probíhá opravdová 
tragédie. Je nutné jasně říci, že se Putinova armáda dopouští 
zločinů, před kterými utíkají především ženy s dětmi, aby si 
zachránily zdraví a život. Muži brání svou zemi. A my teď musí-
me pomáhat nejlépe, jak umíme.

Rád bych proto i na tomto místě poděkoval všem, kteří se 
v této pomoci angažují, pořádají sbírky, poskytují ubytování ve 
svých penzionech či ubytovnách, věnují se dětem či poskytují 
práci uprchlíkům. Vím, že ani v naší zemi teď není ekonomicky 
lehká situace. O to víc si všech, kteří pomáhají, vážím. 

V minulých dnech poněkud zapadlo, že se povedlo dovést 
k úspěšnému završení naši loňskou iniciativu. V červnu 2021 
vedení Prahy 8 požádalo obě komory parlamentu o novelizaci 
zákona o státních svátcích a významných dnech, aby se 27. 
květen – den útoku na Reinharda Heydricha – stal významným 
dnem České republiky. Tato novelizace byla schválena a do 
kalendáře přibyl Den národního vzdoru na památku všech, 
kteří se postavili nacistické tyranii a pomohli při likvidaci teh-
dejšího zastupujícího říšského protektora. Je třeba poděkovat 
nejen poslancům a senátorům, kteří naši žádost vyslyšeli, ale 
také všem, kteří podepsali petici na podporu tohoto záměru. 
Děkuji!

A co mne zaujalo v dubnové Osmičce? Rozhodně článek o do-
mácí pečovatelské péči na straně 22. Je dobré vědět, že se neza-

pomíná na naše starší spoluobčany, kteří potřebují pomoci 
v domácím prostředí. Práce je to záslužná, ale nelehká. Zaslou-
ží si naši úctu.

Krásné Velikonoce a příjemný duben přeje 

Ondřej Gros,  
starosta MČ Praha 8
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PKF - Prague 
Philharmonia a Kulturní 
dům Ládví uspořádaly ve 
spolupráci s městskou 
částí Praha 8 benefiční 
koncert na podporu 
Ukrajiny. Na dobrovolném 
vstupném se podařilo 
vybrat přes čtyřicet tisíc 
korun, které byly odeslány 
na účet Velvyslanectví 
Ukrajiny v Praze.
Podle starosty Ondřeje Grose 
(ODS) jsme nyní v situaci, kte-
rou neznáme přes padesát let. 
„Zločinný putinovský režim 
vybavený jaderným arzenálem 
napadl svého pokojného ukra-
jinského souseda, který se 
statečně brání přesile. Pokud 
nemůžeme sami vzít zbraně a jít 
pomáhat, je naší povinností 
pomoci hrdé Ukrajině jinak. A to 

každý podle svých schopností. 
Je to naše povinnost i kvůli naší 
historické zkušenosti, kdy byla 
naše vlast dvakrát okupová-

na,“ řekl starosta na úvod 
koncertu.

„Osobně je pro mne opravdu 
hrůzná představa, že někteří 

z mých bývalých spoluhráčů či 
soupeřů z fotbalového hřiště 
dnes nasazují život za svobodu 
svého národa. O to víc si musí-
me uvědomit, jak je důležité 
pomoci, ať už finančním pří-
spěvkem, koncertem, nebo tím, 
že se postaráme o lidi, kteří 
k nám dnes přicházejí z trpící 
Ukrajiny. Nemám z toho žádnou 
radost, ale je třeba jasně říct, že 
se dnešní putinovské Rusko 
stalo opět příslovečnou říší zla, 
jak Sovětský svaz v březnu 
1983 pojmenoval americký 
prezident Reagan. Hrdá Ukraji-
no, jsme s Tebou!“ prohlásil. 
Dirigent Leoš Svárovský a kon-
certní mistryně Romana Špač-
ková nabídli divákům Josefa 
Suka: Meditace na chorál „Svatý 
Václave“, op. 35a a Ludwiga 
van Beethovena: Symfonie č. 7 
A dur, op. 92.

Děkujeme všem za účast a za 
podporu Ukrajiny. (TK)

BENEFICE

Koncert na podporu Ukrajiny

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Radnice 
poskytla 
provizorní 
ubytování 
uprchlíkům

 Koncert vynesl přes čtyřicet tisíc korun pro Ukrajinu

Na základě žádosti primátora hlavního 
města a aktivaci § 14, zákona o krizovém 
řízení, byla Praha 8 požádána 11. března 
o poskytnutí nouzového ubytování ukrajin-
ským válečným uprchlíkům. Radnice na 
pokyn starosty Ondřeje Grose (ODS) aktivo-
vala odbor krizového řízení a následně bylo 
připraveno za necelé tři hodiny z materiál-
ních prostředků krizového řízení Prahy 8 
požadovaných 50 míst v Kulturním domě 
Krakov na sídlišti Bohnice. Důvodem výbě-
ru tohoto zařízení byla dostatečná kapacita 
toalet a sprch a rozhodnutí, že MČ Praha 8 
nebude prozatím omezovat provoz některé-
ho ze školských zařízení. Výhodou je i blíz-

kost zdravotního zařízení v majetku MČ 
Praha 8 (Poliklinika Mazurská). 

„Díky materiálnímu vybavení v dostateč-
ném množství, které máme dlouhodobě 
připravené pro případ evakuace většího 
počtu osob, tak splnila naše radnice tuto 
žádost v nejkratším možném čase. Velkou 
zásluhu má nejen tým odboru krizového 
řízení, ale také skvělá organizační schop-
nost ředitele KD Krakov Aleše Rataje a naše-
ho starosty,“ uvedl místostarosta Jiří Vítek 
(Patrioti), jehož gescí je krizové řízení 
a bezpečnost. 

Následnou psychologickou a lékařskou 
péči zajištuje odbor zdravotnictví a sociál-

ních služeb MČ Praha 8. Nouzové ubytová-
ní prošlo také kompletní kontrolou ze 
strany hasičského záchranného sboru 
a bylo schváleno bez námitek. „Chci zcela 
odpovědně uvést, že Praha 8 je připravena, 
a má stále dostatečné kapacity i materiální 
zabezpečení pro občany Prahy 8 v případě 
mimořádné situace,“ dodal místostarosta 
Vítek.

Uprchlíkům nepomáhá pouze radnice. 
Například SK Meteor Praha nabízí ubytová-
ní v prostorech bývalého hostelu Libeň 
v areálu klubu. Pokud chcete pomoci, 
navštivte facebookovou stránku Meteor 
pro Ukrajinu. (TK)

 Tělocvična v KD Krakov nabízí zázemí desítkám uprchlíků
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V rámci Bohnických 
farmářských trhů se 
během celého letošního 
roku budou konat 
gurmánské akce. 

První z nich se tematicky zamě-
řila na období masopustu. 
„V sobotu 5. března proběhla 
Bohnická zabíjačka. Návštěvníci 
si mohli pochutnat na zabíjačko-
vých specialitách od rodinného 
řeznictví Novotných, ale v na-
bídce byla i moderní gastrono-
mie, či tradiční masopustní 
koblihy a vdolky,“ sdělila Hana 
Novotná (TOP 09 + STAN), 
předsedkyně Komise pro kultu-
ru a volný čas. Náměstí před OC 
Krakov zaplnilo dvacet stánků, 

ale také atrakce pro děti – tram-
políny či malování na obličeje. 
Celý den dotvářela atmosféru 
živá hudba. V Bohnicích se letos 
můžete těšit ještě na dalších 
šest festivalů. Nejbližší se koná 
hned 9. dubna, tak se zastavte 
na Bohnické řízkobraní. 

„Ani Karlín ale nezahálí a na 
letošek je v rámci Karlín Marke-
tu naplánována dvacítka gur-
mánských akcí, oproti bohnic-
kým sobotním se ale tyto konají 
vždy v neděli,“ upřesňuje Hana 
Novotná. V nejbližší době se 
těšte na Street food festival  
(10. dubna) nebo na Velikonoč-
ní slavnosti (17. dubna). Gastro-
nomické orgie bude vždy dopro-
vázet bohatý program pro velké 
i malé. (TK)

Radnice Prahy 8 se 2. dubna 
připojí ke Světovému dni poro-
zumění autismu, který se od 
roku 2008 v tento den koná 
a navazuje na něj mnoho osvě-
tových aktivit pro širokou i od-
bornou veřejnost. „Ve spoluprá-
ci s organizací NAUTIS 
chystáme zajímavou akci, která 
se odehraje 15. září v Thomaye-
rových sadech,“ sdělila mís-
tostarostka Vladimíra Ludková 
(ODS). 

Celodenní akce, s dopoled-
nem pro základní a mateřské 
školy a odpolednem pro širokou 

veřejnost, představí témata, 
která se k autismu, ale i mýtům 
s ním spojeným, vážou. Více 
o letošní kampani na https://
nautis.cz/cz/porozumet-autis-
mu. Program zářijové akce 
v Praze 8 bude představen 
v dalším čísle Osmičky. 

„Již nyní bychom však rádi 
pozvali žáky a studenty, pře-
devším druhých stupňů 
a středních škol, zda-li nemají 
chuť se zúčastnit kreativní 
video výzvy a nechali zaznít 
svůj pohled,“ doplňuje mís-
tostarostka. (TK)

FARMÁŘSKÉ TRHY

Karlín a Bohnice  
lákají na gastronomii

AUTISMUS

Světový den porozumění 
doprovodí akce 

KRÁTCE
Radnice prosadila  
nový významný den
27. květen se stane Dnem národní-
ho vzdoru v souvislosti s připomín-
kou akce československých parašu-
tistů, kterým se podařilo zlikvidovat 
zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha v roce 1942. 
Rozhodla o tom poslanecká sně-
movna. Iniciátorem tohoto kroku 
byla radnice Prahy 8. „Mám velkou 
radost, že se naše iniciativa z loň-
ského roku setkala s pochopením 
zákonodárců. Všichni hrdinové, 

kteří se podíleli na odstranění 
Heydricha, si to nepochybně 
zaslouží,“ prohlásil starosta Ondřej 
Gros (ODS).

Nábor na Admiře
Fotbalový klub Admira Praha zve 
na tradiční nábor mladých talentů. 
Přijďte se svými ratolestmi naroze-
nými mezi lety 2011 až 2016 na 
stadion v ulici Na Pecích v Kobyli-
sích 5. dubna v 16 hodin. Více 
informací poskytne Václav Cimpa 
(tel. č.: 737 219 308).

Výstava fotoobrazů
V karlínské kavárně Café Martin 
v Sokolovské ulici 75/29 můžete 
až do 7. dubna 2022 navštívit 
výstavu fotoobrazů Michala Fice. 
V sobotu a neděli je zavřeno. 
Kavárna je  tréninková, nabízí 
domácí produkty.

Omezení v Liberecké
V Liberecké ulici na mostě nad 
Zenklovou se ve směru do centra 
v termínu od 28. 3. až 2. 4. omezí 
provoz z důvodu oprav dilatačních 

spár, výtluků a tak dále. Provoz 
bude veden ve dvou pruzích. 
Dopravní opatření povolil MHMP.

Vernisáž v Art Econ
Art Econ – Střední škola a vyšší 
odborná škola Praha zve na vernisáž 
nesoucí název Vrchol ničeho. Akce, 
kterou připravují žáci maturitních 
ročníků, bude prezentací jejich 
nejlepších děl. Pokud vás umění 
zajímá, přijďte v pátek 1. dubna 
2022 od 16 hodin do budovy školy 
v ulici Nad Rokoskou 111/7. (TK)

Výzva žákům a studentům  
nejen osmičkových škol
Váš názor může zlepšit svět! 
Vyslovte ho! Máte ve třídě nebo 
škole spolužáka se zdravotním 
znevýhodněním a chcete mu 
pomoci, aby se ve školním kolekti-
vu cítil dobře, bezpečně a přijatý?

Právě teď máte šanci to uskuteč-
nit! V rámci osvětové kampaně 
Porozumět autismu, která startuje 
jako každý rok 2. dubna, můžete 
natočit svá domácí videa, a v nich 
navrhnout, jak by podle vás, žáků 
a studentů, měla vypadat ideální 
forma začlenění spolužáka s han-
dicapem (např. s autismem) do 
školního kolektivu. Zajímají nás 
vaše tipy, rady a názory směrova-
né školám, rodičům, učitelům 

a zejména dalším spolužákům. 
Rádi bychom si poslechli a pro-
hlédli vaši cestu, jak na to a jak 
inkluzi vnímáte vy sami.
Pojďte s námi měnit svět na lepší 
a bezpečnější místo!
Tato výzva je určena žákům 
druhého stupně základních škol 
a studentům středních škol. Videa 
(v maximální stopáži tři minuty) 
zašlete do 30. června 2022 na 
e-mail: linda.skarlandtova@
nautis.cz.
Snímky budou promítány a tři 
vítězné vyhlášeny a oceněny  
15. září 2022 na kulturní akci 
(Spektrum na Osmičce) v Tho-
mayerových sadech.

 U obchodního centra Krakov se konala bohnická zabíjačka
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Územní rozvoj

V roce 2018 zastupitelstvo osmé městské části  
odmítlo záměr výstavby obchodního domu Kaufland 
v Bohnicích a současní představitelé radnice  
se i nadále s tímto postojem ztotožňují. 

Svým usnesením Rada MČ 
Praha 8 minulý rok zamítla 
prodej pozemku za účelem 
přípravy stavby Kauflandu, 
a i v současné době radnice 
podporuje místní obyvatele, 
kteří dlouhodobě nesouhlasí 
s umístěním dalšího obchodní-
ho centra. A to i vzhledem 
k tomu, že v lokalitě rozhodně 
není o prodejny tohoto typu 
nouze.

Původní záměr z roku 2018 
byl podroben mimo jiné procesu 
EIA, v rámci kterého je posuzo-
ván vliv projektu na životní 
prostředí. Ze závěrů zjišťovací-

ho řízení lze vyčíst, že projekt 
připomínkovalo velké množství 
obyvatel, nejčastější námitky se 
týkaly neúměrného zvýšení 
dopravní zátěže v lokalitě, obav 
z nadměrného hluku a prašnos-
ti, spojených s provozem ob-
chodního domu, nedostatečné-
ho množství zeleně v projektu 
a dalšího. 

„Jsem si vědom, že pozemky, 
na kterých chce investor Kau-
fland vystavět, jsou v soukro-
mém vlastnictví, přesto se 
domnívám, že je naší povin-
ností učinit veškeré kroky 
k tomu, abychom podpořili 

naše občany, kteří sami nejlépe 
vědí, co ve svém okolí chtějí, 
a co ne. Další obchodní dům, 
a tím i příliv individuální do-
pravy to zcela zjevně není. Na 
druhé straně musíme akcepto-
vat soukromé vlastnictví, proto 
podporuji jednu z možných 
variant, a tou je odkup pozem-

ků hlavním městem. Budoucí 
využití pozemků by pak mělo 
být diskutováno s občany tak, 
aby s nimi bylo naloženo k ve-
řejnému prospěchu a s citlivos-
tí k území,“ komentuje proble-
matiku Tomáš Hřebík (TOP 09 
+ STAN), radní pro strategický 
rozvoj. (TK)

BOHNICE

Výstavbu Kauflandu 
radnice nepodpoří

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

pořádá

Úterý  12. 4. 2022  19:00

Libeňský zámek 
obřadní síň

Zenklova 35 
Praha 8 – Libeň

Markéta Fassati – soprán 
Alexander Shonert – housle 

Stanislav Gallin – klavír

Zazní skladby autorů:
B. Smetana, W. A. Mozart, G. Verdi,  

G. Puccini, L. Bernstein, A. L. Webber a další Ko
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Rezervace míst na tel. 222 805 104, 606 613 390 www.praha8.cz

Cyklus zámeckých 
koncertů

KOUZLO OPERY A MUZIKÁLU

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
odbor kultury, sportu, mládeže  
a památkové péče

TC ESO
vás zvou na

VELIKONOČNÍ 
TURNAJ SENIORŮ 
V TENISOVÉ 
ČTYŘHŘE

neděle 24. dubna 2022 1000 – prezentace 930

Tenisový klub ESO
Ládví – Chabařovická 4 
nafukovací hala

Účast si rezervujte do 19. 4. u paní Wildtové  
na tel.: 606 613 390, 222 805 104 nebo  

na e-mailu: vladislava.wildtova@praha8.cz

Počet účastníků je omezen. Turnaj je určen  
pro věkovou kategorii ženy 55 let, muži 60 let.

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

 Kaufland hodlá postavit prodejnu poblíž Botanické zahrady
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Doprava

Více opravených chodníků si slibuje Praha 8 od 
spolupráce s majetkovým odborem hlavního města, který 
má ve správě některé komunikace na sídlišti Ďáblice.

Na začátku letošního roku 
provedla MČ Praha 8 v rámci 
projektu „obnova chodníků na 
Ládví“ důkladný průzkum jejich 
stavu v oblasti Ládví a celého 
ďáblického sídliště. Na základě 
tohoto průzkumu vznikl 
pasport několika desítek lokací, 
které vyžadují opravu.

„Radnice Prahy 8 ve spoluprá-
ci s majetkovým odborem hlav-
ního města připravuje program 
jejich obnovy. Zmapovali jsme ta 
místa, které jsou v mimořádném 
havarijním stavu, a postupně je 
začneme dávat do pořádku. Pro 
letošní rok se povedlo nalézt 
finanční prostředky a občané 
sídliště Ďáblice se již brzy dočkají 

nových a pohodlnějších pěších 
cest,“ uvedl Tomáš Slabihoudek, 
radní pro dopravu (TOP 09 + 
STAN).

Sídliště Ďáblice bylo historic-
ky postaveno v krajině s písči-
tým podložím, což spolu s obec-
ně velkými prostranstvími, 
které zde chodníky překonávají, 
bohužel napomáhá jejich rych-
lejší degradaci.

„Snažíme se o komplexní 
rekonstrukce a obnovy městské-
ho majetku napříč celou Prahou 
tak, aby sloužil k pohodlnému 
životu Pražanů. Historicky se na 
některá místa mimo centrum 
Prahy zapomínalo a jsem rád, že 
to nyní, i přes napjaté rozpočto-

vé možnosti, s kolegy z Prahy 8 
řešíme,“ dodává Jan Chabr, radní 
pro majetek hlavního města 
Prahy (Spojené síly pro Prahu).

Podle předsedy komise pro 
dopravu Martina Jedličky (TOP 
09 + STAN) v současnosti již 
proběhla oprava prvního chodní-
ku u pošty na Ládví, mezi ulicemi 
Hlaváčova a Burešova. „U té se 
nám navíc podařilo část prostřed-
ků na opravu získat od develope-

ra přilehlého Penny marketu. 
A i díky tomu se podařilo tento 
povrch vyměnit za zámkovou 
dlažbu, která navazuje na chod-
ník podél ulice Hlaváčova a u KD 
Ládví, kde už zámkovou dlažbu 
máme,“ informoval Jedlička. 

Další opravy vybraných míst 
by měly začít na jaře a v létě. 
Seznam chodníků k opravě 
představíme v některém z dal-
ších vydání Osmičky. (TK)

Dalším z míst, kde v dohledné době  
v Praze 8 dojde ke stavbě bezpečnějších 
přechodů, bude křižovatka ulic Pernerova 
a Kollárova. Radnice Prahy 8 již před časem 
zpracovala žádost o úpravy v rámci progra-
mu BESIP, v němž byla v loňském roce tato 
křižovatka vybrána. Podnět vzešel z jednání 
komise pro dopravu.

V blízkosti křižovatky ulic Pernerova 
a Kollárova se nachází několik škol, zejména 
detašované pracoviště ZŠ a MŠ Lyčkovo 
náměstí na adrese Pernerova 29, ale nedale-
ko se nachází i gymnázium, odborné učiliš-
tě, obchodní akademie, jazyková škola nebo 
také DDM Karlínské Spektrum.

Pernerova ulice trpí dlouhodobým problé-
mem nedodržování vyznačené zóny 30 km/h 
projíždějícími řidiči. Přednost zprava, která 
v předmětné křižovatce platí, navíc odvádí 
pozornost řidičů od chodců k ostatním 
jedoucím vozidlům. Současný stav tedy 
není optimální vzhledem k velkému množ-
ství procházejících, zejména dětí.

„Pro zvýšení bezpečnosti v této vytížené 
křižovatce bude celý prostor nově zvýšen 
nad úroveň okolní vozovky, aby projíždějící 

řidiči zvolnili tempo. Přechody na všech 
čtyřech ramenech křižovatky zůstanou 
zachovány, dva z nich budou navíc nově 
přisvětleny. Dojde také ke zlepšení rozhle-
dových poměrů. Navíc v Kollárově ulici 
budou vysazeny dva nové stromy. Tyto 
úpravy pomohou současnou situaci zlepšit 
a přispějí k důslednější ochraně našich 
občanů, kteří křižovatkou prochází,“ uvedl 
Martin Jedlička (TOP 09 + STAN), předseda 
komise pro dopravu.

„Těší mě, že se přechody před budovou 
školy dočkají stavebních úprav, které pove-
dou ke zvýšení bezpečnosti dětí a zklidnění 
Pernerovy ulice. Je naším dlouhodobým 
cílem zvyšovat bezpečnost těch nejzranitel-
nějších účastníků dopravy a současně 
kultivovat veřejný prostor. Vážíme si proto 
spolupráce v komisi pro dopravu, která 
takové naše podněty posouvá k realizaci,“ 
komentoval Václav Stránský (8žije), zastu-
pitel a člen komise pro dopravu.

V současné době návrh prochází projek-
tovou přípravou, MČ Praha 8 počítá s reali-
zací ze strany TSK ještě letos, či nejpozději 
na jaře 2023. (TK)

KOBYLISY

Chodníky na 
Ládví se opraví

KARLÍN

Pernerova bude pro školáky bezpečnější

  Probíhající rekonstrukci chodníku u pošty Burešova  
inicioval radní Tomáš Slabihoudek 

OLŠANSKÉ
HŘBITOVY

VOZOVNA
ŽIŽKOV

SPOJOVACÍ

VYSOČANSKÁ

PALMOVKA

BŘEZINĚVESKÁ

VOZOVNA KOBYLISY
SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

STARÝ HLOUBĚTÍN

LEHOVEC

X10

X10

X10

X10
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Tramvajový provoz mezi kolejovými křižovatkami horní Palmovka 
a Ohrada bude až do května příštího roku kvůli rekonstrukci trati 
přerušen. V úseku Palmovka – Krejcárek – Ohrada se zavádí náhradní 
autobusová doprava X10 (X95 v nočním provozu). Přestup bude 
v zastávkách Palmovka a Ohrada. Dopravní podnik opravu vysvětlu-
je tím, že trať od otevření procházela pouze běžnými opravami, jako 
je výměna kolejnic. I k tomu ale naposledy došlo před téměř jedenác-
ti lety. Při příležitosti opravy estakády proběhne i kompletní rekon-

strukce tramvajové tratě 
mezi křižovatkami na 
Ohradě a ulic Sokolov-
ská a Zenklova. Během 

prací dojde k výměně 
celého kolejového svršku, 

trať dostane nové pražce a štěr-
kové lože, samotná konstrukce 
mostní estakády bude přeizolo-
vána. (RED)

TROLEJBUSY

Stavba trakčních sloupů
Od začátku března se na Pal-
movce v ulicích Na Žertvách 
a Zenklova rozjely stavební 
práce na trolejovém vedení pro 
novou trolejbusovou linku 58, 
která nahradí současnou auto-
busovou linku 140 z Palmovky 
do Miškovic.

V současnosti již probíhá zábor 
prostorů v místech plánovaných 
výkopových prací, které souvisí 
s instalací sloupů trakčního 
vedení. Jedná se o zábory pouze 
lokální, v jejichž místech budou 
probíhat výkopy a betonáž 
základů. V pozdější fázi budou 
osazeny trakční sloupy, které 
z velké většiny budou sloužit 
i pro veřejné osvětlení . Místa 
budou označena a ohrazena 
zábranami pro bezpečnost pě-

ších, nemělo by však dojít k vý-
raznému omezení průchodnosti 
– část výkopů a v pozdější fázi 
i osazování sloupů se bude 
provádět mimo pěší trasy. Větši-
na trolejového vedení pro trolej-
busy se instaluje na již existující 
síti závěsů mezi budovami (hlav-
ně Zenklova), případně dojde 
pouze k výměně či úpravě stáva-
jících sloupů trakčního vedení 
tramvajové trati nebo veřejného 
osvětlení. Zcela nových sloupů 
nad rámec stávajícího stavu 
budou osazeny v ulicích Zenklo-
va a Na Žertvách jen jednotky. 
Stavební práce na novém trolejo-
vém vedení skončí nejpozději 
letos v říjnu, kdy by se na trati již 
mohly objevit i první trolejbusy 
ve zkušebním provozu. (TK)

TRAMVAJE

Doprava z Palmovky  
na Ohradu se zkomplikuje

  Schéma současných tras  
tramvajových linek

Přívoz HolKa letos naposledy
Letošní provoz pražských přívozů odstartoval. Pro přívoz P7 
přezdívaný „HolKa“, který spojuje Rohanský ostrov, Štvanici 
a Pražskou tržnici, to bude sezóna poslední. Jeho funkci totiž od 
příštího roku plně nahradí nová Štvanická lávka, jejíž výstavba začala 
v lednu a je již v plném proudu. Kvůli její stavbě a souvisejícímu 
záboru plochy pro staveniště na ostrově Štvanice musela být 
zastávka přívozu na ostrově zrušena, svou poslední sezónu tak 
přívoz P7 bude fungovat jen ve zkrácené a nyní přímé trase 
Rohanský ostrov – Pražská tržnice. (RED)

KRÁTCE
Půlmaraton  
omezí dopravu
V sobotu 2. dubna se zaplní ulice 
Prahy běžci z celého světa, aby si 
nejen zasoutěžili, ale aby se také 
proběhli překrásným městem. 
Den závodu není jen sváteční 
událostí, ale přináší i nepříjem-
nosti spojené s dopravními 
omezeními. Buďte tolerantní. 
Závod startuje v 10 hodin na 
náměstí Jana Palacha a končí ve 
13 hodin tamtéž. Dopravní infor-
mace a mapu závodu najdete na 
www.runczech.com/doprava.

Oprava ulice K Žižkovu
Technická správa komunikací 
(TSK) zahájila 14. března 2022 
rekonstrukci necelých 500 metrů 
dlouhého úseku ulice K Žižkovu, 
která spojuje Žižkov, Libeň a Vyso-

čany. Rekonstrukce zahrne napří-
klad výměnu konstrukce vozovky, 
pokládku nového povrchu a úpra-
vu autobusových zastávek. TSK 
nechá opravit i kanalizační přípoj-
ky. Doprava bude převedena na 
jižní polovinu vozovky, provozu 
bude vyhrazen jeden jízdní pruh 
v každém směru. Hotovo by mělo 
být do 12. května 2022. 

Modernizace Florence
Dopravní podnik zahájil rekon-
strukci stropní desky a moderni-
zaci vestibulu stanice metra 
Florenc. Práce potrvají zhruba  
4,5 roku. Součástí této investiční 
akce za skoro 1,8 miliardy korun je 
také výstavba dvojice eskalátorů 
směrem k ÚAN Florenc. Stavba je 
rozdělena do tří hlavních etap. 
Realizovat je budou společnosti 
Metrostav DIZ a Geosan.

Tramvajový provoz mezi kolejovými křižovatkami horní Palmovka 
a Ohrada bude až do května příštího roku kvůli rekonstrukci trati 
přerušen. V úseku Palmovka – Krejcárek – Ohrada se zavádí náhradní 
autobusová doprava X10 (X95 v nočním provozu). Přestup bude 
v zastávkách Palmovka a Ohrada. Dopravní podnik opravu vysvětlu-
je tím, že trať od otevření procházela pouze běžnými opravami, jako 
je výměna kolejnic. I k tomu ale naposledy došlo před téměř jedenác-
ti lety. Při příležitosti opravy estakády proběhne i kompletní rekon-

strukce tramvajové tratě 
mezi křižovatkami na 
Ohradě a ulic Sokolov-
ská a Zenklova. Během 

prací dojde k výměně 
celého kolejového svršku, 

trať dostane nové pražce a štěr-
kové lože, samotná konstrukce 
mostní estakády bude přeizolo-
vána. (RED)
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Fórum

Jak by měla 
Praha 8 
reagovat na 
výstavbu na 
Invalidovně, 
Pelc-Tyrolce 
a v Čimicích?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 
8ŽIJE

Rovnocenné 
partnerství  
mezi investory,  
radnicí a občany

Dotazované lokality ukázkově 
prezentují pestrost naší městské 
části. Plní velmi rozdílné funkce 
a všechny čeká v nejbližší době 
významný rozvoj. S jistou nad-
sázkou však lze říct, že přístup 
Prahy 8 k nim bude vlastně 
jednotný.  
Za prvé je tu striktní požadavek 
na vysokou urbanistickou 
kvalitu, kterou jako radnice 
osmého obvodu vyžadujeme. 
Předkládané návrhy musí obstát 
v příslušných komisích i Radě 
MČ, vyjadřuje se k nim i poradní 
sbor architektů. Takže finální 
stanovisko má odborný základ.

Projekty takového rozsahu 
samozřejmě provázejí intenziv-
ní jednání s investory o nutném 
příspěvku na vybudování infra-
struktury. Developeři stále více 
začínají chápat, že nová výstav-
ba s sebou kromě nových oby-
vatel, dočasného hluku a nepo-
hodlí musí přinést i nové cesty, 
zeleň, vybavenost a služby, 
které jejich záměr povýší na 
skutečně příjemné místo pro 
život. Uzavíráme smlouvy 
o spolupráci dle platných Zásad 
pro výstavbu na území Prahy 8, 
developeři přispívají do Fondu 
rozvoje, z něhož financujeme 
potřebné stavby a úpravy veřej-
ných prostranství.

A konečně, nastavujeme 
rovnocenné partnerství mezi 
soukromými investory, samo-
správou a našimi občany. Právě 
například na Invalidovně a Pelc-
-Tyrolce velmi uvítáme názory 
tamních obyvatel, abychom 
společně definovali budoucí 
podobu lokalit.

Důležitá je hlavně 
komunikace 
s občany
Jako každá světová metropole, 
tak i Praha se vyvíjí. Rozvoji 
nelze zabránit, ale je potřeba ho 
korigovat a diskutovat o něm. 
Lokality, jako jsou Invalidovna, 
Pelc-Tyrolka nebo Čimice,  
jsou sice území spadající pod  
Prahu 8, ale každá z nich potře-
buje svůj specifický přístup.

Invalidovna je hustě osídlené 
sídliště, kde se plánuje masivní 
výstavba. Ta bude mít za násle-
dek zvýšení provozu, přinese 
komplikace s parkováním a vyšší 
nároky na občanskou vybave-
nost. Aktuálně pro obyvatele 
sídliště slouží pouze jeden su-
permarket Albert. Ten bude 
v průběhu stavby navíc zcela 
zdemolován, a nový bude ote-
vřen až po několika letech. 
V oblasti Pelc-Tyrolky pak pro-
stor slouží primárně jako doprav-
ní uzel, nacházejí se tam také 
objekty školních kolejí a univer-
zita. Budoucí podobu má ovliv-
nit i změna územního plánu.

Praha 8 by se měla primárně 
zajímat o potřeby současných 
obyvatel daného území, při 
jednání s investorem zdůrazňo-
vat své požadavky, a zmiňovat 
i obavy, které realizace staveb-
ních záměrů přináší. Mezi ně 
patří hluk, prach či dočasné 
omezení komunikací. Dlouho-
době také tvrdíme, že chybí 
místo, kde by se obyvatelé 
osmičky dozvěděli o chystaných 
stavebních záměrech. Dokážu si 
představit, že na webu MČ 
Praha 8 může být interaktivní 
mapa se všemi informacemi. 

V tomto volebním období 
vznikla metodika pro jednání 
s investory. Ta naučila investory 
představovat své záměry s před-
stihem, a společně s MČ tak 
hledat vhodná řešení. To pova-
žuji za důležité, protože stejně 
jako ve vztahu je i tady důležitá 
komunikace. Ta musí probíhat 
nejen mezi městskou částí 
a investorem, ale hlavně mezi 
investory a obyvateli. 

Na začátek  
patří diskuze, 
a ne přestřelené 
návrhy

V uvedených oblastech podalo 
současné i minulé vedení Prahy 8 
žádosti o změnu územního plánu 
(ÚP), které výrazně navýší zá-
stavbu. Na Invalidovně by mělo 
jít o cca 3000 nových obyvatel, 
v návrhu chybí školka a další 
vybavenost. Na Pelc-Tyrolce 
radnice navrhuje mrakodrapy 
pro tisíce lidí v kontrastu s okol-
ními vilami a přírodou, ale také 
pohřbívá zahloubení Holešovi-
ček. V Čimicích jde o rozšíření 
zastavitelného území podél ulice 
Pekařova, kde se již staví. Tyto 
i další změny (např. zástavba 
u bazénu Šutka) jsou teď v růz-
ném stupni projednání.

U všech těchto návrhů chyběla 
počáteční diskuze s veřejností, 
odborníky, zastupiteli a s majiteli 
pozemků. Na počátku jsme si 
měli stanovit, co chceme zasta-
vět, jakým typem zástavby 
a s jakou občanskou vybaveností. 
Pak mělo být zadání rozpracová-
no kvalitními architekty v územ-
ní studii, která toto vymezí.

Studie měla být po vypracová-
ní představena veřejnosti, schvá-
lena zastupitelstvem a zapsána 
do Evidence územně plánovací 
činnosti (iLAS), k níž musí přihlí-
žet stavební úřady. Teprve poté 
by sloužila jako podklad pro 
změny ÚP, které si mohou podá-
vat vlastníci pozemků či develo-
peři. Ti by měli žádosti doprovo-
dit ještě podrobnější studií či 
regulačním plánem a samozřej-
mě se dle nových pravidel magis-
trátu podílet na nákladech na 
infrastrukturu. Praha 8 však 
bohužel udělala vše naopak. 
Nejdřív bez diskuze podala za 
developery přestřelené návrhy 
na změnu ÚP, a teprve když 
taková změna narazila na magist-
rátu a u veřejnosti, začala couvat 
a přichází se studiemi, které musí 
upravovat a upravovat. Podceně-
ný začátek nás tak ve výsledku 
přijde všechny velmi draho.

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.

Josef Slobodník
zastupitel  
MČ Praha 8

Karel Ptáček 
zastupitel  
MČ Praha 8

Vladislava 
Vojtíšková 
zastupitelka  
MČ Praha 8

ODS PIRÁTI 8ŽIJE
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Lokality známe, 
potřeby občanů 
rovněž
Rozvoj města je přirozený a žá-
doucí proces, ve kterém má MČ 
Praha 8 vystupovat jako rov-
noprávný partner. Naší devizou 
je podrobná znalost lokality 
i potřeb občanů. Je tedy důleži-
té – a v těchto případech se tak 
děje – navázat úzkou spolupráci 
s investory a od prvotních plánů 
postupovat společně. K tomu 
máme účinný nástroj v podobě 
Zásad pro výstavbu na území 
MČ Praha 8, které ošetří, aby 
projekty přinesly potřebnou 
infrastrukturu a vhodně zapad-
ly do okolí.

Invalidovna se v příštích 
letech stane velmi živoucí částí 
Prahy 8. Vítám potřebnou 
rekonstrukci vestibulu metra 
i novou vybavenost a služby pro 
současné i budoucí obyvatele. 
Zároveň právě zde vnímám jako 
zásadní nutnost ochránit stáva-
jící hodnoty a jistou intimitu 
sídliště.

Území Pelc-Tyrolky je kompli-
kované, potýká se s velkou 
dopravní zátěží. Zasazujeme se 
o jeho vhodné urbanistické 
uspořádání, má potenciál stát se 
smíšeným městem, které bude 
žít celý den. Toho kromě vý-
stavby budov s rozmanitou 
funkcí chceme dosáhnout 
zajištěním pěší prostupnosti, 
vytvořením rezervy pro přive-
dení tramvaje, přípravou pro 
zahloubení ulice V Holešovič-
kách a tak dále. Důležitou hod-
notou je i zachování vizuálního 
kontaktu s Velkou skálou.

Čimice se doplňují a rozvíjí 
především ve své obytné funkci, 
dbáme tedy zejména o vytvoře-
ní příjemného životního pro-
středí. Zájemci o výstavbu musí 
například zajistit dostatek 
zeleně a snadnou prostupnost 
pro pěší.

Ochránili jsme 
Ládví, ochráníme 
Invalidovnu
S ochranou našich sídlišť máme 
zkušenosti. Opakovaně jsme 
ubránili sídliště Ďáblice před 
nežádoucí výstavbou. Na Ládví 
nestojí mrakodrapy CPI ani 
hradba staveb, kterou chtěl IPR, 
a stejně tak zabráníme modulár-
nímu přeludu na parkovišti 
Davídkova. Ubránit sídliště 
Ďáblice se nám podařilo díky 
našemu společnému postupu 
s místními občany a spolky.

Stejný princip uplatníme 
i v případě Invalidovny. Ve 
spolupráci s místními občany 
a spolky připravujeme novou 
urbanistickou studii, která 
stanoví jasné limity (koeficienty 
hustoty zástavby), aby případná 
nová zástavba nepoškodila 
kvalitní sídliště a aby vzniklo 
příjemné prostředí. Změnu 
územního plánu na dříve pláno-
vanou hustou zástavbu v žád-
ném případě nedopustíme.

Stejně přistupujeme k ochra-
ně všech území, které v Praze 8 
máme, včetně sídliště Bohnice 
i celé oblasti Čimic. Pokud už 
někde vzniká nová výstavba 
(např. na brownfieldech), nesmí 
se stávající čtvrti příliš zahušťo-
vat a musí zde zůstat maximum 
prostoru pro novou zeleň, 
plochy pro sport a odpočinek. 
Praha 8 musí tato rozvojová 
území primárně chránit.

V případě Pelc-Tyrolky pova-
žujeme za prospěšnou vhodnou 
konsolidaci veřejného prostoru, 
zástavby a dopravního řešení 
(aby zde byla část města, a ne jen 
dálniční přivaděč). Přiměřená 
výstavba kolem Nové Povltavské 
území prospěje, zároveň je zcela 
nutné ochránit Holešovičky před 
dopravou, proto dlouhodobě 
prosazujeme zahloubení do 
tunelu. Společně s IPRem pracu-
jeme na podkladové studii, s níž 
brzy oslovíme veřejnost na 
participačním setkání, a to jak na 
Pelc-Tyrolce, tak na Invalidovně, 
protože názor místních občanů 
je pro nás určující.

O nás s námi
Vedení radnice se občanů na 
výstavbu u jejich domovů 
neptá. Na začátku jakýchkoliv 
změn by přitom měl proběh-
nout proces participace, během 
kterého radnice zjistí, co místní 
občané potřebují, a co naopak 
nechtějí. K plánované zástavbě 
Invalidovny i Pelc-Tyrolky 
a Čimic měla radnice obyvatele 
aktivně oslovit letáky, výstava-
mi, rozhovory, diskuzemi a se-
tkáními v daném místě. Takto 
zjištěné zájmy občanů by pak 
měla hájit. Není možné, aby 
Praha 8 participaci chápala jen 
jako představení toho, co vymy-
slela sama ve skrytu nebo na 
jednání za zavřenými dveřmi. 
V minulém volebním období 
pracoval na městském úřadě 
šikovný tým v podobě Oddělení 
místní Agendy 21, který přesně 
toto uměl a dělal. Po volbách byl 
bohužel bez náhrady zrušen. 
Jako Zelení bychom ho rádi 
obnovili.

Radnice by měla před změna-
mi územního plánu vyžadovat 
studie na celá území daných 
lokalit. Ty by měly obsahovat 
požadavky na výstavbu obec-
ních bytů, obchodů, lékařů, 
škol, školek, parků a hřišť, aby 
z výstavby měli prospěch i stá-
vající obyvatelé. Studie by měly 
také omezit hustotu zástavby 
tak, aby nově vzniklá automobi-
lová doprava danou lokalitu 
nezahltila. Městská část by před 
pořízením takových studií 
neměla podporovat živelnou 
výstavbu, jakou by mohla být 
například zástavba za Čechií na 
Invalidovně. Po jejich pořízení 
by se studiemi měla řídit a jimi 
definované požadavky při 
jednáních s developery i s ma-
gistrátem nekompromisně 
vyžadovat.

Místo, kde může 
vzniknout 
unikátní 
studentská čtvrť

V první řadě bych chtěl připome-
nout, že současná koalice v Pra-
ze 8 je pro zahloubení Holešovi-
ček a několikrát na absolutní 
nečinnost pana radního pro 
dopravu z Prahy sobě upozorni-
la. Marně. Ten teď staví prstem 
na obláčcích metro O, a ještě 
pomalu nekopl u linky D. 

V této věci Praha sobě neudě-
lala absolutně nic, tím se plynule 
dostáváme na Pelc-Tyrolku. Pro 
neznalé je to místo u mostu 
Barikádníků, kde jsou vysoké 
vysokoškolské budovy, ale také 
známá vila Milada. Místo, které 
projedete, a ničím vás nezaujme, 
měl tam být i případný vjezd pod 
Holešovičky. Jedná se rozhodně 
o místo, které si zaslouží důstoj-
ný rozvoj, a to například v podo-
bě dalších vysokoškolských 
kolejí, kterých je v Praze velký 
nedostatek s řádným napojením 
na MHD, ale také ideální místo 
na vznik lodního přístavu.

Samozřejmě, že výšková 
hladina budov by měla respekto-
vat místo a držet se současných 
výšek budov. Je to rozvojové 
území, a když se uchopí rozum-
ně a ve veřejném zájmu, může 
být ohromným přínosem pro 
celou Prahu a díky akcentu na 
školství nijak extra nezatěžovat 
dopravu. Bohužel se zde protí-
nají historické a současné zájmy 
především jednotlivců. 

Několik let chceme propojit 
v současné době revitalizovaný 
park Dlážděnka právě s Pelc-Ty-
rolkou (respektive Hercovkou) 
pro pěší a zachovat prostupnost. 
Nyní je po mnoha verzích připra-
vena od veřejnosti na stole další 
verze propojení, tak věřím, že se 
protne jak s vizí samosprávy, tak 
s místní komunitou a už se 
otevře tato oblast nejen obča-
nům. Bude pak první tenkou 
žilkou k rozvoji tohoto místa.

Radomír Nepil
zastupitel 
MČ Praha 8

Tomáš Hřebík 
radní  
MČ Praha 8

Tomáš Hnyk  Jiří Vítek
místostarosta  
MČ Praha 8

ANO TOP 09 A STAN ZELENÍ PATRIOTI
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Rozhovor

Ukázalo se, že dosud získané 
informace nebyly kompletní 
a obavy nejsou snad na místě, 
když Inspekce životního pro-
středí pochybení v dosavadní 
činnosti nenalezla. „Záměr 
obnovy sadu a vinice konzultu-
jeme s Odborem ochrany život-
ního prostředí magistrátu už od 
roku 2018,“ říká Karel 
Němeček.

 Kdo je majitelem lokality 
Bendovka a jaké má s ní 
záměry?
Jsem rád, že mohu podat infor-
mace od zdroje a vyjasnit někte-
ré obavy a mýty, které o činnosti 
v oblasti veřejnost má. Oblast 
Bendovky je rozsáhlý areál 
bývalé hospodářské usedlosti se 
sady a vinicí Bendovka, který 
zahrnuje přes 28 tisíc metrů 
čtverečních a dnes po restitu-
cích má sedm majitelů. Nechali 
jsme si zpracovat historický 
průzkum Bendovky, ze kterého 
redakce přislíbila zpracovat 
článek. Průzkum třeba odpoví-
dá na otázku, proč se oblast 
jmenuje Bendovka, že na místě 

výkopků zeminy ze základů 
sídliště Bohnice byla kdysi 
cihelna, a další zajímavosti. 
Nejvýznamnějším hospodářem 
zde byl za první republiky rod 
Hájků, kteří provozovali také 
hotel U Hájků v ulici Na Poříčí. 
Po komunistickém převratu jim 
byl majetek včetně Bendovky 
zabaven a v restitucích pak 
vrácen. 

Noví majitelé se dnes snaží 
o obnovu původního účelu 
Bendovky, tedy o obnovu sadu 
a vinice včetně původních 
obslužných budov údržby 
a viničního domu s podporou 

původních majitelů, dnes žijí-
cích v zahraničí. Přitom zůstane 
zachován přístup veřejnosti po 
opravené komunikaci k jezírku 
a podél Podhořského potoka 
k Vltavě, plánujeme piknikovou 
louku hned na začátku areálu. 
BMX park leží též na soukro-
mém pozemku a zatím bude 
zachován. Vyhlídka Farky, kde 
bylo neolitické osídlení, je 
v majetku magistrátu a vyhlídka 
zůstane také zachována. Replika 
palisád by si, myslím, zasloužila 
opravu.

 
 V minulosti se vyšetřovala 
stavba cesty areálem Bendovky. 
Kdo tuto stavbu dělal? Proběhlo 
také vykácení dřevin na velké 
ploše, bylo to povoleno?
Je škoda, že radnice Prahy 8 si 
tehdy nevyžádala informace od 
státních úřadů a od majitelů 
a rovnou podala trestní oznáme-
ní. Po prošetření se ukázalo, že 
šlo ne o výstavbu nové cesty, ale 
o obnovu povrchu původní 
cesty štěrkováním, které prová-
děla TSK. Cesta je totiž pozemek 
typu komunikace, která byla 
v místě od 17. století a je na 
všech historických mapách 
a ortofotomapách, jen se nepou-
žívala a zarostla nálety. Po 
tomto nedorozumění se majite-
lé rozhodli více propojit a koor-
dinovat komunikaci i s úřady. Je 
škoda, že komunikace mezi 
státní správou a samosprávou 
není automatická, například 
o vydaném povolení magistrátu 
se radnice Prahy 8 nedozví, 
a pak na dotazy veřejnosti 
nedokáže reagovat, zda je daná 
činnost povolena. Nyní jsem 
s radnicí jako zástupce majitelů 

v pravidelném kontaktu a o čin-
nostech ji informuji. Z lokality 
jsme společně odvezli desítky 
tun komunálního odpadu a vy-
hnali závadové osoby, díky 
opravě oplocení a pravidelnému 
úklidu a kontrole, se již nevrací. 
Sousedé nám říkali, že se před-
tím do areálu báli kvůli nim 
vstupovat.

 Jak pečujete o zeleň, mloky 
a další živočichy, kteří jsou 
chránění v rámci systému 
Natura 2000 a Přírodního parku 
Drahaň-Troja ?
Záměr obnovy sadu a vinice 
konzultujeme s Odborem ochra-
ny životního prostředí magistrá-
tu už od roku 2018. Dohodli 
jsme se na vypracování studií 
vlivu na Naturu 2000 a biolo-
gického hodnocení lokality, 
a podle výsledků vypracovali 
naše záměry, které byly tímto 
odborem schváleny. Pozemky 
obsahovaly invazivní náletové 
dřeviny, některé i vzrostlé, 
proto jejich vykácení bylo po-
souzeno Odborem životního 
prostředí Prahy 8, který násled-
ně provedl i kontrolu a neshle-
dal žádné pochybení. Na podnět 
občanů provedla šetření i In-
spekce životního prostředí 
a Agentura ochrany přírody 
a krajiny, stavební úřad, takže 
jak vidíte, lokalita je pod odbor-

SPOLUMAJITEL USEDLOSTI BENDOVKA KAREL NĚMEČEK:

Areál otevřeme 
školám i veřejnosti
Na základě našeho článku v jednom z loňských čísel 
Osmičky se redakci ozval jeden z majitelů lokality 
Bendovka, se kterým přinášíme rozhovor s odpověďmi 
na otázky k dalšímu rozvoji této cenné přírodní lokality.

 Historický pohled na statek

 Podoba vinice z loňského léta

Majitelé se o mloka 
a čištění potoka starají 
ve spolupráci se 
spolkem Vědomý 
dotek a dobrovolníky.
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ným dohledem a porušení 
rozsahu kácení ani výstavby 
nebylo shledáno. Žádné proti-
právní činnosti zde neprobíhají.

 Souhlasili byste jako majitelé 
s výměnou pozemků s chráně-
nou kolonií mloka skvrnitého, 
aby nebyly ohroženy vaší 
činností?
Ano, o směnu jsme magistrát 
požádali, odbor majetku souhla-
sil, ale radnice Prahy 8 jako 
jeden z účastníků záměr ne-
schválila, patrně omylem z ne-
dostatku informací. Podhořský 
potok a kolonie mloka se totiž 
nachází na pozemcích jednoho 
z majitelů, firmy Bendovka s.r.o. 
I když je pozemek soukromý, 
majitelé se o mloka a čištění 
potoka starají ve spolupráci se 
spolkem Vědomý dotek a dobro-
volníky. Vinice původně sahala 

svahem až k Vltavě, ale musíme 
rozsah vinice omezit, aby to 
sídliště mloka neohrozilo. Je to 
jedna z mála evropských lokalit, 
kde se vyskytuje.

 Jaké práce nyní na pozemku 
probíhají?
Loni na jaře jsme vyčistili 
zeminu a nově osázeli část 
z celkově zamýšlených asi čtyř 
tisíc čtverečních metrů vinice, 
opravujeme původní kamenné 
zídky. Zatím nás omezuje 
chybějící přípojka vody, se 
kterou radnice Prahy 8 nesou-
hlasí, a musíme tak používat 
vodu ze zásobníku. Budoucí 
viniční dům by měl umožnit 
zpracování vína přímo na 
místě, včetně veřejných degu-

stací a exkurzí pro školy, pose-
zení s výhledem na Prahu 
chceme nabídnout i sousedům, 
ve stylu viničního domu Svaté 
Kláry, nebo nedávno obnove-
ných vinic Zámeček Jabloňka 
a Zilvar nebo již delší dobu 
fungujících soukromých vinic 
Salabky v Troji a Máchalky na 
Proseku. Navázali jsme spolu-
práci s projektem Chytrá vinice 
pro výzkum předpovědí pod-
mínek pěstování vína na Men-
delově universitě v Brně. Záro-
veň pracujeme na projektu 
viničního domu a domu údržby 
zeleně a projednáváme ho 
s dotčenými orgány. Věřím, že 
návrat pravidelné péče o zeleň, 
lokalitu a nové služby ocení 
i veřejnost. (JF)

POLEMIKA

Zodpovědné 
orgány nečinně 
přihlížejí
Ve dvou článcích jsme popsali 
likvidaci přírodní lokality 
Bendovka s předpokládaným 
investičním záměrem výstavby. 
Jak tehdy tajuplný zmocněnec 
investora Karel Němeček dne 
27. listopadu 2019 sám ve svém 
písemném prohlášení uvedl: 
„Na ploše přírodního parku 
Drahaň-Troja nic nestaví, 
a s ohledem na přírodním 
území pod nejvyšší ochranou 
Natura 2000 zde probíhá 
pouze údržba v souladu s Plá-
nem péče o danou lokalitu.“ 
Kdo vybudoval načerno širo-
kou štěrkovou silnici končící 
u jeho vrat s ostnatým drátem 
obehnaného pozemku, ovšem 
nevěděl. Přesto už v té době 
zažádal o naddimenzovanou 
plynovou přípojku pro budoucí 
výstavbu několikapatrové 
budovy či více budov. 

Předčasným odhalením 
Karel Němeček změnil strategii 
a na plot připevnil obrázek 
s tím, že zde stála viniční 
usedlost Bendovka. Ano, 
nicméně to je historie poplatná 
své době, kdy v místě sídliště 
Bohnice se rozprostírala 
obhospodařovaná pole statká-
řů z Troje. Argumentovat proto 
tímto historickým stavem, za 
platných zákonů ochrany 
přírody, jej neopravňuje k pře-
měně současného přírodního 
parku s územím Natura 2000 
na soukromý investiční záměr 
vinice s výstavbou. 

Mimochodem, stejný názor 
potvrdila i Česká inspekce 
životního prostředí, která zde 
vinici jednoznačně odmítla. 
V předmětné oblasti je navíc 
potvrzen výskyt přísně chráně-
ných mloků skrvnitých, kteří 
jsou dle vyhlášky 395/1992 Sb. 
silně ohroženým druhem. Je 
proto k nevíře, že zodpovědné 
orgány dosud nečinně přihlížejí 
postupující salámové metodě 
podnikavého zástupce investo-
ra z daňového ráje Delaware.

Petr Kalla, iniciativa Proti plotu

 Obnova vinice v lokalitě Bendovka

Posezení s výhledem 
na Prahu chceme 
nabídnout 
i sousedům, ve stylu 
viničního domu  
Svaté Kláry.
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Volný čas a sport

Příspěvková organizace 
Osmička pro rodinu, 
zřizovaná MČ Praha 8, 
která se zaměřuje na 
funkci rodiny – a to ve 
všech jejích podobách, 
představila svoji vizi pro 
rok 2022. 

Žádná jiná pražská městská část 
nemá svoji vlastní organizaci, 
která by se zaměřovala na rodin-
nou politiku, v tomto ohledu je 
Praha 8 unikátní a Osmička pro 
rodinu je v celorepublikovém 
měřítku neobvyklým a originál-
ním projektem. Poslední dva 
roky byly aktivity tohoto rodin-
ného centra a přidružených 
dětských klubů utlumeny a bo-
hužel nebylo možné, vzhledem 
k pandemickým opatřením, 
dokonale využít potenciál 
organizace. 

Přitom právě dva roky v čás-
tečné izolaci poznamenaly téměř 
každého z nás a při adaptaci na 
práci i školu „z domova“ byly 
stabilní vztahy v rodině klíčem 
k tomu „se z toho nezbláznit“. 
Osmička pro rodinu chápe, že 
v dnešní době rodina už dávno 
neznamená pouze „táta, máma, 
děti a pes“, ale že má i spoustu 
dalších podob, a rozhodující 
tedy není, kdo do ní patří, ale 
jaké funkce plní, a hlavně zda se 
v ní její členové cítí dobře.

NOVÉ ROZVOJOVÉ 
PROGRAMY
Na začátku letošního roku se 
vedení Osmičky pro rodinu ujala 
nová ředitelka Jana Frischman-
nová. „Příležitost vést takto 
unikátní organizaci je pro mě 
velká výzva i pocta. Ráda bych 
Osmičce pro rodinu pomohla 
v její renesanci po složitém 
období pandemie a nastartovala 
nový moderní směr v péči o rodi-
nu tak, jak ji vnímám já – jako 
základní stavební kámen, primár-
ní sociální skupinu. Je příznačné, 
že cyklus rodiny roste ve spirále 
osmi hlavních životních etap:
  do rodiny přicházíme (rodíme se),
  jsme bezvýhradně přijímáni 

a přijímáme,
  zrajeme a učíme se,
  zrychlujeme tempo a tvoříme,
  dozráváme a předáváme,
  zpomalujeme a soustředíme se 

na kvalitu,
  sklízíme a užíváme si plodů 

našeho snažení,
  odevzdáváme a odcházíme 

(pokud máme štěstí, tak v kruhu 
rodiny).
Naším cílem je rodinu podpo-

řit v každé její fázi a formě, 
pomoci jí zorientovat se v infor-
macích, uvědomit si její význam 
a důležitost jejího postavení 
nejen v doprovázení dětí do 
dospělosti,“ říká ředitelka.

Osmička pro rodinu v součas-
né době připravuje nové rozvo-

jové programy na míru pro 
rodiny a děti a chce intenzivněji 
spolupracovat s místními sdru-
ženími i podnikateli a v nepo-
slední řadě nabídne i odbornou 
pomoc a konzultace pro rodiče. 

„Radnice si uvědomuje důle-
žitost rodiny v celospolečen-
ském měřítku, a proto jsem rád, 
že máme na našem území orga-
nizaci, která se může podpoře 
rodiny intenzivně věnovat. Ať 
už jsou to děti, rodiče na rodi-
čovské či mateřské dovolené, 
samoživitelé nebo pečující 
babičky a dědečkové – pro 
všechny připravujeme zajímavé 
aktivity, vzdělávací programy 
a smysluplné možnosti, jak 
trávit volný čas. Zásadní je, aby 
tato služba byla přístupná pro 
co nejširší skupinu obyvatel, 
proto jsem podpořil Osmičku 
pro rodinu v jejích žádostech 
o dotace mimo rozpočet naší 
městské části – například z fon-
dů EHP a Norska nebo dalších 
dotačních titulů vyhlašovaných 
na úrovni ministerstev,“ dodává 
k plánům organizace radní 
Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).

SLEVY NEJEN V DOPRAVĚ
Již na květen připravuje Osmička 
pro rodinu první aktivity pro 
jednotlivce i celé rodiny – takzva-
né Oranžové a Zelené výlety. 

Oranžové výlety budou výlety 
s nutnou předchozí registrací 
– zájemci se vydají za zajíma-
vým cílem jako organizovaná 

skupina, a v průběhu cesty tak 
bude možnost využít skupino-
vých slev ať už na dopravu, 
nebo na případné vstupy. Tyto 
výlety budou organizovány 
obvykle dvakrát v měsíci, pří-
padně dle zájmu obyvatel.

Zelené výlety budou volnější-
ho charakteru – pro takový výlet 
připraví Osmička pro rodinu 
návrh itineráře a kdokoli si bude 
moci vybrat, zda a kdy se na 
cestu vypraví. Na webových 
stránkách organizace budou 
informace o nákladech na pře-
pravu a vstupy, tipy na kulturní 
a jiné zajímavosti v cíli výletu.

V rámce měsíce knihy Osmič-
ka pro rodinu společně s vyda-
vatelstvím Albatros pokřtila 
koncem března v KD Ládví 
novou knihu Tomáše Belka 
Princezna 100krát jinak. Nejed-
ná se o knihu pohádkovou, ale 
o recept na lék nemoci, zvané 
nedostatek sebelásky. Kniha je 
určená především dětem od 
osmi let. Princeznu 100krát 
pokřtil zpěvák Matěj Ruppert 
a dramatik David Drábek. Děti 
přečetly ostatním několik uká-
zek z nové knihy a zasoutěžily si 
v knižních vědomostech.

Na letní měsíce připravuje 
Osmička pro rodinu velkou 
prázdninovou hru „Putování 
osmičkou s osmákem“, o které 
budeme informovat v některém 
z dalších čísel Osmičky a na 
webových stránkách Osmičky 
pro rodinu. (KCP)

OSMIČKA PRO RODINU

Novinka: zelené a oranžové výlety

 Tým pracovníků Osmičky pro rodinu připravuje bohatý program

  Příspěvková organizace  
ráda přivítá i děti
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Tak jako každý „normální“ rok bude i letos startovat 
nová softbalová sezóna. Jak se na ni připravuje  
klub SK Joudrs Praha a co všechno jej čeká? 
První akce, na kterou bychom vás 
chtěli pozvat je opening – Sezóna 
2022 přichází, které se bude 
konat 5. dubna od 18 hodin. 
Připraven bude bohatý program 
včetně otevíracího zápasu, kde se 
utkají proti sobě děti do 11 let, 
autogramiády hráček a hráčů 
A týmů a občerstvení. 

Ženy A a Muži A letos nastoupí 
ke své další sezoně v extralize. 
Ženy vloni suverénně zvítězily 
v extralize a získaly již svůj sed-
mý titul. Letošní cíle samozřejmě 
nebudou jiné. Muži se loni premi-
érově probojovali do čtvrtfinále, 
letos by se rádi podívali do semi-
finále. Loni se ukázaly v nejlep-

ším světle hráčky áčkového 
týmu, a to konkrétně Jana Furko-
vá, která byla zvolená nejužiteč-
nější hráčkou play-off. Nejlepší 
pálkařkou a zároveň autorkou 
nejvíce stažených bodů byla Julie 
Coufalová. Kromě oceněných žen 
máme i oceněné trenéry, již 
podruhé získala ocenění trenérka 
mládeže Helena Novotná. 

Je potřeba zmínit, že všechny 
naše týmy hrají nejvyšší soutě-
že. Sezóna bude opravdu našla-
paná, téměř každý víkend až do 
října nás čekají extraligová 
utkání, mládežnické turnaje 
a také květnový mezinárodní 
turnaj chlapců do 18 let Memo-

riál Mikea Stapletona a meziná-
rodní turnaj dívek do 18 let, 
který pořádáme v srpnu. SK 
Joudrs Praha nezahálí ani v létě, 
kdy bude pořádat pět turnusů 
táborů pro děti od čtyř let a také 
softbalové příměstské tábory 
pro děti od sedmi do třinácti let.

Nejvýznamnější letošní akcí 
bude Superpohár mužů, což je 
největší klubový mužský turnaj 
v Evropě. Do Svoboda Parku se 
sjedou zástupci evropských 
týmů, kteří se kvalifikovali na 
tento turnaj. K vidění je velká 

řada zahraničních top hráčů, 
protože soupiska je otevřená 
pro takzvané pick-up playery. 
Tedy každý tým si smí pro tento 
turnaj pořídit omezený počet 
hráčů mimo svůj klub. Můžeme 
tedy vidět v akci nejlepší hráče 
světa. Akce začíná 22. srpna. Na 
Superpoháru se představí i muž-
ský tým Joudrs. Rádi bychom 
jako klub poděkovali městské 
části Praha 8 za podporu nejen 
pořadatelskou, ale i mediální. 

Zuzana Stronerová, SK Joudrs Praha

První květy, které se objevují v chladném 
předjaří a symbolizují konec tmavých zim-
ních dnů. Následně je vystřídá paleta barev, 
tvarů a vůní ještě dříve, než se zazelenají 
stromy. Ano, řeč je o cibulovinách.

Přežít nepříznivé podmínky a vyrašit na 
jaře s prvními hřejivými paprsky slunce 
umožňují cibulnatým rostlinám zvláštní 
zásobní orgány. Většinou jsou to cibule 
(např. u narcisů), někdy podobné útvary – 
hlízy (u krokusů). Na první pohled jsou 
velmi podobné, na povrchu chráněné ten-
kou slupkou, jejich pravou podstatu by-
chom odhalili až po rozříznutí. Podle těchto 
zásobních orgánů se celá skupina rostlin 
s podobnými nároky na pěstování obecně 
označuje jako cibuloviny. Botanicky je to 
skupina velmi variabilní, patří sem zástupci 
třinácti různých čeledí. 

Charakteristickou vlastností cibulnatých 
rostlin je schopnost vyrašit ze zásobního 
orgánu a potom opět zatáhnout. Nepříznivé 
období přežívají v klidovém stádiu, tzv. 
dormance. Rostlinám zaschnou nadzemní 
části a přežívají ze zásob nashromážděných 
v předchozí růstové periodě. Stejná strategie, 
která umožňuje cibulovinám přežít a neruše-
ně se vyvíjet po celá tisíciletí, může však 
nakonec vést k jejich záhubě. Podzemní 
orgány lze v období klidu vykopat a snadno 

převézt, protože nepotřebují ani světlo, ani 
vodu. Za několik staletí k rukám pěstitelů 
dorazily miliardy cibulí z přírodních lokalit 
bohatých na tyto krásné rostliny, zejména 
z jižní Afriky a Turecka. Ještě v 80. letech 
minulého století obyvatelé tureckého venko-
va posbírali a prodali až 60 milionů cibulí 
ročně, z nichž více než polovinu tvořily 
cibule sněženek. Teprve, když byl výskyt 
velké části cibulnatých rostlin v přírodě 
ohrožen, začala pro jejich obchodování platit 
přísná opatření. Tři rody cibulnatých rostlin 

(bramboříky, sněženky a šternbergie) jsou 
dnes chráněny Úmluvou o mezinárodním 
obchodu ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

V naší přírodě na jaře rozkvétají snědky 
(Ornithogalum), křivatce (Gagea), tulipány 
(Tulipa) a česneky (Allium), vzácněji potkáte 
zákonem chráněné bledule (Leucojum), 
sněženky (Galanthus), modřence (Muscari), 
ladoňky (Scilla), kandíky (Erythronium) či 
lilie (Lilium). I na procházce po přírodních 
lokalitách Prahy 8 můžete spatřit květy 
několika cibulnatých druhů. Domácí tu je 
snědek Kochův (Ornithogalum kochii) a čes-
nek planý (Allium oleraceum), stejně jako 
silně ohrožené druhy – křivatec český pravý 
(Gagea bohemica subsp. bohemica) a modře-
nec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum).

Celou přehlídku cibulovin, téměř na 
jednom místě, si můžete prohlédnout 
v areálu botanické zahrady v Troji. Venkov-
ní expozice jsou otevřené každý den od 9 do 
19 hodin. Ve skleníku Fata Morgana, který 
je otevřený rovněž od 9 do 19 hodin od 
úterý do neděle můžete najít i některé 
tropické zástupce cibulnatých rostlin. Infor-
mace o akcích a novinkách naleznete na 
webu www.botanicka.cz.

Alena Nováková

SOFTBAL

Joudrs zažijí sezónu 
plnou očekávání

BOTANICKÁ ZAHRADA

Jaro patří pestré paletě cibulovin

 Bohnický areál letos zažije spoustu akcí 

  Silně ohrožený křivatec český pravý 
rozkvétá i na slunných stráních Prahy 8
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Školství

Termíny zápisů dětí k povinné školní docházce 
Upřesňující informace naleznete 
na příslušných webových strán-
kách základních škol, které 
najdete na www.praha8.cz  
Občan, Školství, Školy zřízené 
MČ, Základní školy a jejich 
webové adresy

  Základní škola a mateřská 
škola Na Slovance, Praha 8, 
Bedřichovská 1

Zápis pro spádové děti:  
6. dubna 2022, 14 až 18 hodin
Zápis pro nespádové děti:  
7. dubna 2022, 14 až 17 hodin

  Základní škola, Praha 8, 
Burešova 14

Zápis: 4. a 5. dubna 2022, od 14 
do 17.30 hodin pro zájemce 
s předchozí rezervací přesného 
času*, od 17.30 do 18 hodin pro 
zájemce bez předchozí rezervace,
*informace k rezervaci přesného času 
zápisu naleznete na www.zsburesova.cz

  Základní škola a mateřská 
škola, Praha 8, Dolákova 1

Registrace k zápisu online:  
21. 3. až 5. 4. 2022
Zápis po zaevidování:  
6. dubna 2022 od 14 do 18 hodin

  Základní škola, Praha 8, 
Glowackého 6

Zápis:  
4. dubna 2022 od 14 do 18 hodin 
19. dubna 2022 od 14 do 16 hodin
Zápis do přípravné třídy:  
16. května 2022 od 14 do 16 hodin

  Základní škola a mateřská 
škola Ústavní, Praha 8,  
Hlivická 1

Zápis: 5. a 6. dubna 2022  
od 14 do 18 hodin

  Základní škola, Praha 8, 
Hovorčovická 11

Zápis pro děti ze spádové  
i nespádové oblasti školy:
20. a 21. dubna 2022  
od 14 do 18 hodin 
Zápis do přípravné třídy  
pro děti ze spádové i nespádové 
oblasti školy: 
25. května 2022 od 14 do 18 hodin 

  Základní škola, Praha 8, 
Libčická 10

On-line registrace: 
1. až 21. dubna 2022
Zápis po zaevidování: 
25. až 27. dubna 2022  
od 14 do 18 hodin včetně zápisu 
do přípravných tříd

  Základní škola a mateřská 
škola, Praha 8,  
Lyčkovo náměstí 6

Zápis do 1. třídy i přípravného 
ročníku pro dětí bydlící  
ve spádové oblasti školy: 
5. a 6. dubna 2022  
od 14 do 18 hodin 
Dodatečný zápis do 1. třídy 
i přípravného ročníku  
pro děti bydlící mimo  
spádovou oblast školy:  
26. dubna 2022 od 14 do 18 hodin 

  Základní škola, Praha 8,  
Na Šutce 28

Zápis:  
4. dubna 2022 od 14 do 18 hodin
5. dubna 2022 od 14 do 17 hodin

  Základní škola, Praha 8, 
Palmovka 8

Zápis: 5. a 6. dubna 2022  
od 14 do 18 hodin

  Základní škola Mazurská, 
Praha 8, Svídnická 1a

Zápis:  
6. dubna 2022 od 14 do 17.30 hodin
7. dubna 2022 od 14 do 16 hodin

  Základní škola a mateřská 
škola, Praha 8, U Školské 
zahrady 4

Zápis: 12. a 13. dubna 2022  
od 13 do 17 hodin

  Základní škola a mateřská 
škola Petra Strozziho, Praha 
8, Za Invalidovnou 3

Zápis: 6. a 7. dubna 2022  
od 14 do 17 hodin

  Základní škola Bohumila 
Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Zápis: 5. a 6. dubna 2022  
od 14 do 18 hodin
Zápis do přípravné třídy:  
osobně nebo poštou od 1. do 31. 
května 2022

  Základní škola, Praha 8, 
Žernosecká 3

Zápis: 11. a 12. dubna 2022  
od 14 do 17 hodin

MATEŘINKY

Zápis dětí 
k předškolnímu 
vzdělávání 
a k povinnému 
předškolnímu 
vzdělávání 

Zákonný zástupce dítěte, které 
dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let, 
má povinnost dítě přihlásit 
k zápisu k předškolnímu vzdělá-
vání. Pro tyto děti je předškolní 
vzdělávání povinné. Školské 
obvody mateřských škol zříze-
ných městskými částmi jsou 
stanoveny v obecně závazné 
vyhlášce č. 4/2019 Sb. 
hl. m. Prahy, o školských obvo-
dech mateřských škol, viz www.
praha8.cz (odkaz Občan, Škol-
ství, Školy zřízené MČ, Mateřské 
školy, Související dokumenty 
a informace, OZV hl. m. Prahy). 
Mateřské školy zřízené MČ 
Praha 8 mají jeden školský 
obvod. Na stejném webovém 
odkazu budou zveřejněny 
termíny zápisů. Děti jsou přijí-
mány podle stanovených kritérií 
a rozhodující je místo trvalého 
pobytu dítěte.

Zápis dětí do mateřských škol  
se uskuteční v úterý 3. a ve 
středu 4. května 2022 od 13 do 
17 hodin v mateřských školách 
městské části Praha 8.

Zápis do tříd s integrací  
Mateřské školy, Praha 8,  
Korycanská 14 bude v mateřské 
škole v pondělí 2. května 2022  
od 13 do 17 hodin.

Žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání, Evidenční 
list a Kritéria k přijímání dětí 
budou zveřejněna a zákonný 
zástupce dítěte si je může vy-
tisknout z internetových strá-
nek jednotlivých mateřských 
škol. Kdo nemá tuto možnost, 
může si uvedené tiskopisy 
vyzvednout v konkrétní mateř-
ské škole také ve dnech otevře-
ných dveří. 

Mgr. Petr Svoboda,  
vedoucí odboru školství

V souladu s § 36 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
(dále jen „školský zákon“), ve 
znění pozdějších předpisů, se 
povinná školní docházka vztahu-
je na státní občany České repub-
liky a na občany jiného členské-
ho státu Evropské unie, kteří na 
území České republiky pobývají 
déle než 90 dnů. Dále se povinná 
školní docházka vztahuje na jiné 
cizince, kteří jsou oprávněni 
pobývat na území České republi-

ky trvale nebo přechodně po 
dobu delší než 90 dnů, a na 
účastníky řízení o udělení mezi-
národní ochrany.

Povinná školní docházka je 
stanovena § 36 odst. 3 školské-
ho zákona a začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šesté-
ho roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Dítě, které 
dosáhne šestého roku věku 
v době od září do konce června 
příslušného školního roku, 
může být přijato k plnění povin-

né školní docházky již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé. 

Pro školní rok 2022/2023 
budou zapsány do 1. ročníků 
základních škol děti, které 
dosáhnou šestého roku věku do 
31. 8. 2022 a děti, které měly 
odklad školní docházky. 

Zákonný zástupce dítěte před-
loží při zápisu svůj platný občan-
ský průkaz a rodný list dítěte. 

Mgr. Petr Svoboda,  
vedoucí odboru školství

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Zápis dětí do 1. ročníků 
základních škol
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

DUBEN 2022
PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Představení označená jako Pronájem otevřený veřejnosti si můžete rezervovat,  
ale vstupenky se prodávají až večer před představením.

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

06/4 čt
19:00 

07/4 pá 
19:00 

13/4 st
19:30 

20/4 st 
19:00 

29/4 pá 
19:00 

03/4  ne 
10:00

09/4  so 
10:00

10/4  ne 
10:00

17/4 ne 
10:00

21/4  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

22/4  pá 
9:00; 10:30

23/4 so 
10:00

24/4  ne 
10:00

POSLEDNÍ KACHNA. Literárně-hudební pořad s povídkami 
Jany Semschové provázenými hudbou J. S. Bacha a vlastní tvorbou 
Zdeňka Zdeňka. Účinkují B. Zdichyncová a Z. Zdeněk. Pronájem 
otevřený veřejnosti. Vstupné 150 Kč.

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

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

TAJEMNÉ PŘÍBĚHY. Vyprávění - návrat a znovuobjevování 
hluboce zakořeněné tradice provází lidstvo od pradávna. Je to ta 
nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň. Historie se neskládá 
z událostí, ale z příběhů. Tentokrát vás vypravěči ze Storytelling CZ 
provedou světem tajemných příběhů a o čem budou, můžete ovlivnit 
i vy diváci.  Vypráví J. Šmirk a T. Mančalová. Vstupné 150 Kč/100 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER S TEREZOU KOSTKOVOU. 
Večer s oblíbenou českou herečkou a moderátorkou. Pořadem provází 
J. Vaníček. Vstupné 150 Kč/100 Kč.

ČERTŮV ŠVAGR. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA. Vyprávěné 
pohádky z celého světa pro malé i větší posluchače. Živé vyprávění, při 
kterém vypravěči používají jen svůj hlas, gesta a mimiku, je poutavé, 
interaktivní a pěstuje v dětech jejich přirozenou představivost. 
Účinkuje Story Telling. Od 4 let.

ČERTŮV ŠVAGR. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU, O PYŠNÉ 
BASE. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

KVAK A ŽBLUŇK. Příběhy dvou žabích kamarádů plné legrace 
i napětí na motivy knížky A. Lobela. Pohádka je doplněna milými 
písničkami. Hraje Divadlo Tondy Novotného. Od 3 let.

KVAK A ŽBLUŇK

KVAK A ŽBLUŇK 

KOZA NEBO PES, O CHYTRÉM ŠEVCI. Hraje LD 
Jiskra. Od 3 let.

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

Jedenáct příběhů pro archiv 
Paměti národa se letos podařilo 
natočit žákům základních škol 
Prahy 8. V pondělí 11. dubna od 
16 hodin se v KD Krakov usku-

teční slavnostní prezentace 
projektu Příběhy našich souse-
dů, který díky spolupráci radni-
ce s organizací Post Bellum 
v Praze 8 běží už pátým rokem. 
„Vůbec nepochopím, jak může 
ještě někdo válčit. Válka, to je 
něco hrozného.“ pronesla letos 
v únoru na závěr rozhovoru se 
žáky ZŠ Glowackého Hilda 
Bartáková, původem lužická 
Srbka, která se po druhé světové 
válce provdala do Českoslo- 
venska a od roku 1956 žije 
v Praze 8 na Střížkově. O útra-
pách, kterými v Německu bě-
hem války musela projít, vyprá-
ví v rozhlasové reportáži, která 
je stejně jako ostatní reportáže 
vzniklé v projektu dostupná na 
webu pribehynasichsousedu.cz. 
V Praze 8 se letos do projektu 
zapojilo na padesát dětí  
a osm učitelů z osmi základních 
škol. (TK)

HISTORIE

Žáci představí příběhy 
Paměti národa

  Hilda Bartáková prožila válku  
v Německu
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Kultura

Již třetí ročník fotosoutěže 
pořádá odbor kultury pod 
názvem Praha 8 ve dne 
v noci. 
Jak název napovídá, jde o sou-
těž, která je zaměřená na všech-
ny zajímavé fotografie památek, 
krásné přírody a netradičních 
pohledů v jakoukoliv denní 
dobu, všedních i nevšedních 
dnů naší rozmanité městské 
části.

Soutěž je určena všem nad-
šencům fotografování ve dvou 
výherních kategoriích. První 
kategorie Profi foto se zaměřuje 
na snímky účastníků, kteří na 
svět koukají skrz hledáček 
klasického fotoaparátu, zatímco 
druhá kategorie Mobil foto, je 
určena všem, kdo si hrají s kom-
pozicí nebo mají prostě štěstí na 
povedený snímek a chtějí uká-
zat, že dobrá fotka nepotřebuje 
nic víc než mobil v kapse.

Stejně jako loni i letos budeme 
v jednotlivých číslech Osmičky 
vyhlašovat měsíční vítěze výše 
zmíněných kategorií fotosoutě-
že, které oceníme hodnotnými 
dárky. S odměnou za účast od 
nás po skončení tohoto ročníku 
mohou opět počítat všichni 
účastníci, kteří splní podmínky 
fotosoutěže. Nakonec se můžete 
těšit na velkou výstavu nejlep-

ších fotografií, které vystavíme 
v prostorách radnice. Více o foto-
soutěži najdete na stránkách 
www.praha8.cz.

Pozorným čtenářům v březno-
vém vydání Osmičky neunikla 
pozvánka nového ročníku, a tak 
se nám v redakci opět sešlo dost 

povedených záběrů, z nichž jsme 
vybrali vítěze v kategorii mobil 
foto a profi foto, kterým za první 
letošní kolo soutěže gratulujeme 
k získání vstupenek do kina 
Atlas. (LJ)

Z devatenácti návrhů připomín-
ky hrdinství teprve čtrnáctileté 
žačky Jindřišky Novákové (za 
to, že odvezla kolo Jana Kubiše, 
byla popravena 24. října 1942 
v Mauthausenu) vybírali odbor-
ní porotci vítěze pro uměleckou 
instalaci na nádvoří Základní 
školy Bohumila Hrabala v Zen-
klově ulici. Z předložených 
návrhů porotu nejvíce zaujalo 
dílo Lukáše Wágnera, který 
velmi citlivě zvolil návrh vhod-
ný do prostor, kde se pohybují 
mladší děti (první stupeň ZŠ).

„Dílo by mělo být instalováno 
do konce srpna tohoto roku, 

abychom si s dětmi i jejich 
rodiči 4. září na Jindřiščin 
svátek připomněli její hrdinnou 
oběť a potěšili se z nové instala-
ce v naší škole. Současně jsme 
vyhlásili obdobnou soutěž pro 
děti a mládež (viz inzerát v dub-
nové Osmičce), vybrané dílo 
instalujeme do zahrady školy,“ 
sdělil k nejbližším plánům 
iniciátor obou soutěží radní 
Michal Švarc (Patrioti).

Všechny návrhy i včetně 
vítězného si lze prohlédnout 
v Libeňském světě, Pivovarnic-
ká 3, nebo na stránkách  
www.libenskysvet.cz. (TK)

ZÁBAVA

Oblíbená fotosoutěž je zpět

SOUTĚŽ

Instalace „Dívky s kolem“ 

  Takto bude vypadat pocta Jindřišce Novákové

Informace 
a podmínky  
pro soutěžící:
Soutěžní kategorie:
  Mobil foto
  Profi foto
Fotografie: 
  rozlišení fotografie minimálně 

150 dpi, ideálně 300 dpi, reps. 
od 4MPx

  do fotografie nevpisujte texty, 
jejich názvy uveďte jako 
součást názvu souboru

  do soutěže zařazujeme pouze 
fotografie z katastrálního 
území MČ Prahy 8 

  pokud to z fotografie není 
zřejmé, napište, kde byla 
pořízena

Posílejte maximálně deset 
fotografií za měsíc, a to na 
e-mail: vystavy@praha8.cz
Šanci vyhrát máte celkem 
čtyřikrát, soutěž trvá v období 
od března do září 2022.

  Snímek z mobilního telefonu Jaroslavy Kubíčkové z areálu Invalidovny

  Profi fotografie Pavla Richtera Více informací  
k fotosoutěži 
najdete zde.
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Koncem letošního května si připomeneme 80. výročí 
operace Anthropoid, konkrétně likvidaci zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 

Radnice Prahy 8 k tomuto 
výročí chystá řadu tematických 
a pietních akcí. Hlavní město 
poskytne Praze 8 přes milion 
korun na akce především vzdě-
lávacího charakteru. 

„Děti dostávají základní 
historický přehled už na prvním 
stupni v hodinách dějepisu. Na 
budování historického povědo-
mí má ale také velký vliv třeba 
návštěva památek, četba knih 
nebo osvěta o právě probíhají-
cích významných výročích, jako 
je tomu například u operace 
Anthropoid,“ uvedl městský 
radní pro oblast školství Vít 
Šimral (Piráti).

Finanční podpora by se měla 
týkat hlavně tvorby vzdělávací-
ho webu pro žáky základních 
a středních škol, komentova-
ných prohlídek, výstav výroby 
knih či dokumentů. V květnu se 
uskuteční na území Prahy 8 
řada akcí, jejichž vyvrcholením 
bude slavnostní akt a rekon-
strukce útoku v 10.35 hodin 

27. května v místě útoku v Ho-
lešovičkách. Program bude ale 
pokračovat v různých formách 
až do letošního září. 

„Praha 8 je hrdá na statečnost 
vojáků i obyvatel, kteří byli do 
operace Anthropoid zapojen. 
Program, který letos chystáme, 
bude i díky příspěvku od hlavní-
ho města opravdu bohatý. 
Rekonstrukce útoku na Hey-
dricha, dvoudenní slavnosti  
27. a 28. květka v Thomayero-
vých sadech, virtuální procház-
ka válečnou Libní, QR hra, nová 
kniha Statečnost je ženského 
rodu, hraný dokumentární film, 
speciální vydání časopisu ABC, 
koncerty, výstavy, soutěže, 
pietní akce, procházky či před-
nášky jsou jen malým výčtem 
toho, co radnice chystá,“ infor-
moval radní Michal Švarc (Pa-
trioti). Ten organizuje akce 
připomínající Anthropoid i ná-
slednou německou pomstu, 
takzvanou druhou heydrichiádu 
na Kobyliské střelnici. (TK)

VÝROČÍ

Radnice chystá 
oslavy výročí 
operace Anthropoid

Papírový svět v Bílém domě
Přehlídka papírového modelářství z dílny Pavla Mašky končí s po-
sledním dubnovým dnem v přízemí úřadu Prahy 8 a jako obvykle je 
k vidění zdarma. Návštěvníci krom tradičních i méně obvyklých aut 
mohou obdivovat detaily a preciznost modelářských prací na do-
mech, postavách a postup tvorby exponátů. Součástí výstavy je 
i soutěž o originální model ke slepení. Stačí jen napsat, který je ten 
nejlepší a chtěli byste si ho zkusit sami vyrobit na pavel.maska@
gmail.com. Šest výherců obdrží model ke slepení a jeden se stane 
novým majitelem udělaného modelu Fabie R5. (RED)

  Radní Michal Švarc, vzdělavatelka Sokola Anka Holanová  
a dětský herec při loňském odhalení murálu „Anthropoid“

Libeňská pouť je tu
Bohatý program, v němž nebude chybět jarmark, netradiční pouťové 
atrakce (kolotoč na ruční pohon, střelba z kuše a tak dále) či hry pro 
děti. Daleko více nabízí letošní, již šestý ročník Libeňské pouti. 
Uskuteční se v sobotu 23. dubna v okolí kostela svatého Vojtěcha. 
Na návštěvníky čeká i jeho komentovaná prohlídka, koncert 
duchovní hudby i mše svatá. (TK)
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Inzerce

 Doplňte náš tým!
Hledáme lékařku/lékaře s atestací v oboru  
alergologie a imunologie do ambulance  
na poliklinice Mazurská, Praha – Bohnice. Nabízíme atraktivní finanční 
ohodnocení a podporu profesního růstu. Pokud Vás nabídka zaujala, 
zašlete nám nezávazně své CV na mazurska@immunia.org

VENKOVNÍ ROLETY-ŽALUZIE
Až vám bude HIC rolety vám pomohou nejvíc.

WWW.ZALUZIE8.CZ  
 +420 602 22 97 99

Nejlepší investice je do vlastního bydlení.

GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ - záclony bez žebříku

Zahradnictví Ďáblice
Lesy hl. m. Prahy | více než 95 let pěstujeme zeleň pro Prahu

Nabízíme
• listnaté a jehličnaté stomy a keře  ∙  ovocné dřeviny
• vřesovištní rostliny  ∙  rostliny pnoucí a půdopokryvné
• růže – mini, pnoucí, pokryvné, polyantky, velkokvěté
• trvalky, skalničky, kapradiny a okrasné traviny
• balkonové květiny a letničky
• substráty, mulčovací kůra, hnojiva
• zahradnické potřeby 
Kontakty
K Zahradnictví 59, Praha 8
tel. 775 565 729, 778 490 055

www.zahradnictvidablice.cz
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ŘEMESLNÍCI

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

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

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré  
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a 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

 ZEDNICTVÍ–MALÍŘSTVÍ  
Provádím veškeré zednické, malíř-
ské, obkladačské, podlahářské 
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytu domu, nebyto-
vých prostoru. Volat 606 125 116.

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

 OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK – NOVÉ ŽALUZIE 
– SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN 
A DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI HMYZU 
Tel:733 720 950  
pavel.janci@email.cz

 FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY  
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ A KUCH. 
DESEK. Instalace sprchových koutů 
a boxů-senioři sleva! Pokládka 
dlažby, obkladů, PVC, koberců. 
Štukování, malování, lepení  
podhledů. Sekání trávy a vyklízení.  
T.: 777 325 466,  
janmachac66@seznam.cz

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

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

 Kompletní rekonstrukce bytů. 
Zednické obklady dlažby SDK.  
Voda elektro. Tel. 608 901 405

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

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

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

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

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

 ZEDNICKÉ, obkladačské a malíř-
ské 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

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

 Montáž, opravy žaluzií, rolet 
venkovních a vnitřních. Sítě do 
dveří a oken, spouštěcí garnyže.  
30 let zkušeností. T: 602 22 97 99

SLUŽBY

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

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

 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

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

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

 ÚPRAVA, OŘEZ A SNIŽOVÁNÍ 
KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ  
včetně odvozu odpadu. Máme 
profesionální řezné nástroje, 
vysoké žebříky a vysokozvdižnou 
plošinu. Tel.: 724 006 275.  
E-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plot

 HODINOVÝ MANŽEL elektro, 
voda aj. práce. Bohatá praxe.  
Tel: 602 366 135

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

 ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE  
do 15m z naší hydraulické plošiny. 
Prořez, tvarování alikvidace vyso-
kých tújí, stromků a živých plotů. 
Tel.: 724 006 275,  
e-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plosina

 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

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

 KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ 
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ  
vč. odvozu. T: 602 835 102

 ÚKLID A VYKLÍZENÍ BYTŮ, DOMŮ 
A SKLEPŮ , ČIŠTĚNÍ GARÁŽÍ,  
Tel.: 602 835 102

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

 
Poskytujeme bezplatné a anonymní

odborné sociální poradenství 
pro osoby v tíživé sociální situaci 

(např. v oblasti dluhů, exekucí 
a oddlužení, sociálních dávek, pracovního

a rodinného práva).
 

Spytihněvova 162/4, Praha 2 - Nusle
Tel.: 223 011 642 

E-mail: poradna@spolcest.cz 
(pouze objednání)

 
www.spolcest.cz

 
 

OBČANSKÁ PORADNA SPOLEČNOU CESTOU

Formulář na dotazy:
https://www.spolcest.cz/obcanska-

poradnajm/internetova-poradna/novy-dotaz/ 
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NOVÁ KOMEDIE PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

21. dubna vstupuje do kin očekávané
pokračování bláznivé komedie Po čem muži

touží 2 režiséra Rudolfa Havlíka, která je
humorným pohledem na střet mužského
a ženského světa. V prvním díle se hlavní

hrdina ocitl v ženském těle, ve dvojce
sledujeme psycholožku, které se splní přání,
probudí se jako muž a vyzkouší si, jaké to je

být opačným pohlavím. Film vypráví o hle-
dání tolerance a vzájemného porozumění,

které ale může obě pohlaví dovádět k šílen-
ství. V zábavném snímku v hlavních rolích

opět excelují Jiří Langmajer a Anna
Polívková. Jiří Langmajer dodává se smíchem

ke své postavě a roli: „Komu se to povede
v pětapadesáti letech sedět v maskérně

a nechat si nalíčit oči, dostat podprdu a jít na
plac? S výsledkem jsem spokojen!“ Dále se
můžete těšit na Terezu Kostkovou, Leoše

Nohu, Zuzanu Kronerovou či modelku
Pavlínu Němcovou. Domácí novinka bude

k vidění i v pražském kině Atlas.

www.kinoatlas.cz

Koupíme i váš činžovní  
dům v praze
Dokážeme spojit historickou hodnotu vašeho domu  
s moderními technologiemi. Přesvědčte se sami. 

     +420 728 003 702           jan.prokop@cpcompany.cz

188x63_osmicka.indd   1 10.03.22   10:16
  

 

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, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 

i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní, 
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, 

ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, 
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA, 

SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté 
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i  celou 
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky, 
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh 
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu 

kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101

PLACENÁ INZERCE PLACENÁ INZERCE

PL
AC

EN
Á 

IN
ZE

RC
E

 ČISTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK, 
MYTÍ OKEN, OPRAVA ŽALUZIÍ,

 Trápí vás počítač? Počítejte 
s námi! Provádíme čištění,  
zrychlení, instalace, opravy,  
konzultace, obnovu dat i výkup 
zařízení. Volejte 731732737.  
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

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

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

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

 Stěhování a vyklízení 7 dní  
v týdnu, 24 hod. denně.  
Seriózní přístup Tel.: 601 091 354

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

 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

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

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 (I MOBILNÍ), REFLEX-
NÍ masáže nohou. Tel.: 774 877 972

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

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

 Pedikúra (komplet 400 Kč) 
a kosmetika (komplet 600 Kč) 
Palmovka – Novákových 12 – vchod 
z ulice Heydukova, T: 608 571 594

 KADEŘNICTVÍ BOHOUŠ –  
NEHTOVÁ MODELÁŽ –  
MOKRÁ PEDIKÚRA. Poznaňská 465  
www.bohous.webnode.cz  
T: 733746847

VÝUKA – KURZY

 Tréninky plavání - plavco.cz

 VÝUKA MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ, 
www.doucovanimatematiky.online

 Kopaná Sokol Troja  
hledá nové hřáče ve věku 6–16 let.  
Další info Jar. Fliegl, 602 105 374, 
mail: tj-sokoltroja.cz nebo přímo  
na trénink každý pátek od 16:30  
Doprava bus 112 z Čechova škola.

NÁKUP – PRODEJ

 AUTO DO 30 000 Kč koupím. 
602 889 740

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

NABÍDKA PRÁCE

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

 Církevní ZŠ logopedická  
Don Bosco Praha 8 hledá učitele  
speciálního pedagoga pro 1. stupeň, 
učitele HV, učitele M/F/INF  
a vychovatele do ŠD s nástupem  
od září 2022. Nabízíme přátelské 
prostředí, třídy po 10 žácích:  
Tel: 283 852 124,  
info@donbosco.cz

 Hledám kadeřnici na ŽL  
do zavedeného kadeřnictví  
u metra Ládví. Nabízíme i místnost 
např. pro na pedikúru, manikúru, 
kosmetiku. Více info na tel:  
777 250 683



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

Zdravotní a sociální péče

Mezi obecně přijímané mýty patří, že starší člověk 
závislý na péči by měl být automaticky umístěn do 
domova pro seniory. Pečovatelská služba Sociálních 
a ošetřovatelských služeb Praha 8 však už několik let 
vytrvale dokazuje, že to tak být nemusí. Její 
pečovatelky jsou schopny poskytovat i velmi náročnou 
péči a v případě potřeby docházet ke klientovi 
několikrát denně.

Své o tom ví i pan Zdeněk. Žije 
sám. Ve svých 89 letech utrpěl 
úraz, kvůli kterému byl nejprve 
hospitalizován, potom absolvo-
val rehabilitaci. Po návratu 
domů už není schopen se o sebe 
plně postarat. Pečovatelka 
k němu proto dochází třikrát 
denně, pokaždé u něj stráví 
zhruba 60 minut podle aktuální 
potřeby. Stejné je to i o víken-
dech a svátcích – je to nezbytná 
podmínka toho, aby mohl zůstat 
ŽÍT DOMA. 

DOCHÁZKA  
NĚKOLIKRÁT DENNĚ
„Snažíme se využívat jeho schop-
ností, co nejvíce je to možné,“ 
říká pečovatelka Ivana Škaldová. 
Ráno panu Zdeňkovi pomůže 
s oblékáním a ranní hygienou. 
Zuby si čistí sám, ale pečovatelka 
u něj čeká pro případ, že by 
potřeboval pomoc. V poledne mu 
ohřeje oběd a přinese mu talíř na 
stůl (pan Zdeněk se pohybuje 
zatím nejistě s pomocí chodítka, 
takže si talíř sám přenést nemů-
že). Potom počká, až se nají, 
a umyje nádobí.

V 18 hodin přijde pečovatelka 
potřetí a pomůže mu s večeří, 
převlečením do pyžama a s ve-
černí hygienou. Ta probíhá 
většinou u umyvadla, ale dva-
krát v týdnu pečovatelka panu 
Zdeňkovi pomůže vykoupat se 
ve vaně a umýt si vlasy. 

Velmi panu Zdeňkovi pomáhá 
také jeho vzdálená příbuzná 
paní Anna. Ta mu objednává 
jídlo od komerční firmy, která 
mu hotové obědy nosí přímo do 
bytu, a zbytek mu nakupuje 
podle toho, co má rád. Jídlo 
vždy nachystá a pečovatelky mu 
ho pak ohřejí a podají. Paní 
Anna zařizuje také péči o do-
mácnost, a to ve spolupráci se 

soukromou osobou, která vypo-
máhá s úklidem. 

KAŽDÝ DEN DOMA JE DOBRÝ
Pan Zdeněk si domácí péče 
velmi považuje. Dle jeho slov 
pro něj pobytové zařízení nepři-
padá v úvahu, bojí se, že by tam 
dlouho nevydržel. A paní Anna 
doplňuje: „Je úžasné, že Zdeněk 
může být doma. Každý člověk 
se v domácím prostředí vždycky 
pozvedne psychicky i fyzicky, 
ví, kde se chytí, zná to prostředí, 
má tady podněty, kterými se 
může zabavit, věci ze své minu-
losti, které mu připomínají 
různé zážitky. Je těžké tohle 
všechno zahodit, odejít s jednou 
taškou do domova pro seniory 
a vědět, že už je to navždy. 
Každý den doma je dobrý.“

Pan Zdeněk aktuálně tráví 
všechen čas doma v bytě, proto-
že ve svém stavu zatím nemůže 
vycházet ven. Nudit se ale 
nestihne: kromě paní Anny 
a pečovatelek, které chodí 
třikrát denně, za ním dochází 
také fyzioterapeutka, uklízečka 
a kurýr s obědy. 

Je rád, že za ním mohou chodit 
jeho přátelé, kteří možnost přijít 
na kus řeči často využívají. Věnu-
je se také svému velkému koníč-
ku – fotografování. 

Na příkladu pana Zdeňka je 
dobře vidět, kam se místní 
pečovatelská služba posunula 
za poslední dva roky, během 
kterých procházela transfor-
mačním procesem. „Zejména 
v případě, kdy rodina nemůže 
nebo nefunguje, je pečovatelská 
služba o to víc potřebná,“ říká 
k tomu Jan Šmída, vedoucí 
pečovatelské služby a metodik 
Sociálních a ošetřovatelských 
služeb Praha 8. 

ODBORNÁ PŘÍMÁ PÉČE
K tomu, aby mohla pečovatelská 
služba poskytovat panu Zdeňko-
vi i dalším klientům takto roz-
sáhlou péči, bylo třeba, aby 
prošla řadou změn. Tou nejdůle-
žitější bylo podle Jana Šmídy, že 
se pečovatelská služba začala 
zaměřovat na odbornou přímou 
péči o klienta a přestala postup-
ně vykonávat činnosti, které 
dnes běžně zajišťují komerční 
a jiné subjekty. 

Sociální pracovnice Eva 
Dvořáková dále připomíná, že je 
vždy třeba zároveň zvážit, zda je 
klient schopen doporučenou 
službu využít, tj. třeba v případě 
e-shopu zda je schopen si zboží 
sám objednat a převzít. Pokud 

toho schopen není a nemůže ani 
využít pomoci rodiny, sousedů 
či přátel, pečovatelka ho v tom-
to podpoří a pomůže mu zařídit 
vše potřebné. 

Paní Anna hodnotí podporu 
pečovatelské služby, které se jim 
dostává, takto: „Tahle služba je 
zlatá. I když jsem v důchodu 
a mám čas, mám zároveň i jiné 
povinnosti. Bez pomoci pečova-
telské služby bych to dlouho 
nevydržela.“  

Jak je vidět, náročný proces 
transformace se vyplatil. Spoko-
jení jsou nejen klienti, kteří díky 
pomoci pečovatelské služby 
mohou zůstat ŽÍT DOMA i s těž-
kými handicapy, ale i pečovatel-
ky, které službu poskytují. „Teď 
je to opravdu pečovatelská 
služba a my jsme hrdé na to, že 
jsme pečovatelky a že se stará-
me o lidi. Stoupl náš kredit a my 
se snažíme, abychom byly 
plnohodnotnými členkami naší 
organizace,“ míní pečovatelka 
Iveta Kosová. 

Vedoucí Jan Šmída závěrem 
konstatuje: „Snažíme se, aby 
od nás nikdo neodešel bez 
pomoci, alespoň ve formě 
poradenství. Nikoho nenechá-
me ve štychu.“ (TK)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Nikoho nenecháme ve štychu

Naším cílem je 
poskytovat odbornou 
péči, nikoliv nahrazovat 
běžně dostupné veřejné 
služby.

  Díky pečovatelské službě mohou senioři zůstat doma
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Dubnová doplňovačka
Suchý březen, mokrý máj. Tak zněla tajenka doplňovačky  
z přechozího vydání Osmičky. Řešení z aktuálního čísla je rovněž 
přísloví, jeho první část zní: Mokrý duben přislibuje…
Tentokrát na vylosované výherce čeká kvalitní česká detektivka.  
Znění tajenky posílejte do 10. dubna 2022 na známý e-mail:  
vladimira.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní J. P. a M. Z. a pan M. P.  
Gratulujeme.

synonymum oškubat

proutěná nádoba

svátek 1. 4.

orgán zraku

citoslovce chrápání

líný člověk

platby obcím

hl. m. Maďarska

střední průmyslová škola (zkr.)

jméno herečky Janžurové

ženská pohádková postava

část boty

velká voda

Nově zařazujeme i doplňovačku pro děti  
v rámci „mezigeneračního luštění“. 
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čeká z rukou místostarostky 
Vladimíry Ludkové (ODS) pohádková kniha O čertu Pepiášovi.

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11
1 6 8

2

3

4

5 7 9

10

11

Městská část Praha 8 
a Farnost od sv. Vojtěcha 

vás zvou na akci

sobota 23. dubna 
Program v okolí kostela 

od 13 hodin
Bohatý jarmark, netradiční pouťové atrakce 

(kolotoč na ruční pohon, kotrmelčák, kušová střelnice, barbarské sekery), 
hra pro děti Pohádkové království, nabídka výrobků chráněných dílen.

15:30 – Kabinet létajících úžasností 
(kejklířské představení Vojty Vrtka pro děti i dospělé)

Program v kostele sv. Vojtěcha 
14:30 – Koncert křesťanských písní a žalmů

(manželé Radovi a Markéta Zemková) 
15:30 – Komentovaná prohlídka kostela

(provází Mgr. Tomáš Pavlů)
16:00 – Koncert duchovní hudby 

(Přemysl Kšica – varhany, Jakub Koś – zpěv, Mikuláš Perla – zpěv)
17:00 – Komentovaná prohlídka 

(provází Mgr. Tomáš Pavlů)
17,30 – Mše svatá

VI. rocník

Nedele 24. 4.
10:10 – Poutní mše svatá (káže P. Václav Sochor)
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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
  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
  8:00–8:50  AJ pro začátečníky 

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

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

kroužek – Z. Poková
  10:00–11:00  Školička PC – kon-

zultace – Ing. V. Pázler (12. 4.)
  10:00–11:30  NJ pro mírně pokr. 

– J. Kříž 

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

  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

  11:00–13:00  Kurzy společenské-
ho tance – Ing. M. Sokol,  
D. Skořepová

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

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

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

ČTVRTEK
  Pravidelné turistické výlety –  

RNDr. M. Štulc.  
Informace v kanceláři CAP

  9:00–11:00  Školička PC konzul-
tační 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 
– vede 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 pro mírně pokro-
čilé – Ing. P. Vondráček 

PÁTEK
  8:00–12:00  Přístup na internet
  9:00–10:30  Angličtina s konver-

zací – Mgr. H. Vašíčková
  10:00–11:00  Cvičení na židlích 

– I. Kostečková

Program

DUBEN
2022

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  5. 4. od 14:00  Karel Jaromír 

Erben. Přednáší Helena Kohoutová

  5. 4. od 14:30  Ještě jednou 
napříč Petřínem – z Pohořelce ke 
Kinskému letohrádku. Vycházka 
s Mgr. Karlem Pinkasem. Sraz 14:30 
hodin na horním konci ulice Úvoz.   

  7. 4. od 8:00  Velikonoční 
tvoření – tvořivá dílnička s Jindřiš-
kou Chybovou

  8. 4. od 8:30  Patchwork  
s Mgr. Sylvou Kyselovou

  11. 4. od 10:00  Velikonoční 
setkání – přijďte si vyrobit veliko-
noční dekoraci, posedět a poslech-
nout si náš dramaticko-recitační 
kroužek pod vedením paní  
Z. Pokové, tvořivé dílničky  
s Mgr. V. Ludkovou a J. Chybovou

  14. 4. od 13:30  Zábavné povídá-
ní o Itálii na pokračování.  
Vypráví a čte Jan Kříž

  22. 4. od 9:00  Trénink paměti 
s PhDr. Zuzanou Pavlíkovou

  25. 4. od 14:00  Tvořivá dílnička 
s Janou Vávrovou

  26. 4. od 14:00  Kroužek šikov-
ných rukou – Džínové korálky  
s Mgr. Marií Neckářovou

  27. 4. od 13:30  Vycházka po 
Praze s průvodkyní  
JUDr. H. Barešovou – přihlášení 
předem nutné. Přihlášky od prvního 
dne v měsíci telefonicky na  
č. 283 881 848 nebo osobně  
v kanceláři CAP Burešova. 

  27. 4. od 14:00  Duchovní 
beseda s Mgr. B. Tranovou

  28. 4. od 13:30  Zábavné poví-
dání o Itálii na pokračování. 
Vypráví a čte Jan Kříž

UPOZORNĚNÍ:  
Do kurzu společenských tanců 
přijmeme nové taneční páry.

  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, vedoucí 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. 

  Ze svého těla neutečeš – přednáš-
ka Mgr. Z. Vévody od 
4. 4.  KS Burešova

   Antistresové cvičení s PhDr. 
Zuzanou Pavlíkovou od 14 hodin 
5. 4.  KS Křižíkova

  „Česká lidová opereta“ s Mgr. 
Václavem Vomáčkou od 14 hodin 
7. 4.  KS Křižíkova 
21. 4.  KS Bulovka 
27. 4.  KS Burešova

  Hudební odpoledne  
s paní Miluší Beranovou  
od 14 hodin 
11. a 25. 4.  KS Burešova

  Mezi námi – mezigenerační 
velikonoční tvoření  
od 13.30 hodin 
13. 4.  KS Burešova

  Trénink paměti s PhDr. Zuzanou 
Pavlíkovou od 14 hodin 
19. 4.  KS Křižíkova

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

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 
Centrum aktivizačních programů 
 Praha 8, Bulovka 1462/10
  tel.: 283 842 214    e-mail: cap@sospraha8.cz   
  www.sospraha8.cz    www.facebook.com/cappraha8

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

CAP Bulovka

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

Program

DUBEN
2022

PONDĚLÍ
  Pondělí 4. a 11. 4.  13:00–14:30  

Bingo (vede PhDr. Z. Pavlíková)

ÚTERÝ
  12. 4.  10:00–11:30 

Tvořivý šuplík  
(vede Mgr. V. Ludková)

  26.4.   13:00-14:30 Jaké jsem 
zvíře (vede PhDr. Z. Pavlíková)

STŘEDA
  6. 4.   13:00–14:30   
Co COVID dal?  
(vede PhDr. Z. Pavlíková)
  13. 4.   13:00–14:30 Trénink 

paměti (vede PhDr. Z. Pavlíková)

ČTVRTKY
  10:00–11:30 

Cvičení těla (vede J. Borská)

  13:00–16:00 
Pravidelná klubová setkání

  21. 4.   14:00–16:00 
Mgr. Václav Vomáčka:  
Česká lidová opereta

PÁTEK
  1. 4.   13:00–14:30 

Antistresová cvičení  
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  8. 4.    13:00–14:30 
Cvičení na židlích  
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

PONDĚLÍ  
  8:00–9:00 Přístup na internet
  8:00–8:45  Čchi – kung  

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

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

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

a internetu pro začátečníky  
(vede O. Měchura) 

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

  10:15–11:15  Jóga (vede J. Borská) 
  11:30–12:15  Zdravotní cvičení  

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

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

ÚTERÝ  
  8:45–9:35  Školička PC  

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

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

  8:15–9:00  AJ –  začátečníci  
(vede Ing. B. Ševčík)   

  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) 

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

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

  13:00–15:00  Stolní tenis pro 
pokročilé

  13:00–14:30  Přístup na internet
  13:00–14:00  IJ pro mírně pokro-

čilé (vede E. Hyklová)  
  13:00–15:00  Poradna s mobilní-

mi 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 bota-

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

a internetu pro mírně pokročilé  
(vede Ing. V. Košťál) – 13. 4. a 27. 4. 

  9:00–9:50  Školička PC – práce se 
soubory (vede J. Votrubová) –  
6. 4. a 20. 4.

  10:00–11:00  Školička PC  
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – 13. 4. a 27. 4.

  10:00–10:50  Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová) – 6. 4. 
a 20. 4.

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

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

  11:00–12:00  Tai-chi – cvičí se venku 
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 pro začátečníky (vede Ing. L. Joska) – 
13. 4. a 27. 4. (pro objednané)

ČTVRTEK  
  8:00–9:00  Harmonizační cvičení 

(vede J. Guttenbergová) – od 1. 4. 
  8:30-9:30   AJ pro mírně pokro-

čilé (vede Ing. H. Soukupová)  
  9:30-10:30  Zdravotní cvičení  

(vede D. Kovaříková)
  10:00– 12:00  Kurz pro začínající 

rodopisce (vede O. Pačesová)  
  10:30-11:45  Jóga  

(vede K. Foltanovičová)
  11:00–12:00  Tai-chi – cvičí se venku 

za příznivého počasí (vede M. Nová)
  13:30-14:30  Geocaching  

(vede Ing. J. Benkovský)
  13:50-14:45  AJ pro pokročilé 

(vede E. Parma) 
  14:00–14:45  Cvičení – Veselé 

židle (vede M. Dobrovská)  

PÁTEK   
  8:00–10:00  Přístup na internet
  8:00–9:15    Stolní tenis

  9:30-10:30  Zdravotní cvičení  
(vede Z. Josková)  

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

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

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

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  4. od 11:00  Výtvarná dílnička 

– malování akrylovými barvami 
(vede A. Gaislerová)

  4. 4. od 13:30  Přednáška 
– Ludwig van Beethoven  
(přednáší H. Kohoutová)

  5. 4. od 11:00  Trénink paměti 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  6. 4. od 13:30  Klubové 
setkání – společenské hry

  7. 4. od 10:00  Korálková 
dílnička (vede Ing. B. Rošická)  

  11. 4. od 10:30  Háčkování a 
pletení (vede J. Novotná)

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

  13. 4. od 13:30  Bingo –  
společenská hra (vede I. Košťálo-
vá  a J. Hrubá)

  14. 4. od 10:00  Výtvarná 
dílna – plstění  
(vede Mgr. V. Ludková) 

  20. 4. od 13:30  Klubové 
setkání – společenské hry 

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

  21. 4. od 10:00  Tvořivá 
dílnička – Velikonoční  výzdoba 
z březové kůry (vede J. Chybová)

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

  25. 4. od 11:00  Trénink 
paměti (PhDr. Z. Pavlíková)

  25. 4. od 13:30  Posezení 
s harmonikou  
(hraje a zpívá V. Kyselová)

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

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

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.
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Inzerce
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Den celoživotního
vzdelávání & Festival 
absolventu

ˇ
°

23. 4. 2022 / 10–16 HOD. / KAROLINUM /
OVOCNÝ TRH 5, PRAHA 1 / VSTUP ZDARMA

WWW.DENCZV.CUNI.CZ

nabídka kurzů Univerzity třetího věku / přednášky, besedy / výstava /  
pokusy s dusíkem / vyšetření aterosklerózy / svět pod mikroskopem / 
prevence kardiovaskulárních onemocnění / rodinná bojovka

hlavní mediální partner
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Velkoobjemové kontejnery

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:3825.10.2021   9:38

LIMITOVANÁ EDICE

JUBILEJNÍHO ČAJE

s úsměvem
Přivítejte

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

a nadšením vyrábíme.

www.sonnentor.cz
#tadyrosteradost

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

Lokalita Datum Čas
Turská x K Větrolamu 1. 4. 2022 8:00–12:00
Stejskalova x U Rokytky 2. 4. 2022 9:00–13:00
Pod Havránkou x K Velké skále 2. 4. 2022 10:00–14:00
Lindavská 4. 4. 2022 15:00–19:00
Třeboradická x Košťálkova 5. 4. 2022 13:00–17:00
Třebenická x Sebuzínská 5. 4. 2022 14:00–18:00
Štěpničná 5. 4. 2022 15:00–19:00
V Nových Bohnicích x K Farkám 7. 4. 2022 13:00–17:00
Sopotská x Bydhošťská 7. 4. 2022 14:00–18:00
Řešovská x Zelenohorská 7. 4. 2022 15:00–19:00
Podhajská pole 9. 4. 2022 8:00–12:00
Prosecká x Františka Kadlece 9. 4. 2022 9:00–13:00
Roudnická 9. 4. 2022 10:00–14:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 11. 4. 2022 13:00–17:00
Pivovarnická x Na Rokytce 11. 4. 2022 14:00–18:00
Hnězdenská x Olštýnská 11. 4. 2022 15:00–19:00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou 12. 4. 2022 13:00–17:00
Trojská x Nad Trojou 12. 4. 2022 14:00–18:00
Na Žertvách x Vacínova 12. 4. 2022 15:00–19:00
Havránkova x Šimůnkova 13. 4. 2022 13:00–17:00
Gabčíkova 13. 4. 2022 14:00–18:00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 13. 4. 2022 15:00–19:00
V Zahradách x Na sypkém 14. 4. 2022 13:00–17:00
Kollárova x Pernerova 14. 4. 2022 14:00–18:00
Korycanská x K Ládví 19. 4. 2022 13:00–17:00
Kubišova x Pod Vlachovkou 19. 4. 2022 14:00–18:00
Libišská 19. 4. 2022 15:00–19:00
Tanvaldská 1 20. 4. 2022 13:00–17:00
Kurkova 20. 4. 2022 14:00–18:00
Mlazická 21. 4. 2022 13:00–17:00
Modřínová x Javorová 21. 4. 2022 14:00–18:00
Na Dlážděnce x U Sloupu 21. 4. 2022 15:00–19:00
Kašparovo náměstí 23. 4. 2022 8:00–12:00
Na Pěšinách x Pod Statky 23. 4. 2022 9:00–13:00
Na Truhlářce 23. 4. 2022 10:00–14:00
Na Přesypu x Pod Přesypem 25. 4. 2022 13:00–17:00
Nekvasilova 25. 4. 2022 14:00–18:00
Pernerova x Sovova 25. 4. 2022 15:00–19:00
Pernerova x Kubova 27. 4. 2022 13:00–17:00
U Pekařky 27. 4. 2022 14:00–18:00
V Zámcích (u domu 51/64) 27. 4. 2022 15:00–19:00
Mazurská 29. 4. 2022 13:00–17:00
Šimůnkova 29. 4. 2022 14:00–18:00
Písečná x Na Šutce 29. 4. 2022 15:00–19:00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 30. 4. 2022 8:00–12:00
Pivovarnická 7 30. 4. 2022 9:00–13:00
Drahorádova 30. 4. 2022 10:00–14:00

Lokalita Datum Čas
K Mlýnu x Chorušická 1. 4. 2022 09:00–13:00
Fořtova x Okořská 1. 4. 2022 13:00–17:00
K Haltýři 4. 4. 2022 15:00–19:00
V Nových Bohnicích x K Farkám 6. 4. 2022 13:00–17:00
Sopotská x Bydhošťská 11. 4. 2022 14:00–18:00
K Mlýnu x Chorušická 14. 4. 2022 13:00–17:00
Havlínova x Klíčanská 22. 4. 2022 13:00–17:00
Turská x K Větrolamu 25. 4. 2022 15:00–19:00
Kubišova x S.K. Neumanna 27. 4. 2022 15:00–19:00
U Sluncové x Za Invalidovnou 30. 4. 2022 08:00–13:00

Bioodpadové kontejnery

PL
AC

EN
Á 

IN
ZE

RC
E

PL
AC

EN
Á 

IN
ZE

RC
E



28 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2022  www.praha8.cz28

Společenská rubrika

Nově narozené děti Jubilea
Březen 2022

 Dne 4.3. oslavili manželé Jiřina a Martin Jobovi 50 let společné-
ho života, zlatou svatbu. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdra-
ví do dalších let.

Duben 2022

 Dne 30.4. oslaví kulaté 80. narozeniny paní Mgr. Jarmila Michal-
cová. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí, pohody a spous-
tu radosti s pravnuky. Manžel Jaroslav, dcera Pavla s manželem 
Milanem, vnučka Anna a vnuk Jakub s rodinou.

Červenec 2021
 Davídek Mikuláša
 Novák Antonín
 Šopíková Stella

Srpen 2021
 Bárta Jonáš
 Bucek Matyáš
 Hronová Nina
 Hronová Linda

Září 2021

 Hladík Štěpán
 Kádner Julie
 Mikeš Miroslav
 Samiec Artur

 Škodová Karolína
 Tengler Miro Filip
 Valenta Eduard

Říjen 2021
 Baudyš Hugo
 Kocman Matyáš
 Kocmanová Adéla

 Křivský Tomáš
 Macák Antonín

 Malíková Sofie
 Mirga Sebastian
 Pongrácz Daniel

Listopad 2021
 Hamarová Barbora
 Roztočilová Rozálie

 Rožníček Dominik
 Tuček Jiří

Prosinec 2021
 Hlaváček Jakub
 Chládková Žofie
 Kočí Patrik
 Pribula Matěj

 Ripcsik Winston
 Slezáková Kristýna
 Swancar Sebastian
 Šimečková Isabella
 Žerebný Jonáš

Leden 2022

 Chlup Adam
 Janovcová Debora

 Kmochová Lucie
 Kuželová Barbora

 Lhotka Jakub
 Lobko Matěj

 Sehnal Artur

 Sváčková Ella

 Vavřina Tadeáš

 Žák Lukáš

Únor 2022
 Juřenčáková Meda
 Sedláčková Eliška
 Sterly Amálie

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

Vážení spoluobčané,
  v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, 

prosím, kontaktujte na telefonních číslech 222 805 170 
nebo 601 306 107, popřípadě na e-mailové adrese: osmic-
ka@praha8.cz.

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

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

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.
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Inzerce

PLACENÁ INZERCE
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Gastronomie

Osmička
PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

Pro Český rozhlas již dva 
roky připravuji pořad 
Putování s šéfkuchařem. 
Letní seriál byl putováním 
po zemi české, mluvili 
jsme o tradicích, zvycích 
a hlavně receptech 
jednotlivých regionů. 

Zimní, tedy vánoční speciál byl 
o tradicích vánočních nejen 
u nás, ale třeba v Itálii, Francii, 
Německu, Rakousku a tak dále. 
Toto putování mě nesmírně 
baví. Nejen proto, že si připomí-

nám vše, co jsem v kterých 
zemích v rámci mého pracovní-
ho cestování zažil, ale hlavně 
proto, že se na tomto projektu 
podílím autorsky, takže si 
všechny scénáře k jednotlivým 
dílům píšu sám. 

A když už jsem byl u psaní 
Velikonočního putování, které 
stejně jako to vánoční bude 
o Velikonocích nejen v České 
republice, zjistil jsem, že na 
rozdíl od Vánoc, kdy každý kout 
světa má jiná národní jídla, tak 
Velikonoce celosvětově jsou na 
téma jehněčí. Jehněčí, či kůzlečí 

maso nechybí na Velikonočním 
stole u nás, v Polsku, Německu, 
Rakousku, Itálii, Francii, Dál-
ném či Blízkém východě, zkrát-
ka a dobře je skoro všude. A to 

je dobře. Velikonoce jsou o vítá-
ní jara, a jehněčí k tomu neod-
myslitelně patří.

Radek Pálka 

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Velikonoce ve jménu jehněčího
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Jehněčí kolínka na bylinkách
  4 porce    doba přípravy dvě až tři hodiny    obtížnost středně těžká

SUROVINY
  4 větší jehněčí kolínka –  

každé cca 350 g.  
Nezapomínejme, že každé 
kolínko má velkou kost

  směs bylinek – provázkem 
svázaná snítka tymiánu,  
rozmarýnu a 2 bobkové listy

  5 kuliček nového koření

  500 g libové slaniny
  3 červené cibule 
  5 stroužků česneku
  ½ dl oleje
  500 ml vývaru
  500 ml bílého suchého vína
  sůl, pepř

POSTUP

Nejprve musíme mít hotový 
vývar. Klidně použijte hovězí, 
kuřecí, nebo zeleninový. Jak už 
jsem dříve psal, vždy je lepší dát 
jakýkoliv vývar než obyčejnou 
vodu.

Na pánvi rozpálíme olej a na něm 
kolínka ze všech stran opečeme. 
Tento krok je velmi důležitý, 
protože opečením se na mase 
srazí bílkoviny, maso se zatáhne 
a zůstane tak šťavnaté. Teprve 
po opečení kolínka osolte, 
opepřete a dejte do pekáče. Do 
pekáče přidejte svazek bylinek 
a kuličky nového koření.

Na pánvi po kolínkách orestuje-
me slaninu na kostky a na klínky 
nakrájenou červenou cibuli 
s plátky z pěti stroužků česne-
ku. Touto voňavou směsí kolín-

ka v pekáčku posypte. Přidejte 
bílé víno a půl litru vývaru.

Přikrytý pekáč vložte na dvě 
hodiny do trouby předehřáté na 
185 °C. 

Asi tak po hodině a půl pekáč 
odkryjte a zbylou půlhodinu 
dopékejte již bez poklice. Jak se 
říká na barvu. Po dvou hodinách 
maso vyjměte (tedy pokud je 
zcela měkké). Stejně tak vyjmě-
te svazek bylinek a kuličky 
nového koření. Šťávu je dobré 
v této fázi trochu zredukovat, 
aby byla hustší a silnější.

Mám rád jehněčí kolínka s čers-
tvým listovým špenátem a šťou-
chanými bramborami. Ale ani 
s bramborovým knedlíkem či 
třeba dušenou zeleninou neu-
děláte chybu.

 Příprava jehněčího chce trochu času, výsledek za to stojí
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Zábava

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 10. dubna 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

Sudoku

Výherci, kteří získají knihu  
Jaroslava Čvančary Anthropoid, jsou:
  Michaela Šulcová, Kobylisy
  Alena Havrdova, Libeň
  Jaroslav Lhoták, Troja

V tajence najdete citát Leonarda da Vinci, italského malíře, sochaře, 
architekta, přírodovědce, hudebníka, spisovatele, vynálezce  
a konstruktéra, od jehož narození v dubnu uplyne 570 let.
Správné znění tajenky z minulého čísla, citát Johanna Wolfganga  
von Goethe, německého básníka, prozaika, dramatika, historika umění, 
uměleckého kritika, právníka, politika, biologa a stavitele:  
„V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít,  
a potkat se jednou a najít se navždy.“

3 vylosovaní výherci získají  
tričko 80 let   
operace Anthropoid.
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Inzerce

Jak se nesesypat z péče o blízkého

Zveme Vás na setkání s odborníky

a-
do

m
a.

cz

Pečujete o svého blízkého? Cítíte, že je péče náročná? 
Bydlíte v Praze? Pak jste vítáni na našem setkání s odborníky.

Projekt Dva životy Praha II.         
registrační číslo: 
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017117

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

12. 5. 2022 od 16:00
Centrum aktivizačních programů, Burešova 1151/12, Praha 8

Představíme Vám celý projekt a multidisciplinární tým odborníků, kteří Vám 
během něho budou poskytovat pomocnou ruku. Setkání a projekt je pro 
všechny účastníky zcela ZDARMA. 

Kapacita je omezena, proto nás kontaktujte na: dvazivoty@a-doma.cz nebo 
na telefonu: 702 031 753.

Od 15. dubna 2022 až do odvolání na místě Mural Artu startuje QR  bojovka “Operace Anthropoid” 
o ceny pro starší děti a dospělé (více na www.operaceanthropoid.cz), kterou Praha 8 připravila ve 
spolupráci se Sokolem Libeň, Divadlem Pod Palmovkou a DDM Spektrum Karlín. Ze hry pořizujte fota, 
pište básně a krátké povídky. Posílejte na michal.svarc@praha8.cz. Nejúspěšnější budou odměněni 
věcnými dary.

od 15. dubna 2022 
start na zastávce tramvaje Vychovatelna

Michal Švarc, radní MČ Praha 8, výtvarník Jakub Marek a MHMP  

vás zvou na 

QR bojovku

Anthropoid

VELKOLEPÝ 
SLET 
ČARODĚJNIC
v sobotu 30. 4. od 15 do 19 hodin 
v Centru Krakov a na náměstí
Přijďte na velkolepý čarodějnický slet, kde vás čeká 
lekce černé magie, výroba děsivých klobouků, skákací 
hrad i mnoho hudebních a tanečních vystoupení.
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Bez názvu-4   1Bez názvu-4   1 14.03.2022   12:01:1514.03.2022   12:01:15

50. ročník Jarního běhu 
Ďáblickým hájem
Neděle 24. dubna 2022

POŘADATEL:  
TJ Kobylisy ve spolupráci s MČ Praha 8

MÍSTO:  
Areál zdraví v Ďáblickém háji, Praha 8

PŘIHLÁŠKY: elektronicky na  
behdablickymhajem.webnode.cz či 
prihlasky.4timing.cz do 23. 4. do 18 hodin 
nebo na místě startu v den závodu od 
8.30 hodin, nejpozději však 20 minut 
před startem příslušné kategorie 

ŘEDITEL ZÁVODU:  
Elena Truhlářová

ÚČAST: běh je veřejným závodem, 
účastníci závodí na vlastní nebezpečí

ŠATNY: přírodní, v areálu zdraví na místě 
startu, za odložené věci pořadatel neručí.

STARTOVNÉ: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč 
v den závodu u výdeje startovních čísel 

CENY:  
první tři v každé kategorii obdrží medaili, 
diplom a cenu, ostatní pamětní diplom  
a něco na zub 

VYHLAŠOVÁNÍ: průběžně

INFORMACE:  
elena.truhlarova@seznam.cz  
nebo info@tjkobylisy.cz

STARTOVNÍ ČÍSLA  
SE PO DOBĚHU VRACEJÍ!

 Start od Kategorie Ročník narození Délka trati

 9.30 nejmladší žákyně a žáci   2013 a 2014  700 m
  nejmladší žákyně a žáci 2011 a 2012 700 m

 10.00 mladší žákyně a žáci  2009 a 2010 1 000 m
  starší žákyně a žáci 2007 a 2008 1 000 m

 10.40 Předškolní dívky a chlapci  2019 a mladší 30 m

 11.00 předškolní dívky a chlapci 2017 a 2018 100 m
  předškolní dívky a chlapci 2015 a 2016 200 m

 11.45 dorostenci  2005 a 2006 4 000 m
  muži, veteráni 40 až 49, 50 až 59 1963 až 2004 4 000 m

 12.10 dorostenky  2005 a 2006 4 000 m
  ženy, veteránky 40 až 49,50+ 2004 a starší 4 000 m
  muži – veteráni 60 až 69, 70+ 1962 a starší 4 000 m


