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Inzerce

PÁTEK 27. 5. / dopoledne
• 9:30–12:00 

zatáčka u památníku operace Anthropoid 
Rekonstrukce atentátu na Heydricha, vzpomínkový 
akt, slavnostní přehlídka vojáků v dobových 
uniformách, civilistů a historických vozidel. 

PÁTEK 27. 5. / odpoledne
• 14:00–23:00  

ulice U Českých loděnic, v areálu Löwitova mlýna 
a v Thomayerových sadech 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
• 14:00 Skotští dudáci Rebel Pippers 

• 14:30 Slavnostní zahájení, hymnu zazpívá dětský 
sbor ZUŠ Taussigova

• 15:00 Skupina Třehusk se staropražskými písničkami

• 16:15 Petr Sovič & Golden Big Band Prague

• 17:45 Orchestr Ježkovy stopy + přednáška Filip Šír: 
V+W v Americe vč. autentických zvukových záznamů

• 19:45 Skupina Taxmeni

• 21:00 Film Atentát (režie Jiří Sequens, 1964, 140’)

SOBOTA 28. 5. 
•   8:00 Vojenské ležení – zahájení dne  

(rozcvička a pak celodenní výcvik)

• 10:00 na velkoplošné obrazovce promítnutí  
záznamu z pátečního dopoledne

• 13:30 Skotští dudáci Rebel Pippers

• 14:00 Slavnostní zahájení, hymnu zazpívá  
dětský sbor ZUŠ Taussigova

• 14:30 Skupina Taxmeni

• 16:00 Skupina Třehusk se staropražskými písničkami

• 17:15 Orchestr Ježkovy stopy + přednáška Filip Šír: 
V+W v Americe vč. autentických zvukových záznamů

• 19:00 Hudba hradní stráže a policie ČR

• 21:00 Příběhy vlastenců (světová premiéra hraného 
dokumentu, režie Oliver Malina-Morgenstern)

LÖWITŮV MLÝN – po oba dny bude ke zhlédnutí replika 
letadla Spitfire, tematické výstavy, prodej pamětní 
medaile, pamětní bankovka, trička, CD, LP, knihy…

THOMAYEROVY SADY – souběžně s programem u Löwitova 
mlýna bude probíhat program ve spojeneckém táboře 
– ukázky a předvádění – dobová výzbroj a výstroj, 
výcvik, předvádění techniky apod... 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8  
VÁS ZVE NA 

OSLAVY 80. VÝROČÍ  
OPERACE ANTHROPOID 

27.–28. 5. 2022
ZATÁČKA U PAMÁTNÍKU OPERACE ANTHROPOID / LÖWITŮV MLÝN, THOMAYEROVY SADY

OSLAVY 80. VÝROČÍ  
OPERACE ANTHROPOID 

27.–28. 5. 2022

inz_80-let-anthropoid_A4_2205_v5.indd   1inz_80-let-anthropoid_A4_2205_v5.indd   1 20/04/2022   12:5320/04/2022   12:53



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / KVĚTEN 2022   www.praha8.cz 3

Slovo starosty

Milí spoluobčané,

FOTO 
MĚSÍCE
Nedělní ráno 
na Palmovce
Vážení čtenáři,
na tomto místě budeme  
pravidelně zveřejňovat nejlepší 
fotografii, kterou nám v dobré 
kvalitě zašlete 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.

Autor: Petr Kotek

jaro již máme v plném proudu, čekají 
nás májové dny spojované s láskou. 
V naší moderní historii je však květen 
především symbolem vítězství nad 
německými okupanty a na jeho konci 
si připomeneme největší odbojový čin, 
útok na zastupujícího říšského protek-
tora Reinharda Heydricha. 

Letos to je právě 80 let, kdy českoslo-
venští hrdinové úspěšně zaútočili 
v libeňské zatáčce, a ukončili tak zloči-
neckou kariéru zrůdy, která má na 
svědomí nedozírné množství lidských 
životů. Ať to bylo v samotném protek-
torátu, či během holocaustu, jehož 
průběh naplánoval Heydrich při ne-
chvalně známé konferenci ve Wannsee. 

Mám opravdu velkou radost z toho, 
že je letos tento den oficiálním význam-
ným dnem České republiky – Dnem 
národního vzdoru. Naplnila se tak 
naše radniční iniciativa z minulého 
roku, kterou jsme vyzvali obě komory 
parlamentu ČR, aby v tomto smyslu 
novelizovaly zákon o státních svátcích. 
Zároveň i zde děkuji všem, kteří pode-
psali petici za tuto změnu zákona.

Letošní připomínka tohoto hrdinské-
ho činu bude opravdu důstojná. V pá-
tek 27. května u památníku, který 
nechala postavit radnice zásluhou paní 
místostarostky Ludkové v roce 2009, 
proběhne oficiální část za přítomnosti 
vedení Prahy 8, vládních představite-
lů, ale i hostí ze zahraničí, především 
Slovenska a Spojeného království. 
V sobotu 28. května pak máme připra-
ven celodenní program u Löwitova 
mlýna pod Libeňským zámkem. 

Všechny své spoluobčany, ale nejen 
je, srdečně zvu, abychom si tento výji-
mečný okamžik našich dějin připo-
mněli. I kvůli dnešní situaci nedaleko 
od nás na Ukrajině je nutné si uvědo-
mit a připomínat, že bez statečnosti 
a rozhodnosti není svoboda 
a nezávislost samozřejmá.

Krásný květen přeje 

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8
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Hlavní město dlouhodobě 
jedná o strategických 
směnách majetku 
s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových, které se 
významně dotknou 
i městské části Praha 8. 
V posledních týdnech se 
situace významně 
posunula. 
Jedna ze směn se týká většiny 
areálu Fakultní nemocnice Bulov-
ka, za který by město od státu 
získalo mimo jiné Kasárna Karlín. 
V rámci této směny s hodnotou 
majetku asi 1,8 miliardy korun by 
získal magistrát několik objektů, 
včetně budovy kasáren. O ně má 
město dlouhodobě zájem z důvo-
du využití areálu k ubytování 
studentů.

„Karlínská kasárna přejdou do 
vlastnictví hlavního města, 
z čehož mám obrovskou radost, 
neboť zde máme již připraven 
koncept studentského bydlení 
a počítá se také se zachováním 
využití spodního parteru pro 
kulturně společenské centrum,“ 
uvedl městský radní pro maje-
tek Jan Chabr (TOP 09).

To je v souladu se zájmem 
radnice Prahy 8, která chce 
zachovat kulturní využití objek-
tu. „Kasárna jsou obrovský 
objekt v srdci Karlína, jehož osud 
je pro nás mimořádně důležitý. 
Praha 8 se bude určitě podílet na 
budoucnosti této cenné stavby 
a s hlavním městem máme 
společný zájem na oživení dosud 
prázdného prostoru. V těsné 
blízkosti tohoto objektu dojde 
také brzy k oživení Negrelliho 

viaduktu. Tím dostane tato část 
Karlína úplně nový náboj a živou 
atmosféru,“ doplnil Tomáš 
Slabihoudek (TOP 09 + STAN), 
radní Prahy 8 pro majetek.

O transakcích bude rozhodo-
vat pražské zastupitelstvo 
v následujících měsících. Podle 
Chabra se s novou vládou výraz-
ně zrychlila jednání se státem 
a směny objektů by měly být 
hotové do konce letošního roku. 
Ke změně využití kasáren na 

studentské bydlení bude nutné 
ještě změnit územní plán, 
protože jsou v současnosti 
vedené jako vojenský objekt.

„Tento krok je nepochybně 
správný. Je ale nutné, aby do 
budoucnosti objektu mohla 
významným hlasem mluvit 
i osmá městská část, což budu 
rozhodně prosazovat,“ dodal 
zastupitel hlavního města 
i Prahy 8 Radomír Nepil (ANO 
2011). (TK)

KARLÍN

Kasárna míří do vlastnictví metropole

 V kasárnách má vzniknout studentské bydlení i společenské centrum

REKONSTRUKCE

Park Dlážděnka získává novou podobu
Park Dlážděnka je jedním z nej-
krásnějších míst v městské části 
Praha 8. Leží na hraně údolí 
Vltavy s výhledem na pražské 
panoráma. Je velmi vyhledáva-
ným místem pro procházky 
obyvatel všech věkových katego-
rií. První, již odstartovaná etapa 
jeho dlouho očekávané revitali-
zace potrvá do konce května. Po 
jejím skončení bude park ještě 
lépe sloužit svému účelu. Bude 
místem pro odpočinek, procház-
ky i trávení volného času. 

„V minulém volebním období 
proběhla architektonická sou-
těž, takže jsme zdědili projekt. 
A když se vyřešily všechny 
majetkoprávní problémy, tak 

jsme revitalizaci letos zahájili. 
Týká se plochy přes sedm tisíc 
metrů čtverečních, kde proběh-
ne obnova zeleně nebo výstavba 
nového dětského hřiště,“ sdělil 
starosta Ondřej Gros (ODS). Po 
dobu revitalizace nebude mož-
né z bezpečnostních důvodů 
využívat dětské hřiště. Součas-
né herní prvky budou odvezeny 
a využity na jiných hřištích 
v Praze 8. Autorem projektu je 
studio Komon architekti. 

V parku vzniknou také nové 
komunikace a další prvky. 
V rámci druhé etapy vznikne 
nový severní vstup z ulice 
Trojská, aby byl park ještě více 
dostupný veřejnosti. (TK)  Park bude ideálním místem pro trávení volného času
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S nástupem jara se naplno rozjíždějí 
práce i v oblasti veřejné zeleně. 

Například na třech místech osmého obvodu 
vzniknou okrasné záhony včetně dalších 
úprav pozemků. „Životní prostředí patří 
mezi oblasti, kde radnice nechce krátit 
rozpočet. Naše pozemky musejí být příkla-
dem kvalitní údržby i pro ostatní majitele,“ 
prohlásil starosta Ondřej Gros (ODS).

PŘEMYŠLENSKÁ ULICE U ALBERTA
 založení dvou nových záhonů, výsadba 
cibulovin, ibišek zahradní, okrasná travina, 
levandule, 
 odstranění plevelu z pěší komunikace, 
odstranění stávající, zavedení nových záho-
nů, osázení obdélníkového tvaru záhonu 
zahradním obrubníkem, vrtání děr pro osaze-

ní ochranných sloupků, osázení sloupků 
a natažení okrasného lana, výsadba rostlin do 
položené tkané textilie, zálivka, mulčovací 
kůra a okrasný štěrk, likvidace odpadu.

TROUSILOVA ULICE
 založení nového záhonu a odstranění 
stávajícího uhynulého záhonu, výsadba 
cibulovin, ibišek zahradní, růže „keř“, 
levandule, 
 odstranění plevelu z pěších komunikací 
a stávající uhynulé výsadby, zavedení nové-
ho záhonu, osázení nových tvarů záhonů 
zahradním obrubníkem, vrtání děr pro 
osazení ochranných sloupků, osázení sloup-
ků a natažení okrasného lana, výsadba 
rostlin do položené tkané textilie, zálivka, 
mulčovací kůra a okrasný štěrk, likvidace 
odpadu.

VÝSADBA U HOTELOVÉ ŠKOLY VE SVÍD-
NICKÉ ULICI
 založení záhonů, výsadba cibulovin (tuli-
pány, krokusy, kosatce). Přísev travního 
semene, směs travin (Deschapsia, Stipa), 
s trvalkami (třepetka, Gaura, Salvia, Aster) 
a cibulovinami (narcis), 
  parkové lavičky, koše a nášlapy. (TK)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Veřejný prostor ozdobí 
okrasné záhony

  V ulicích se objeví široké spektrum 
cibulovin včetně tulipánů

KRÁTCE
Dvě nové knihobudky 
Od května budou mít obyvatelé okolí 
Gerontologických center k dispozici dvě nové 
knihobudky. Budou umístěny v rámci zahrad 
v Benákově a Šimůnkově ulici. „Zájem 
o knihobudky je veliký, což pravidelně sleduji 
v naší knihobudce v Burešově ulici,“ sdělila 
místostarostka Vladimíra Ludková (ODS).  

Územní plán v ulicích
Od 9. května do 28. 
června proběhne informační tour po 
městských částech, kde se lidé seznámí  
s Metropolitním plánem a dostanou šanci 
zeptat se na otázky ke konkrétním lokalitám 
v blízkosti svého bydliště. V Praze se objeví 
informační kontejnery v Kobylisích  
(30. května a 1. června) a na Palmovce  
(22. a 23. června). Konkrétní umístění 
venkovních kontejnerů budou ještě 
konzultována s městskými částmi.

Kytičkový den v Praze 8 
I letos si můžete zakoupit kytičku měsíčku 
lékařského v takzvaném Bílém domě, 
a podpořit tak veřejnou sbírku Ligy proti 
rakovině. Tým odboru zdravotnictví, který se 
již podruhé osobně zapojuje do prodeje 
kytiček, bude v přízemí objektu přítomen ve 
středu 11. května v čase úředních hodin. „Žluté 
kytičky zdobí v den celonárodní sbírky 
nejednu klopu, jsou tací, kteří si je zakládají rok 

po roce. Těší mě, že můžeme s kolegyněmi 
maximálně napomoci letošnímu ročníku,“ řekla 
místostarostka Vladimíra Ludková (ODS).

Noc s Andersenem
Základní škola Žernosecká 3 se po nucené 
dvouleté covidové pauze opět s nadšením 
zúčastnila 22. ročníku mezinárodní akce 
k podpoře dětského čtení. Noc s Andersenem 
se konala z pátku 1. dubna na sobotu 2. dubna. 

Open House Praha
Festival Open House Praha se uskuteční  
od 16. do 22. května 2022. Na území Prahy 8 
se otevře symbolicky osm budov. Poprvé bude 
zpřístupněn unikátní libeňský kostel sv. 
Vojtěcha. Nedaleko od něj otevře své brány 
i budova Libeňské sokolovny, která byla 
zbudována ve stylu geometrické secese 
stavitelem Matějem Blechou nejspíš podle 
návrhu produktivního architekta Emila 
Králíčka. Zpřístupní se i Karlínská sokolovna 
k připomínce 160 let od založení Sokola. 
Zhlédnout můžete i Grabovu vilu a také 
Libeňský zámek. Obdivovat můžete 
i impozantní, pozdně secesní budovu 
Národního domu v Karlíně, která nyní slouží 
stanicím Českého rozhlasu, nebo nenápadný 
funkcionalistický klenot na Libeňském ostrově 
obklopený venkovní galerií soch se sportovní 
tematikou. Festival se mimo jiné koná pod 
záštitou starosty Ondřeje Grose (ODS). (RED)

GRANTY

Mládežnický sport  
dostane rekordní 
podporu
Radnice prostřednictvím grantové komise pro 
sport rozdělila mezi kluby, které působí 
v Praze 8, rekordní částku třináct a půl milio-
nu korun. Praha 8 v minulých letech změnila 
v oblasti sportu grantovou politiku, a rozhod-
la se podporovat především rozvoj mládežnic-
kého sportu. „Je pro nás prioritou znovu 
nastartovat po dlouhé době sportovního 
půstu především mládežnický sport, ukazuje 
se, že i díky náborové kampani Najdi si svůj 
sport, najdeš bezva kamarády, se podařilo 
zastavit odliv dětí od pohybu, ba naopak. 
Mnohé kluby hlásí znovu nárůst členů, to je 
skvělá zpráva,“ říká místostarosta Jiří Vítek 
(Patrioti), odpovědný za sport. Praha 8 patří 
počtem registrovaných sportovců mezi nej-
sportovnější městské části z celé Prahy. 

Letos se do grantového systému přihlási-
lo čtyřicet devět sportovních klubů a spolků. 
„Letošní vysoká podpora reflektuje bohu-
žel i rekordní nárůst energií, který mnohé 
kluby dostal na hranici provozuschopnosti, 
je naší povinností pomoci spolkům a klubům 
i tímto prostřednictvím, protože vysoká 
finanční zátěž pro rodiče by mohla znamenat 
to, že mnoho dětí by nemělo možnost spor-
tovat,“ dodal předseda komise pro sport 
a volný čas Jan Štorek (ANO 2011). (TK)
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Územní rozvoj

Odborníci se dlouhodobě shodují na prospěšnosti 
pítek, fontán a kašen v obydlených oblastech.  
Vodní prvky ve městech nejen zkrášlují veřejný prostor, 
ale zejména napomáhají, spolu se zelení,  
ochlazovat vzduch.

Hlavně v parnějších létech tím 
přispívají k přívětivosti veřej-
ných prostranství, což ocení 
děti, senioři, ale například 
i ptactvo a drobní živočichové. 
V hlavním městě nalezneme 
stovky fontán a kašen, bohužel 
mnoho z nich je dlouhodobě 
nefunkčních a často se v nich 
místo vody hromadí odpadky 
a nánosy špíny.

„Současní architekti do svých 
návrhů rádi projektují designo-
vé vodní prvky a mě to samo-
zřejmě těší, ale dle mého názoru 
je stejně tak důležité zasadit se 
o obnovu zašlých fontánek 
a kašen, kterých máme na 
našem území hned několik. 
Osobně nemám nic proti futuri-
stickým pítkům, ale třeba koby-
liská fontána Žabák s plastikou 
od akademického sochaře 
Vincence Vinglera plnila nejen 
svou praktickou funkci, ale byla 

i uměleckým dílem a je svým 
způsobem nenahraditelná,“ 
míní Tomáš Hřebík (TOP 09 + 
STAN), radní pro strategický 
rozvoj.

Fontána „Žabák“ byla osazena 
na začátku 80. let minulého 
století a od té doby byla několi-
krát poškozena vandaly, opako-

vaně docházelo k pokusům 
o její odcizení, což se nakonec 
v roce 2008 definitivně stalo.

Ne vždy za nefunkčním vod-
ním prvkem stojí vandalismus 
– někdy je na vině i nedostatek 
vody. I to ale může mít své 
řešení. V 90. letech byla v Tho-
mayerových sadech vybudová-
na žulová studánka, známá jako 
Libeňka. V roce 2015 bylo 
upraveno okolí prameniště, 
bohužel se nepočítalo s nižším 
stavem hladiny pramene a do 
studánky přestala vytékat voda. 
Letos, díky financím z Fondu 
rozvoje MČ Praha 8, byl zadán 
nový hydrogeologický průzkum 
a podle jeho výsledků vznikne 
projekt obnovy pramene. 
V tomto případě je šťastný 
konec v podobě funkčního 
vodního prvku na dohled.

Také na prostranství u metra 
Ládví bude brzy opravená 
fontána, která byla kolaudována 
již v květnu 1986. Díky spolu-
práci radnice s nedalekým 

Penny Marketem budou vymě-
něny stavební povrchy, vnitřní 
části fontány i technické mecha-
nismy. Na základě dohody 
s Penny se v těchto dnech při-
pravuje projekt revitalizace 
fontány, jeho realizace se před-
pokládá během letošních let-
ních měsíců.

Dalším zajímavým a dnes již 
zaniklým dílem je plastika 
„Prameník“ od akademického 
sochaře Vladimíra Kýna. Osud 
této fontánky je podobný s Ža-
bákovým, bronzová socha byla 
pro zloděje moc velkým láka-
dlem a z ďáblického sídliště 
zmizela přibližně v roce 2007. 
„I v tomto případě mám nejen 
pro obyvatele sídliště dobrou 
zprávu – jsem v kontaktu s maji-
telem autorských práv k plastice 
a věřím, že se nám podaří tento 
výrazný prvek do původní 
oblasti vrátit,“ komentuje pláno-
vanou obnovu fontány radní pro 
majetek Tomáš Slabihoudek 
(TOP 09 + STAN). (TK)

V Třeboradické ulici již osm let 
není dořešen problém opuštěné 
budovy, která ohrožuje okolí. 
Soukromí majitelé dodnes ne-
představili projekt, který by se 
v sousedství setkal s pochope-
ním. Petice a odvolání účastníků 
řízení, schůzky na radnici a hle-
dání kompromisů zatím vytváří 
z budovy doslova nebezpečné 
místo, které je v dezolátním 
stavu a přitahuje lidi bez domo-
va. Požáry a zápach, to vše štve 
nejen okolní obyvatele. Ani 
poslední projekt, který byl radni-

cí představen (zdravotní středis-
ko s byty pro lékaře), se kvůli 
navýšení pater a ubrání parkova-
cích veřejných míst nesetkal 
s podporou místních a konečný 
verdikt bude mít znovu magist-
rát jako odvolací orgán. 

„Opakovaně jsem jako zástup-
ce samosprávy požádal stavební 
úřad jako státní orgán o zjednání 
nápravy dle stavebního zákona, 
důvody snad ani nemusím uvá-
dět podrobně, objekt chátrá, není 
zabezpečen a hromadí se v něm 
komunální odpad. Výzva k nápra-

vě je tentokrát do 1. červ na 2022, 
pak musí stavební úřad nezávisle 
rozhodnout, zda byly učiněny 
dostatečné kroky, nebo zda je 
třeba sankcí, které umožňuje 
zákon,“ říká místostarosta Jiří 
Vítek (Patrioti). Bohužel, návrhy 
části veřejnosti na případný 
odkup objektu ze strany městské 
části nejsou ve finančních mož-
nostech radnice. 

Za poslední tři roky došlo 
k vyřešení mnoha podobných 
rizikových objektů, například 
v ulici Na Dlážděnce, Hejtmánko-

va, dále OC Odra a stavební 
povolení má již i OC Nisa. „Všech-
ny majitele těchto budov jsem si 
pozval a hledal kompromis 
a případný postup řešení, bohu-
žel u Třeboradické je to pro 
samosprávu velmi složitý a zača-
rovaný kruh kvůli mizerně sla-
bým kompetencím samosprávy. 
Věřím, že majitel uskuteční vše, 
co žádá ve výzvě stavební úřad, 
protože to vše je vizitka majitele 
objektu nejen směrem k obča-
nům, ale také k samosprávě,“  do-
dal místostarosta Vítek. (TK)

VEŘEJNÝ PROSTOR

Radnice  
chystá obnovu 
vodních prvků

KOBYLISY

Ruina v Třeboradické: další výzva k nápravě

 Prameniště Liběnka opět začne plnit svoji funkci

  Fontána Žabák  
zmizela před 13 lety
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Doprava

Městská část Praha 8 se 
neustále snaží o zajištění 
bezpečnějších cest pro pěší, 
zejména na cestách ke 
školám. V rámci programu 
BESIP byla k realizaci 
vybrána další lokalita 
v blízkosti škol, která se 
dočká úprav, a to 
v Dolákově ulici.

Jedná se o rozsáhlejší pro-
jekt úpravy dvou křižovatek ulic 
Dolákova a Hackerova, které se 
sbíhají na dvou místech u zá-
kladní a mateřské školy Doláko-
va. Přes tyto dvě křižovatky 
vedou hlavní přístupové trasy 
k těmto školám z místního 
sídliště a od zastávek MHD. Obě 
školy se nacházejí v okrajové 
části sídliště, kde bohužel chybí 
některá, jinde běžná, opatření 
pro bezpečnost chodců. Proto 
dojde nejen k rekonstrukci 
křižovatek jako takových, ale 
i ke komplexní úpravě při-
lehlých prostor a návazných 
pěších tras.

„Na přípravě této rozsáhlé re-
konstrukce MČ Praha 8 spolu-
pracovala se spolkem Pěšky 
městem a přímo s dotčenými 
školami ZŠ Dolákova a MŠ Dolá-
kova. Podněty k nebezpečí 
a úpravám v okolí škol totiž 
vzešly přímo od pedagogů, 
dětí a jejich rodičů. Tento ná-
vrh na celkovou úpravu širší-

ho předprostoru obou 
škol a zlepšení jejich propojení 
se sídlištěm postoupil v rámci 
programu BESIP k realiza-
ci a místo tak již brzy bude pro 
naše nejmenší občany bezpeč-
nější. Nyní probíhá projektová 
příprava a samotnou stavbu 
provede TSK,“ uvedl Martin 
Jedlička (TOP 09 + STAN), před-

seda komise pro dopravu. Před-
mětem rekonstrukce u MŠ Dolá-
kova tak bude mimo jiné 
i dostavba chybějící části chodní-
ku na severní straně ulice. Dále 
vznikne nové bezbariérové místo 
pro přecházení přes ulici Hacke-
rova a dojde k úpravě vodorov-
ného dopravního značení v ulici 
Dolákova pro zlepšení rozhledo-
vých poměrů. Rovněž se zúží 
vozovky v místě přechodu 
u skautské klubovny a dojde 
k vytvoření několika nových 
parkovacích míst.

V místě ZŠ Dolákova pak 
dojde zejména k úpravě chodní-
ků a zúžení vozovky v ulici 
Dolákova, které spolu se zvýše-
ním prostoru křižovatky do 
úrovně chodníků donutí přijíž-
dějící vozidla zpomalit. Úpravou 
parkovacích stání u východního 
ramene křižovatky z podélných 
na šikmá dojde k nahrazení 
rušených parkovacích míst, 
zlepší se rozhledové podmínky 
a v ulici Dolákova v prostoru 
zvýšené křižovatky bude dopl-
něn jeden nový přechod pro 
chodce. (TK)

Komplikací pro občany Bohnic 
je nedávné uzavření soukromé-
ho parkoviště v Lodžské ulici 
u bývalého supermarketu Billa, 
v budoucnu Lidlu. MČ Praha 8 
ale dlouhodobě hledá možnosti, 
jak tyto parkovací kapacity 
svým občanům alespoň částeč-
ně nahradit. Postupně se to daří.

„Toto parkoviště má kapacitu 
130 míst a z velké části bylo 
využíváno právě místními. A už 
před jeho zavřením byla situace 
s parkováním v této části Bohnic 
katastrofální. Proto hledáme 
rezervy, kde se dá,“ uvedl Mar-
tin Jedlička (TOP 09 + STAN), 
předseda komise pro dopravu.

V těsné blízkosti uvedeného 
parkoviště už došlo k legalizaci 

50 parkovacích míst v pravém 
pruhu ulice Lodžská v obou 
směrech. Ještě předtím, v roce 
2019, prosadila radnice také 
legalizaci parkování v Ústavní 
ulici, čímž vzniklo sto parkova-
cích stání. Poblíž v boční ulici 
u OC Odra nechala Praha 8 zřídit 
šest parkovacích stání, a dalších 
osm míst ještě vznikne v Lodž-
ské po úpravách dopravního 
značení v křižovatce Lodžská/
Zhořelecká.

Další navýšení parkovací 
kapacity o přibližně 12 až 20 (ze 
109 až 120 na 132) míst se týká 
Zhořelecké na parkovišti při 
severní straně ulice, k němuž 
dojde díky vyznačení bílých čar, 
a tím k efektivnějšímu využití 

prostoru. Stejným způsobem se 
reorganizuje parkování v ulici 
Toruňská, kde se navýší kapaci-
ta o zhruba čtyři místa. Vyzna-
čení pruhů proběhne ze strany 
TSK v nejbližší době.

Další projekty, které Praha 8 
připravuje, jsou stavební úpravy 
v ulicích Poznaňská (osm no-
vých míst) a Štětínská (27 
nových míst). Ty již čekají na 
stavební povolení, bohužel 
stavební řízení trvá dlouho 
a nelze tak slíbit realizaci už 

v letošním roce. „Aktuálně také 
diskutujeme o možnosti legali-
zovat parkování v pravém 
pruhu ulice Lodžská v obou 
směrech od OC Odra směrem 
k Čimické ulici. Vznikly by tím 
další desítky parkovacích míst 
a pomohlo by to s parkováním v 
okolí ulic Štětínská, Vratislavská 
nebo Katovická. Rádi bychom 
ale znali názor občanů, aby-
chom si byli opravdu jistí, že 
tento záměr bude ku prospě-
chu,” dodává Jedlička. (TK)

BOHNICE

Ke školám v Dolákově bezpečněji

BOHNICE

Parkoviště u bývalé 
Billy se opravuje

  Na parkovišti Lodžská nyní probíhá oprava technického stavu

  Návrh budoucího řešení křižovatek ulic Hackerova a Dolákova
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PARKOVÁNÍ

Sdílené skútry přestanou překážet
Sdílené skútry zabírají 
místo autům v modrých 
zónách, koloběžky zase 
často překážejí na 
chodnících. Tak dnes 
vypadá situace v Karlíně 
a v Libni. Vedení Prahy 8 se 
rozhodlo situaci změnit.
Podle radního pro dopravu 
Tomáše Slabihoudka (TOP 09 + 
STAN) infrastruktura vhodného 
parkování neodpovídá množství 
těchto sdílených skútrů a kol. 
„Necháme proto vyznačit vy-
hrazená parkovací místa pro 
jednostopá vozidla, v nichž 
budou moci parkovat nejen 
skútry, ale i kola a koloběžky. 
Cílem je, aby tyto dopravní 
prostředky nadále nezabíraly 
místo pro auta a nepřekážely na 
chodnících,“ uvedl radní.

Nyní radnice připravuje pilot-
ní provoz na zhruba dvaceti 
místech v Karlíně a na Palmovce, 
kde nechá vyznačit parkovací 
místa pro skútry, motorky, ale 
i jízdní kola a koloběžky. „Nové 
dopravní značení nahradí stáva-
jící dopravní stíny a žluté čáry. Je 
navrženo tak, že se kvůli němu 
nebudou rušit stávající parkova-
cí místa. Naopak tedy dojde 
k navýšení kapacity parkování,“ 
informoval předseda komise pro 
dopravu Martin Jedlička (TOP 09 
+ STAN). „Po všech provozovate-
lích zejména sdílených prostřed-
ků pak budeme žádat, aby zde 
jejich uživatelé parkovali a nes-
nižovali počet parkovacích míst, 
které mohou využít obyvatelé 
Prahy 8,“ dodal Jedlička.

Jednostopá vozidla, tedy 
i sdílené skútry, dnes dle legisla-
tivy smí zdarma využívat stání 

v parkovacích zónách. Vedle 
toho je v ulicích množství pro-
storu v dopravních stínech, kde 
se v současnosti legálně parko-
vat nesmí, ale jiné využití ne-
mají. Vyznačením parkovacích 
stání pro jednostopá vozidla 
v těchto místech dojde k maxi-
málnímu využití dostupných 
prostor a celkovému navýšení 
kapacity a zefektivnění parko-
vání na území Karlína a Lib-
ně. Právě vyznačením nových 
parkovacích míst chce vedení 
Prahy 8 předejít k tomu, aby 
sdílené skútry zabíraly místo 
pro automobily místních 
obyvatel.

Projekt městská část připravu-
je již od loňského roku, k výběru 
vhodných míst došlo i ve spolu-
práci se Škoda Auto Digilab. 
Vyznačení parkovacích míst se 
očekává v letních měsících. (TK)

HLEDÁME

MECHANIKA

Do našich řad přijmeme nové kolegy na pozice:

AUTOMECHANIK  |  AUTOTRONIK  |  DIAGNOSTIK

e-mail: prace@tukas.cz
tel.: 724 518 519
web: tukas.cz/volna-mista

• zázemí jedné z největších rodinných společností v ČR

• garantovanou výši mzdy + variabilní složku dle výkonu

• roční odměny formou bodů do Cafeterie 

• široký výběr benefi tů

• osobní přístup

• zajištění ubytování 

• a další...

Co Vám můžeme nabídnout:

Jsme TU jedna rodina a těšíme se na Vás!
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  I na tomto místě bude místo 
dopravního stínu vyznačena 
parkovací plocha pro skútry 
a kola, říká Martin Jedlička.
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Školství

Téměř ve všech základních školách, 
které spadají pod městskou část 
Praha 8, byly v průběhu dubna 
zřízeny takzvané adaptační 
skupiny pro děti ukrajinských 
uprchlíků. V ZŠ Mazurská 
v Bohnicích vznikla jedna z prvních 
v osmém obvodu. Ředitelka školy 
Iva Červeňanská ve spolupráci 
s městskou částí též koordinuje 
umisťování ukrajinských dětí do 
adaptačních skupin v Bohnicích 
a Čimicích.

Adaptační skupina v ZŠ Mazurská je určena 
pro děti druhého stupně základní školy. 
Žáků v této skupině je 20 a pocházejí ze 
všech koutů Ukrajiny. Žáky v této skupině 
učí primárně paní Alla Mezei. Pochází ze 
západní Ukrajiny, kde před vypuknutím 
války učila chemii a přírodopis. Mimocho-
dem, v ZŠ Mazurská dlouhodobě pracuje 
sestra paní Ally, která zde učí angličtinu 
a ruštinu a v adaptační skupině pomáhá 
i s výukou češtiny.

Výuka je postavena na třech pilířích. Žáci 
mají denně dvě až tři hodiny češtiny, což je 
pochopitelně klíčové pro jejich integraci 
v novém prostředí. Dále je žákům předáván 
mix různých znalostí, které ty, kteří zde 
zůstanou dlouhodobě, připraví na studium 
v české základní škole – nicméně spadá sem 
i tělesná výchova, kterou zajišťuje „kmeno-
vá“ učitelka ZŠ Mazurská. Kromě toho se 
děti připojují – individuálně ve vedlejší třídě 
– k online výuce vedené z Ukrajiny podle 
tamních osnov – k tomuto účelu škola 
každému žáku z této adaptační skupiny 
zapůjčuje tablet.

Na otázku, zda děti, které byly svědky 
války a nejsou sužovány psychickými trau-

maty, Alla vysvětluje, že i když některé děti 
za sebou mají traumatizující zážitky, v rám-
ci adaptační skupiny je jim nabízena dosta-
tečná podpora. „Každé ráno začínáme 
ukrajinskou hymnou, po které následuje 
hodina, v níž je prostor povídat si o aktuál-
ním dění na Ukrajině, i o tom, co děti proží-
vají. Díky tomu, že toto sdílení probíhá 
v bezpečném kruhu, se děti v této skupině 
s veškerými negativními prožitky dokážou 
vyrovnat, takže nepotřebujeme odbornou 
psychologickou pomoc, i když i tu by škola, 
kde působíme, byla případně schopna 
zajistit,“ říká Alla.

ZŠ Mazurská zajišťuje malým Ukrajincům 
i bezplatné obědy. „V této souvislosti bych 
chtěla poděkovat rodičům našich českých 
dětí, protože díky jejich štědrosti můžeme 
náklady na obědy pro děti z Ukrajiny z naší 
adaptační skupiny zcela pokrýt z jejich 
finančních darů,“ sdělila ředitelka 
Červeňanská. A co zde žáci z této skupiny 

zažívají kromě výuky? Už byli v divadle, 
připravují vlastní koncert (ve škole mají 
k dispozici piano), plánují, že ve školní 
kuchyňce uvaří boršč, a také by rádi navští-
vili nedaleký skleník Fata Morgana a zoo.

Tomáš Tatranský (TOP 09 + STAN), mís-
tostarosta pro školství, který tuto adaptační 
skupinu nedávno navštívil, je vedení „os-
mičkových“ škol za organizování adaptač-
ních skupin vděčný. „Ředitelky a ředitelé 
našich základních škol se ke zřizování 
adaptačních skupin postavili velmi proak-
tivně a vstřícně, za což jsem nesmírně rád,“ 
říká. Podle něj jsou tyto skupiny smysluplné 
jednak tím, že pomáhají Ukrajincům, kteří 
pomoc tohoto druhu akutně potřebují 
a vítají, což je zřejmé na první pohled, 
a jednak tím, že dětem z Ukrajiny, které 
u nás zůstanou dlouhodobě, umožní v příš-
tím školním roce bezproblémové či téměř 
bezproblémové začlenění do standardní 
výuky v našich školách.“ (TK)

Jedenáct příběhů pro archiv 
Paměti národa se letos podařilo 
natočit žákům základních škol 
osmého obvodu. V KD Krakov se 
následně uskutečnila slavnostní 
prezentace projektu Příběhy 
našich sousedů, který díky 
spolupráci radnice s organizací 
Post Bellum běží v Praze 8 už 
pátým rokem.

„Projekt, díky němuž se osmá-
ci a deváťáci našich základních 
škol setkávají s pamětníky a při-
pravují o jejich životních osu-
dech reportáže, považuji za 
velice prospěšný. V našem okolí 
žije spousta lidí, jejichž bohaté 
životní zkušenosti se díky tomu-
to projektu mohou přetavit 
v moudrost, která je inspirativní 

jak pro žáky našich škol, tak i pro 
nás všechny, kteří žákovské 
reportáže o těchto příbězích se 
zájmem sledujeme,“ míní mís-
tostarosta Tomáš Tatranský 
(TOP 09 + STAN). 

Podle starosty Ondřeje Grose 
(ODS) projekt především připo-
míná historii a zajímavé příběhy 
našich rodáků. „Z nich se může-

me poučit. Takže je to zároveň 
vzdělávací věc,“ řekl starosta.

V Praze 8 se letos do projektu 
zapojilo na padesát dětí a osm 
učitelů z osmi základních škol. 
Projekt byl stejně jako v loňském 
roce nesoutěžní, nicméně žákov-
ské výstupy zhodnotila tříčlenná 
porota složená z historika, novi-
náře a pedagoga. (MŠ)

ZŠ MAZURSKÁ

Úspěšná adaptace ukrajinských dětí

HISTORIE

Žáci představili příběhy Paměti národa

  Ukrajinské děti se učí dvě až tři hodiny denně česky
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Čtenáři píší

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

Dobrý den,
v dubnovém čísle časopisu 
Osmička vyšel na straně  
12 a 13 rozhovor o usedlosti 
Bendovka pod názvem „Are-
ál otevřeme školám i veřej-
nosti“, kde spolumajitel 
lokality říká: „Majitelé se 
o mloka a čištění potoka 
starají ve spolupráci se spol-
kem Vědomý dotek a dobro-
volníky.“ A také: „I když je 
pozemek soukromý, majitelé 
se o mloka a čištění potoka 
starají ve spolupráci se spol-
kem Vědomý dotek 
a dobrovolníky.“

Jako zástupce spolku 
Vědomý dotek jsem pověřen 
informovat, že spolek vede 
projekt na ochranu mloka 
skvrnitého u Podhořského 
potoka pod názvem „Pomoz-
me mlokovi přežít v Praze“ 
od roku 2015 bez jakékoli 

aktivní účasti majitelů lokali-
ty Bendovka. Na tomto 
projektu spolupracují dobro-
volníci a vedou jej odborníci 
z České zemědělské univerzi-
ty. Pořádají se akce na úklid 
potoka od odpadků apod. 
Žádné z těchto akcí se za 
celou dobu jejich existence 
nikdy nezúčastnil žádný 
z majitelů lokality Bendovka. 

Stavební činnost v souvis-
losti s výstavbou viničního 
domu naopak členové spolku 
viděli jako možné ohrožení 
chráněného mloka skvrnitého 
a chráněné lokality NATURA 
2000 a spolek sám dal, jako 
jeden z mnoha, písemný 
podnět na Inspekci životního 
prostředí.

S pozdravem Martin Rezek,  
Vědomý dotek, z.s.

  Mlok skvrnitý se vyskytuje i v oblasti Podhořského potoka

FOTO: VĚDOMÝ DOTEK, Z.S.

Čarodějnické
kostýmy
vítány!

Kdo se
bojí vody,

náhradní hábit
s sebou!

Doprovodný program zajisten

Na záver pro vás
máme pripraveno malé prekvapení

Pivo, limo, burty a klobásy zajisteny

V 19:00 dostojíme tradici
a slavnostne podpálíme

hranici

7

Sbor dobrovolných hasičů Praha 8 a Městská část Praha 8
pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 Jiřího Vítka Vás srdečně zvou na

Pro deti
je pripravena

soutez
v carodejnických

dovednostech

Prvních 100 soutezících detí 
burt na opékání ZDARMA

vedle fotbalového hriste 
TJ Slovan Bohnice
u Cimického háje

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

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

Psychiatrické nemocnice Bohnice!

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ 
DOBROVOLNÍKY
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Fórum

Jak by mohla 
MČ Praha 8 
pomoci svým 
občanům 
v současné 
situaci, kdy 
vše zdražuje 
a náklady na 
život rostou?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 
ANO

Pomáháme  
i bez vyzvání

Zdá se, jako by otázka ANO 
vzešla od samotného naštěstí 
bývalého premiéra Babiše, kvůli 
kterému tu máme inflaci ataku-
jící 12 až 13 procent. Abychom 
však byli objektivní, za nelid-
skou invazi putinovského Ruska 
na Ukrajinu opravdu nemůže. 
I ta se totiž podepisuje na nebý-
valém růstu cen.

Vedení městské části však 
nečekalo, až se někdo bude ptát, 
zda a jak pomáhat občanům ve 
chvíli, kdy strmě rostou ceny 
téměř všech komodit. Již v mi-
nulém roce jsme se rozhodli, že 
nebudeme sahat na nájemné 
v obecních bytech. Jsme si 
vědomi, jak je situace složitá 
a jak těžké je pro některé do-
mácnosti vyjít s běžnými příjmy. 

Nevyužili jsme ani inflační 
doložku ve smlouvách na neby-
tové prostory, jelikož víme, že 
po covidové kalvárii je mnoho 
a mnoho podnikatelů a živnost-
níků na hraně přežití, a my 
chceme, aby tu zůstali a posky-
tovali své služby. 

Držíme i náklady na školkov-
né a stravné ve školkách či ceny 
za školní obědy, i když výlohy za 
suroviny stále rostou. Přesto je 
to nutné, dokud toho budeme 
rozpočtově schopni. Chceme, 
aby naše děti ve školkách a ško-
lách mimo řádné vzdělávání 
dostaly i správně najíst. 

Našly by se jistě i další příkla-
dy, ale je třeba říci jednu důleži-
tou věc. Všechna tato opatření 
samozřejmě vytvářejí velké 
napětí v rozpočtu městské části, 
protože té nikdo nenabízí komo-
dity za nějaké snížené ceny. 
Jelikož jsme se však od svého 
příchodu v roce 2018 naučili 
šetřit, jsme schopni udržet 
finance Prahy 8 daleko od roz-
vratu, který kvůli panu Babišovi 
zachvátil státní rozpočet. 

Na závěr bych rád řekl, že nás 
v budoucnu nečekají lehké roky. 
Věřím však, že je dokážeme 
překonat.

Pomáhejme těm 
nejzranitelnějším

Poslední dva roky byly pro spous-
tu z nás kvůli pandemii covid-19 
náročné. A když už jsme si mysle-
li, že se nám alespoň částečně 
ulevilo, tak 24. února se zase 
téměř všechno změnilo. I kvůli 
válce na Ukrajině dochází k infla-
ci, zdražování cen pohonných 
hmot a blbé náladě ve společnos-
ti. A to nemusím ani mluvit 
o tom, že se kvůli ambicím něko-
lika lidí v loňském roce spustila 
energetická krize a náklady na 
energie mnohým lidem vystoupa-
ly do neskutečných výšin. Podtr-
ženo, sečteno. Životní náklady 
stoupají, to si musíme přiznat.

Co můžeme udělat my? Měst-
ská část Praha 8 by měla v prvé 
řadě pomáhat těm nejzranitel-
nějším – tedy rodinám s dětmi 
a seniorům. Nabídněme volné 
byty v majetku městské části 
těm, kteří je potřebují. Nechme 
ty byty opravit budoucími 
nájemníky a odpusťme jim 
nájem. Rodiny budou mít kde 
bydlet a městská část bude mít 
opravený svůj bytový fond. 

Podpořme rodinné rozpočty 
příměstským táborem, kroužky, 
volnočasovými aktivitami, 
jazykovými kurzy či sousedský-
mi slavnostmi, které budou 
dotované z rozpočtu městské 
části Praha 8. Otevřme také 
sportoviště u škol – dopoledne 
pro školy, odpoledne pro krouž-
ky a veřejnost. V létě mohou být 
sportoviště pak otevřeny po celý 
den a využívat je mohou všichni 
ti, kteří budou trávit prázdnino-
vé měsíce v Praze. 

A nesmíme zapomenout ani 
na důležitou občanskou vybave-
nost, do které se řadí třeba 
ordinace lékařů a lékařek. Měst-
ská část může pomoci těm, 
kterým hrozí výpověď z roky 
zavedených ordinací. Například 
u dvou ordinací v Libni teď 
hrozí, že si mnohé rodiny budou 
muset hledat nového lékaře. 

Jsou to všechno možná jen 
maličkosti, ale jak se říká, „ma-
ličkosti někdy dělají celek“.

S hořkým 
úsměvem

Asi se tomu čtenář této rubriky 
bude divit, ale mně se u takto 
závažné otázky na rty dere něco 
tak nepochopitelného, jako je 
úsměv. Jde však o úsměv 
hořký…

Nyní čelíme situaci, kterou 
jsme si ještě před několika týdny 
neuměli představit. Na území 
svrchovaného evropského státu 
vtrhla bez vyhlášení války cizí 
armáda s pohnutkami, které 
jsou nižší než nízké. Umírají lidé 
– děti nevyjímaje. Tato, ze stra-
ny Ukrajiny nevyprovokovaná 
válka v důsledku přispívá i k vel-
ké nejistotě trhů na celém světě, 
což společně s nehospodárností 
předchozí vlády Andreje Babiše 
a energetickou krizí vede ke 
zdražování. 

Toto zdražování pociťujeme 
všichni, zejména ti nejohrože-
nější – senioři a rodiny, kde třeba 
chybí jeden z rodičů. Na ty musí 
být pomoc nejvíce zacílená. 
Pomáhat by však měl hlavně stát 
– jmenovitě vláda, která k tomu 
má pravomoci. Obce pak mohou 
poskytovat dotace na obědy pro 
chudší děti či bezplatné právní 
rady např. ohledně smluv na 
energie, v neposlední řadě by 
obec měla podporovat kvalitní 
a dostupné sociální služby. 
Stěžejním posláním obce je ale 
koordinace a podpora všech, 
kteří pomáhat chtějí a mohou. 
Inspirovat se můžeme u aktiv-
ních sousedů v Praze 7, kde 
radnice každoročně pořádá 
sbírky školních aktovek pro 
potřebné.

Ten hořký úsměv z úvodu 
mám na tváři proto, že tuto 
otázku klade ANO – hnutí, které 
bylo v Praze 8 schopné během 
jednoho dne rozfofrovat půl 
miliardy a teď podporuje koalici 
vedenou ODS, která stojí za 
zpackaným projektem nové 
radnice za miliardu. Nebýt jich, 
mohla by Praha 8 pomáhat 
opravdu potřebným mnohem 
lépe a intenzivněji.

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

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

Ondřej Gros
starosta  
MČ Praha 8

Martin Štěrba 
předseda Pirátů  
v Praze 8

Ondřej Buršík 
zastupitel  
MČ Praha 8

ODS PIRÁTI 8ŽIJE
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Městské části jsou 
lidem nejblíže, 
vidí jejich 
problémy

Radnice jednotlivých městských 
částí jsou lidem nejblíže, vidí 
jejich problémy, znají je, ale 
nemohou zcela suplovat asociál-
nost současné vlády Petra Fialy 
a koalice na magistrátu pod 
vedením primátora Hřiba. Je 
třeba se soustředit hlavně na 
rodiny, samoživitele a seniory. 

Základem je zmapovat, kolik 
obyvatel se opravdu ocitlo ve 
svízelné situaci a potřebuje 
pomoci. Těm nabídnout napří-
klad byty v majetku městských 
částí za dostupné nájemné, 
abychom vykompenzovali velký 
nárůst měsíčních nákladů z pera 
koalice primátora Hřiba napří-
klad za vodné a stočné a odpady. 
Důležité je také zřídit informační 
místa, kde by se občané v nouzi 
mohli poradit, a dozvěděli se, 
jaké jsou jejich možnosti podpo-
ry ze strany státu. Kde mohou 
požádat o pomoc s vyplněním 
stohu všech možných žádostí 
a nesmyslných formulářů, aby 
vůbec na nějakou podporu 
dosáhli. V neposlední řadě lze 
pomáhat také prostřednictvím 
podpory komunitních center, 
kde se mohou potkávat senioři, 
stejně jako rodiče s dětmi, kteří 
potřebují pomoci. Tato centra 
nabízí program dětem i senio-
rům, a to včetně nárazového 
hlídání, když si potřebují rodiče 
něco vyřídit, doučovaní v rámci 
školní výpomoci a mezigenerač-
ní setkávání. Rodiče si zde 
mohou vzájemně pomáhat, 
měnit oblečení, hračky, knihy, 
a díky tomu ušetří. 

Lze také podpořit rodiče 
příspěvky na školy v přírodě, 
lyžáky nebo tábory prostřednic-
tvím dotačního titulu. Závěrem: 
městské části nemohou pomá-
hat systémově, to musí vláda 
a pražský magistrát. Ale přesto 
musí najít kreativní řešení pro 
své lidi, když systém selhává.

Naše společnost 
nesmí být 
lhostejná
Míra současné inflace a rostoucí, 
respektive volatilní ceny základ-
ních komodit jistě není něco, na 
co jsme zvyklí a co nás těší. 
Ohroženi chudobou jsou za 
současné situace zejména dlou-
hodobě nezaměstnaní, matky 
samoživitelky a senioři s nízký-
mi starobními důchody, přičemž 
i mnohé představitele střední 
třídy daná situace přivádí k pře-
hodnocování některých spotřeb-
ních návyků.

Praha 8 má dlouhodobě 
skvěle fungující odbor sociál-
ních věcí, kde se občanům 
dostane rady, na jaké sociální 
dávky mají nárok, či kde jsou 
nasměrováni na neziskové 
organizace pomáhající sociálně 
slabým (např. na potravinovou 
banku).

Klíčovou roli v sociální politi-
ce a ochraně těch nejslabších 
nehraje městská část, ale logicky 
stát. Proto jsem rád, že aktuálně 
řídí Českou republiku rozpočto-
vě odpovědná vláda, která místo 
populistických výkřiků reaguje 
inteligentními kroky. A dělá to 
pružně, takže od 1. 4. 2022 se 
zvyšují o 10 procent částky 
existenčního a životního mini-
ma (na 2740, respektive 4250 
Kč) – to je velice důležité i proto, 
že na základě těchto minimál-
ních částek se vypočítává jak 
výše některých sociálních dávek 
(a nárok na ně), tak i nezabavi-
telná částka při exekuci či 
insolvenci.

Na závěr si dovolím malý apel: 
mějme oči otevřené a pomáhej-
me potřebným, kdykoli se nám 
naskytne příležitost – je totiž 
důležité, aby naši bližní, kterých 
se současné zdražování dotýká 
opravdu bolestně, nezískali 
dojem, že žijí ve společnosti, 
která je k jejich problémům 
lhostejná.

Vilgus: Praha 8 
musí být dobrý 
partner pro 
špatné časy

Koronavirus a agrese na Ukrajině 
způsobily, že ceny energií, paliv 
i další náklady rychle a strmě 
rostou. V takové chvíli se městská 
část rozhodně nesmí chovat jako 
nástroj „neviditelné ruky trhu“. 
Naopak – občané i živnostníci 
musí vědět, že Praha 8 je dobrým 
partnerem do špatných časů. Kdo 
jiný než naše obec má zohledňo-
vat jiná než tržní hlediska v mo-
mentu, kdy nám všem trh nepo-
máhá, ale kdy nám škodí. 

Jak by měla Praha 8 pomoct? 
1.  Určitě by neměla nenavyšovat 

nájmy v obecních bytech 
a nebytových prostorách. 
U nebytů bychom měli zvážit 
odpouštění nájmů.

2.  Praha 8 by se měla vrátit 
k projektům nájemního 
bydlení, které byly připravo-
vány v minulém volebním 
období. Ne každý chce a může 
bydlet ve vlastním. 

3.  Praha 8 by měla v maximální 
možné míře formou bezplatné-
ho poradenství umožnit obča-
nům a podnikatelům čerpání 
dotací na energetické úspory, 
fotovoltaické panely, tepelná 
čerpadla a další opatření, které 
relativně rychle a za přijatelné 
náklady mohou snížit naší 
závislost na drahých energiích. 

4.  Osmička by měla zahájit 
provoz centra pro občany 
ohrožené nejen energetickou 
chudobou, s bezplatným 
právním, sociálním a finanč-
ním poradenstvím. Občan 
musí vědět, že jeho městská 
část mu v případě problémů 
nezištně poskytne pomoc. 

Vážení občané, držme si palce, 
aby současná krize co nejrychleji 
skončila, a ať situaci nezneužijí 
ekonomičtí i političtí spekulanti, 
kterým nejde o zájem občanů, 
ale pouze o vlastní zájem. 

Malé rezervy jsou, 
ale to zásadní 
musí uskutečnit 
vláda

 Poslední dva roky ukázaly, že 
stát má rezervy, které v případě 
krizové situace dokáže použít, 
ať to v covidu byla podpora 
živnostníků a podnikatelů na 
nákup ochranných prostředků 
v řádech miliard. No a nyní se to 
ukazuje i při ukrajinské krizi. 
Člověk se jen zamýšlí, proč 
taková energie, rychlost a pro-
středky nelze sakra aktivovat 
v klidných dobách, a spousta 
problémů by bylo určitě částeč-
ně vyřešeno. Proč je tato země 
připravena nejlépe na povodeň 
až po povodni? 

Otázka však dnes míří na 
podporu ze strany Prahy 8, 
která je v tomto velkém kole 
jedním z maličkých koleček, ale 
i tak při uskromnění lze jistě 
najít úspory a ulevit občanům, 
ale na rozdíl od možností vlády 
nebo hlavního města v řádech 
stokorun měsíčně. Jistě některé 
investice Prahy 8 to zastaví, ale 
když Bůh přivře oči, tak třeba 
neprasknou dva roky trubky ve 
školách nebo nikdo nevykrade 
hydranty ve všech patrech 
našich domů apod. Když bude 
politická vůle, jistě lze pozasta-
vit například na rok či dva 
platbu daně z nemovitosti, což 
je při rozpočítání měsíčně pár 
stokorun, určitě lze pozastavit 
platbu za modré zóny (v covidu 
to šlo), pozastavit například 
poplatky za psy. To ale samo-
zřejmě není plošná pomoc. 

Vím, že každá koruna je 
dobrá, ale my se musíme bavit 
o zásadní podpoře občanů 
ohledně cen za energie, nutnos-
ti plošného zastropování cen 
pohonných hmot, protože od 
nich se odráží ceny prakticky 
všeho. A to je úkol vlády, která 
musí v této velmi složité době 
myslet na našince.

Jana Solomonová
zastupitelka 
MČ Praha 8

Tomáš Tatranský 
místostarosta  
MČ Praha 8

Petr Vilgus 
zastupitel  
MČ Praha 8

 Jiří Vítek
místostarosta  
MČ Praha 8

ANO TOP 09 A STAN ZELENÍ PATRIOTI
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Rozhovor

Podle šéfa Technologie hl. m. 
Prahy Tomáše Jílka původní 
sodíkové lampy svítily výrazně 
oranžově a občané jsou na ně 
zvyklí. „Nové osvětlení není 
nezdravé a ani neruší ve spán-
ku,“ říká ředitel.

 Jakou formu veřejného 
osvětlení a technologie jste 
zvolili pro tuto oblast? 
V tomto místě došlo k výměně 
původního osvětlení na bázi 
sodíkových výbojek, které se 
v současnosti již nevyrábí, za 
moderní LED svítidla. Pro zají-
mavost – jejich příkon se pohy-
buje mezi 10 a 40 watty, podle 
toho, z jaké svítí výšky. Tato LED 

svítidla přináší oproti původní-
mu sodíkovému osvětlení nové 
možnosti, a rád vysvětlím bližší 
detaily. Mimo jiné se tu vyměňo-
vala i kabeláž veřejného osvětle-
ní a všechny sloupy, aby občané 
dostali zcela nové osvětlení se 
vším všudy. Tímto chci za spolu-
práci poděkovat radnímu  
Prahy 8 Tomáši Slabihoudkovi.

 Občané si často stěžují, že 
teplota světla neboli barevná 
chromatičnost je jiná než 
u původního osvětlení. Jaké to 
má důvody? 

LED svítidla, která jsou ve 
zmíněné lokalitě, používají 
barvu světla, tzv. teplou bílou. 
V odborném slangu se pro 
parametr teplota světla používá 
výraz náhradní teplota chroma-
tičnosti a v současnosti bývá 
často v médiích rozebíráno, jaká 
je vlastně ta správná hodnota.

V Praze používáme u LED 
osvětlení náhradní teplotu 
chromatičnosti 3000 Kelvinů. 
Při této hodnotě ještě nedochází 
ke zkreslení barev, zároveň ale 
množství modrého světla, které 
nám dotváří dojem světla bílého 
a přičítají se mu negativní účin-
ky na spánkový cyklus, nepře-
kračuje únosnou mez. Napří-
klad na silničních 
komunikacích, kde jezdí vozidla 
vysokou rychlostí, se může 
u osvětlení hodnota náhradní 
teploty chromatičnosti pohybo-
vat až okolo 5000 Kelvinů. 
Původní sodíkové lampy na-
opak svítily výrazně oranžově 
(hodnota náhradní teploty 
chromatičnosti je nižší než 
u nových LED, pozn. red.) 
a občané jsou na ně zvyklí. 
Mohu je však uklidnit, že nové 
LED osvětlení opravdu není 
nezdravé a ani neruší ve spán-
ku, naopak svítí přesněji tam, 
kam má, s výrazně menším 
dopadem do svého okolí. 

 Zaznívaly také připomínky, že 
nové osvětlení svítí méně. 
Subjektivně tak je možné 
vnímat, dá se za tím ale najít 
určitý důvod, proč tomu tak je? 
Například kvůli světelnému 
smogu a normám, které je 
potřeba dodržet?
Subjektivní pocit, že světla svítí 
méně, je tak trochu daní za 

konstrukci nových LED světel. 
Ta mají takzvanou optickou 
soustavu, která emitovanému 
světlu dává určitou směrovou 
charakteristiku. Jinými slovy 
svítidla tedy skutečně svítí 
méně, ale pouze v místech, kam 
svítit nemají, například v remíz-
cích, na trávnících a podobně. 
Na komunikacích a chodnících 
intenzita světla odpovídá nor-
mám. Ve srovnání s tím sodíko-
vé lampy svítily „všude možně“, 
mimo jiné intenzivně na fasády 
domů, a tomu chceme při insta-
laci nových svítidel zabránit.

Na druhou stranu celá řada 
občanů byla zvyklá na takto 
rozsvícené město a dnes, když 
používáme nové zdroje světla, 
které osvětlují cíleně jen komu-
nikace a chodníky, může město 
v některých částech subjektivně 
působit temněji. Přiznejme si 
ale, že například v zeleni je to 
vlastně správně. Pokud však 
vznikla nějaká skutečně temněj-
ší místa, nebráníme se možnosti 
doplnit například na žádost 
městské části další stožár veřej-
ného osvětlení, případně umís-
tit stávající světelný zdroj níže, 
aby lépe sloužil pěším.

 Kam se mohou občané obracet 
například v případě poruchy 
veřejného osvětlení, nebo se 
svými dotazy ohledně proběhlé 
rekonstrukce? 
Technologie hlavního města 
Prahy v současnosti používají 
celou řadu komunikačních 
kanálů. Nejefektivnější a nej-
rychlejší cestou pro hlášení 
poruch veřejného osvětlení je 
použití aplikace prahasviti.cz. 
Tato aplikace je podporována 
všemi typy mobilních telefonů 
a pouhým vyfocením nefunkč-
ního stožáru a odesláním foto-
grafie dojde k vytvoření takzva-
ného poruchového ticketu.

V případě dotazů nejen k pro-
běhlé rekonstrukci, ke druhům 
svítidel či teplotě světla se 
občané mohou obrátit na bez-
platnou telefonickou linku 
dispečinku 800 40 40 60, která 
je v provozu i mimo naši stan-
dardní pracovní dobu a také 
o víkendech. Každý telefonát je 
zaznamenán, je mu přiděleno 
číslo, a pokud není možné 
odpovědět ihned, dostane 
žadatel informace například 
e-mailem, nebo formou doda-
tečné odpovědi. (TK)

GENERÁLNÍ ŘEDITEL TECHNOLOGIE  
HL. M. PRAHY TOMÁŠ JÍLEK:

Moderní veřejné  
osvětlení  
nesvítí do oken
V Šimůnkově a Jelínkově ulici v Kobylisích loni 
proběhla výměna veřejného osvětlení, staré sodíkové 
lampy byly nahrazeny úspornými LED zdroji světla.  
Je jejich intenzita opravdu dostatečná?

  Nová svítidla skutečně svítí méně, ale pouze v místech,  
kam svítit nemají, říká Tomáš Jílek

Chceme zabránit,  
aby lampy intenzivně 
svítily na fasády 
domů.

Máte na některých místech v osmé městské části 
pocit, že veřejné osvětlení není dostatečné  
a necítíte se v těchto oblastech dobře? 
Napište na tomas.slabihoudek@praha8.cz, lokalitu prověříme 
a pokud to bude technicky možné, zažádáme o nápravu.
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22.5.2022 OD 11 H
KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ

www.pivoaburger.cz
facebook.com/pivoaburgerfest

#pivoaburgerfestival
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Praha 8

Městská část
Praha 8Starobohnické 

posvícení 
13.

neděle 22. května 
Náměstí ve Starých Bohnicích
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Farnost při kostele sv. Petra a Pavla a Městská část Praha 8 vás zvou na
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KOSTEL SV. PETRA A PAVLA:
14.30 – 15.00  Mariánské písně v provedení farního  
           sboru při kostele sv. Petra a Pavla 
           pod vedením paní Heleny Lisé
17.00           Májová mše svatá

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ
12.00 - 12.50   TRIO - Zdenek Barták a Milan Kramarovič /folk, blues/
13.00 - 13.15  Zahájení - za farnost Mgr. Pavel Klimovič, zástupce MČ Praha 8
13.15 - 13.45   Dětský soubor Osmikvítek
13.50 - 14.40   Pražští harmonikáři - pouťové písničky
14.45 - 15.30   Pohádka pro děti „Dva rybáři a zlatý poklad“
           v podání souboru Baribal
15.35 - 16.25   Pavel Helan, písničkář, kytarista
16.50 - 17.50   Tombola
18.00 - 19.00   Josef Vágner, popové a muzikálové písně

Partneři akce:

BOWLING TOVÁRNA              DROGERIE PROKOP              KŘEČEK A KŘEČEK              LOSKOTOVÁ - ÚTULNÝ KRÁMEK             BERNARTÍK JOSEF
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Sport

Začátkem dubna se začala 
psát již 24. kapitola nové 
sezóny v našem klubu. Po 
nestálých dvou letech jsme 
se konečně mohli všichni 
potkat na jednom hřišti. 

Přivítali jsme nováčky, řekli jsme 
slib kapitánů, Helenu Novotnou 
jsme slavnostně uvedli do síně 
slávy a popřáli jsme si co nej-
krásnější sezónu plnou zážitků 
a možná i trofejí. 

Večerem nás provázel Daniel 
Tobola a slovo samozřejmě 
dostal i předseda klubu Tomáš 
Kusý. Po slavnostním nadhozu, 
kterého se zhostil, jsme oficiálně 
otevřeli hřiště C. Opening game 
patřil našim nejmladším hrá-
čům, holkám a klukům do  
11 let, kteří si zahráli krásný 
zápas na novém zrekonstruova-
ném hřišti C (umělka). Po zápase 
nás čekalo malé pohoštění 
v Clubhousu společně s autogra-
miádou našich žen a mužů A. 
I když bylo lehce studené počasí, 
zahřál nás pocit, že ta letošní 

sezóna bude (snad) zase 
kompletní.

SÍŇ SLÁVY
Jako nového člena síně slávy SK 
Joudrs Praha jsme přivítali Hele-
nu Novotnou. Ta se zařadila po 
bok významných členů a všichni 
v Joudrs víme, že si to zaslouží. 
Chtěli bychom vyjádřit, jak moc 

si vážíme, že je Helča součástí 
našeho klubu a co vše pro něj 
dělá. Chtěli bychom ale také, aby 
i ti, co přišli v nedávné době 
a Helču zažili už „jen“ jako tre-
nérku, viděli širší souvislosti. 
Helča je totiž jedna z mála, která 
také prošla kompletně celou 
mládeží jako hráčka a po ukonče-
ní kariéry softbalistky (stále 

hraje slowpitch na reprezentační 
úrovni) se vydala trénovat.

S Helenou jsme udělali rozho-
vor na náš web Joudrs.cz, kde si 
můžete přečíst, jak se k softbalu 
dostala, a co vše jí ještě stále 
k tomuto sportu přitahuje. Mimo 
jiné zmínila: „Jsem Helča, našla 
jsem to, co mi v životě dává smysl 
a radost a dělám to na Joudrs. 

Pro mě je od dvanácti let 
Joudrs místem, kde se cítím 
doma. Je pro mě důležité, aby se 
tu podobně cítili i naši svěřenci. 
Přicházeli natěšení a odcházeli 
se skvělými – ne jen sportovní-
mi zážitky. Aby tu našli vyžití 
a náplň klidně pro celý život.“

Je potřeba říct, že Helča nemá 
na starosti jen ty nejmladší 
softbalisty. Věnuje se i dalším 
projektům ať už v rámci Joudrs, 
Czech Softball, Trenéřům do 
škol nebo firmě, kde s partne-
rem Kubou staví venkovní 
dřevěná hřiště-hrazdy pro 
náctileté a dospělé. Prostě, celý 
její život je v pohybu.

Zuzana Stronerová

TAEKWON-DO

Ge-Baek Hosin Sool slaví úspěchy

SOFTBAL

Joudrs zahájili novou sezónu

Na přelomu března a dubna se 
letos konaly první velké mezi-
národní závody v Taekwon-do 
ITF, a to Mistrovství Evropy 
2022 v Poreči v Chorvatsku. 

Taekwon-do je korejské 
bojové umění a je doopravdy 
všestranné. Soutěží se v tech-
nických sestavách s přesně 
danou choreografií, ve sportov-
ním boji, kde závodníci uplatní 
rychlost i sílu, ale i ve speciál-
ních technikách, při kterých se 
skáčou kopy do výšky, nebo 
sebeobraně.

Naše škola Ge-Baek Hosin 
Sool je největší oddíl Taekwon-
-do v Česku a pyšní se dlouhole-
tými úspěchy na českých závo-
dech. Tréninkové skupiny 
máme všude po republice, ty 
největší jsou ale v Praze. Právě 
i díky podpoře městské části 
Prahy 8 jsme skrz státní repre-

zentaci na mistrovství vyslali 
devět závodníků.

Skvělý výkon předvedl napří-
klad Matěj Mišovic, když v indi-
viduálních disciplínách vyhrál  
1. místo v technických sestavách 
a sebeobraně. Ve finále sestav se 
potkal s Markem Pavlasem, ten 
si tedy odvezl stříbro a Česko 
obsadilo první dvě místa. Podob-
ná situace nastala i v o pásek 
nižší kategorii. Tentokrát se 
v posledním zápase potkali 
David Sahula a Martin Miffek, 
David zvítězil. Z juniorek pak 
v sestavách uspěla Kateřina 
Jakobová, a to s 3. místem, a ve 
sportovním boji vybojovala  
2. místo Marcela Minaříková. 

Naši závodníci se zapojili i do 
soutěží družstev – všech pět 
juniorů získalo zlato v týmových 
sestavách, dvě juniorky pak 
stříbro z týmových sestav a další 

dvě bronz. Všichni ale mají 3. 
místo ve sportovním boji druž-
stev. Česko celkově skončilo jako 
druhá nejúspěšnější země.

Náš oddíl ochotně podporuje 
ukrajinské běžence, a tak jsme 
pomohli vypravit ukrajinskou 
reprezentaci na mistrovství, 
mezi nimi i nové členy naší 
školy. Nejúspěšnější žákyní se 
tak stala Maria Niemykina, která 
vyhrála technické sestavy 
i sportovní boj a odvezla si zlatý 
pohár.

Chtěli byste si také zacvičit? 
Přihlásit se můžete kdykoliv 
během celého roku. Přijďte za 
námi do našeho taekwon-do 
centra v ZŠ Campanus. Tréninky 
máme každý den, pro přesné 
časy a více informací navštivte 
web tkd.cz.

Anna Krbcová

  Předseda klubu Tomáš Kusý uvádí Helenu Novotnou do síně slávy

  Ukrajinka Maria Niemykina se 
stala novou členkou klubu
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Trh s energiemi v Evropě 
prochází restartem, proto 
je i nadále potřeba počítat 
s turbulentními cenami elek-
třiny a plynu. Uživatelé, kteří 
se nechají zlákat nabídkou 
společností nabízejících 
„výhodný“ plyn a slibujících 
nezávislost po odpojení od 
centrálního zdroje, se mohou 
velmi lehce stát rukojmí-
mi extrémních výkyvů cen 
plynu na světových trzích, jak 
se tomu stalo již v některých 
pražských částech. 

Systém dálkového vytá-
pění je stabilní a do velké 
míry i nezávislý na dodáv-
kách zemního plynu z Rus-
ka. Jeho výhodou je totiž 
flexibilita paliv, kdy může 
fungovat v rozmanitém 
energetickém mixu. Teplo 
může být vyráběno koge-
nerací při výrobě elektřiny, 
z komunálního odpadu, 
štěpky či z likvidace kalů 
anebo lze třeba využívat 
odpadní teplo z čistíren od-
padních vod. Navíc umož-
ňuje vyrábět teplo centrálně 
ve vzdálených ekologizova-
ných zdrojích a snižovat tak 
emisní zátěž ve městech.

Klimatický plán v metropoli
Velkou roli v rozhodování 
o budoucím zdraví obyvatel 
hraje způsob, jakým bu-
deme v metropoli vytápět 
své domácnosti. V Pražské 
kotlině energii rozvádí tepny 
teplárenské soustavy Praž-
ské teplárenské ze skupiny 
Veolia, které jsou napojeny na 
34 kilometrů dlouhý externí 
tepelný napáječ. Pro Prahu to 
znamená čistý vzduch a stov-
ky komínů, které nikdy nemu-
sely být postaveny. Praha je 
napojena na dálkové vytápě-
ní, které je cestou, jak splnit 
do budoucna klimatický plán, 

který do roku 2030 připravil 
a prosadil náměstek primáto-
ra Petr Hlubuček /STAN/.

Pražské tepny
Klimatický plán dává Praža-
nům záruku, že budou dýchat 
čistý vzduch a Praha bude 
zdravým místem pro život. 
Teplárenskými tepnami v hlav-
ním městě už dnes proudí 
energie do domovů, kanceláří, 
výrobních budov, škol, nemoc-
nic i úřadů. V mnoha ohle-
dech je tak naše hlavní město 
již dávno o mnoho let napřed 
i před jinými evropskými met-
ropolemi. 

„Hlavním zdrojem tepla pro 
Prahu je elektrárna v Mělníce 
ze skupiny ČEZ, která pokrý-
vá přes 90 procent potřeb 
hlavního města. Dalším je 
Zařízení na energetické vyu-
žití odpadu (ZEVO) v Maleši-
cích, které zajistí pět až sedm 
procent tepla. Naše špičkové 
zdroje pak zapínáme v době, 
kdy se teploty začnou po-
hybovat až kolem nuly,“ říká 
Martin Brůha, ředitel Pražské 
teplárenské. Teplárenskými 
tepnami tak proudí význam-
né procento energie z nerecy-

klovatelného odpadu, který 
by jinak skončil na skládkách. 
ZEVO Malešice ročně smyslu-
plně zpracuje 31 tisíc vagónů 
komunálního odpadu z celé 
Prahy a díky síti teplárenských 
tepen jím vyhřeje 20 tisíc do-
mácností a několik průmyslo-
vých areálů.

Patříme k největším
Systémy dálkového vytápění 
najdeme ve většině vyspě-
lých metropolí. Jsou klíčové 
pro splnění klimatických plá-
nů všech velkých aglomerací. 
Síť tepen zásobujících naše 
hlavní město patří k těm nej-
větším a nejvýznamnějším.

Kromě Prahy najdeme sítě 
dálkového tepla například 
ve Skandinávii. Do rozvoje 
dálkového tepla výrazně 
investovalo v posledních 
letech Dánsko, kde je tímto 
způsobem vytápěno zhruba 
50 procent všech domác-
ností, v Kodani pak dokonce 
více než 90 procent. Rozvi-
nuté jsou i systémy dálkové-
ho tepla ve Finsku, Švédsku, 
Německu, Rakousku či Itálii. 
Více se dozvíte na  
www.praha-cista.cz

V Praze dýcháme čistý vzduch 
díky tomu, že jsme zvolili  
správný způsob vytápění

 � Evropu zasáhly 
neočekávané geopo-
litické změny a pří-
má cesta k ekologic-
kému vytápění se 
velmi zkomplikovala. 
Řešení však existuje. 

Teplo proudí do Prahy z Mělníka mohutným napáječem.

O společnosti
•	 Společnost	Pražská	

teplárenská a.s., která 
se již téměř 30 let stará 
o Pražskou tepláren-
skou soustavu a dodává 
teplo a teplou vodu pro 
Prahu a její blízké okolí, 
je součástí skupiny Veolia 
Energie ČR. 

•	 Dlouhodobým	cílem	
skupiny je ekologickým 
a bezpečným způsobem 
budovat a provozovat 
energetickou infrastrukturu 
a zařízení pro města a obce. 

•	 Teplo	a teplou	vodu	dodá-
vá do 560 tisíc domácnos-
tí a průmyslových objektů. 

•	 Nabízí	chytrá	řešení	pro	
bytové domy, průmyslové 
závody a komerční areály, je-
jichž cílem je optimalizovat 
spotřebu energie, využívat 
alternativní zdroje a přinášet 
tak úsporu nákladů.

•	 V České	republice	Veolia	
působí již od počátku 90. 
let. Energetická divize 
skupiny Veolia je předním 
českým výrobcem a do-
davatelem tepla a elek-
trické energie v kogenera-
ci a je prvním nezávislým 
provozovatelem sítě 
chladu na českém trhu.
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Kultura

Princezna 
stokrát jinak 
Příspěvková organizace 
Osmička pro rodinu 
uspořádala křest nové 
knihy Tomáše Belka 
„Princezna stokrát 
jinak“. Kromě radního 
Tomáše Hřebíka (TOP 
09 + STAN) měla pohád-
ková kniha i hvězdné 
kmotry, včetně zpěváka 
Matěje Rupperta. Publi-
kace zaujme dospělé 
i dětské čtenáře, pojed-
nává totiž o tom, jak je 
důležité v sobě pěstovat 
sebelásku, umět se 
zastat sám sebe a rado-
vat se z úspěchu. (TK)

Fotosoutěž Praha 8  
ve dne v noci si 
u amatérských 
i zájmových fotografů 
získala oblibu,  
která se s každým kolem 
soutěže projevuje vyšší 
účastí, což nás v redakci 
velmi těší.
V loňském ročníku fotosoutěže 
jsme obdrželi stovky snímků 
a letos je zájem ještě vyšší. Za 
první dva měsíce soutěže jsme 
od vás získali přes dvě stovky 
záběrů. Proto i tentokrát měla 
porota, složená ze zástupců 
úřadu a profesionálních fotogra-
fů, nelehký úkol v podobě 
výběru jen jediného vítězného 
snímku. Tím se v kategorii 
mobil foto stala fotografie Blan-
ky Vrbové s ďáblickou hvězdár-
nou, která kompozici doplnila 
vycházejícím Měsícem. V kate-
gorii profi foto zvítězila se 
snímkem černobílého pandího 
podchodu na Ládví paní Krejčí-
nová. Oběma výherkyním 
gratulujeme k výhře poukázek 
do obchodu Intersport v hodno-
tě 500 Kč a již nyní se těšíme na 
další podařené snímky v květ-
novém kole fotosoutěže. 

Všem zúčastněným fotogra-
fům děkujeme a připomínáme, 
že ze zaslaných snímků uspořá-
dáme po skončení fotosoutěže 
výstavu v prostorách radnice 
Prahy 8.

FOTOSOUTĚŽ

Třetí ročník slaví úspěch
Informace a podmínky  
pro soutěžící:

Soutěžní kategorie:
Mobil foto a Profi foto
Fotografie: 
  rozlišení fotografie minimálně 

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

  do fotografií 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 
sedmkrát, soutěž trvá v období 
od března do září 2022.

  M. Krejčínová – Podchod na Ládví

  Blanka Vrbová – Hvězdárna Ďáblice

Více informací  
k fotosoutěži 
najdete zde.

Mimořádný zájem zaznamenal 
výlet Klubu přátel Libeňského 
světa po stopách slavného 
„Libeňáka“ Bohumila Hrabala 
ve Středočeském kraji. Přes 
padesátku účastníků navštívilo 
Hrabalovu vilu, naučnou stezku 
v Kersku, tamtéž ochutnali „se 
šípkovou nebo se zelím“ ve slav-
né Hájence, pivo v pivovaru 
a navštívili knihovnu 
v Nymburku.

„Vše fungovalo bezvadně 
a domů jsme přijeli se spoustou 
nových zážitků a informací 
o osobnosti Bohumila Hrabala,“ 
ocenila akci účastnice výletu 

Helena Holubářová. V obou 
destinacích obyvatele Prahy 8 
provázel spisovatel a fotograf 
Jan Řehounek.

„Pozitivní ohlas výletu je pro 
nás výzvou i na květen. Další 
podobný výlet zamíří i s ohle-
dem na výročí Operace Anthro-
poid do Panenských Břežan 
a dalších míst a druhý přiblíží 
osmičkovým občanům Hrabalo-
vy slavnosti opět v Kersku,“ 
uvedl k akci její organizátor 
a radní Michal Švarc (Patrioti). 
Více v květnovém programu 
Libeňského světa (www.liben-
skysvet.cz). (TK)

TURISTIKA

Lidé putovali  
po Hrabalových stopách
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S přicházejícím jarem se začaly probouzet 
i koncertní aktivity Dětského pěveckého 
sboru Osmikvítek, který začátkem dubna 
uspořádal za účasti všech svých oddělení Jar-
ní koncert v kostele U Salvátora na Praze 1. 

První dva dubnové týdny již patřily sboro-
vým soutěžím, při nichž Osmikvítek poměřil 
své síly s dětskými sbory z ostatních částí 
Prahy i z mimopražských regionů. Z Krajské 
soutěže dětských pěveckých sborů v Praze si 
Koncertní sbor odnesl krásné zlaté pásmo 
pod vedením sbormistryně Ivy Hennové. 
Děti zazpívaly lidové písně z Čech, Španěl-
ska, skladbu v latině, lotyštině i angličtině. 
Porota navíc udělila zvláštní ocenění písni 
Cold snap za choreografii sboru. 

Přípravná oddělení Osmikvítku reprezen-
tovala Prahu 8 na sborové soutěži Zahrada 
písní v Praze 4. Jak nejmladší Sněženky pod 
vedením Ivy Hennové, tak i starší Pampeliš-
ky vedené Veronikou Vaníčkovou potěšily 
publikum i porotu veselými písničkami 
a byly oceněny stříbrným pásmem. Zvláštní 
ocenění získala také korepetitorka Kristine 
Ayvazyan za klavírní doprovod. Na sérii 
jarních vystoupení navážou Sněženky 

a Pampelišky zpíváním na velikonočních 
trzích na Staroměstském náměstí. Dále si 
můžete užít vystoupení Koncertního sboru 
s nejmladšími Sněženkami na akcích pořá-
daných ve spolupráci s městskou částí 
Praha 8 v sobotu 30. dubna při oslavě 
čarodějnic, v neděli 22. května na Staroboh-
nickém posvícení. Celý Osmikvítek vám 
zazpívá v úterý 14. června na koncertě 
v Kulturním domě Krakov.

A. Nejedlá, L. Peničová, B. Woitschová

Květen bývá v parcích a zahra-
dách z pohledu rostlin velice 
atraktivní. Je k vidění nepřeber-
né množství květů. K těm nej-
výraznějším v tomto období 
patří pivoňky a kosatce v růz-
ných barvách a odstínech. Oba 
dva tyto rody kromě okrasy 
přinášejí i užitek. 

Pivoňky (Paeonia) jsou vytrva-
lé byliny či opadavé keře z čeledi 
rostlin pivoňkovitých (Paeonia-
ceae), kde jsou jejím jediným 
rodem. Najdeme je téměř ve 
všech oblastech severní polokou-
le, nejvíce se však soustřeďují ve 
Středomoří, na Kavkaze a v Číně. 
Většina druhů roste na stanoviš-
tích s dostatečným množstvím 
světla, vyhovují jim místa slunná 
nebo s pohyblivým stínem. 
Naopak menší skupina výcho-
doasijských lesních druhů pivo-
něk vyžaduje stín či polostín. 
Dosud bylo uznáno 35 druhů 
pivoněk. V zahradnické praxi se 
dělí na bylinné a dřevité pivoňky.

Pivoňky byly a jsou součástí 
zahrad nejen z důvodu jejich 
vysoké okrasné hodnoty, ale též 
byly hojně využívány jako 
léčivé či užitkové rostliny. 

Kosatce (Iris) patří k nejdéle 
pěstovaným okrasným rostlinám 
na evropském kontinentu. A také 
k těm nejoblíbenějším. Své 
latinské jméno získaly po řecké 
bohyni duhy. Tyto trvalky patří 
do čeledi rostlin kosatcovitých 
(Iridaceae). Většina druhů roste 
v mírném pásmu severní polo-
koule, dosud bylo uznáno více 
jak 300 druhů kosatců, které jsou 
z hlediska vzhledu a nároků 
velmi různorodé. Květy kosatců 
mají širokou škálu barev od bílé 
přes žlutou až po tmavě fialovou. 

Kosatce mají v Botanické 
zahradě Praha dlouholetou 
tradici, pěstují se tu již od roku 
1972. Sbírka pivoněk, která je 
soustředěna v expozici Pivoňko-
vé louky, se poprvé otevřela pro 
veřejnost v roce 2011. (RED)

BOTANICKÁ ZAHRADA

Něha, barvy a vůně – 
pivoňky a kosatce

ZPĚV

Úspěšné jaro pro Osmikvítek

KRÁTCE
Festival Smíření
Spolek Pod Zelenou Horou, z.s., s podporou 
Ministerstva kultury ČR, hl. m. Prahy a MČ 
Praha 8 pořádá Festival smíření, který prezen-
tuje běžně nepřístupné objekty různých církví 
a spojuje diváky prostřednictvím koncertů  
a doprovodných akcí. Koná se v neděli  
29. května od 18 hodin v karlínském kostele 
Církve československé husitské ve Vítkově 
ulici 15/12. Účinkují Michaela Katráková 
(soprán), Martin Vydra (tenor) a Soňa Vimrová 
(kytara). V rámci programu zazní skladby od 
skladatelů 20. století, kteří byli perzekuováni 
nacistickým či komunistickým režimem.

Příměstský tábor
TJ Sokol Karlín pořádá příměstské tábory pro 
děti od čtyř do devíti let, a to od 11. do 15. 
července a od 15. do 19. srpna. Konají se 
denně od 8 do 17 hodin, cena činí tři tisíce 
korun. Dětem budou představeny různé 
sporty i výtvarné aktivity po menších skupi-
nách. Jeden den se plánuje celodenní výlet. 
V případě zájmu pořadatelé chystají večerní 
dobrodružství, a to v podobě přespání 
v sokolovně s večerní hrou. Cena zahrnuje 
pět obědů v restauraci Dvorek Karlín, každý 
den dostatek ovoce, zeleniny a pitný režim. 
Kapacita tábora je 16 dětí. Případné dotazy 
posílejte na taborsokolkarlin@seznam.cz. 

  Osmikvítek vystoupí i na radničních akcích
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI 

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

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

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 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, malířské, obkla-
dačské, podlahářské a bourací 
práce. Odvoz suti zajištěn. Rekon-
strukce bytu domu, nebytových 
prostoru. Volat 606125116. 

 REVIZE ELEKTRO. Revize 
elektroinstalací, spotřebičů 
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215 
OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ ŽALUZIE-
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN 
A DVEŘÍ-SÍTĚ PROTI HMYZU 
Tel:733720950  
pavel.janci@email.cz 

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

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

 Kompletní rekonstrukce bytů. 
Zednické obklady dlažby SDK.  
Voda elektro. Tel. 608901405 
ELEKTROINSTALACE NOVÉ 
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich 
odstranění. Výměna rozvaděčů.  
Tel.: 608278778  
POLACEK.L@seznam.cz 

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

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

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

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

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

 ELEKTRIKÁŘ VESELÝ. Tel.: 602 
881 859 

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

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

 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 odvezeme cokoliv za rozumnou 
cenu. Stěhování. Tel.: 773 484 056

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

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

 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 a likvidace 
vysokých tújí, stromků a živých 
plotů. Tel.: 724006275,  
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

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

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

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

 ČISTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK, 
MYTÍ OKEN, OPRAVA ŽALUZIÍ,

 ÚKLID A VYKLÍZENÍ BYTŮ,  
DOMŮ A SKLEPŮ , ČIŠTĚNÍ 
GARÁŽÍ, Tel.: 602 835 102 
INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE

PLACENÁ INZERCE
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 ÚKLID A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA 
ZAHRAD Tel: 602 835 102

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

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

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA -  
prádlo se snadno vytáhne  
ke stropu a nepřekáží.  
Montáž: T 602 273 584

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

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

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 

 Upravte si místo pro 2 auta  
na rohu ulic Na stráži a Čertův vršek 
- dohoda. 733315138 

 Pronajmu kanceláře v Karlíně 
u metra Křižíkova 120m2 v 2. NP;  
3 místnosti, z každé vstup na 
balkon s výhledem do zahrady 
světlé prostory s kompl. zázemím, 
recepce nonstop. Tel: 728 888 111 

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

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

 KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ 
DŮM, VILU, pozemek jakkoli velký 
i spoluvlast. podíl s právní vadou, 
exekucí, nežádoucím nájemníkem. 
Formality vyřídím. I na dožití. Tel.: 
603 420 013. Koupím byt v Praze 
8, přímo od majitele. Tel.: 604 617 
788 

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

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

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

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

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

 Pedikúra (komplet 400 Kč) 
a kosmetika (komplet 600 Kč) 
Palmovka - Novákových 12 - vchod 
z ulice Heydukova, T: 608571594 

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

 20% sleva na kosmetické ošetření 
s aroma masáží obličeje a hlavy 
zdarma; lash lifting. P8 poliklinika 
Mazurska vstup B2 v přízemí tel: 
775 164 371 

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

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

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

 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY. Přijedu. 721442860 

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, 602105374, mail: tj-
sokoltroja.cz nebo přímo na trénink 
každý pátek od 16:30 Doprava bus 
112 z Čechova škola.

 VÝUKA MATEMATIKY - přijímačky 
pro žáky 5, 7, 9 tříd. Soukromé 
hodiny. Tel. 606670724

NABÍDKA PRÁCE 
 FIRMA NA ÚDRŽBU ZELENĚ 
v Praze přijme pracovníka. Náplň 
práce: ořez keřů a živých plotů, 
kácení stromů, sekání trávy. Práce 
s motorovými řeznými nástroji. 
Práce probíhá i na žebříku 
a vysokozdvižné plošině. Nutností 
je řidičský průkaz B a dobrá fyzická 
kondice. Nekuřácké pracoviště. 
Pište e-mail na: info@pvj-group.cz 

 Technik/Montér stínící techniky 
v Praze a Středočeském kraji. 

 Pracovní poměr hlavní, ŽL, 
Dohoda o provedení práce. Zájemci 
se mohou hlásit na tel. 777038000 
nebo gato@gato.cz 

 PŘIJMEME NOČNÍHO VRÁTNÉ-
HO do podzemních garáží na sídlišti 
Bohnice, vrátnice zařízená, vytápě-
ná, tv, wc, telefon, voda, lednice 
- služba 2x v týdnu+jeden víkend 
v měsíci 9.500,- na ŽL. Vhodné pro 
důchodce z okolí. Bližsí informace 
tel:283852829, 602123958 

 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

  

 

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

 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
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Zdravotní a sociální péče

rámus

V Taussigově ulici 1172/1 
v dubnu otevřela novou 
kancelář nezisková 
organizace HEWER, která 
je tuzemským největším 
poskytovatelem služby 
osobní asistence.

Organizace terénní službu 
v Praze 8 již v desítkách domác-
ností poskytuje. „Poptávka je 
ale stále vyšší, a i proto jsem 
našla řešení, jak organizaci 
usnadnit cestu k novým klien-
tům. Vyšla jsem vstříc přání 
mnoha seniorů Prahy 8, kteří 
touží setrvat v domácím pro-
středí, a rozhodla jsem se pro 
spolupráci s organizací HEWER, 
která je dlouholetým kvalitním 
poskytovatelem sociální služby 
osobní asistence,“ řekla mís-
tostarostka Vladimíra Ludková 
(ODS). 

HEWER, který už více než  
25 let pomáhá lidem, kteří by 
bez osobního asistenta nemohli 
žít v domácím prostředí, tak 
může díky nové kanceláři v ob-
jektu Prahy 8 lépe reagovat na 
rostoucí počet žádostí o tuto 
sociální službu. „Díky novému 
zázemí přímo v Praze 8 tak 
získávají senioři i pečující mož-
nost snadnější domluvy,“ dopl-
nila místostarostka Ludková.

KOMU JE OSOBNÍ  
ASISTENCE URČENÁ? 
Služba je určená každému, kdo 
chce zůstat v domácím prostře-
dí a z důvodů zdravotního nebo 
mentálního znevýhodnění se 
v běžném životě neobejde bez 
pomoci druhého člověka. Je 
vždy „šitá na míru“ podle poža-
davků a potřeb každého uživa-
tele a je určená lidem od jedno-
ho roku věku (například dětem 
s tělesným postižením nebo 

s poruchou autistického spekt-
ra, dospělým v aktivním věku 
a lidem v seniorském věku, kteří 
vzhledem k svému mentálnímu 
nebo zdravotnímu stavu potře-
bují pomoc druhého člověka 
v rámci běžného života). Asis-
tentky či asistenti pomáhají 
uživatelům služby nejčastěji při 
zajištění jídla a pití, osobní 
hygieny a péče o sebe a při 
aktivním trávení volného času.

KDE JE MOŽNÉ OSOBNÍ  
ASISTENCI POSKYTNOUT?
Asistent přijde za svým klien-
tem, kam je potřeba. Nejčastěji 
je služba poskytována v domác-
nosti, ale asistenti doprovázejí 
uživatele služby i mimo domo. 
Ve spolupráci s autodopravou 
HEWERu, která je určená lidem 
s postižením a seniorům, dopro-
vázejí asistenti HEWERu své 
klienty po celé Praze.

KDY JE MOŽNÉ  
SLUŽBU POSKYTNOUT?
Služba není limitována časem. 
Osobní asistent může přijít 
o víkendu, večer, přes den nebo 
během nočních hodin. Služba je 
i z hlediska času „šitá na míru“, 
tak jak to klient potřebuje nebo 
tak jak to potřebuje klientovo 
nejbližší okolí. Limitována je 
pouze kapacitou asistentů. 

KOLIK SLUŽBA STOJÍ  
A JAK JE HRAZENÁ? 
Aby byla služba přístupná pro 
každého, kdo ji potřebuje, je její 
maximální cena určena vyhláš-
kou. V současné době platí 
uživatel služeb HEWERu jen část 
nákladů na jejich poskytnutí, 
a to do výše 130 korun za hodi-
nu. Tuto část ceny hradí uživatel 
obvykle z příspěvku na péči. 
Zbylá část ceny je hrazená z roz-
počtů samospráv a MPSV ČR.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
Podrobnější informace najdete 
na stránkách hewer.cz, nebo 
můžete zavolat na call cent-
rum: telefon 274 781 341  
(ve všední dny 8 až 12 a 13 až 
16 hodin). (TK)

OSOBNÍ ASISTENCE

HEWER otevřel 
kancelář v Kobylisích

Sportovní den Ruky pro život
Organizace Ruka pro život o.p.s. uspořádala ve vnitrobloku Taussigo-
va sportovní den pod záštitou místostarostky Vladimíry Ludkové 
(ODS). Akce byla primárně určena pro osoby s mentálním a kombi-
novaným postižením. Zúčastnit se tak mohli jak klienti námi posky-
tovaných sociálních služeb, tak široká veřejnost. Toho využily i paní 
učitelky z adaptační skupiny pro ukrajinské děti, které nás požádaly, 
zda by se mohly akce zúčastnit i děti. Našim uživatelům se nejvíce 
dařilo u basketbalového koše, florbalové branky nebo na minigolfu. 
Děti, kterých dorazilo spousty, si užily házení koleček na cíl, přeska-
kování a přecházení překážek a mnoho dalšího. Velice děkujeme paní 
místostarostce za podporu akce a studentům z charitativního spolku 
Vysoké školy ekonomie a managmentu.  
Olga Dvořáková, vedoucí denních stacionářů Praha

Nová jídelna a tělocvična v ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí
Dětská skupina na Karlínském náměstí
Neformální diskuze o tom, co (nejen) rodiny s dětmi v Karlíně potřebují

6. května 2022, od 16 hodin

farmářské trhy na Karlínském náměstí
(v případě nepřízně počasí budou zajištěny náhradní prostory)

Kdy?

POŘÁDANÉ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
OSMIČKA PRO RODINU

SOUSEDSKÉ
SETKÁNÍ

Kde?
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Zábava

Květnová doplňovačka

Mezigenerační  
luštění pro děti

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. Tak zněla tajenka  
doplňovačky z přechozího vydání Osmičky.  
Řešení z aktuálního čísla je rovněž přísloví, jeho první část zní:  
Před Servácem není léta, po Serváci…
Na vylosované výherce opět čeká kvalitní česká detektivka.  
Znění tajenky posílejte do 10. května 2022  
na známý e-mail: vladimira.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní H. K. a J. D. a pan O. D. 

Gratulujeme.

chemická značka selenu

vysoká budova

testy

stáje pro koně

předplatitel

porušení slibu

napodobit

hrubý

rámus

druh hada

1. Vepř

2. Kopaná

3.Planeta

4.  Orgán  
čichu

5. Malý kůň

6. Česky cat

7.  Opak  
malý

8.  Anglicky  
pes

Pravidla jsou stejná, na malé výherce čeká z rukou místostarostky 
Vladimíry Ludkové (ODS) pohádková kniha O čertu Pepiášovi. 
Tajenka z minulého čísla: Zlatovláska. 
Výherci z minulého čísla: V. Š., E. K. a F. J.

Gratulujeme.

1

2

3

4

5

6

7

8

Spojit hrdinství staré  
80. let s tím současným, 
a zároveň pomáhat 
potřebným? To je úkol, 
kterého se chopil projekt 
Vlajka pro Anthropoid, 
v jehož rámci budou na 
Kobyliské střelnici 
umístěny vlaječky dárců 
symbolicky v den poslední 
vraždy související 
s likvidací Reinharda 
Heydricha.  

„Projekt připomínající hrdinství 
a osobní nasazení všech, kteří 
brání naše životy, svobodu a 
vlast, ať už v minulosti či sou-
časnosti, spolupracuje s nadač-

ním fondem REGI Base I., a jsem 
velmi ráda, že mohu všem 
potencionálním dárcům nabíd-
nout toto propojení,“ doplňuje 
místostarostka Vladimíra Lud-
ková (ODS). Ta je autorkou 
celého projektu, a také iniciátor-
kou vybudování pomínku 
operace Anthropoid.  
Více na se dozvíte na:  
www.vlajkaproanthropoid.cz.

Zmíněný nadační fond REGI 
Base I. založil Hynek Čech 
v roce 2011, a to na pomoc 
těžce zraněným novodobým 
válečným veteránům. Využil 
své osobní zkušenosti s rehabili-
tací pacientů se získaným po-
škozením mozku u nás 
i v zahraničí. 

Klientem se stal například 
vůbec první těžce zraněný voják 
z Afghánistánu Regi. Fond se 
specializuje hlavně na ty přípa-
dy, kdy zraněný i rodina ztratili 
naději a nedostali odpovídající 
nebo nejmodernější pomoc 

u nás. „Každý případ se řeší 
individuálně, a pokud není 
specializovaná rehabilitační 
nebo medicínská pomoc do-
stupná v tuzemsku, obracíme se 
na naše partnery v zahraničí 
a pacienty převážíme ke specia-
listům i letecky,“ informoval 
Čech. 

REGI Base I. dokáže zajistit ty 
nejmodernější a velmi drahé 
robotickorehabilitační pomůc-
ky. Pomáhá i v oblasti právních 
služeb, zastupuje klienty u sou-
du. Dokonce v sousední zemi 
jako první zajistil pro zraněného 
policistu a hasiče aplikaci kme-
nových buněk přímo do páteře 
a výsledky jsou fantastické. 

Prostředky na činnost fond 
z velké části získává od svých 

partnerů, společností z ČR i ze 
zahraničí. „Poslední dobou se 
nám ale daří velmi efektivně 
organizovat i výběr prostředků 
prostřednictvím sociálních sítí 
a skrze média. Naprostá většina 
lidí velmi kladně reaguje na 
naše výzvy, a hlavně na kon-
krétní příběhy zraněných vojá-
ků, policistů nebo hasičů,“ sdělil 
Čech. Co ho naopak velmi mrzí 
je, že za deset let od založení 
fondu od státu ani od Evropské 
unie nedostal ani korunu na 
svoji činnost.

Nejjednodušší je zaslat buď 
jednorázový nebo pravidelný 
příspěvek na účet nadačního 
fondu REGI Base I., a to na účet 
u Komerční banky: 
2499805359/0100, více na 
https://www.regibase.cz/daruj/. 
Podporovatelé také mohou 
zakoupit různé produkty s lo-
gem REGI Base na charitativním 
e-shopu: https://www.shop.
regibase.cz/. (TK)

VÝROČÍ

Vlajka pro Anthropoid 
spolupracuje s nadací
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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 (10. a 24. 5.)
  10:00–11:30  NJ pro mírně pokr. 

– J. Kříž 
  10:00–11:00  AJ pro středně 

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

pokr. – Ing. P. Vondráček 
  13:00–14:30  IJ pro začátečníky 

– J. Kříž 

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

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

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

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

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

– I. Kostečková

Program

KVĚTEN

2022

SPECIÁLNÍ PROGRAM:

UPOZORNĚNÍ:  
Do kurzu společenských tanců 
přijmeme nové taneční páry.

  3. 5. od 14:00  Kroužek šikov-
ných rukou – Džínové korálky  
s Mgr. Marií Neckářovou  
(náhradní termín za 26. 4.)

  6. 5. od 8:30  Patchwork  
s Mgr. Sylvou Kyselovou

  10. 5. od 14:00  Berta Suttnero-
vá rozená Kinská – přednáší Helena 
Kohoutová

  10. 5. od 14:00  Z Jinonic přes 
Butovické hradiště do Hlubočep 

– vycházka s Mgr. Karlem Pinkasem. 
Sraz ve 14 hodin u stanice metra 
Jinonice (trasa B). Délka asi 6 km.  

  16. 5. od 14:00  Tvořivá dílnička 
s Janou Vávrovou

  25. 5. od 13:30  Vycházka po 
Praze s průvodkyní JUDr. H. Barešo-
vou – přihlášení předem nutné. 
Přihlášky od prvního dne v měsíci 
telefonicky na 283 881 848 nebo 
osobně v kanceláři CAP Burešova. 

  25. 5. od 14:00  Duchovní 
beseda s Mgr. B. Tranovou

  31. 5. od 14:00  Kroužek  
šikovných rukou  
s Mgr. Marií Neckářovou

  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. 

  „Máj, lásky čas“ – hudební odpo-
ledne s Mgr. Václavem Vomáčkou 
od 14 hodin   
12. 5.  KS Křižíkova 
26. 5.  KS Bulovka 
30. 5.  KS Burešova

  Pěvecký sbor Gabriel od 18 hodin 
19. 5.  KS Burešova

  Hudební odpoledne  
s Miluší Beranovou  
od 14 hodin 
9. a 23. 5.  KS Burešova

  Mezi námi – mezigenerační 
papírová dekorace KYTIČKA  
od 13.30 hodin   
18. 5.  KS Burešova

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

Bez názvu-1   1ázvu-1   1 08.04.2022   9:43:0808.04.2022   9:43:08
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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

KVĚTEN

2022

ÚTERÝ
  17. 5., 10:00–11:30  Tvořivý šuplík (vede Mgr. V. Ludková)

ČTVRTKY 
  13:00–16:00  Pravidelná klubová setkání
  26. 5., 14:00–16:00  Mgr. Václav Vomáčka: ,,Máj, lásky čas“

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)

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

  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 páteř (vede M. Dobrovská) 
  8:00–9:00  Přístup na internet
  8:30–9:50  AJ pro pokročilé 

(vede Mgr. E. Emmerová) 
  9:00–10:00  Jóga  

(vede J. Borská) 
  9:00–11:00  Vycházka do  

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

a internetu pro mírně pokročilé  
(vede Ing. V. Košťál) – 11. 5. a 25. 5. 

  9:00–9:50  Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová) –  
4. 5. a 18. 5.

  10:00–11:00  Školička PC  
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – 11. 5. a 25. 5.

  10:00–10:50  Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová) –  
4. 5. a 18. 5.

  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) – pro objednané, 
11. 5. a 25. 5. 

ČTVRTEK  
  8:00–9:00  Harmonizační 

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

lé (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)

  13:00–13:45  Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

  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:
  2. 5. od 10:30  Pozitivní 

myšlení (přednáší L. Francírková)

  2. 5. od 13:30  Přednáška  
,,Co nepoužiješ, o to přijdeš“ 
(Mgr. Z. Vévoda)

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

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

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

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

  9. 5. od 13:30  Přednáška 
– Berta Suttnerová rozená 
Kinská (přednáší H. Kohoutová)

  11. 5. od 13:30  Bingo – spole-
čenská hra (vede I. Košťálová   
a J. Hrubá)

  12. 5. od 10:30  Háčkování 
a pletení (vede J. Novotná)

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

  18. 5. od 13:30  Klubové 
setkání – společenské hry 

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

  19. 5. od 10:00  Poradenský 
servis – Jak sepsat závěť,  
darování a dědictví  
(konzultant JUDr. Z. Kohoutová) 

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

  23. 5. od 10:30  Výtvarná 
dílna – plstění  
(vede Mgr. V. Ludková) 

  25. 5. od 13:30  Bingo – spole-
čenská hra (vede I. Košťálová  
a J. Hrubá)

  26. 5. 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.

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

PL
AC

EN
Á 

IN
ZE

RC
E

Sleva
-30% 

na kuchyňský
nábytek

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006
Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné 
na stránkách www.kuchynskastudia.cz

+
myčka

zdarma

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

11/5 st
19:30 

12/5 čt 
19:00 

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

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

03/5  út 
17:00

10/5  út 
17:00

14/5  so 
10:00

17/5  út 
17:00

19/5  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

20/5  pá 
9:00; 10:30

21/5 so 
10:00

24/5  út 
17:00 

31/5  út 
17:00

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

HVĚZDNÝ VEČER S ROBERTEM VANO.  
Se světově uznávaným módním a reklamním fotografem si bude  
povídat Jiří Vaníček. Vstupné 150 Kč/100 Kč.

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

JAK MARTIN ZACHRÁNIL TEREZKU. Hraje LD Jiskra. 
Od 3 let.

ZPÍVACÍ PÍSNIČKY S JANOU RYCHTEROVOU. 
Písničky o zvířátkách, o smíchu, o sportech, o dobrotách a zkrátka  
o všem možném dětem i celým rodinám v interaktivním pořadu zazpívá 
Jana Rychterová. Od 3 let.

JAK MARTIN ZACHRÁNIL TEREZKU. Hraje LD Jiskra. 
Od 3 let.

PROSTĚ ŽÁBA. Čím vším může projít chudák žába, než 
konečně dojde ke štěstí? Bez zbytečných slov, za radostného kvákání 
– loutková groteska z českých vodstev, hájů i měst. Hraje Divadlo  
U Staré herečky. Od 3 let.

PROSTĚ ŽÁBA

PROSTĚ ŽÁBA

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ. Hraje LD Jiskra. 
Od 3 let.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ. Hraje LD Jiskra. 
Od 3 let.

KVETEN
2022

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

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

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

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 852/10 

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ  
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na  

www.rezidencejasmin.cz 
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Servis / Inzerce

Velkoobjemové kontejnery
Lokalita Datum Čas
Zhořelecká parkoviště Albert 2. 5. 2022 14:00–18:00
Brandýská x Ke Hřišti 2. 5. 2022 15:00–19:00
K Haltýři x Velká skála 3. 5. 2022 13:00–17:00
Braunerova x Konšelská 4. 5. 2022 13:00–17:00
Burešova 4. 5. 2022 14:00–18:00
Dolákova x Hackerova x Kusého 4. 5. 2022 15:00–19:00
Dolejškova x U Slovanky 6. 5. 2022 13:00–17:00
Drahorádova 6. 5. 2022 14:00–18:00
Fořtova x Do Údolí 6. 5. 2022 15:00–19:00
Mazurská 7. 5. 2022 8:00–12:00
Řešovská x Zelenohorská 7. 5. 2022 9:00–13:00
Petra Slezáka x Urxova 7. 5. 2022 10:00–14:00
Frýdlantská 9. 5. 2022 13:00–17:00
Gabčíkova 9. 5. 2022 14:00–18:00
Havlínova x Pohnertova 9. 5. 2022 15:00–19:00
Havránkova x Šimůnkova 10. 5. 2022 14:00–18:00
Hlivická 10. 5. 2022 15:00–19:00
Gdaňská x Toruňská 11. 5. 2022 13:00–17:00
Kandertova x Lindnerova 11. 5. 2022 13:00–17:00
Ke Stírce x Na Stírce 11. 5. 2022 14:00–18:00
U Drahaně 163/9 11. 5. 2022 15:00–19:00
K Mlýnu x Chorušická 12. 5. 2022 13:00–17:00
Křivenická x Čimická 12. 5. 2022 14:00–18:00
Klecanská x Na Ládví 12. 5. 2022 15:00–19:00
Na Pecích x Chaberská 14. 5. 2022 8:00–12:00
U Sluncové x Za Invalidovnou 14. 5. 2022 10:00–14:00
Pernerova x Kubova 16. 5. 2022 13:00–17:00
Pernerova x Peckova 16. 5. 2022 14:00–18:00
Nekvasilova 16. 5. 2022 15:00–19:00
Na Žertvách x Vacínova 17. 5. 2022 13:00–17:00
Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 17. 5. 2022 14:00–18:00
Na Vartě 18. 5. 2022 14:00–18:00
Stejskalova x U Rokytky 18. 5. 2022 15:00–19:00
Pod Labuťkou x Prosecká 19. 5. 2022 13:00–17:00
U Pekařky 19. 5. 2022 14:00–18:00
Kašparovo náměstí 19. 5. 2022 15:00–19:00
Kubíkova 21. 5. 2022 8:00–12:00
Fořtova x Okořská 21. 5. 2022 9:00–13:00
Modřínová x Javorová 21. 5. 2022 10:00–14:00
Kubišova x Gabčíkova 23. 5. 2022 13:00–17:00
Mlazická 23. 5. 2022 14:00–18:00
Třeboradická x Košťálkova 23. 5. 2022 15:00–19:00
Služská x Přemyšlenská 25. 5. 2022 13:00–17:00
Třebenická x Sebuzínská 25. 5. 2022 14:00–18:00
Uzavřená 25. 5. 2022 15:00–19:00
V Zahradách x Na Sypkém 27. 5. 2022 13:00–17:00
Turská x K Větrolamu 27. 5. 2022 14:00–18:00
Tanvaldská 1 27. 5. 2022 15:00–19:00
Sopotská x Bydhošťská 28. 5. 2022 8:00–12:00
Prosecká x Františka Kadlece 28. 5. 2022 8:00–12:00
Pobřežní x U Nádražní lávky 28. 5. 2022 10:00–14:00
Písečná x Na Šutce 31. 5. 2022 13:00–17:00
Trojská x Nad Trojou 31. 5. 2022 14:00–18:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 31. 5. 2022 15:00–19:00

Lokalita Datum Čas
K Mlýnu x Chorušická 3. 5. 2022 14:00–18:00
Nad Popelářkou x Nad Strání 7. 5. 2022 13:00–16:00
K Haltýři x Velká Skála 10. 5. 2022 13:00–17:00
Na Přesypu x Pod Přesypem 13. 5. 2022 15:00–18:00
Na Pěšinách x Pod Statky 18. 5. 2022 13:00–17:00
V Nových Bohnicích x K Farkám 20. 5. 2022 15:00–18:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 22. 5. 2022 13:00–16:00
Kubišova x S.K. Neumanna 24. 5. 2022 14:00–18:00
Pernerova x Sovova 27. 5. 2022 13:00–17:00
Modřínová x Javorová 28. 5. 2022 9:00–13:00

Bioodpadové kontejnery

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
vás zve na výstavu

OD MNICHOVA K ATENTÁTU
4.–31.  5.  2022

www.praha8.cz

Otevřeno:
Po: 8:00–12:00 
   13:00–17:00
Út: 8:00–12:00  
St: 8:00–12:00 
   13:00–17:00  
Čt: 8:00–12:00
vstup zdarma

tzv.  Bílý dům
U Meteoru 6
Libeň
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Společenská rubrika

Nově 
narozené děti

Jubilea
Březen 2022

 SVATBA V BONĚ. Terénní tým Prahy 8 
organizace Bona, o.p.s., která pomáhá lidem 
se zkušeností s duševním onemocněním na 
jejich cestě k zotavení, uspořádal svatbu pro 
klientku Dagmar. Dáša trpí schizofrenií už 
od dětství, nemá žádné příbuzné a přítel 
Jaroslav je nejbližší osoba, kterou má. Tím, 
že by se vzali, Jaroslav Dášu aspoň trochu 
mohl zabezpečit. Problém byl v tom, že oba 
mají invalidní důchod, a nemohli si tedy 
svatbu dovolit. Řešením byla veřejná sbírka 
na portále na darujme.cz. Plán byl vybrat  
10 tisíc, ale nakonec, díky štědrosti dárců, 
se povedlo vybrat 13 700 Kč. Bylo tak 
možné začít se svatebními přípravami 
a nakonec se 17. 3. 2022 svatba, za nemalé-
ho přispění paní místostarostky P8, p. Mgr. 
Ludkové, na Libeňském zámečku, konala.

Všem dárcům děkujeme,  
díky nim se mohl splnit jeden sen.

Duben 2022

 Dne 1.4. oslavila krásné 95. narozeniny 
paní Františka Mikešová. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní 
spokojenosti do dalších let.

 Dne 4. dubna oslavili manželé Gabriela 
a Petr Luběnovi 25 let společného života. Do 
dalších společných let jim přejí hodně zdraví, 
štěstí a vše dobré, rodiče Jana a Pepa, synové 
Tomáš a Vojtík, Eva, Ala, Aňa i pes Žolík.

Dne 7.4. oslavili manželé Anička a Stani-
slav Drozdovi 50 let společného života, 
zlatou svatbu. Gratulujeme a přejeme hod-
ně štěstí do dalších let.

Květen 2022
 Gratulace pro paní Mgr. Libuši Zelinko-
vou, která oslaví 9. května své 80. narozeni-
ny: Milá maminko, přejeme Ti ke kulatým 
80. narozeninám pevné zdraví a životní 
pohodu. Těšíme se na tvé krásné výrobky 
z keramiky. Lucka, Iveta a Vašek, vnoučata 
Klárka, Vašek, Max a Maty a fenka Izzy.

 Dne 27.5. oslaví kulaté 90. narozeniny 
paní Marie Tillová. Hodně zdraví, spokoje-
nosti, pohody a spoustu radostí s vnuky 
a pravnuky. Přeje rodina Tillova 
a Nevoralova.

Srpen 2021
 Slezáková Emma

Říjen 2021
  Hromas 

Maxmilián

 Tomšů Patrik

Listopad 2021
 Bennani Sisa

Prosinec 2021

  Romeiro  
Arantes Rafael

 Šulc Jakub

Leden 2022
 Lesáková Julie

Únor 2022
  Dokoupilová 

Eliška

  Hartman  
Anna Barbora

 Hladká Stella

  Churaňová 
Barbora

  Kocourková 
Emma

 Hrouda Matouš

  Langerová 
Viktorie

 Lustyk Šimon

Březen 2022

 Blokešová Natálie

 Hájková Aneta

 Jedlička Jakub

  Jehličková 
Karolína

 Příhodová Sofie

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

Vážení spoluobčané,
  v případě vašeho zájmu o uveřejnění 

v této rubrice nás, prosím, kontaktuj-
te na telefonních číslech  
222 805 170 nebo 601 306 107,  
popřípadě na e-mailové adrese: 
osmicka@praha8.cz.

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

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

HUDEBNÍ DÍLNU 
pro SENIORY

• Netradiční hudební zážitek s pěveckou skupinou JOYFUL
• Hraní na nevšední ozvučné nástroje
• Doprovod moderní písně - JOYFUL zpívají, vy hrajete:-)
• 1. 6. společné vystoupení na kulturní akci před KD Ládví 

Kdy?

Co Vás čeká?

Cena? Dílny se konají zdarma!
Přihlašujte se na tereza.kristofova@mlp.cz, na čísle 

770 130 288 nebo osobně v Městské knihovně 
v Praze – v pobočce Ládví.  
Maximální kapacita dílny 15 osob

Úterky 10. 5., 17. 5., 24. 5., 
31. 5.  vždy od 18 do 19 h 

v Městské knihovně v Praze 
– v pobočce Ládví, 
Burešova 1661/2, Praha 8 

Pěvecká skupina JOYFUL ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Praze a KD Ládví pořádá

www.mlp.cz   www.jsmejoyful.cz   #jsmejoyful 
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Inzerce

Městská část
Praha 8
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Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 15.04.2022   8:24:2015.04.2022   8:24:20Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 15.04.2022   8:21:0815.04.2022   8:21:08

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

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

HLEDÁ SE 
VÁNOČNÍ STROM

VÝZVA

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v letech 2021 a 2022 na

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 22. května 2022
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

20. a 21. června 2022
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Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými 
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

 

   O letních prázdninách 
 
 

nabízíme pro všechny děti z Prahy a okolí 
příměstské tábory v Pecičce 

„Cidáčkův letní klubík“ 
denně od 8:30 do 16:30 
11. - 15.7.  a  22. - 26.8. 2022 
Připraven je pestrý a zábavný program zahrnující kreativníaktivityv klubu, 
sociální dovednosti, výlety, pohybové a ekologické hry dětí již od 5 let. 
Výše příspěvku je 2 500 Kč/týden nebo 600 Kč/den, zahrnuje oběd, 
doplnění pitného režimu a program. 
Kapacita táborů je omezena  a  proto je důležité se objednat co nejdříve:  
pecicka8@centrum.cz  

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
Peckova 277/7, Praha 8, 775 937 707, www.cidpraha8.cz 
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Gastronomie
30

Osmička
PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

Když se řekne květen, mnohým se vybaví máj, lásky čas. 
Ne tak u mě. Vybaví se mi král zeleniny – chřest. Jak my 
tuto zeleninu doma milujeme. Čekáme na květen jak na 
smilování. Na to, až konečně vyroste ten náš, český. 

Ačkoliv to mnozí ani neví, tato 
zelenina, o níž jsou dochované 
prameny již ze starého Egypta 
(2560 let před naším letopo-
čtem), se dříve hojně pěstovala 
právě v České republice. Velkou 
pěstírnou chřestu bývaly kdysi 
Ivančice. Po světových válkách, 
kdy bylo nutné zajistit výživu 
obyvatel, byl chřest vytlačen 
kaloričtějšími obilovinami. 
Naštěstí se pomalu začíná 
pěstování chřestu vracet. My 
osobně nejezdíme pro chřest do 
Ivančic, ale do Hostína u Vojko-

vic, což je z osmé městské části 
nedaleko. Co byste o chřestu 
měli vědět: tato nízkokalorická 
surovina obsahuje spoustu 
vitamínů, výborně chutná 
a snadno se připravuje. Chřest 
léčí a prospívá při onemocnění 
ledvin a močového měchýře, 
pomáhá při poruchách funkcí 
jater a žlučníku. Příznivě působí 
na srdce, krevní oběh, nervovou 
soustavu a ulevuje od bolesti 
zad. Tato chutná ingredience je 
bohatá na vlákninu a slouží jako 
vítaná prevence proti vzniku 

nádorů trávicího traktu. Díky 
dobré stravitelnosti je právem 
zařazená do šetřivých diet. 
Veškerá pozitiva ohrozí jen 
špatný způsob přípravy. 

Radek Pálka 

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Pochoutka králů a císařů. To je chřest
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  Příprava chřestu je vhodná  
i pro začínající kuchaře

Zelený chřest  
s brynzou

SUROVINY:
  800 g gnocchi 
  480 g zeleného chřestu 

zbaveného fialových konců 
  160 g brynzy 
  120 g špeku 
  sůl 

POSTUP: 
Špek pokrájejte na kostky, 
opečte dozlatova a odstavte. 
Gnocchi uvařte podle návodu 
ve vroucí vodě. Na poslední 
dvě minuty vhoďte chřest 
pokrájený na plátky či menší 
špalíky. Sceďte a zlehka osol-
te.  Gnocchi rozdělte do talířů, 
posypte hrudkami brynzy 
a polijte vyškvařeným tukem 
se slaninou.

Beseda o budoucí podobě  
sídliště Ďáblice
Spolek Krásné Kobylisy a MČ Praha 8 vás prostřednictvím radního 
Tomáše Hřebíka zvou na besedu v Kulturním domě Ládví.
Čeká sídliště promyšlený rozvoj, nebo proměna v  betonovou 
džungli? Jaké se tvoří plány na ochranu sídliště před nežádoucí 
výstavbou? Pozvání přijali odborníci na architekturu a urbanistiku,  
zástupci Městské části Praha 8 a Magistrátu hlavního města Prahy.

Procházka s architekty  
Vize sídliště Ďáblice
Krásné Kobylisy pořádají také procházku po sídlišti Ďáblice,  
na níž architekti a urbanisté představí možnou budoucí podobu  
jeho nejzajímavějších míst. Akci zakončí přátelské posezení 
v pivovaru Cobolis. Buďte u toho!

Úterý 24. května 2022
18.00 – 20.00
Velký sál KD Ládví 

Čtvrtek 19. května 2022
17.00 – 19.00 
sraz u Penny Marketu

Ilustrace principů Vize sídliště Ďáblice 
od architekta Petra Klápštěho

Více informací: 
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Zábava

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

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudokuV tajence najdete dokončení citátu Bertranda Russella,  
britského matematika, filozofa, logika a spisovatele,  
od jehož narození v květnu uplyne 150 let.  
Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto,  
že byl přesvědčen o věcech…
Správné znění tajenky z minulého čísla, citát Leonarda da Vinci:  
„Nejrychleji se rodí strach.“

Výherci, kteří získají tričko 80 let operace Anthropoid, jsou:
  Blanka Černá, Libeň
  Tomáš Uher, Bohnice
  Drahomíra Libichová, Čimice

3  vylosovaní  
výherci získají  
po dvou volných  
vstupenkách do kina Atlas.
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Inzerce

www.raduza.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 POŘÁDÁ KONCERT

S KAPELOU

Nádvoří Libeňského zámku, Praha 8, Zenklova 1/35

ČTVRTEK

14|07|2022 
od 19,00 hodin
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Prodej vstupenek zahájen od 2. 5. 2022: 
Vladislava Wildtová 606 613 390; 222 805 104, email: vladislava.wildtova@praha8.cz

LIBEŇSKÝ ZÁMEK, přízemí odbor OKSMPP, v pondělí a středu od 9 do  11 a od 13 do 16 hodin 

POKLADNA Divadla Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy, každé úterý od 2. 5. do 30. 6.: 
od 16 do 18 hodin a vždy hodinu před začátkem každého představení 

POKLADNA KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8, sídliště Bohnice od 2. 5. do 30. 6.:  
pondělí a čtvrtek od 16 do 19 hodin

Cena vstupenek  320,- Kč
PLATBA POUZE V HOTOVOSTI

Celý měsíc výstavy „Válečná propaganda – II. světová válka“ + „Anthropoid 80 - Statečnost je ženského rodu – příběhy
osmičkových hrdinek odboje“

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)

„Válečná propaganda“ – vernisáž výstavy s komentovanou prohlídkou autora
 (nutná registrace) 

3. května I 17:00 hod. 

8. května I 18:00 hod. Karel Bláha nejen maminkám – sólista Hudebního divadla Karlín (nutná registrace) 

22. května I 14:00 hod. 
21. května I 9:00 hod. Autokarový výlet na „Hrabalovy slavnosti“ do Kerska (pro obyvatele Prahy 8, registrace nutná) 

18. května I 18:00 hod. Anthropoid 80 let „Zabili jsme Heydricha“ – premiéra dokumentárního filmu s besedou tvůrců a
ukázkami dobových zbraní v podání Pavla Černého a jeho hostů (rezervace nutná)

20. května I 9:00 hod. Anthropoid 80 let - Autokarový výlet do Panenských Břežan a Staré Boleslavi (pro obyvatele
Prahy 8, registrace nutná)

1. května I 14:00 hod. Po stopách Kubiše a jeho podporovatelů Dolní Libní – sraz v Libeňském světě

Anthropoid 80 let - Vlastislav Janík - Jak proběhl atentát – komentovaná procházka + přednáška 

22. května I 13-17:00 hod. Anthropoid 80 let – Rekonstrukce příběhů hrdinů – herci Divadla Pod Palmovkou v ulicích Libně 

25. května I 19:00 hod.  Anthropoid 80 let „Příběhy vlastenců“ – předpremiéra filmu O. M. Morgensterna (nutná registrace)

24. května I 18:00 hod. Petra Rézová a její hosté– „I za okupace se hrálo a tancovalo“

27. května I 17:00 hod. Anthropoid 80 let – spisovatel Jiří Padevět komentuje záznam rekonstrukce atentátu, Thomayerovy
sady, Löwitův mlýn

28. května I 10:00 hod. Divadlo VšeMožno  - loutkové představení „O Smolíčkovi“
28. května I 21:00 hod. Anthropoid 80 let „Příběhy vlastenců“ – premiéra filmu Olivera Maliny Morgensterna, Thomayerovy

sady, letní kino

23. května I 17:30 hod. Anthropoid 80 let – přednáška Michala Švarce s promítáním v sále RoSa, Kobylisy


