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Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

FOTO 
MĚSÍCE
Princezna  
z Čimického 
háje
Vážení čtenáři,  
na tomto místě pravidelně  
zveřejňujeme nejlepší fotografii, 
které nám v dobré kvalitě zasíláte 
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 snímky zařadíme příští 
rok do fotosoutěže Praha 8  
ve dne v noci.

Autor: Jan Šejba

pomalu vstupujeme do nejkratšího měsíce v roce, teplotní 
situace nám vzhledem k cenám energií zatím přeje – snad 
nám to vydrží. Únor je pro mne měsíc, ve kterém je cítit 
blížící se jaro. Mám ho opravdu mnohem raději než tma-
vou a chladnou zimu. 

Ještě před začátkem února budeme znát nového prezi-
denta naší republiky. Toto číslo Osmičky se k vám dostane 
ještě před druhým kolem voleb, kdy se bude definitivně 
vybírat nástupce současného prezidenta Miloše Zemana. 
Přestože nejsem přesvědčený, že je přímá volba hlavy 
státu úplně vhodná pro naši zemi a její ústavní systém, 
věřím, že se nad svou volbou všichni důkladně zamyslíme 
a především volit přijdeme. Za to vám předem děkuji. 
Ocenění si také zaslouží všichni členové volebních komisí, 
díky kterým proběhlo první kolo naprosto bez problémů.

Dětem končí první pololetí a doufám, že se na vysvědčení 
objeví známky, které jim i rodičům přinesou radost a spoko-
jenost. A pokud to přece jen nedopadne úplně podle před-
stav, ve druhé části školního roku je přece příležitost všech-
no vylepšit. Letos přicházejí ihned po vysvědčení jarní 
prázdniny. Všem přeji, aby si je užili a během volného týdne 
načerpali novou energii před návratem do lavic.

Těsně po polovině měsíce nás čeká velmi oblíbený Karlín-
ský masopust. Už se na něj jako každý rok velmi těším. 
Věřím, že se stejně jako loni vydaří a že si rej masek užijí 

hlavně děti. My dospělí si pak dáme něco dobrého, poklábo-
síme se známými a sousedy a prožijeme příjemnou sobotu.

Hned po masopustu nás pak čeká nejdůležitější zasedání 
zastupitelstva v roce, jelikož se na něm bude schvalovat 
rozpočet naší městské části. I když je letos jeho sestavení 
poměrně tvrdý oříšek, jsem přesvědčen, že se nám jej po-
daří sepsat a odhlasovat v solidní podobě. V takové, která 
nám zajistí, aby „na osmičce“ všechno dál fungovalo ke 
spokojenosti vás občanů. 

Pohodový únor přeje
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Zpravodajství

Tradice Karlínského masopustu se 
píše od roku 2004 a od té chvíle 
získává stále větší popularitu nejen 
u obyvatel Karlína. U zrodu 
Karlínského masopustu stáli 
pracovníci Karlínského Spektra 
DDM hl. m. Prahy a letos pro vás 
připravili již 20. ročník, který se 
koná v sobotu 18. února 2023.

„Začínali jsme skromně. Nepotřebovali 
jsme obrovskou stage, profesionální hu-
dební aparaturu a další, dnes již nezbytné 
vybavení. Stačily divadelní praktikáble, 
pár reprobeden a nadšení organizátorů 
i vystupujících,“ vzpomíná Marie Sypalová 
z DDM Spektrum, která stála u zrodu 
masopustu. 

První ročník nebyl zdaleka tak velkolepý 
jako ty poslední, ale přesto vzbudil velký 
zájem. Hudební a divadelní program, jehož 
hlavní hvězdou byl Wabi Daněk, doplnila 
divadelní pohádka a karneval pro děti. Akci 
zakončila masopustní veselice v klubu 
Podsklepeno. Další ročníky se nesly v po-
dobném komorním duchu a na pódiu se 
objevily další hvězdy – Aleš Brichta a Bára 
Basiková. 

Návštěvníků přibývalo a původně sou-
sedská akce si žádala své změny. Prostory 
Podsklepena již nebyly dostačující, a proto 
byl celý hlavní program koncipován pouze 
ven a praktikáble nahradilo zastřešené 
pódium. Venkovní aranžmá obohatily další 
tematické prodejní stánky, pravá česká 
zabijačka a další laskominy a tekutiny. 
Novým partnerem se stala radnice Prahy 8. 
„Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na 
rozvoji Karlínského masopustu, který již 
tradičně patří k největším kulturním udá-
lostem naší městské části,“ říká radní pro 

kulturu Jana Solomonová (ANO). Jubilejní 
desátý ročník byl jaksepatří velkolepý. Celá 
akce byla zahájena slavnostním masopust-
ním průvodem, který odstartoval z Kaizlo-
vých sadů a putoval na Karlínské náměstí, 
kde pokračovalo další veselí. Průvod vedl 
povoz s živou hudbou tažený nádhernými 
koňmi, v závěsu za ním na svých dlouhých 
nohách pochodovali chůdaři, kejklíř Vojta 
Vrtek a další tradiční masky.  

Svíček na pomyslném dortu přibývalo 
a každý ročník byl plný dobrého jídla i nála-
dy a skvělých vystupujících. I letos je pro 
vás připraven bohatý program, například 
Pohřební kapela, Long Vehicle Cirkus, 
Liduščino divadlo i Děda Mládek Illegal 
Band. K příležitosti výročí se koná výtvarná 
soutěž pro děti do 15 let na téma „Ma-
sopustní maškara“. 

Přijďte v sobotu 18. 2. 2023 v maskách či 
kostýmech, stanete se tak aktivními účast-
níky již dvacetileté karlínské tradice. (RED)

TRADICE

Karlínský masopust je dvacetiletý

  Karlínské ulice budou opět plné nejrůznějších maškar

KRÁTCE
Pražská panoramata
Archiv hl. m. Prahy, Naučná stezka Bohnice-Či-
mice-Troja a Městská knihovna Praha pro vás 
připravili výstavu panoramatických fotek míst, 
která dnes už leckdy vypadají jinak. Pojďte si 
lámat hlavu, co na fotkách v knihovně v KD 
Krakov přesně vidíte. Okolí Bohnic, Troji a Čimic 
se dost změnilo, některé záchytné body ale 
zůstávají. V textové části výstavy se dozvíte, 
kdo a proč se před 100 lety do fotografování 
pražských periferií pustil.

Nový rodinný klub
V Kulturním domě Krakov se 1. února v 9 hodin 
otevře nový rodinný klub Krabík. Můžete se 
těšit nejen na herničku pro děti, ale také spous-
tu zajímavých aktivit. První z nich bude ve 
středu 8. února od 10 hodin výtvarná dílnička 
pro děti. Není potřeba se objednávat. Pravidel-
ně se jednou měsíčně bude pro maminky konat 
Dámský klub. Ten první je naplánován na  
8. února od 18 hodin, jeho náplní bude výroba 
valentýnských dekorací. 

Mraveneček v Lešenské
Mateřská škola Lešenská pořádá jednou měsíč-
ně pro rodiče a děti, kteří se chystají k zápisu do 
MŠ, Klub mraveneček. Cílem setkávání je sezná-
mení se s prostředím školy, vrstevníky a přede-
vším usnadnění adaptace. Termíny jsou průběž-
ně aktualizovány na webu školy. Přihlásit se 
můžete na e-mailu klubmravenecek@mslesen-
ska.cz. Vždy vyčkejte na potvrzení termínu 
účasti. Další nformace naleznete na stránkách 
www.mslesenska.cz/klub-mravenecek. (TK)

Co je masopust?
Jde o třídenní svátek, jakož i slavnostní obdo-
bí mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco 
jeho počátek, který nastává po svátku Tří 
králů, má pevné datum, tak jeho konec na Po-
peleční středu je závislý na datu Veliko-
noc a končí tak v rozmezí od poloviny úno-
ra do počátku března. Masopustní zvyky mají 
zřejmě původ v předkřesťanských slovan-
ských oslavách konce zimy. V původním 
smyslu jde o „opuštění masa“. Masopust pak 
představoval období hodování a veselí mezi 
dvěma postními dobami.
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Z důvodu nové výstavby byl od začátku roku ukončen 
provoz Sběrného dvora Voctářova, jehož provozovatelem 
bylo hlavní město. Od ledna se v lokalitě provádí 
přípravné a průzkumné stavební práce.

Sběrný dvůr fungoval od října 
1997 a stal se důležitou součás-
tí systému pro nakládání s ko-
munálním odpadem na území 
metropole. Ve Štorchově ulici 
byly v lednu jako náhrada opa-
kovaně přistavovány velkoobje-
mové kontejnery s obsluhou. 

Občané mohou dále za stej-
ných podmínek využívat který-
koli sběrný dvůr na území hlav-
ního města, odevzdání odpadu 
není vázáno na trvalý pobyt 

v městské části, na níž se sběrný 
dvůr nachází, ale na bydliště na 
území hlavního města.

Nejbližší sběrný dvůr pro 
občany Prahy 8 se nachází 
v ulici Pod Šancemi 444/1, 
Praha 9 nebo Ďáblické ulici 
791/89. Otevírací doba je stejná 
pro všechny sběrné dvory, tedy 
od pondělka do pátku od 8.30 
do 18 hodin (v zimním čase do 
17 hodin) a v sobotu od 8.30 do 
15 hodin. (RED)

Jaro zanedlouho zaklepe na 
dveře a každý milovník zahrady 
už si brzy začne chystat nářadí 
a semínka. Máte chuť pečovat 
o půdu a nemáte kde? Rádi 
byste si ekologicky vypěstovali 
vlastní zdravou zeleninu? Chce-
te se aktivně podílet na tvorbě 
komunity, která hledá cesty  
potravinové soběstačnosti?

Komunitní zahrada Na Polské 
nabízí velké i menší záhony, 
k dispozici máme pole ležící 
momentálně ladem o výměře 
téměř tři čtvrtě hektaru. Čeká 
na vás půda, kterou můžete 
proměnit ve svůj záhon. Nářadí 
je pro členy komunity k dispozi-
ci, nádoby s dešťovou vodou 
také. Na přípojce vody a elektři-
ny se pracuje. Můžete s přáteli 
posedět u ohně, dětem i pej-
skům poskytnout přírodní 
prostor v utajeném zákoutí 
s lesíkem a loučkou. Čas od času 
zažijete kulturní akci. 

Správcem magistrátního 
pozemku je spolek 333 údolí 
z.s., který v Čimicích řadu let 
provozuje Lesní klub Tři údolí 
s lesní školkou, komunitní 
školou, lesní družinou pro děti 
z místní ZŠ, jarním miniklubem 
a tradičními letními příměstský-

mi tábory. Komunitní zahrada 
Na Polské začala vloni vznikat 
na okraji Čimic, v sousedství 
školního hřiště, na východním 
konci ulice Na Průhonu. Kon-

taktovat nás můžete na kzna-
polske@3udoli.cz. Přijďte se 
podívat nebo přiložit ruku k dílu 
na první letošní brigádu v druhé 
polovině února.

Sledujte náš web www.3udoli.cz  
nebo profily FB/3udoli a FB/
KomunitnizahradaNaPolske.

Daniela Plocková 

ODPADY

Sběrný dvůr Voctářova skončil

KOMUNITNÍ ZAHRADA NA POLSKÉ

Co si vypěstovat vlastní zeleninu?

Ve sběrných dvorech lze odevzdat:
 objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti) 
 suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma   dřevěný odpad 
 odpad z údržby zeleně   kovový odpad 
 papír, sklo, plasty, nápojové kartony 
 nebezpečné složky komunálního odpadu 
 pneumatiky – od 25 Kč za kus podle velikosti 
 vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, 
počítače, videa…)   použitý textil, obuv a oděvy 
 použité potravinářské oleje a tuky (pouze v PET lahvích)

Nelze odevzdávat: 
 nebezpečné složky  
stavebního odpadu  
(např. asfaltová lepenka  
obsahující dehet,  
azbest apod.)

Seznam  
sběrných  
dvorů  
v Praze:

  Komunitní zahrada nabízí velké i malé záhony
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Doprava

Stavba lávky pro pěší a cyklisty, která propojí 
Holešovice a Karlín, bude dokončena na jaře tohoto 
roku. Z karlínské strany na ni bude navazovat 
i rekonstruovaná cyklostezka.

O lávce, která propojí Karlín 
a Holešovice s ostrovem Štvani-
ce, se diskutuje již více než  
20 let. Samotnou stavbu ale 
ovlivnily povodně v roce 2002. 
Původní projekt nevyhovoval 
novým nárokům na bezpečnost 
a nesplňoval podmínku bezba-
riérovosti. Podoba lávky, jejíž 
realizace se v těchto měsících 
chýlí ke konci, vzešla z archi-
tektonické soutěže z roku 
2017, do které se přihlásilo 
více než 50 architektonických 
studií. Autory vítězného návr-

hu jsou Petr Tej, Marek Blank 
a Jan Mourek.

„Samotná stavba Štvanické 
lávky začala téměř přesně před 
rokem a v současné době je na 
svém místě většina z 57 betono-
vých segmentů, ze kterých se 
lávka skládá. Průběh realizace 
projektu pravidelně kontroluje-
me a navzdory ztížené situaci ve 
stavebnictví nepředpokládáme 
žádné výrazné zdržení výstav-
by. A na jaře tohoto roku bude 
lávka v provozu. Na naší karlín-
ské straně navíc dojde k úpravě 

veřejného prostoru na přilehlém 
soukromém pozemku,“ komen-
tuje aktuální stav radní pro 
dopravu Tomáš Slabihoudek 
(TOP 09 + STAN).

Podle vyjádření náměstka 
primátora Adama Scheinherra 
(Praha sobě) ze začátku ledna se 
lávka dostává do poslední etapy, 
hrubá stavba je hotová z Karlína 
přes Štvanici a běží finální práce 
přes Vltavu do Holešovic. Po 
dokončení se stane lávka  
18. pražským mostem. Její 
délka bude 299,4 metru, boční 
rampa na Štvanici bude dlouhá 
84 metrů. Konstrukce Štvanické 
lávky je navržena z unikátního 
materiálu, vyvinutého ČVUT 
v Praze, díky kterému bude mít 
most vynikající mechanické 

vlastnosti a vysokou trvanli-
vost. Lávka bude minimalistic-
kého vzhledu, aby nebránila ve 
výhledech na město a krajinu.
„V polovině ledna jsme zahájili 
rekonstrukci posledního úseku 
cyklostezky A2 na Rohanském 
ostrově, která bude přímo 
napojena na Štvanickou lávku. 
Stejně jako předchozí úsek od 
Libeňského mostu, i zde cyklo-
stezku rozšíříme na 4 metry, 
místo současného rozbahněné-
ho mlatu a počítáme i s vybudo-
váním chybějícího veřejného 
osvětlení. Dokončení úprav 
plánujeme tak, aby lávka i cyk-
lostezka mohly sloužit občanům 
už během jara,“ doplňuje před-
seda komise pro dopravu Martin 
Jedlička (TOP 09 + STAN). (TK)

Vedení městské části ve spolupráci s měst-
skou společností THMP zařizuje instalaci 
přisvětlení na přechody, které jsou v noci 
hůře viditelné. Takových je v městské části 
stále mnoho, a pokud se nacházejí na využí-
vaných přechodech, jejich přisvětlení je 
žádoucí. V zájmu bezpečnosti chodců – 
a i jako prevence proti nehodám – se tomu 
vedení Prahy 8 intenzivně věnuje. „Přisvět-
lením přechodů se zabýváme delší dobu. 

Osobně jednám se zástupci městské firmy 
Technologie hlavního města Prahy, která se 
o osvětlení v Praze stará. Ještě letos se 
dočkáme přisvětlení přechodů na několika 
místech. Další jsou v plánu příští rok,“  
uvedl radní pro dopravu Tomáš Slabihou-
dek (TOP 09 + STAN).

Zapojit se můžete i vy. Pokud máte tipy 
na přisvětlení přechodů, posílejte je na 
e-mail tomas.slabihoudek@praha8.cz. (TK)

INFRASTRUKTURA

Výstavba Štvanické lávky finišuje

BEZPEČNOST

Počet osvětlených přechodů se zvýší
Přisvětlení přechodů v roce 2023:
  Vršní, Pod Sídlištěm
  Zhořelecká, Lodžská
  Zhořelecká, Bohnická (východ)
  Zhořelecká, Bohnická (západ)
  Lodžská, Těšínská
  Na Štamberku, Kokořínská (MČ Ďáblice)

  Podoba Štvanické lávky v průběhu stavby v lednu 2023
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Mnoho desítek odstavených vraků se poda-
řilo v posledních čtyřech letech odtáhnout 
z ulic Prahy 8. Ale i když vraky mizí, neustá-
le se objevují nové, ke kterým se jejich 
majitelé neznají. V zájmu obyvatel i měst-
ské části je se takových vozidel co nejrych-
leji zbavit, radnice ale musí postupovat 
podle platné legislativy.

Autovraky a dlouhodobě odstavená 
vozidla zabírají parkovací místa obyvatelům 
Prahy 8, komplikují pravidelné čištění ulic, 
často se stávají dočasným příbytkem pro 
bezdomovce a v neposlední řadě představu-
jí hrozbu ekologické havárie při případném 
úniku provozních kapalin. Přesto trvá 
i dlouhé měsíce, než se nahlášený automo-
bil podaří ze silnice odstranit.

„Za poslední roky se nám podařilo nechat 
odtáhnout desítky autovraků z ulic Prahy 8. 
Není to vždy jednoduché, musíme postupo-
vat podle zákona, který uvádí definici 
vraku, a i přes novelu z roku 2020, díky 
které můžeme nechat odtáhnout i vozidla, 

která mají šest měsíců propadlou STK, 
a přitom na první pohled nevypadají jako 
nezpůsobilá k provozu, trvá celý proces 
minimálně tři měsíce. Často bohužel i déle,“ 
uvádí radní pro dopravu Tomáš Slabihou-
dek (TOP 09 + STAN). Vrakem je podle 
zákona o pozemních komunikacích takové 

vozidlo, které je pro závady v technickém 
stavu zjevně technicky nezpůsobilé a obno-
vení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, 
doplnění nebo opravu podstatných částí 
mechanismu nebo konstrukce silničního 
vozidla. Podstatnými částmi mechanismu 
se myslí například motor nebo část karose-
rie. Ulomená zrcátka, vypuštěný vzduch 
v pneumatikách nebo rozbitá skla tedy dle 
zákona z vozidla vrak nedělají.

„Ačkoli nejde zařídit odstranění autovraků 
z našich ulic ze dne na den, snažíme se při 
každém nahlášení takového vozidla postu-
povat co nejrychleji. Velmi nám pomáhají 
občané Prahy 8, kteří na radnici posílají 
fotografie ‚podezřelých‘ automobilů a my tak 
můžeme obratem iniciovat potřebné šetření 
na místě,“ dodává předseda komise pro 
dopravu Martin Jedlička (TOP 09 + STAN).

Pokud i vy víte o nějakém autovraku ve 
vašem okolí, pošlete prosím jeho pozici 
a ideálně i fotografii na e-mail martin.jedlic-
ka@praha8.cz. (TK)

PARKOVÁNÍ

Ulice a chodníky nejsou vrakoviště

 Jeden z vraků v Trojské ulici, který se 
podařilo v nedávné době odtáhnout

Vyhrazenými jízdními pruhy pro autobusy MHD budou 
moci od jara jezdit skútry a motocykly. Záměr schválil 
silniční správní úřad magistrátu. Důvodem zavedení 
změny je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. 

Vyhrazené „buspruhy“ využíva-
jí kromě autobusů také policis-
té, strážníci, záchranáři nebo 
taxikáři a na některých místech 
jsou určeny i cyklistům.

 
BEZPEČNĚJŠÍ PROVOZ 
A MÉNĚ AUT
„Povolení jízdy v buspruzích 
považujeme za logický krok, 
proto tuto změnu vítáme. 
Alespoň trochu tím podpoříme 
řidiče skútrů, kteří v provozu 
nezabírají příliš mnoho prosto-
ru a nezpůsobují kolony. 
Každý skútr nebo motorka pak 
znamená, že na ulicích je 
méně aut, což je výhodné pro 

všechny,“ vysvětlil Tomáš 
Slabihoudek (TOP 09 + STAN), 
radní pro dopravu. Motocyk-
listé a řidiči skútrů využívali 
tyto pruhy k předjíždění kolon 
a poté se řadili zpět do pruhů 
mezi auta. Tyto manévry, 
často nebezpečné, nové opat-
ření omezí, čímž se sníží riziko 
nehod. Bezpečnost se zvýší 
i pro cyklisty, protože je moto-
cykly a skútry nebudou ohro-
žovat zmíněným přejížděním 
mezi pruhy. Cyklisté budou 
zároveň počítat s tím, že v pru-
zích jezdí i motorky a skútry. 
Plynulosti provozu autobusů 
ve vyhrazených pruzích se 

nové opatření nedotkne, 
protože rychlost motocyklů je 
srovnatelná s autobusy.

 
POČET BUSPRUHŮ ROSTE
Po celé Praze je aktuálně celkem 
66 kilometrů buspruhů. Za 
poslední rok přibyly více než 
čtyři kilometry. V Praze 8 jsou 
vyhrazené pruhy v ulicích 
Horňátecká, Čimická a několik 
dalších krátkých úseků. V ně-
kterých jiných městských čás-
tech ale v nedávné době vedení 
města počet těchto pruhů vý-
razně rozšířilo.

V některých vyhrazených 
pruzích můžou jezdit mimo 

vyhrazené časy i řidiči automo-
bilů. „Ohledně autobusových 
pruhů jsme měli s vedením 
města spor, protože Praha 
v nich chtěla zakázat jízdu 
automobilů úplně. V některých 
úsecích přitom můžou autobu-
sovými pruhy jezdit i řidiči aut 
například o víkendu. Rušit tento 
režim nám připadalo zbytečné 
a zastupitelstvo Prahy nám dalo 
za pravdu. V této věci máme ale 
s vedením Prahy shodu, není 
důvod, aby řidiči skútrů nemoh-
li tyto pruhy využívat,“ konsta-
toval Martin Jedlička (TOP 09 + 
STAN), předseda komise pro 
dopravu. (TK) 

NOVINKA

V pruzích pro 
autobusy pojedou  
i skútry a motorky

  S vedením města se v této věci shodujeme, říká Martin Jedlička
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Územní rozvoj

Vedení hlavního města 
Prahy letos rozhodne 
o budoucnosti 
Metropolitního plánu. 
Tento nový územní plán 
přinese regulaci výstavby 
a stanoví podmínky 
rozvoje městských čtvrtí. 

Balíček 539 připomínek zpraco-
val tým architektů pod vedením 
místostarostů Jiřího Vítka  
(Patrioti) a Tomáše Hřebíka 
(TOP 09 + STAN). Na loňském 
červnovém zastupitelstvu byly 
schváleny a nyní se požaduje 
jejich zapracování. Hlavní 
nedostatky jsou podle radnice 
Prahy 8 u aktuální pracovní 
verze především v tématech 
veřejné vybavenosti, dopravní 
infrastruktury a zeleně. 

„Veřejná vybavenost musí 
odpovídat navrhovanému 
rozvoji lokalit a zajistit kvalitní 
život jejich obyvatel. Například 
na Rohanském nábřeží má 
vyrůst nová základní škola, na 
kterou jsme uspořádali architek-
tonickou soutěž. Metropolitní 
plán v současném návrhu nevy-
mezuje v lokalitě plochy občan-
ské vybavenosti, a tudíž tam 
negarantuje umístění nové 
základní školy a mateřských 
škol. Umístění školy je přitom 
v tomto rozvojovém území 
naprosto klíčové,“ říká místosta-
rosta pro strategický rozvoj 
Tomáš Hřebík. Podle něj je třeba 
se v Metropolitním plánu také 
věnovat komplexně důležitým 
tématům, jako jsou architekto-
nické a urbanistické hodnoty, 

principy srozumitelnosti a před-
vídatelnosti. „Původní územní 
plán je již zastaralý a je nutné ho 
aktualizovat. Metropolitní plán 
by měl reagovat na aktuální 
požadavky města a jeho obyva-
tel. Důležitým faktorem je za 
Piráty hlavně ochrana zelených 
ploch, kterých rychle ubývá, 
a důraz na zachování občanské 
vybavenosti,“ říká člen komise 
pro územní rozvoj Karel Ptáček 
(Piráti).

Návrh Metropolitního plánu 
též nedostatečně řeší dopravní 
otázky. Praha 8 má výhrady 
u tramvajové dopravy, připravo-
vaných mostů přes Vltavu a ur-
čení vhodných míst pro P+R 
parkoviště. „Metropolitní plán 
musí počítat s prodloužením 
tramvajové trati do Letňan, což 
už magistrát odsouhlasil, 
a z Bohnic do Dolních Chaber. 
Důležitá je i stavba nových 
mostů pro kolejovou a silniční 

dopravu. Konkrétně mostů 
z Karlína do Holešovic a z Podba-
by do Troji. A konečně u dopravy 
požadujeme, aby nový územní 
plán navrhl plochy pro zřízení 
parkovišť P+R u stanic veřejné 
dopravy, jako součást systému 
záchytných parkovišť u železnič-
ních stanic a zastávek. Parkoviš-
tě P+R jsou totiž jedním z důleži-
tých prostředků, jak řešit 
dopravní zátěž tvořenou dojíž-
děním ze Středočeského kraje,“ 
shrnul radní pro dopravu Tomáš 
Slabihoudek (TOP 09 + STAN).

MČ Praha 8 podala také řadu 
konkrétních připomínek k jed-
notlivým lokalitám. Za její 
vedení je představí místostaros-
ta Tomáš Hřebík:

PRAŽSKÝ OKRUH  
A ČIMICKÁ RADIÁLA
Při vedení Pražského okruhu na 
severu Prahy musí být minimali-
zovány vlivy dopravy na klidnou 
krajinu a život místních obyva-
tel. Proto je nutné na prvním 
místě tunelové řešení. Chceme 
prověřit i stavbu zcela nové 
Čimické radiály, která by vedla 
celá v tunelu. Odlehčila by 
extrémně zatěžované ulici 
V Holešovičkách. Napojení 
Pražského okruhu na Čimickou 
a Proseckou radiálu přinese lepší 
život obyvatelům Bohnic, Čimic, 
Kobylis, Dolních Chaber a Libně.

ZAHLOUBENÍ HOLEŠOVIČEK
Hlavní město by mělo garantovat 
možnost zahloubení Severojižní 

magistrály v úseku ulice V Hole-
šovičkách. Cílem je návrat ob-
služné komunikace městského 
charakteru na povrchu, s výhle-
dem návratu tramvají do histo-
rické trasy v této ulici. 

ČIMICKÝ HÁJ
Celoměstským zájmem by měl 
být jeho rozvoj jako lesoparku 
koncentrujícího sportovní 
a rekreační aktivity. Proto chce-
me, aby měl cyklistické propoje-
ní. Musí u něj být také prostup-
nost do údolí Vltavy, 
k Ďáblickému háji a Drahaňské-
mu údolí.

SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE
Požadujeme, aby nový územní 
plán respektoval již schválené 
koncepční dokumenty. V tomto 
případě se jedná o Vizi sídliště 
Ďáblice, na jejímž zadání spolu-
pracovala Praha 8 s místním 
spolkem Krásné Kobylisy. Sta-
novuje ochranu hodnot sídliště, 
nenavyšování podlaží na Vče-
lách či žádné zahušťování v ob-
lastech Žernosecké a parkoviště 
u Taussigovy ulice. (TK)

Všechny připomínky najdete zde: 

METROPOLITNÍ PLÁN

Radnice má zásadní připomínky

  Veřejná vybavenost musí odpovídat navrhovanému rozvoji lokalit, říká místostarosta Tomáš Hřebík

  Radnice Prahy 8 tlačí na zahloubení ulice V Holešovičkách
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Bezpečnost

MAUGLÍ

Vstupné 70 Kč

divadlokh.cz
Rezervace na:

284 681 103

Divadlo u staré herečky.

18. 2. 2023
v 10 hodin

V poslední době raketově 
roste počet podvodů na 
internetu, a to i v Praze 8. 
Nejčastěji se s podvody 
můžeme setkat na online 
bazarech a tržištích, jako 
je Sbazar, Bazoš, Vinted 
nebo Facebook 
Marketplace.

Podvodníci se zde vydávají za 
zájemce o vámi inzerované zboží 
a kontaktují lidi s tím, že by rádi 
provedli platbu prostřednictvím 
platebních bran známých do-
pravců (například Zásilkovna, 
GSL nebo DPD). Obvykle vás 
mohou oslovit přes WhatsApp 
nebo Messenger s tím, že koupí 
nabízené zboží. Po krátké výmě-
ně zpráv se vás snaží přesvědčit, 
že peníze uložili u kurýrní služ-
by, která si pro zboží přijede. 
Stačí prý kliknout na odkaz, 
vyplnit údaje a tak dále.

Pokud na těchto stránkách 
zadáte údaje o své kartě nebo 
k bankovnímu účtu, pustíte 
útočníky ke všem svým finan-
cím, které na účtu máte. Někdy 
jsou podvodníci ještě drzejší 
a pošlou i odkaz, který od pro-
dávajícího vyláká také přihlašo-
vací údaje do internetového 
bankovnictví, a hned vám 
zablokují přístup. Zde mohou 
být škody skutečně katastrofál-
ní. Jsou případy, kdy na vašem 
účtu na pár kliků získají půjčku 
v řadech stovek tisíc korun. 

Lidé, kteří se s tímto podvo-
dem setkali, se shodují na něko-
lika podezřelých znacích. Faleš-
ní kupující většinou projevují 
zájem o dražší kousky, příliš se 
nezajímají o stav ani kvalitu 
zboží a velmi spěchají na platbu. 
Vyšetřování, účinnou obranu 
i šanci na návrat peněz bohužel 
často komplikuje fakt, že jde 
o organizovanou činnost ze 
zahraničí. Drtivá většina finanč-
ních prostředků pocházející 
z kybernetické majetkové trest-
né činnosti je přeposílaná do 
zahraničních peněžních institu-
cí nebo okamžitě převedena na 
některou z kryptoměn.

„Bohužel, nárůst podvodů 
přes internet je tak vysoký, že 
vás prosím, abyste o této pro-
blematice co nejvíce hovořili 
v rodině i mezi přáteli a došlo 

k co největší informovanosti 
o tomto problému,“ vyzývá 
radní pro bezpečnost a mís-
tostarosta Jiří Vítek (Patrioti pro 
Prahu 8). (TK)

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

Podvody vás mohou stát statisíce
Rady, jak se nenapálit:
  je-li to možné, projděte si nejdříve recenze kupujícího nebo prodáva-

jícího. U e-shopů jsou dobrým pomocníkem ověřená hodnocení na 
webech jako Heureka, u nepodnikatelů třeba na Aukro.cz.

  nenechte se od cizích lidí dotlačit do způsobů placení, které neznáte. 
Při prodeji preferujte osobní předání, případně dobírku nebo bankov-
ní převod.

  nikdy nikomu nedávejte jakékoliv informace o své platební kartě 
a jejích bezpečnostních prvcích. Když od vás někdo chce nakoupit, 
stačí, aby znal jen číslo vašeho účtu a částku, kterou vám má poslat.

  pro internetové platby neznámým prodejcům (nikdy ne kupujícím) 
když tak používejte kartu, na které nemáte příliš peněz navíc. Ideální 
je jednorázová virtuální karta, jejíž čísla využijete jen pro jedinou 
platbu (pro další se vygenerují jiná).

  pokud vám přijde nějaký odkaz s výzvou k platbě nebo zadání citlivých 
údajů, zbystřete. Obvykle se jedná o falešné stránky, které se velmi 
často tváří jako oficiální. Podvodníci zneužívají názvy i loga společností. 
Prozradit může špatná čeština, nelogičnosti a především odlišná 
doména (adresa nahoře). Například u Zásilkovny podvodníci používají 
domény https://zasilkovna-cz, https://zasilkowna.com, https://zasilkov-
na.su, http://zasilkovnapobocky.cz, https://zasilkovna-cz.seznam-spay.
com/cash86221xxx, https://3deal.site/zasilkovna/info. U Sbazaru si 
vymýšlejí rovnou fiktivní služby, jako třeba Sbazar kurýr nebo Sbazar 
Pay. Snadno si přitom můžete ověřit, jakou oficiální doménu daná 
společnost skutečně používá a zda takové služby nabízí.

  už jste takový formulář vyplnili? Rychle kontaktujte svou banku 
a zablokujte platební kartu. Nenechte se uklidnit tím, že vám zatím 
žádné peníze z účtu nezmizely, přestože jste údaje zadali už před 
nějakou dobou.

O podvodu informujte i policii. Prověřování a vyšetřování takové 
trestné činnosti je sice zdlouhavé, a ne vždy musí vést k dopade-
ní pachatele, přesto může pomoci třeba zabránit dalším podvo-
dům. Zvýšit šanci na dopadení můžete i tím, že čin ohlásíte ihned.

ZDROJ: POLICIE ČR A PENÍZE.CZ

  Neuvážené rozhodnutí  
vás může přijít draho
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Fórum

Co uděláte 
v tomto 
volebním 
období pro to, 
aby občané 
Prahy 8 neměli 
pocit, že jejich 
problémy jsou 
přehlíženy?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 
8ŽIJE  
A PRAHA SOBĚ

Problémy jsme 
nepřehlíželi,  
a ani nebudeme
Otázka z pera Osmičky žije – Pra-
ha sobě je celkem příznačná pro 
opoziční uskupení, které povážli-
vě tápe v tom, co má stát, magist-
rát či městská část v kompetenci. 
O to agresivněji a nevybíravěji 
vystupuje již od roku 2018 proti 
koalicí vedené radnici. To však 
hodnotit nechci a nebudu, je 
samozřejmě právem každé 
opoziční formace zvolit si svůj 
způsob jednání a vystupování. 
Výsledkem v nedávných volbách 
však bylo pouhé třetí místo 
a prakticky nulový potenciál pro 
dohodu s ostatními zastupiteli. 

Po celé minulé volební období 
jsme problémy rozhodně nepře-
hlíželi. Vždy jsme se snažili najít 
řešení. A budeme v tom i nadále 
pokračovat, abychom si zaslou-
žili podporu našich spoluobča-
nů, kterou nám vyjádřili u vo-
lebních uren, a umožnili nám 
tak obhájit volební vítězství.

Praha je však specifická, 
s hodně záležitostmi radnice 
městské části nepohne, pokud 
není vůle na úrovni vedení 
hlavního města. Vezměme si 
například stav některých ulic, 
které bez výjimky vlastní hlavní 
město a „stará“ se o ně pro-
střednictvím své organizace 
TSK. Víme sami dobře, v jakém 
jsou stavu, i naši občané si často 
stěžují. Proto rada přijala usne-
sení, kterým žádá vedení Prahy 
o urgentní rekonstrukce vyjme-
novaných ulic. Bez vstřícného 
přístupu magistrátu a konkrétně 
Prahy sobě, která má i několik 
měsíců (!) po volbách dopravu 
pod sebou, to však nepůjde.

Máme za sebou volební obdo-
bí, které se kvůli pandemii 
a nekonečným nouzovým sta-
vům stalo tím nejtěžším, které 
jsem jako dlouholetý zastupitel 
zažil. Nyní jsme vstoupili do 
dalšího, které se minimálně na 
začátku jeví jako neméně obtíž-
né, ale jsem přesvědčen, že i to 
zvládneme. Problémy řešíme 
a řešit budeme. 

Jsme tady  
pro všechny 
občany Prahy 8
Jako zastupitelé hnutí ANO 
pracujeme pro občany městské 
části Praha 8 na radnici již od 
roku 2014 a nikdy jsme nepře-
hlíželi problémy a trápení obča-
nů osmého obvodu. Naopak, 
vždy jsme se snažili s občany 
komunikovat, a pokud byla 
z jejich řad vznesena připomín-
ka, návrh nebo upozornění na 
konkrétní problém, věnovali 
jsme se těmto podnětům. 

Stejně tak to budeme dělat 
nadále, protože naším cílem je 
právě spokojený občan a sou-
sed. Přejeme si občany, kteří 
vnímají Prahu 8 jako příjemné 
místo pro život a cítí se zde 
bezpečně. Pracujeme pro obča-
ny spokojené se školkou a ško-
lou, do které chodí jejich děti. 
Nepřehlížíme občany, kteří ve 
své městské části rádi tráví svůj 
volný čas, sportují či navštěvují 
kulturní a společenské akce. 
Pracujeme pro sousedy, kteří 
ocení investice do infrastruktu-
ry, zeleně a životního prostředí 
ve svém okolí. 

Pracujeme pro všechny obča-
ny Prahy 8 a uděláme maximum 
pro to, aby se nikdo necítil pře-
hlížený. Jsme připraveni se 
věnovat každému, kdo to bude 
potřebovat. Kontakty na všechny 
zastupitele hnutí ANO je možné 
nalézt na www.praha8.cz/ 
Zastupitelstvo-mestske-casti-
-Praha-8.html.

Jsme tady pro vás, pro občany 
Prahy 8, neváhejte se na nás 
kdykoliv obrátit. 

Naslouchat  
a sloužit

V politice nejsme zas tak dlou-
ho, abychom si troufli říct, že 
známe recept na všechno, že 
všemu rozumíme a všude jsme 
byli dvakrát. Nejsme v ní zase 
ani tak krátce, abychom nevědě-
li o věcech, které tu nefungují 
a fungovat by měly. 

Ze všeho nejdůležitější je 
důvěra občanů ve stát, potažmo 
tedy městskou část. Důvěra v to, 
že na každý e-mail přijde odpo-
věď. Důvěra v to, že každý 
výtluk bude opraven a každý 
kus veřejného prostranství 
opečováván. V neposlední řadě 
také důvěra, že když se chystá 
cokoliv, co se občanů týká, bude 
to s nimi předem a transparent-
ně projednáno – ať už jde o la-
novku do Bohnic či výstavbu 
v Karlíně. 

To, že tu spousta věcí nefun-
guje už snad od nepaměti, může 
vést k dojmu, že MČ je tu jen od 
toho, aby posekala trávu, roz-
prodala majetek a o Vánocích 
rozsvítila stromečky. Co hůř, 
část politiků v tomto omylu 
skutečně žije. Problémy občanů 
jsou přehlíženy, vše jede samo-
spádem a jen na údržbu. 

Politika, to je služba obča-
nům. Pracovat pro vás musíme 
nejen my zastupitelé, ale i celý 
úřad a další organizace P8. 
Začíná to kvalitními MŠ a ZŠ, 
o které se jejich zřizovatel stará 
a podporuje je. Dále pokračuje 
vstřícným, spravedlivým a hlav-
ně fungujícím úřadem, který 
chrání zeleň, nedopustí pře-
mrštěnou výstavbu a kultivuje 
veřejná prostranství. 

Chceme-li budovat důvěru 
občanů, musíme je co nejvíce 
zapojit, komunikovat a vysvět-
lovat. Proto usilujeme o obno-
vu participativního rozpočtu, 
kdy si občané přímo sami 
rozhodují, na co půjdou peníze 
a co je třeba zlepšit. Tou nejdů-
ležitější změnou je ale změna 
myšlení – místo rutiny a samo-
spádu kompetentní řízení věcí 
veřejných.

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

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

Ondřej Gros
starosta  
MČ Praha 8

Jana Solomonová 
radní  
MČ Praha 8

Ondřej Buršík 
zastupitel  
MČ Praha 8

ODS ANO 8ŽIJE A PRAHA SOBĚ



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ÚNOR 2023   www.praha8.cz 11

Naším cílem je 
maximální důraz 
na zapojování 
veřejnosti  
do správy věcí 
veřejných
Jedním ze základních kamenů 
politiky České pirátské strany 
jako liberální a středové strany 
je důraz na maximální zapojení 
veřejnosti do rozhodování a do 
správy věcí veřejných. Věříme 
tak, že nejsme těmi, kdo by 
pocity přehlížení u našich spo-
luobčanů vyvolával. 

Každý občan, nejen naší 
městské části, nás může kdyko-
liv se svými starostmi, ale i ná-
pady a podněty kontaktovat 
buď prostřednictvím našich 
osobních kontaktů uveřejně-
ných na webu https://praha8.
pirati.cz/ nebo prostřednictvím 
společného zastupitelského 
e-mailu pirati@praha8.cz. Velmi 
rádi také vždy všechny přivítá-
me na schůzích našeho místní-
ho sdružení Pirátů Prahy 8, 
o kterých vždy informujeme 
v našem otevřeném kalendáři.

Participativní nebo také účast-
nickou demokracii snažící se 
o maximální zapojení občanů do 
politického a veřejného života 
podporují Piráti ve všech obcích, 
v nichž se na správě věcí veřej-
ných podílí. Tato forma demo-
kracie má podle našeho názoru 
pro rozvoj obce řadu pozitivních 
efektů, zvyšuje míru zájmu 
obyvatel o dění v obci a jejich 
zapojení i v jiných společných 
aktivitách, posiluje sounáležitos-
ti místní společnosti, zefektivňu-
je komunikaci obecních úřadů 
s občany a může předcházet 
nedorozuměním mezi občany 
a jejich zástupci. 

V tomto volebním období, byť 
z opozičních lavic, se budeme 
snažit o znovuoživení projektu 
participativního rozpočtu, který 
probíhal v naší městské části 
v letech 2017 a 2018 a dokon-
čení zapojení naší městské části 
do projektu Cityvizor. 

Spolupracujeme 
s aktivními 
občany, 
komunikujeme se 
všemi
Nemyslíme si, že většina obča-
nů Prahy 8 má z uplynulého 
volebního období pocit, že jsou 
jejich problémy přehlíženy. 
Naopak, problémy občanů 
řešíme každý den. Principy, 
kterými se koalice Společně pro 
Prahu 8 – TOP 09 a STAN dlou-
hodobě řídí, jsou: kvalitně 
informovat širokou veřejnost 
a spolupracovat na lokálních 
problémech s aktivními občany.

V posledních letech jsme 
hodně úsilí věnovali územnímu 
rozvoji a dopravě. Máme připra-
vený projekt nového náměstí 
Bohumila Hrabala, který se už 
brzy začne realizovat. Pracuje-
me také na zvýšení kvality 
života na sídlištích, ať už zabrá-
něním jejich zahušťování, 
rozšířením možností volnočaso-
vých aktivit nebo zvýšením 
počtu parkovacích míst. Nic 
z toho by nebylo možné bez 
úzké spolupráce s místními 
spolky, jimž chceme znovu 
poděkovat. Nemusí jít ale jen 
o spolupráci se spolky či zástup-
ci SVJ a bytových družstev. 
Kontakty našich zastupitelů 
jsou na webu Prahy 8 veřejně 
dostupné a díky podnětům 
aktivních občanů se nám prů-
běžně daří například opravovat 
chodníky, vozovky či odtahovat 
vraky, neboť za Prahu 8 neustá-
le tlačíme na dotčené organiza-
ce hlavního města (zvláště 
TSK), aby v těchto podnětech 
konaly.

Neváhejte se na nás obracet 
v oblastech dopravy, územního 
i strategického rozvoje, rozvoje 
sídlišť, školství, kultury i které-
koli jiné oblasti: 
martin.jedlicka@praha8.cz,  
tomas.slabihoudek@praha8.cz, 
tomas.hrebik@praha8.cz, 
hana.novotna@praha8.cz, 
tomas.tatransky@praha8.cz. 
Těšíme se na spolupráci!

Zastupitel 
musí občany 
zastupovat 
a důstojně sloužit

Vždy odpovědět, zvednout 
telefon a především si vyslech-
nout svoje sousedy, ať jste 
v kanceláři nebo venčíte psa. 
Jednou jsem zastupitel a tak 
zastupuji svoje voliče. Mnoho 
„političek“, „politiků“ je pře-
svědčeno, že stačí dávat líbivé 
fotky na sociální sítě, nebo 
naopak dávat na sociální sítě 
manipulativní lži a věřit, že to je 
práce zastupitele. Ale je to jen 
falešnost. 

Radnice to jsou především 
lidé a ti musí důstojně sloužit 
a poskytovat informace. Velmi 
důležité je především informo-
vat občany, že každá gesce má 
svého odpovědného úředníka 
nebo politika. Přesto ač každý 
den dostávám dotazy na problé-
my, které jsou v kompetenci 
někoho jiného, je mojí povin-
ností zastupitele občanům 
odpovědět nebo zprostředkovat 
možnou odpověď. Vím, že 
občana oprávněně nezajímá, že 
díry ve vozovkách jsou v kom-
petenci vlastníka komunikace, 
tedy hlavního města. Mojí 
povinností je hlavní město tlačit 
k opravě. Nebo se postavit proti 
zahušťování sídlišť, ač jste třeba 
sám proti všem. Nebo se nám 
v minulém volebním období 
podařilo prosadit výstavbu nové 
školy, vyřešit torzo rozestavěné 
Palmovky, nastartovat sen 
mnoha mladých sportovců 
s výstavbou nové sportovní 
haly, ale především udržet 
zdravé finance. 

Já a moji kolegové z Patriotů 
jsme tu pro všechny, protože my 
si skutečně nehrajeme na něja-
kou ideologickou politiku. My 
tu žijeme a máme Prahu 8 
skutečně rádi. Vždy jsme tu pro 
vás.

Budeme 
hledat shodu 
v důležitých 
tématech

Do jisté míry to závisí na tom, 
do jaké pozice se při povoleb-
ních jednáních konkrétní zastu-
pitel dostane. Pokud je členem 
politického subjektu, který je 
v Radě zastoupen, podílí se jak 
na strategickém výhledu další-
ho směřování výkonu samo-
správy, tak na denním rozhodo-
vání o jejím naplnění. Pokud 
patří do tzv. opoziční části, je 
jeho úkolem upozorňovat na 
kroky a rozhodnutí vládnoucí 
koalice, která podle jeho názoru 
občanům ku prospěchu nejsou. 
A hlavně přicházet s vlastními 
náměty a návrhy.

Koalice SPD a Trikolora patří 
právě do této druhé skupiny, 
což podstatně determinuje naše 
možnosti, jakým směrem napřít 
síly, aby občané a zejména naši 
voliči neměli pocit, že jsou 
opomíjeni. To znamená, že 
budeme především hledat 
reálně dosažitelnou širší shodu 
na tématech, která považujeme 
za důležitá právě pro řešení 
problémů občanů. 

Takovým tématem, které 
jsme otevřeli už na minulém 
jednání zastupitelstva, je obsa-
zenost obecních bytů. Městské 
části zůstal stále ještě jistý počet 
obecních bytů v jí svěřených 
nemovitostech, které z různých 
důvodů neprošly privatizací. Ty 
by měly být co nejdříve využity 
a nabídnuty občanům k proná-
jmu. V současné krizi bydlení se 
může jednat o řešení bytové 
otázky jak pro například mladé 
rodiny, seniory či lidi po rozpa-
du manželství. A to i proto, že 
jde často o byty spíše nižších 
standardů, tudíž lze za ně jen 
obtížně požadovat vysoké 
nájemné. Věřím, že podobných 
témat najdeme více.

Jakub Jiran 
zastupitel 
MČ Praha 8

Tomáš Slabihoudek
radní  
MČ Praha 8

Jiří Vítek 
místostarosta  
MČ Praha 8

Václav Musílek, 
zastupitel  
MČ Praha 8

PIRÁTI TOP 09 A STAN PATRIOTI SPD A TRIKOLORA
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Rozhovor

Nestřílí důležité góly ani je nepřipravuje přihrávkou. 
Přesto si bez drobného chlapíka se zvučným hlasem 
návštěvu třetiligové Admiry nedokážou fanoušci 
představit. Aleš Pivoda je už třicet let spojen  
s klubem z Kobylis. 

Funguje jako hlasatel, píše 
články pro klubový web a stíhá 
připravovat i předzápasové 
programy s pečlivostí sobě 
vlastní. Zcela jistě se tak řadí 
mezi klubové legendy. Před 
několika týdny oslavil 
sedmdesátku.

 Co vás jako první napadne, 
když se řekne Admira?
Že je to právě třicet let, co v klu-
bu jsem. Zrovna jsem si říkal, jak 
by vypadala ideální jedenáctka 
za tu dobu, co v Admiře jsem.

 Hráčů jste musel zažít stovky. 
Asi taková skladba sestavy 
nebyla jednoduchá. Povedlo se 
vám to?
Je pravda, že bych takových 
jedenáctek mohl sestavit klidně 
pět. Nakonec jsem tu svou, 
podle mne opravdu nejlepší, 
dohromady dal. Ostatní ať se 
ale, prosím, nezlobí…

 Kdo je tedy v nominaci?
Do brány bych dal Míru Millera. 
V obraně mám současného 
hráče Adama Čížka, to je odcho-
vanec klubu, obrovský hecíř, 
v kabině vyvolává pokřiky. 
Dalším v obraně je Richard 
Margolius, k tomu jsem přidal 
další dva současné hráče – Mir-
ka Horáka a Honzu Martinice.

 Pojďme do zálohy a útoku.
Tady bych začal odchovancem 
Admiry Danem Smejkalem, 
vedle něj by byl Pavel Krmaš. 
Ten mě moc překvapil. Říkal 
jsem si, že by to mohl dotáh-
nout do české ligy, ale že bude 
válet tak dlouho v bundeslize, 
klobouk dolů. A s nimi Vojta 
Kubányi. A o ofenzivu by se 

starali David Filinger s Petrem 
Chalupníkem, přičemž chybět 
nesmí samozřejmě Štěpán 
Zahálka. To je borec, který teď 
táhne klub.

 Vybral jste si, kdo by tu vaši 
jedenáctku vedl jako trenér?
Stejně jako u hráčů jsem poznal 
celou řadu skvělých koučů. Byl 
tu Manda Linhart, Franta Ada-
míček, Miloš Beznoska, Josef 
Hloušek, Karel Jeřábek, Jirka 
Tesař. Ale stejně bych vsadil na 
současného trenéra Frantu 
Peřinu. To je obrovský srdcař, 
a když se někdy týmu nedaří, 
tak mám o něj strach, jak to 
všechno prožívá.

 Vím, že nejste z Prahy. Jak jste 
se na Admiru vůbec dostal?
Do Prahy jsem přišel studovat žur - 
nalistiku z Tábora. A na Admiru 
jsem se dostal ve chvíli, kdy  
jsem se přestěhoval z Prahy 6 
do Prahy 8. Napřed jsem začal 
chodit jako divák. Hlasatelem 
byl tehdy pan Ladislav Heřmá-
nek. Dal jsem se s ním jednou 
do řeči, a pak jsem za ním začal 
chodit do hlasatelny. Bohužel 
onemocněl a pan Ladislav 

Čadský, jehož život je spojen 
s Admirou už od dětství, mě 
oslovil, zda bych nechtěl tu roli 
hlasatele převzít.

 Přišlo to v roce 1994, vzpome-
nete si na první zápas? Měl jste 
trému?
Můj první zápas bylo utkání 
Poháru ČMFS. Do Kobylis přijela 
Sparta a Admira to utkání pro-
hrála čestně 1:4. Náš gól vstřelil 
Maršoun. Co se týče nervozity, 
jsem vystudovaný novinář, ale 
tady trochu tréma byla. Přece 
jenom to byla nová práce s mik-
rofonem, v hledišti bylo asi 
1500 lidí. Ale nikdo neřekl, že 
by tam něco bylo špatně.

 Dokážu se vcítit do role 
sportovního novináře, který je 
na fotbale každý víkend. U vás je 
to jistě podobné. Jak se s tím 
vším dokázala vypořádat vaše 
žena?
Mám skvělou ženu Jitku, ne-
smírně si jí za to všechno vážím, 
jak bere vztah ke mně a k fotba-
lu. Ona je skalní zahrádkářka. 
A teď si představte, že v neděli 
ráno odjíždím z chalupy, a ona 
místo aby si přispala, tak v 5:45 
vstane a odveze mě na vlak do 
sousední vesnice.

 Fotbal máte bezpochyby rád. 
Bylo hned od dětství jasné, že 
bude vaším sportem číslo jedna?
Táta mě v nějakých šesti letech 
přivedl na Stadion míru, kde 

hrála Dukla Tábor druhou ligu. 
Tam to vlastně všechno začalo. 
Hrál jsem pak tehdy i sálovku. 
A moc dobré mužstvo jsme měli 
na gymnáziu v Soběslavi, kde 
jsem maturoval.

 Kdyby Admira vyhrála třetí 
ligu, tím by dosáhla historického 
úspěchu...
Kdysi se hrála i druhá liga, ale to 
jsem ještě u Jordánu chodil do 
druhé třídy. Zatím je maximem 
klubu v novodobé historii druhé 
místo v ČFL z roku 1999. Je 
pravda, že v této sezoně je to 
rozehrané tak, že by Admira 
mohla tenhle zápis překonat. Na 
dokopné po podzimu mi dal 
sekretář klubu slib, že to k vítěz-
ství ve třetí lize Admira dotáhne. 
Chtěl po mně jedinou věc, abych 
pokračoval jako hlasatel dál.

 To je zajímavá výzva, že?
Všichni víme, že představa toho, 
že by Admira hrála druhou ligu, je 
nereálná. V profesionálním 
fotbale je to úplně něco jiného. 
Vážím si samozřejmě práce 
každého, kdo na Admiře s fotba-
lem pomáhá. Všichni víme, že 
bez předsedy klubu Josefa Přita-
sila bychom nemohli hrát ani třetí 
ligu, to je klíčový muž klubu. 
Věřím, že se do budoucna najdou 
i nějací následovníci. Nikdo 
nemládneme a takových nadšen-
ců do fotbalu je méně a méně.

René Machálek, fotbalpraha.cz

FOTBAL

Legendární 
hlasatel Admiry 
slavil sedmdesátku

  Představa, že Admira hraje druhou ligu, je nereálná, říká Aleš Pivoda 

Mám skvělou ženu 
Jitku, nesmírně si jí za 
to všechno vážím, jak 
bere vztah ke mně 
a k fotbalu. Ona je 
skalní zahrádkářka. 
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Školství

MŠ ŘEŠOVSKÁ

Andělské dílničky se vydařily

 Nechyběla ani výroba dřevěných andělíčků

Mnoho lidí si pod pojmem Bohnice představí psychiatrickou léčebnu, 
sídliště či MHD autobusy. Do Bohnic jsme se přistěhovali před několika 
lety a bydlíme v krásné části kousek od lesa a od vyhlídky. 

Dceru jsme přihlásili do Mateřské školy Řešov-
ská, se kterou jsme nadmíru spokojeni. Byla 
nám sympatická už jen proto, že do ní chodila 
část naší rodiny. Má krásné dětské hřiště. 

Co ji ale nejvíce zdokonaluje, jsou úžasní 
pedagogové, kteří dělají s dětičkami všelija-
ké aktivity. Ať už to je Malý vodohospodář, 
Stavitel, poznávání přírody, okolí Bohnic, 
Botanické zahrady, stavění a vyrábění všeho 
možného, tak krásná aktivita tvoření Andíl-
ků, kam byli přizvaní i rodiče. Na andělské 
dílničky bylo připraveno nespočet materiálu 
od pastelek, dřívek, vaty, látek až po tavicí 
pistole a nůžky a nezapomnělo se ani na 
nůžky pro leváky. Měli jsme tu čest vidět 
krásné hudební dětské představení, kde 
paní učitelky hrály na piano a zpívaly spo-

lečně s dětmi. Rodiče donesli občerstvení 
od sladkého přes ovoce po slané. Bylo všem 
podáno občerstvení. My jakožto rodiče 
společně s dětmi jsme si vyzkoušeli vyrobit 
dřevěného andělíčka, kterého jsme si časem 
mohli odnést domů. Do té doby byli andělé 
vystaveni v části školky pod stříškou. Lidé 
tak měli možnost se potěšit s drobnou 
dekorací těch našich nejmenších. V areálu 
školky byl vystaven také jeden anděl, který 
byl speciální. Byl veliký a byl tvořen společ-
nými silami všech dětí a rodičů, poté byl 
nasvícen vánočními světélky. Rádi bychom 
popřáli naší oblíbené školce nadále tak 
kreativní paní učitelky. Děkujeme vám.

Matěj Rippl

Výlet do Čechovy stodoly
V adventním čase si žáci prvních a druhých ročníků udělali výlet do obce 
Borová na Příbramsku. Navštívili Čechovu stodolu a v ní expozici „Vánoční 
stodola“. Děti výstavou plnou obrazů a figurín provázel andílek, v pekle se 
setkali s dobrosrdečným čertem. Popovídaly si o životě v pekle a co dělat pro 
to, aby se do něj nedostaly. Dokonce si s ním zahrály karty. Když prošly nebes-
kou bránou, ocitly se v nebi. Prohlídka byla spojena s Mikulášskou nadílkou. 
Končila výstavkou staročeských Vánoc a betlémů s povídáním o vánočních 
tradicích a zvycích. Děti výklad zaujal, protože byl podán zábavnou a hravou 
formou přiměřenou věku. Ve výtvarné dílně si děti vytvořily ozdobu, kterou si 
odnesly domů. V obchůdku si nakoupily drobné dárky. Celé dopoledne se 
vydařilo, děti byly spokojené a plné zážitků. Jana Houdová, ZŠ Hovorčovická

PLACENÁ INZERCE
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Inzerce

divadlokh.cz
Rezervace a prodej na:

spisovatelkou a novinářkou

Vstupné: 
150 Kč

HVĚZDNÝ VEČER

divadlokh.cz

Foto: Lara Kastner

PLATZOVOU
S MAGDALENOU

Večerem provází
a na flétnu doprovodí
Žofie Vokálková

17. 2. 2023 v 19.00
v Divadle Karla Hackera

Host večera
EDA KRISEOVÁ

SPISOVATELEK

Po celý měsíc výstava „Dílo libeňského génia Vladimíra Boudníka“, vstup volný.

2. února, 18:00  – Dabing vážně - nevážně s Michalem Holánem, vstupné 50 Kč. Vyprávění se současnou hereckou hvězdou
o natáčeních v dabingovém studiu.

13. února, 19:30 – divadlo VšeMožno – Piš, Karl, piš!, představení pro dospělé, vstupné 220 Kč
Divadelní inscenace na mo�vy životních osudů německého spisovatele dobrodružných cestopisů Karla Maye.Inscenace kombinuje
hrané a loutkové scény.

16. února, 18:00  – Amerika volá Československo, tady Voskovec a tady Werich: Tři strážníci v Americe, vstupné 50 Kč.
Tři strážníci a jejich první rok v Americe aneb těžké časy s krajany.

18. února, 10:00 – divadlo VšeMožno – Na hrášku aneb Jak se píše pohádka. Představení pro dě� od tří let, vstupné 90 Kč 
Víte, jak se pozná pravá princezna? Ne? A víte, jak se dostane pohádka do knížky, abyste si ji mohli přečíst? Nevíte? Tak přijďte 
a my vám to povíme.

18. února, 19:30 – divadlo VšeMožno – Tož Welzl, představení pro dospělé, vstupné 220 Kč
Jan Eskymo Welzl byl český polárník, cestovatel, dobrodruh, lovec a náčelník eskymáků. Inscenace kombinuje hrané
a loutkové scény.

26. února, 15:00 – divadlo VšeMožno – O Smolíčkovi aneb E�keta v divadle. Představení pro dě� od tří let, vstupné 90 Kč 
Jdete poprvé do divadla? Tak to jste si vybrali správně. Prožijete to�ž nejen Smolíčkův příběh, ale také se z vás stane
zkušený divadelní divák.

Program únor 2023

Otevřeno středa 13:00 – 18:00, ostatní všední dny na základě objednání.
Kontakt: Kateřina Ondrušová, email: katerina.ondrusova@praha8.cz, telefon: 222 805 186
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pátek 21. 4. 2023 od 20:00 hodin
KD LÁDVÍ PRAHA 8 - Burešova ulice

Vstupenky: www.techtlemechtlerevue.cz a prodejny Ticketportal
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Životní prostředí

Pohyb psů na veřejném prostranství patří k tématům, 
která umí rozdělovat. Pravdou je, že nikdo z nás nejásá 
radostí, pokud k nám běží neznámý pes a majitel 
v nedohlednu. Ale jako vždy i tady je to  
o zodpovědných a nezodpovědných lidech. 

Co můžeme udělat pro to, aby 
naše soužití se čtyřnohým 
přítelem bylo o radosti a bez 
konfliktů vůči druhým, na to 
jsme se zeptali Kristýny, která se 
věnuje výcviku a výchově psů. 

 S fenkou Fany jste opakovaně 
navštívila seniorská zařízení 
Prahy 8 a dětské jesličky 
v Mirovické, kde jste spolu 
předvedly krásná vystoupení 
v dog dancingu. Vede k takto 
vycvičenému psovi nějaké 
kouzlo?
Fany je pětiletá fenka stafford-
šírského bullteriera a je velmi 
nadaná na učení psích triků, 
které ráda předvádí obecenstvu. 
Navíc je nesmírně mazlivá 
a trpělivá, lidi miluje a nedělá 
rozdíl mezi dětmi, dospělými 
a seniory, miluje všechny bez 

rozdílu. A to je i důvod, proč se 
okrajově věnujeme vedle zmíně-
ného dog dancingu i canistera-
pii. Veselá vystoupení umí 
pobavit malé i velké obecenstvo. 
Navíc stafbulík je díky své stav-
bě prostě roztomilý, když nosí 
takový pes kyblík s koštětem, 
usměje se i ten největší bručoun. 
Ráda jsem proto opakovaně 
přijala pozvání místostarostky 
Vladimíry Ludkové, abychom 
druhým předvedly naše kousky. 
Výcvik psů je mým velkým 
koníčkem a s Fany je radost 
cvičit. Ale žádná kouzla neznám 
a k výchově psa ani nevedou. 
Všechno stojí jen a jen na disci-
plíně majitele psa, na budování 
vztahu od počátku našeho 
soužití. Každý by si měl dopředu 
rozmyslet, zda má kapacitu na 
pořízení psa a hlavně na to, se 

mu po mnoho let věnovat. 
Zásadní je i volba plemene. Je 
nutné si dopředu zjistit, k čemu 
byl pes původně určen. Ve 
městě může být šťastný i ovčák, 
pokud jej dostatečně zaměstná-
me. Když ho nezaměstnáme, 
nebude pracovat v souladu se 
svou přirozeností, bude se nudit 
a bude vymýšlet psí kusy. Musí-
me zvážit náš životní styl, naši 
ochotu psovi přizpůsobit větši-
nu svého volného času, zda 
máme zkušenosti, co bude se 
psem během naší dovolené. 
Pokud zkušenost nemám a chci 
psa jako společníka, je třeba se 
poohlédnout po společenském 
plemeni. Ale ani u toho nesmí-
me podcenit socializaci 
a výchovu.

 Věnujete se celé řadě psích 
sportů, posuzujete závody 
v obedienci (laicky řečeno 
disciplína v poslušnosti), to je 
však běžnému psímu pánovi 
vzdálené, už i názvy všech těch 
disciplín jsou jako zaklínadla, 

PSÍ ŽIVOT

Máte štěně? Nepodceňujte jeho výchovu

1.  Pejska naučíme následovat 
ruce s pamlskem. Ideální je 
učit následovat obě ruce 
spojené, ale i každou ruku 
zvlášť. Tuto dovednost pak 
uplatníme při učení mnoha 
cviků. Bude se nám také 
hodit při rozptýlení 
pozornosti psa na nějaký 
nežádoucí podnět. Cvičení 
naváděním se nazývá luring.

2.  Další důležitou dovedností, 
která prohloubí dobrý 
vztah pes-člověk, je 
vzájemná hra, většina psů 
miluje přetahování. Hrajte 
si doma, ale hlavně venku. 
Zvýšíte tak svou hodnotu 
a vaše psisko dá přednost 
hře s vámi před hrou 
s ostatními psy.

3.  Když pejsek pochopí 
navádění, můžete začít 
trénovat různé dovednosti 
– například sedni, chůzi 
u nohy a další. Nezapomeň-
te, pejsek zatím slovům 
nerozumí, pomocí luringu 
se naučí následovat gesta 
a teprve pak můžete přidat 
povel.
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Inzerce

PSÍ ŽIVOT

Máte štěně? Nepodceňujte jeho výchovu

mohla byste proto poradit pár 
pomůcek, které by mohly 
pomoci a psa potěšit?
Prozradím, co baví Fany. Je to 
kus legračně vypadající gumy, 
kterou si nosí v tlamě a bez 
které se na procházku nehne. 
Je na ni však od malička nauče-
ná. Je velmi praktické, když psa 
na jakoukoliv hračku naučíte, 
pak ho díky ní bez potíží zaba-
víte, odvedete jeho pozornost, 
pokud se kolem vás vyskytne 
víc psů a mohla by hrozit něja-
ká jejich hádka. Ale je to oprav-
du individuální a opět to souvi-
sí s volbou plemene. I práce 
s hračkou je o vaší disciplíně, 
jako celá výchova a výcvik psa, 
pokud psa k hračce nevedete, 
tak ji bude odmítat, prostě ji 
nebude znát. A když mu pak při 
jeho prvních narozeninách 
koupíte parádní hračku a řek-
nete aport, pes na vás bude jen 
koukat. Doplním, že v psích 
sportech, jako je například 
obedience, se může používat 
řada výcvikových pomůcek, 

které pomáhají psovi provádět 
cvik s maximální přesností.

 A teď to hlavní, co už možná 
řeší mnoho majitelů, na které 
vykoukla chlupatá klubíčka 
zpod vánočního stromku. Co 
teď ?
Upřímně, předtím než začne 
něco vykukovat, je dobré se na 
příchod nového člena připravit. 
Nastavit jednotná pravidla, 
například, kam pes doma smí, 
nesmí, jak budeme na psa volat. 
Přečíst si knížku o výchově, 
mrknout na internet, který je 
zaplaven výcvikovými videi, je 
opravdu snadné. Pokud jsme 
úplní začátečníci, je fajn se 
poohlédnout po trenérovi, který 
mi v začátcích pomůže. Špatné 
nejsou některé psí školky, ale 
i tady je potřeba vybírat s rozva-
hou. Jako u všeho. Chceme 
štěně vychovávat, výcvik přijde 
později. Stejně jako u dětí, tak 
i u štěňat platí, že nejdůležitější 
je důslednost. (TK)

Pokračování v dalším čísle Osmičky

On-line kurz
pro rodinné

pečující o blízké
s demencí

nabízí hlubší pochopení problematiky i praktické návody,
které těží z naší každodenní praxe a ze zkušeností našich klientů – tak, 

aby vám co nejvíce ulehčily péči o vašeho blízkého.

Termín konání: vždy ve čtvrtek od 9. 2. do 30. 3. 2023, všechny 
semináře začínají v 17.30 h a končí v 19.00 h. Semináře

proběhnou on-line v aplikaci Teams. Cena: 500 Kč celý kurz /
100 Kč jednotlivé semináře

K dispozici je on-line přihláška na www.alzheimer.cz, nebo je možné 
se přihlásit telefonicky na 283 880 346 (recepce ČALS).
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Kultura

Jméno rožmitálského kantora 
Jakuba Jana Ryby proslavila jediná 
skladba. Zkomponoval ji pro 
potřeby rožmitálského kůru již 
v roce 1796. Ač se její původní 
materiál nezachoval, hraje se 
a zpívá po celém světě. Pod názvem 
Česká mše vánoční obletěla svět 
a našla si cestu k lidským srdcím 
mnohých národů. 

Doba vánoční končí v neděli po Třech krá-
lích. Stalo se již tradicí, že na konci této 
doby zpíváme v Bohnicích zmíněnou Rybo-
vu Českou mši vánoční. Letos jsme se sešli 
po tříleté pauze v kostele sv. Václava v PN 
Bohnice 7. ledna 2023. 

Jádro sboru a orchestru tvoří bohničtí 
hudebníci, zpěváci a jejich přátelé. Půva-
bem naší „Rybovky“ je, že se zpěváci a hu-
debníci sejdou pouze na první a zároveň 
poslední zkoušce před vystoupením. Výraz-
nou podporou orchestru jsou i profesionální 
hudebníci. Sbor a orchestr diriguje Jan 
Hádek.

Českou mši vánoční zpíváme od roku 
2009. Jak tato tradice vznikla? Může za to 
výlet do středočeských Brd, konkrétně na 
vrchol Třemšín v listopadu 2008. Rožmitál 
pod Třemšínem je místo, kde působil Jakub 
Jan Ryba, a tak když už jsme zdolávali 

kopec, zpívali jsme na počest rožmitálského 
kantora Českou mši vánoční – aspoň co si 
kdo pamatoval. To bylo impulsem zazpívat 
si ji celou a pořádně. Stalo se tak v lednu 
2009. První produkce byla neveřejná doma 
u Víta Kofroně, který nás za tím účelem 
sezval. Po několika letech jsme se přesunuli 
do kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Boh-
nicích, poslední roky pak zpíváme a hraje-
me v nemocničním kostele sv. Václava. 

Každý rok nás překvapí, jak milou atmo-
sféru všichni vytvoří a kolik lidí se sejde. 
Když se na konci v plném kostele rozezní 

Narodil se Kristus Pán, publikum vstane 
a všichni se ve zpěvu spojí, doslova vám 
běhá mráz po zádech.

Chceme tímto poděkovat všem, kdo se na 
bohnické „Rybovce“ podílejí, ať už „před 
plotem nebo za plotem“: hudebníkům, 
zpěvákům, Psychiatrické nemocnici Bohni-
ce, týmu spirituální péče – zejména P. Janu 
Kofroňovi. Přejeme do nového roku jenom 
to dobré a doufáme, že se za rok opět 
setkáme. 

Za organizační tým Renáta Molová 

České knihovny si pro následují-
cí dva roky vybraly jako společ-
né téma mediální gramotnost. 
Není to pro knihovny téma 
nové, ale vzhledem k tomu, jak 
je aktuální, zaslouží si mnohem 
hlubší pozornost. 

Knihovny tak navazují na to, 
co dokázaly před lety, kdy se 
staly místy, kde se lidé učili 
základní počítačové dovednosti, 
objevovali služby internetu 
i jeho fungování. Nyní se jejich 
role posouvá do role neutrálních 
průvodců, kteří by měli pomoci 
porozumět světu médií každé-
mu, kdo o to projeví zájem.  

Zásadní roli při tom hraje 
nejen erudice knihovnic a kni-
hovníků, ale také dostupnost 
knihovny a jejích služeb pro 
širokou veřejnost. Jedná se 
o dostupnost místní (knihovní 
síť), časovou (otevírací doby) 
a finanční (výše evidenčního 
poplatku). Nízký evidenční 
poplatek je strategickým rozhod-
nutím a ani v roce 2023 se jeho 
výše nemění. Dospělý (starší  
15 let) zaplatí 60 Kč/rok. Děti do 
15 let, lidé starší 70 let, občanky 
a občané Ukrajiny a lidé s průka-
zem TP, ZTP nebo ZTP-P mají 
zápis do knihovny zdarma. (RED)

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

Česká mše vánoční se vrátila

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

V Libni se otevře 
nová pobočka

  Česká mše vánoční zazněla po tříleté pauze

  Nová pobočka bude sídlit v těsné blízkosti Libeňského zámku
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Před nástupem zimy 
opouští naše zahrady 
ptáci, kteří by v zimě 
nenašli vhodnou potravu. 
Jsou to převážně 
hmyzožravé druhy. 
Zahrady však zdaleka 
nezůstanou bez ptáků. 

Za potravou do tuzemska přilé-
tají jiné druhy. Jelikož řada 
stromů a keřů je bez listí, tito 
opeřenci neuniknou naší pozor-
nosti. Ideální je, pokud je v za-
hradě přirozená nabídka potra-
vy, zejména keře s drobnými 
šťavnatými plody, hromádky 
větví a listí, ve kterých se ukrý-
vá hmyz. Nicméně podle nejno-
vějších poznatků je třeba ptáky 
přikrmovat, a to celoročně. 

Zimní přikrmování ptáků 
i výroba a vyvěšování ptačích 
budek má i u nás poměrně 
dlouhou tradici. Význam a ne-
zbytnost těchto opatření stou-
pají v souvislosti s nápadným 
poklesem početnosti řady 
ptačích druhů. Pečlivě provádě-
né výzkumy prokázaly, že 
s přikrmováním není možno 
skončit s nástupem jara. Často 
se stává, že po příletu prvních 
tažných druhů z jižních zimo-
višť se silně ochladí a ptáci 
nenajdou dostatek přirozené 
potravy. Krmítka na jaře zůsta-

nou opuštěná, ale ne zcela. Ptáci 
z nejbližšího okolí o nich dobře 
vědí, a jakmile se zhorší počasí, 
kontrolují je. Proto je dobré, aby 
v nich trvale něco bylo. Ptáci to 
uvítají a ocení i v době, kdy krmí 
mláďata.

Základem potravy ptáků by 
měla být přirozená potrava 
v podobě nejrůznějších plodů 
na keřích a stromech, které na 
zahradě máme. Nejčastěji je to 
bez, hloh, jeřáb, jabloně, hruš-
ně, ale i plody přísavníku nebo 
zbylé šípky a ostružiny. Tato 
potrava je důležitá v době, kdy 
ptáci odlétají do vzdálenějších 
zimovišť a sbírají energii na 

dalekou cestu. Na krmítkách jim 
pak můžeme přilepšit slunečni-
covými semínky, ovesnými 
vločkami a dalšími drobnými 
semeny. V době, kdy se objeví 
mrazy, je pro ptáky důležitý 
i tuk, například v podobě lojo-
vých koulí. Tady je však nutné 
upozornit, že „kupované“ koule 
je nutné vybalit z ochranné 
síťky, do které se ptáci mohou 
zachytit. Existují různé drátěné 
koše, je také možné lojovou 
kouli vložit přímo do krmítka. 
Řada ptačích druhů, například 
kosi, nepohrdne nakrojenými 
jablky. Jablka stačí umístit na 
zem pod strom nebo krmítko. 

Ptáci z nich čerpají nejenom 
energii, ale i vodu. Na vhodný 
zdroj vody, mělké pítko, by-
chom však ani v zimě neměli 
zapomínat.

Pohled na hemžení v krmítku 
pak pro nás může být odměnou. 
Kromě kosů nebo sýkor nás 
mohou potěšit i brhlíci, pěnka-
vy a sem tam se objeví i jednot-
livé červenky. 

Za ptáky se můžete vypra-
vit i do Botanické zahrady 
Praha, která se přikrmování 
ptáků věnuje i v rámci své 
panelové výstavy Jak krmit 
ptáky. Do konce února jsou 
venkovní expozice otevřené 
bezplatně. (TK)

Více na www.botanicka.cz.

BOTANICKÁ ZAHRADA

Ptáky je nutné přikrmovat celoročně

  Sýkora modřinka patří i v zimě mezi velmi aktivní opeřence

Základem potravy 
ptáků by měla být 
přirozená potrava 
v podobě 
nejrůznějších plodů 
na keřích a stromech, 
které na zahradě 
máme. 

Amerika volá 
Československo, tady 
Voskovec a tady Werich
Taková byla jedna z mnoha úvodních znělek rozhlasových 
pořadů, kterými se V+W snažili v době druhé světové války 
povzbudit posluchače v okupované vlasti. Chcete slyšet jejich 
originální válečné nahrávky obsahující mimo jiné i tehdejší 
americké hitovky? Případně se dozvědět, jaké to bylo před 
osmdesáti lety na cestě po Route 66 do Hollywoodu? To vše 
a mnohem více bude možné brzy slyšet a vidět v Libeňském 
světě v Pivovarnické ulici 3. Každý druhý lichý čtvrtek v měsíci 
(od února do června) se s Filipem Šírem nebojte připojit na 
pomyslné krátké vlny zakázaného rozhlasového vysílání 
a přijďte se zaposlouchat do méně známých příběhů V+W z let 
1939 až 1945. (RED)
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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

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

 ELEKTRIKÁŘ ERBEN, NOVÁ  
EL. VEDENÍ, zásuvky, revize  
www.elektrikarerben.cz  
Tel.: 604 516 344

 OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ ŽALUZIE 
- SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN-
SÍTĚ PROTI HMYZU 733720950 
pavel.janci@email.cz

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

 ELEKTROINSTALACE NOVÉ 
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich 
odstranění. Kontrola zásuvkových 
okruhů pro případné el. vytápění. 
Výměna rozvaděčů. Nové vedení 
pro el. sporáky. Tel.: 608278778 
POLACEK.L@seznam.cz

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

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

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

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

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

!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.

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

 KÁCÍME STROMY z naší 
vysokozdvižné plošiny. 
Dosáhneme do výšky 13 metrů. 
Stromky rozřežeme odshora dolů 
po kouskách, odpad odvezeme, 
pařezy vyfrézujeme. Vhodné 
provést během vegetačního klidu 
do konce března. Zkrátíme i další 
vzrostlou zeleň. Tel.: 724006275. 
Email: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plosina

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

 HODINOVÝ MANŽEL LEVNĚ - 
INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE, ÚKLID 
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA ZAHRAD 
Tel: 602 835 102

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

 Počítače kohout nabízí servis 
počítačů a prodej použité 
elektroniky. Otevřeno Po-Čt 13-18. 
Lublinská9 Praha8 Tel:778053100 
www.pocitacekohout.cz

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

 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

REALITY POPTÁVKA
 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

REALITY PRODEJ
 Prodám garáž na Písečné  
tel.: 605966396

REALITY PRONÁJEM
 Pronajmu kryté garážové stání 
v ulici Křižíkova za 2.500Kč 
měsíčně. Kontakt 602288444

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

 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

 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY. Přijedu. 721442860

KRÁSA

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

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

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

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 

 Církevní ZŠ logopedická Don 
Bosco a MŠL Praha 8 hledá učitele 
- speciálního pedagoga pro 1. 
stupeň, učitele pro 2. stupeň 
s aprobací M/Fy/Z/TV/INF 
a vychovatele do ŠD s nástupem  
od 1.9. 2023. Nabízíme přátelské 
prostředí, třídy po 10 žácích.  
Tel: 283 852 124,  
info@donbosco.cz

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

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

HODINÁŘ - SBĚRATEL 
KOUPÍ veškeré 

hodinky na ruku, 
kapesní, na krk, 

hodiny a vše po hodináři.
Slušné a seriozní jednání.

Tel. 777 311 101

PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

 

Poliklinika Čumpelíkova, 1. patro
Čumpelíkova 1764/2, Praha 8
www.diabetologiepraha8.cz

 220 513 417

TreDia s.r.o.
DIABETOLOGICKÁ

AMBULANCE

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
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Zábava

Únorová doplňovačka

Na vylosované výherce opět čekají kvalitní knižní ceny.  
Znění tajenky posílejte do 10. února 2023  
na známý e-mail: vladimíra.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou pan J. N., paní J. K. a M. P. 
Gratulujeme.
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Mezigenerační luštění pro děti
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čeká z rukou místostarostky 
Vladimíry Ludkové (ODS) knižní ceny. „Rozdělí se o svačinu, počká, 
když hned nemáš čas, jdete spolu na zmrzlinu, rád posloucháš jeho 
hlas.“ Odpověď na hádanku naleznete v tajence.
Tajenka z minulého čísla: Cibule. 
Výherci z minulého čísla:  V. B., Š. K. a A. Ž. Blahopřejeme.

Podvečery pro rodinu o rodině. Tak zněla tajenka  
doplňovačky z předchozího vydání Osmičky. 
Tajenkou z aktuálního čísla je název organizace poskytující  
sociální služby lidem s mentálním postižením.

loto

vojenská jídelní miska

druh ořechů

blůza

získat přehled

táboření

kruhová stavba

zimní sportovec

starci

stáří

zisk

pobízet ke vstupu

Inzerce
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Informace na tel: 
602 313 245Přenechám 

ZAVEDENOU 
STOMATOLOGICKOU ORDINACI 
v malé poliklinice poblíž metra.

PLACENÁ INZERCE

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA Firma

s 20 letou
tradicí

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

605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd   1 25.10.2021   9:38
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

INZERCI  
můžete objednávat  
na tel.: 222 805 112
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Zdravotní a sociální péče

BOJ PROTI RAKOVINĚ

Amelie pořádá zajímavé přednášky 
4. únor je každoročně věnován 
Světovému dni boje proti rakovině. 
Ten má vysvětlovat, odkazovat na 
informace, šířit povědomí 
o prevenci i existujících 
problémech spojených 
s onemocněním. K tomuto dni se 
připojuje každoročně i několik 
desítek zejména pacientských 
organizací v Česku. Mezi nimi 
i Amelie, z.s., která v Karlíně 
provozuje Centrum na pomoc 
onkologicky nemocným a jejich 
blízkým a také dodává 
dobrovolníky na onkologii 
v Nemocnici Na Bulovce. 

Onkologické onemocnění je v ČR velmi 
časté, ročně je nově diagnostikováno okolo 
85 tisíc lidí. Uvádí se, že někdy v průběhu 
života onemocní rakovinou každý třetí Čech. 
Zároveň s onemocněním lidé daleko déle žijí, 
takže nyní v ČR žije asi 600 tisíc lidí, kteří 
jsou v léčbě nebo po ní. Čísla jsou to obrov-
ská, je tedy jisté, že bychom se prevencí 
rakoviny měli všichni zabývat.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
A jak na to? Ať už jsme zdraví anebo víme, že 
máme v rodinné historii nějakou onkologic-
kou zátěž, je dobré se soustředit na zdravý 
životní styl – dobře jíst, alespoň 30 minut 
denně se hýbat a omezit konzumaci alkoholu 
a cigaret. To vše nám pomůže udržovat 
přiměřenou tělesnou váhu, což je další 
ochranný faktor nejen proti onkologickému 
onemocnění. Ke zdravému životnímu stylu 
můžeme přidat preventivní prohlídky 
u praktického, zubního a gynekologického 
lékaře, samovyšetření prsou 
a varlat a účast na screeningo-
vých programech, které nabízejí 
zdravotní pojišťovny. To samé 
platí i pro lidi, kteří si již rakovi-
nou prošli.

Ti často řeší obtíže, které 
s prodělaným onemocněním souvisí a mo-
hou se objevovat ve všech oblastech života. 
Mohou řešit svou zhoršenou fyzickou kon-
dici, obtíže v pohybu nebo nepříjemné 
pocity, pokud se pohybují mezi zdravými 
vrstevníky a v pohybových aktivitách se 
s nimi srovnávají. Amelie proto nabízí 
onkojógu, pilates, cvičení nebo procházky, 
které respektují mnoho hendikepů, které 
mohou onkologicky nemocní mít. Navíc se 
při společných pohybových aktivitách lidé 
setkávají a mohou sdílet mnoho témat, 

která jsou těžko uchopitelná mimo prožitek 
onemocnění. 

NEBEZPEČNÁ OSAMĚLOST
Osamělost a izolace nebo těžká komunikace 
s rodinami a blízkými, ať už v nemoci, nebo 
po ní, je dalším velkým tématem rakoviny. 
Nikdo nechce svou nemocí „obtěžovat“ lidi 
okolo sebe, obzvláště pokud ví, že jsou věci, 
které s nimi nechce sdílet. Takový postoj ale 
často, spolu se sníženou imunitou a potře-
bou se chránit před infekcemi, vede k tomu, 
že se nemocní ocitají sami. Je fajn moci 
mluvit otevřeně, sdílet své zkušenosti, ptát 

se, ale i přenášet zátěž ven mimo 
svůj okruh blízkých a rodiny. 
K tomu vznikají pacientské 
organizace, jako je Amelie, ale 
třeba i Klub ŽAP, který sídlí na 
Palmovce. Setkávání, sdílení 
a společné činnosti pomáhají 

proti izolaci a dávají prostor pro nové věci, 
setkání a učení se. Lidé tak mohou chodit na 
společné výlety za poznáním, kulturou, vařit 
nebo tvořit. Nabídka organizací je v této 
oblasti skutečně různorodá. Do této nabídky 
se v posledních letech přidaly i on-line skupi-
ny, jako je PROdýchej nebo Online setkávání 
v Amelii. Tak se mohou potkat i lidé z větší 
dálky, s obtížemi pohybu anebo ti, kdo chtějí 
zůstat v anonymitě.

Někdy ale jen sdílení nestačí. Když jsou 
komunikační obtíže v rodinách skutečně 

těžké, když jsou vlastní emoce zahlcující 
a způsobují konflikty, anebo když se obává-
me o svou existenci, ať už materiální, nebo 
fyzickou, mohou pomoci odborníci. Říci si 
o pomoc psychologa nebo sociálního pracov-
níka anebo třeba nutričního terapeuta je 
velmi prospěšné. Odborníci nám mohou 
pomoci se v našich obtížích rychle zoriento-
vat a nasměrovat k řešení nebo zklidnění. To 
nám ušetří čas i stres, který bychom jinak 
mohli zažívat, a tak zbytečně plýtvat svou 
energií, kterou mnohdy potřebujeme jinde 
– třeba v návratu do práce po nemoci. I to je 
oblast, ve které onkologicky nemocní mohou 
potřebovat pomoc, protože vracet se do 
běžného provozu po roce léčby a rekonvales-
cence není vůbec jednoduché.

Světový den proti rakovině zviditelňuje 
všechna tato témata a přidává k nim mnoho 
dalších, protože život s rakovinou je opravdu 
pestrý. I proto únorovou nabídku témat 
doplňují dvě bezplatné přednášky pro veřej-
nost, na které jste do Karlína zváni: 
  15. 2. v 18:00 promluví o svém onkologickém 

onemocnění Nikola Skondrojani v online 
přednášce „Co na srdci to na jazyku“.

  22. 2. v 16:30  v Centru Amelie najdete PhDr. 
Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. s přednáškou 
„Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout“.

Pojďme spolu bojovat proti strachu, studu 
a nevědomosti, pojďme se tématem rakoviny 
zabývat. (RED)

 Setkávání umožňuje sdílet zkušenosti s onkologickým onemocněním
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Zdravotní a sociální péče / Inzerce

PLACENÁ INZERCE

PORADNA

Jak pomoci dětem 
s psychickým tlakem?
Žáky a studenty škol čeká stresové období plné zkoušek 
a testů. Děti i dospívající mají za sebou tři roky plné 
náhlých změn a stresových období, psychická náročnost 
tohoto období navíc může způsobit ještě větší tlak. 

Mezi častá témata u teenagerů 
v této době patří stres ze zvlád-
nutí školy. „Mají často nepřimě-
řené nároky na sebe, bojí se, zda 
se nezesměšní před třídou 
v projevu při ústním zkoušení. 
Při přechodu na druhý stupeň či 
střední školu se často objevuje, 
že dospívající se neumí učit, což 
vede k pocitům selhání a výsky-
tu úzkostných projevů,“ popisu-
je Miroslava Pešlová, terapeutka 
karlínského NEO Centra, které 
nabídlo spolupráci školám 
v Praze 8. 

Podle odborníků z NEO Cent-
ra, kteří se na teenagery zamě-

řují, je to období, kdy dospívají-
cí spojuje propojení mezi tím, 
jak ho vnímá okolí, s vlastní 
sebehodnotou. Ta je navíc 
v tomto věku křehká a pak může 
nastoupit řada jiných obtíží. 
„Z ordinace víme, že situaci řeší 
tím, že se vyhýbají pro ně stre-
sovým situacím, nechodí do 
školy, v horších případech se 
pak objeví porucha příjmu 
potravy, nadužívání psychoak-
tivních látek, sebepoškozování 
a další,“ upřesňuje Pešlová. 

Rodiče by podle ní měli sledo-
vat změny v chování svého 
dítěte. Ty se mohou projevit 

různou formou. Mnohdy je to 
zhoršením prospěchu, výskytem 
dráždivosti, nesoustředěnosti 
a poruchou pozornosti spolu 
s narušeným spánkem a naruše-
ným biorytmem. „Rodiče mo-
hou určitě pomoci komunikací 
a zájmem o své dítě, neměli by 
se nechat odradit jeho chová-
ním, ale stát při něm. V každém 
případě je na místě, aby rodič 
podpořil dospívajícímu možnost 

psychoterapeutické pomoci. 
Zažívání stresu a tlaku, které je 
spojené se školou, se pak totiž 
často v různých formách obtíží 
projevuje i v dospělém věku. 
Proto je potřeba zachytit vše 
včas,“ uzavírá terapeutka. Podle 
Národního ústavu pro duševní 
zdraví až tři čtvrtiny duševních 
onemocnění propukají před  
18. rokem, polovina pak už před 
15. narozeninami. (RED)

 Období zkoušek bývá pro dospívající často velmi stresové
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Zdravotní a sociální péče–CAP Program na únor 2023

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

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  Pravidelné čtvrteční turistické výlety – RNDr. M. Štulc  

Informace v kanceláři CAP
  Nordic Walking pro zdatné – L. Čipera.  

Informace na webu: klus-osmicka.webnode.cz 
  6. 2. od 13:30  OZVĚNY 48. EKOFILMU – Komentované projekce filmů 

s ekologickou tématikou III. část. Uvádí RNDr. M. Štulc 
  20. 2. od 13:30  OZVĚNY 48. EKOFILMU – Komentované projekce filmů 

s ekologickou tématikou IV. část. Uvádí RNDr. M. Štulc 
  21. 2. od 13:30  KINO CAP – promítání českého filmu
  22. 2. od 13:30  Vycházka po Praze s průvodkyní JUDr. H. Barešovou 

Přihlášení předem nutné! Přihlášky od prvního dne v měsíci telefonicky  
na č. 283 881 848 nebo osobně    v kanceláři CAP Burešova. 

  24. 2. od 8:30  PATCHWORK s Mgr. S. Kyselovou (materiál zajištěn)
  27. 2. od 10:00  TVOŘIVÁ DÍLNIČKA s J. Chybovou

UPOZORNĚNÍ: 
Do kurzu společenských tanců  
přijmeme muže a taneční páry.

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  1. 2. od 13:30  Bingo – 

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

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

  6. 2. od 9:30  Výtvarná dílna 
(vede Mgr. V. Ludková)

  6. 2. od 13:30  Posezení 
s harmonikou  
(hraje a zpívá V. Kyselová)

  7. 2. od 11:00  Trénink paměti 
(vede PhDr. Z. Pavlíková) 

  8. 2. od 13:30  Klubové setkání 
– společenské hry

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

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

  14. 2. od 11:00  Pozitivní 
myšlení (přednáší L. Francírková)

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

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

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

  16. 2. od 10:00  Tvořivá dílnička 
(vede J. Chybová) 

  21. 2. od 11:00  Trénink paměti 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  22. 2. od 13:30  Klubové setkání 
– společenské hry

  23. 2. od 9:30  Floristika pro 
potěšení (vede J. Huňková) 

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

ÚTERÝ

  10:00-11:00  Cvičení na židlích 
(vede J. Hodinová) – 14. a 28. 2.

SPECIÁLNÍ PROGRAM  

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

  7. 2. od 10:00  Žádné hádky jen 
pohádky – povídání  
s Mgr. Lukášem Tremlem

  8. 2. od 10:00  Malování s Ingrid 
Vostrou podle světových malířů 
,,Strom dle Gustava Klimta“

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

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

  20. 2 od 10:00  Reminiscenční 
setkání – Masopustní průvod  
s Mgr. V. Ludkovou

  21. 2. od 10:00  Známé knihy 
v písničkách – povídání  
s Mgr. Lukášem Tremlem

  22. 2. od 10:00  Tvořivá dílna 
(vede J. Chybová)

  27. 2. od 11:00  Pozitivní 
myšlení (vede L. Francírková)

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

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

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Burešova
CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

CAP  
Křižíkova

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

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

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

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.

  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

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. 

  Hudební odpoledne s Mgr. Václavem Vomáčkou  
„Jak se v zimě oblékáme“ od 14 hodin 
7. 2.  KS Křižíkova 
9. 2.  KS Bulovka 
13. 2.  KS Burešova

  Hudební odpoledne s paní Miluší Beranovou od 14 hodin 
6. a 20. 2.  KS Burešova

  Bingo – společenská hra od 14 hodin 
27. 2.  KS Burešov

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



Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ÚNOR 2023   www.praha8.cz 25

„Nemám na psychologa, ale potřebuji ho.“ Systémový 
nedostatek v dostupné péči o duševní zdraví řeší různé 
instituce, mezi nimi i Sociální klinika.

Kapacity a dostupnost péče 
o duševní zdraví jsou v Česku 
dlouhodobě podhodnocené, 
přestože každý druhý člověk 
podle statistik měl v životě 
psychické problémy, které 
mohly vést až k psychické 
poruše. Psychoterapie ve zdra-
votnictví je, vzhledem ke zvyšu-
jící se poptávce, dostupná 
pouze nízkému procentu lidí. 

Ti, na které se nedostane, 
mají možnost vyhledat služby 
soukromých psychologů a psy-
choterapeutů, nicméně ceny za 
jedno sezení se pohybují v roz-
mezí kolem jednoho tisíce až 
dvou tisíc korun. Tudíž lidé 
s nízkým příjmem tímto systé-
mem propadnou a často ani 
nevědí, kde hledat dostupnou 
a kvalitní alternativu pomoci. 

DOSTUPNÁ  
TERAPIE EXISTUJE
V současné době najdeme více 
cest, avšak žádná kompletní 
aktuální databáze neexistuje. 
Lidé se mohou obrátit na svého 
praktického lékaře, který by měl 
poskytnout vhodné doporučení 
na odbornou péči hrazenou ze 
zdravotního pojištění. Každý 
pojištěnec najde na webu své 
zdravotní pojišťovny veřejný 
seznam psychologů a terapeutů, 
kteří pracují tzv. na pojišťovnu. 

V každém kraji fungují Centra 
duševního zdraví, která jak sám 
název napovídá, nabízejí širo-
kou nabídku služeb včetně 
terapeutických. Dále kraje 
i města vydávají každý rok 
Registr sociálních a zdravotních 
služeb. Dobře informované jsou 
linky důvěry, které disponují 
svými databázemi navazujících 
služeb, jejich pracovníci klienta 
dokážou vhodně nasměrovat 
v daném regionu. 

Instantní řešení této situace 
není podle Denisy Krumpové, 
která pečuje o klienty a terape-
uty v Sociální klinice, nezisko-
vé organizaci snažící se zpří-
stupnit psychoterapeutické 
služby nízkopříjmovým skupi-
nám, na dohled. „Ale můžeme 
pečovat sami o sebe v rámci 
svých možností. Věnovat 
pozornost sobě, blízkým 
a prevenci. 

Můžeme využít nízkopraho-
vých, bezplatných nonstop 
služeb typu linky důvěry, 
krizová centra, aplikace posilu-
jící duševní zdraví, konzultovat 
svůj stav se svým praktickým 
lékařem či pediatrem v případě 
dětí a dospívajících,“ shrnuje 
Denisa Krumpová. „V tíživé 
situaci se lidé mohou obrátit 
i na nás, to byl také účel založe-
ní Sociální kliniky, pomoci těm, 
na něž systém nemyslel. Naší 

výhodou je, že máme volné 
terapeutické kapacity, díky 
online přístupu fungujeme po 
celé ČR a klient do jednoho 
měsíce od vyplnění webového 
formuláře dostane termín první 
návštěvy. Pokud klient nastou-
pí do krátkodobé terapie, která 
je časově omezená (jedná se 
o terapii v rozsahu max. 12 
sezení v délce max. devět 
měsíců), má jistotu, že zůstane 
pod jedním terapeutem a do-
stane se mu kontinuální péče. 
Důležité je však zmínit, že tato 
služba není zcela bezplatná – 
klient se spolupodílí dle svých 
aktuálních finančních 
možností. 

Nastavili jsme to tak i proto, 
že služby, za které si člověk 
platí, má větší motivaci využí-
vat. Nabízíme ještě další službu, 
krizovou intervenci ve formě tří 
online konzultací se zkušeným 
krizovým interventem, která je 
zcela bezplatná. Původně byla 
určená lidem z pomáhajících 
profesí, kteří jsou vystaveni 
dennodennímu zvýšenému 
psychickému tlaku, nicméně 
využít ji může kdokoli, kdo řeší 
akutní krizi, náhlou životní 
změnu, vážný úraz, smrt blízké-
ho a tak dále,“ vysvětluje Denisa 
Krumpová. 

PŘÍBĚH Z ROKU 2014
Příběh Sociální kliniky se začal 
psát v roce 2014. Založily ji 
psychoterapeutky Barbora 
Janečková a Yvonna Lucká, 
a reagovaly tak na složité pod-
mínky v českém prostředí, kde 
terapie placená ze zdravotního 
pojištění nebyla a stále není 
dostupná v takové míře, v jaké 
je nezbytná. 

Posláním neziskové organiza-
ce Sociální klinika je poskytovat 
kvalitní a dostupné terapeutické 
služby lidem, kteří se nacházejí 
v náročné životní situaci a ne-
mohou si tyto služby z finanč-
ních důvodů dovolit. Přijetí do 
krátkodobé terapie navíc před-
chází tzv. mapující rozhovor, 
během nějž klient s terapeutem 
určí hlavní téma terapie, případ-
ně mu terapeut doporučí vhod-
nější službu.

SOCIÁLNÍ KLINIKA –  
SLUŽBA ZE SRDCE
Sociální klinika by nemohla 
fungovat bez svých dárců. Tím, 
že ji podpoříte, darujete něko-
mu terapii, a pomůžete tak 
konkrétním lidem „vystrčit 
hlavu nad hladinu“ a znovu se 
v životě nadechnout. (RED)

Více informací na  
www.socialniklinika.cz. 

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PÉČE

Nedostupnost 
služeb může řešit 
Sociální klinika

  Dostupná péče o duševní zdraví je nedostatkovým zbožím

Zdravotní a sociální péče

V každém kraji  
fungují Centra 
duševního zdraví, 
která jak sám název 
napovídá, nabízejí 
širokou nabídku 
služeb včetně 
terapeutických. Dále 
kraje i města vydávají 
každý rok Registr 
sociálních 
a zdravotních  
služeb. 
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Inzerce

PLACENÁ INZERCE

Uzávěrka 
vstupního 
dotazníku: 
5. března

188x264.indd   1 09/01/23   14:01
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Servis Inzerce

Velkoobjemové kontejnery
Lokalita Datum Čas

V Mezihoří x U Pošty 1. 2. 2023 14:00–18:00

Prvního pluku 1. 2. 2023 15:00–19:00

Nekvasilova 2. 2. 2023 13:00–17:00

U Pekařky 2. 2. 2023 14:00–18:00

Braunerova x Konšelská 3. 2. 2023 13:00–17:00

Pivovarnická 7 3. 2. 2023 14:00–18:00

Prosecká x Františka Kadlece 3. 2. 2023 15:00–19:00

Zhořelecká parkoviště Albert 4. 2. 2023 08:00–12:00

Mazurská 4. 2. 2023 09:00–13:00

Brandýská x Ke Hřišti 4. 2. 2023 10:00–14:00

Petra Bezruče x U Pískovny 6. 2. 2023 13:00–17:00

Havránkova x Šimůnkova 6. 2. 2023 14:00–18:00

Roudnická 7. 2. 2023 14:00–18:00

Ke Stírce x Na Stírce 7. 2. 2023 15:00–19:00

Libišská 8. 2. 2023 13:00–17:00

Havlínova x Pohnertova 8. 2. 2023 14:00–18:00

Valčíkova x Na Truhlářce 9. 2. 2023 13:00–17:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 9. 2. 2023 14:00–18:00

Burešova 10. 2. 2023 14:00–18:00

Chaberská x Líbeznická 10. 2. 2023 15:00–19:00

V Zámcích (u domu 51/64) 11. 2. 2023 08:00–12:00

Hnězdenská x Olštýnská 11. 2. 2023 09:00–13:00

Turská x K Větrolamu 11. 2. 2023 10:00–14:00

Kubišova x Pod Vlachovkou 13. 2. 2023 14:00–18:00

Trojská x Nad Trojou 13. 2. 2023 15:00–19:00

Dolejškova x U Slovanky 14. 2. 2023 14:00–18:00

V Zahradách x Na Sypkém 14. 2. 2023 15:00–19:00

Střížkovská 64 15. 2. 2023 14:00–18:00

Mlazická 15. 2. 2023 15:00–19:00

Stejskalova x U Rokytky 16. 2. 2023 13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská 16. 2. 2023 14:00–18:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 17. 2. 2023 13:00–17:00

Na Vartě 17. 2. 2023 14:00–18:00

Na Žertvách x Vacínova 18. 2. 2023 08:00–12:00

Na Dlážděnce x U Sloupu 18. 2. 2023 09:00–13:00

Pernerova x Sovova 18. 2. 2023 10:00–14:00

Havlínova x Klíčanská 20. 2. 2023 14:00–18:00

Písečná x Na Šutce 20. 2. 2023 15:00–19:00

K Mlýnu x Chorušická 21. 2. 2023 14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská 21. 2. 2023 15:00–19:00

Třebenická x Sebuzínská 22. 2. 2023 13:00–17:00

Hnězdenská x Olštýnská 22. 2. 2023 14:00–18:00

K Haltýři (před domem 12) 23. 2. 2023 14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 23. 2. 2023 15:00–19:00

Podhajská pole 24. 2. 2023 13:00–17:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 24. 2. 2023 14:00–18:00

Hlivická 24. 2. 2023 15:00–19:00

Na Hranicích x Kočova 25. 2. 2023 08:00–12:00

Mazurská 25. 2. 2023 09:00–13:00

Štěpničná 27. 2. 2023 13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 27. 2. 2023 14:00–18:00

Drahorádova 28. 2. 2023 14:00–18:00

Stejskalova x U Rokytky 28. 2. 2023 15:00–19:00

Amerika volá
Československo, 

Začátky: od 18.00 hod. 
Vstupné: 50 Kč 

Pivovarnická 3, Praha 8

tady Voskovec 
a tady Werich

PROGRAM:
16. 02. 2023
Tři strážníci v Americe
16. 03. 2023
Route 66 s Werichem
a Hoffmeisterem
20. 04. 2023
Od Strojvůdce Příhody
po Půl párku
18. 05. 2023
Černá čtvrthodinka
Voskovce a Wericha
15. 06. 2023
Hlas Ameriky uvádí hudební 
a zábavný program pro
osvobozené Čechy a Slováky
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rezervace: 
Kateřina Ondrušová 
katerina.ondrusova@praha8.cz, 
telefon: 222 805 186
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InzerceSpolečenská rubrika

Vstupné200 Kč

14. února 2023

9.00-13.00
Skautská klubovna

Dolákova 853/3a, Praha 8

Pro rezervaci místa piště na: h.slesingerova@8prorodinu.cz

Omezený počet, prosíme o včasné přihlášení

Únorové vaření
s Bárou 

uvádí

Úsporné recepty pro rodiče s dětmi.

Rady a tipy k neplýtvání, skladování a recyklaci

V kurzu budou pro účastníky vytvořená skripta s obsahem kurzu, 

recepty a prostorem na poznámky.

Co si uvaříme, to si také sníme

Vážení 
spoluobčané,
  v případě vašeho  

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

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

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

Ke gratulantům 
se připojuje  
i MČ Praha 8: 
„Gratulace jsou pro  
mě nejen příjemným 
setkáním, ale rovněž 
možností dotázat se  
na potřeby seniorů, 
poskytnout 
poradenství ve věci 
dostupných sociálních 
služeb a případně 
nalézt podporu 
a pomoc,“ říká 
místostarostka 
Vladimíra Ludková 
(ODS).

Leden 2023
 Dne 4. 2. oslaví paní Milada 
Rachová krásné 90. narozeniny. 
Do dalších let přejeme pevné 
zdraví, osobní pohodu a radost 
z vnoučat i pravnoučat. 

Červen 2022
 Smolíková Diana
 Stević Lana

Srpen 2022
 Vrbová Johana

Září 2022
 Škrábek Denis
 Wirth Matyáš

Říjen 2022

 Kmínek Petr

Listopad 2022
 Hirt Anna

Prosinec 2022
 Beránková Viktorie
 Klouček Matěj
 Lev Albert

 Táborská Ema

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

Nově narozené děti

Jubilea

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

Městská část Praha 8 
vás zve na výstavu

MARIONETY Z KOBYLIS
pořádanou k 110. výročí založení divadla Jiskra

14. 12. 2022 – 3. 2. 2023
Bílý dům
U Meteoru 6
Praha 8
Libeň

VSTUP ZDARMA
Otevřeno: 
po, st: 8–12, 13–17 
út, čt: 8–12
pá, víkendy, svátky: 
zavřeno

inz_marionety_z_kobylis_2211_92x130.indd   1inz_marionety_z_kobylis_2211_92x130.indd   1 17.11.2022   10:0217.11.2022   10:02
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  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v letech 2022 a 2023 na

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 19. února 2023
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

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

Dominika Weiss Hošková - violoncello
Jiří Hošek - violoncello, klavír

ŽIDOVSKÁ HUDBA A KLEZMER 
PRO DVĚ VIOLONCELLA

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

pořádá

Cyklus zámeckých koncertu

14.  2.  2023  
Libeňský zámek, 
obřadní síň, 
Zenklova 35, 
Praha 8 – Libeň

Rezervace míst 
tel.: 222 805 104, 
606 613 390
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Program: zazní skladby autorů   
Max Bruch, Ernest Bloch a Jiří Hošek

úterý  

19,00 hodin
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Únor, to je masopust 
nebo taky fašank, fašinek, 
šibřinky, ostatky, vostatky 
či končiny. Masopust není 
svátkem církevním, 
přesto se jeho termín 
určuje podle Velikonoc. 
Dříve lidé věděli, že masopust je 
poslední příležitostí se dosyta 
najíst a pobavit se před dlou-
hým obdobím půstu. Masopust 
v širším smyslu zahrnuje období 
od Tří králů až do Popeleční 
středy, kterou začíná čtyřice-
tidenní velikonoční půst. 

Nejoblíbenější jsou až ty 
nejveselejší a nejrozjařenější 
poslední masopustní dny: tučný 
čtvrtek, taneční neděle a pondě-
lí a maškarní úterý. Proto je 
masopust spojen s veselím, 
zabíjačkami, radovánkami a se 
spoustou neskutečných dobrot. 

A proto, že my z Prahy 8 jen 
těžko můžeme mít v chlívku 
vykrmeného vepře, abychom si 
udělali poctivou zabijačku, tak 
snad alespoň k chuti přijde 
zabijačkový guláš. Je to klasika, 
která na zabijačkách a ma-

sopustních hodech nesmí v žád-
ném případě chybět. Tento je 
zvláštní tím, že se peče v troubě 
a přidává se do něho bránice. Ta 
chrání maso před vysušením 

a během pečení se postupně 
v guláši rozplyne a dodá mu 
ještě lepší chuť a tuk.

Radek Pálka 

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Masopust ve 
jménu vepřového

  Zabijačkový guláš by na 
masopustu neměl chybět

www.muzeumprahy.cz

Doprovodné programy k výstavě:
14. 2. Komentovaná prohlídka výstavy (od 17.30 hod.)

21. 2. Vratislav, vratislavské knížectví a biskupství součástí České koruny 
– přednáška (od 18 hod.) 
25. 2. S archeologií do středověku – workshop pro rodiče s dětmi (od 10 hod.)
Rezervace na: wroclaw@muzeumprahy.cz 

Den na tržišti – lektorský program pro žáky 1. st. ZŠ 
Rezervace na: www.muzeumprahy.cz 

Zabijačkový guláš
BUDETE POTŘEBOVAT: 
  1400 g vepřové plece 
  1 lžíci vepřového sádla 
  4 cibule 
  1 stroužek česneku 
  1 lžíci papriky (mleté sladké) 
  200 g vepřových ledvinek 
  špetku drceného kmínu,  

sůl a pepř 
  vývar na podlévání 
  1 světlé pivo na podlévání 
  200 g vepřových jater 
  100 g vepřového mozečku 
  1 vepřovou bránici 
  100 g vepřového srdce 
  2 lžíce sušené majoránky 
  chléb k servírování 

PŘIPRAVTE SI: 
Pekáč s víkem, hrnec, nůž a pr-
kénko, vařečku a naběračku

POSTUP PŘÍPRAVY: 
Nejprve si předehřejte troubu na 
160 °C. V samostatném hrnci si 
uvařte srdce. Je lepší je vařit 
zvlášť, hlavně kvůli tomu, že jde 

o tvrdý sval a vaří se dlouho. 
V kastrolu rozehřejte sádlo 
a osmahněte na něm tři cibule 
jemně nakrájené do světle zlaté 
barvy. Přidejte na kostky nakrá-
jené maso, očištěné a nakrájené 
ledvinky, kmín, česnek a vše 
opečte, aby se maso zatáhlo ze 
všech stran. Maso poprašte 
mletou paprikou, promíchejte 
a ihned podlijte trochou piva 
a vývaru ideálně z ovaru. Osolte, 
maso překryjte bránicí (pokud ji 
nemáte, přikryjte kastrol poklicí) 
a vložte do trouby. Pečte 1,5 až 2 
hodiny a podle potřeby občas 
podlijte, ale nechte bránici 
vyčnívat z tekutiny, aby se 
pěkně vypekla. Když je maso 
měkké, přidejte pokrájená játra, 
mozeček a také uvařené srdce. 
Vše nakrájené na kostky. Podle 
potřeby podlijte a dopečte 
doměkka. Trvá to asi 15 až 20 
minut. Nakonec dochuťte solí, 
pepřem a rozemnutou sušenou 
majoránkou. Podávejte posypa-
né cibulí a čerstvou majoránkou, 
chcete-li s chlebem.

FOTO: WWW.PROMAMINKY.CZ
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Zábava

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 5. února 2023 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 francouzské spisovatelky  
Sidonie-Gabrielle Colette, od jejíhož narození koncem ledna uplynulo 150 let.
„Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit…“
Správné znění tajenky z minulého čísla, citát ruského básníka  
a překladatele Konstantina Dmitrijeviče Balmonta:  
Láska je jen obal citů, jejich pozlátko, ale jejím jádrem je bolest.

5 vylosovaných výherců dostane po dvou  
vstupenkách na koncert Honzy Nedvěda ml.  
a skupiny Příbuzní, který se uskuteční 11. 2. 2023

Výherci, kteří obdrží knihu  
Jitky Neradové Statečnost  
je ženského rodu, jsou: 
  Jana Růžičková, Kobylisy
  Miloš Němec, Libeň
  Diana Grösslová, Troja
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

Každé třetí úterý, nebo čtvrtek v měsíci 
se na Vás od ledna těšíme v čase od

17:30 do 19:00 hod. 

Zdravé stárnutí a prevence demence 
  Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (Gerontologické centrum Praha 8)
  Těšínská 600/4, Praha 8, Městská knihovna Bohnice

Zlobivé dítě … nemusí být případ pro OSPOD 
 Mgr. David Karl (OSPOD ÚMČ Praha 8) a Bc. Alžběta Matysová, DiS. (Salesiánské středisko mládeže)
  Křižíkova 50, Praha 8, bezbariérový klubový prostor Centra aktivizačních programů SOS Praha 8 

Děti a závislosti (drogy, gambling, sociální sítě, alkohol a další) 
  Mgr. Štěpánka Čtrnáctá (Sananim)
  Těšínská 600/4, Praha 8, Městská knihovna Bohnice

Propouští Vám blízkého z nemocnice? Co teď? 
 Bc. Irena Hrnčiříková (oddělení sociální péče ÚMČ Praha 8), Jana Chyšková 
 (domácí ošetřovatelská péče SOS Praha 8) a Lenka Fiřtíková DiS. (pečovatelská služba SOS Praha 8)

Křižíkova 50, Praha 8, klubový prostor Centra aktivizačních programů SOS Praha 8

 Hranice ve výchově. Umíme si naslouchat. 
 Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M., psycholog
  Těšínská 600/4, Praha 8, Městská knihovna Bohnice

23/2

21/3

20/4

16/5

15/6

Rodina to jsou vztahy, emoce, pečování,  
radost i starost. Podvečery o rodině  
a pro rodinu nabídnou pravidelná setkání  
s odborníky na témata dnešní mezigenerační 
rodiny, témata péče o děti, o rodiče, sám  
o sebe.

Podvečery
pro rodinu
o rodině

Přijďte rovnou bez nutnosti rezervace. Dáte si s námi čaj nebo kávu a zjistíte, že v tom nejste sami. 
Informace na tel.:  601 263 294 (odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8)

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

2023


