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Inzerce

Městská část Praha 8 a Farnost od sv. Vojtěcha vás zvou na akci

 kostel sv. Vojtěcha a okolí 
U Meteoru 6, před tzv. Bílým domem v Libni 
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sobota 23. dubna 2022
13.00 - 18.00 hodin

pěvecké a varhaní koncerty 
komentované prohlídky 

kostela sv. VojtěchaVI. rocník
bohatý jarmark 

ukázky tradičních řemesel 
netradiční pouťové atrakce

pohádka pro děti
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5 FINANCE 
Zastupitelé schválili letošní rozpočet. Je 
úsporný a proinvestiční 

9 DOPRAVA
V Bohnicích přibude parkovacích míst 

9 PARKOVÁNÍ
V Prosecké ulici vzniknou nová místa 

10 ČTENÁŘI PÍŠÍ… 
…a my jim odpovídáme 

12 FÓRUM
Jaká opatření by měla Praha 8 přijmout,  
aby nás od rizika bankrotu nemusel 
zachraňovat magistrát? 

14 BOTANICKÁ ZAHRADA 
Výstava ve skleníku Fata Morgana seznámí  
s orchidejemi 

18 ŠKOLSTVÍ
Radnice vypsala tři výběrová řízení na  
funkci ředitelů či ředitelek škol 

24 SENIOŘI
Programy Center aktivizačních programů 

27 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
Kde se zdarma a legálně zbavit odpadu

15 KULTURA
Do soutěže „Dívka s kolem“ se přihlásila 
dvacítka zájemců. Zapojí se i veřejnost 

5 DOPRAVA
Libeňský most se dočká rekonstrukce. 
První práce začnou už letos 
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Slovo starosty Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
konečně se blíží jaro, které se v letošním roce jeví mnohem veseleji, než tomu 
bylo v letech minulých. Osobně jsem velmi rád, že se svobodně nadechujeme, 
abychom se mohli v maximální míře vrátit k normálnímu životu. 
První akcí, která nás záhy čeká, je tradiční Karlínský masopust, o který jsme 
byli loni ochuzeni. A zároveň byl v roce 2020 poslední větší kulturní událostí 
před vypuknutím koronavirové pandemie. Na tom letošním si zároveň slavnost-
ně připomeneme století od chvíle, kdy se Karlín stal součástí Prahy. Věřím, že se 
organizátoři vytáhnou podobně, jako to uměli již „před covidem“.

Únorové zastupitelstvo schválilo rozpočet městské části, který pokračuje 
v šetrném duchu. Přesto se v něm našlo více peněz na investice, a to především 
do školství. Nejvíc rád jsem však kvůli tomu, že jsme dokázali najít citelně více 
peněz na granty do oblasti dětského sportu. Navíc by letos měly být tyto pro-
středky k dispozici dříve než v minulých letech, jelikož by je zastupitelstvo mělo 
projednat a schválit už v dubnu. Zde jistě platí, kdo rychle dává, dvakrát dává. 

Potěšující byl i zájem snoubenců o mimořádný svatební den, který jsme vyhlá-
sili na úterý 22. února. Termíny se podařilo zaplnit, náš odhad tedy vyšel celkem 
přesně. Všem novomanželům přeji i zde mnoho štěstí, zdraví a především vzá-

jemné lásky. 
V závěru tohoto úvodníku si dovo-

lím připomenout, že březen je již 
podesáté Tulipánovým měsícem, ve 
kterém organizace Amelie prolamuje 
tabu spojená s onkolologickým one-
mocněním. V březnové Osmičce si 
tak můžete přečíst rozhovor s paní 
ředitelkou Michaelou Čadkovou 
Svejkovskou, která má ve svém zá-
služném počínání naši plnou 
podporu. 

Krásný březen přeje

 Ondřej Gros
                   starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Trhy v Karlíně jsou pro vás 
připraveny každý pátek od 8 do 
18 hodin, v Bohnicích se můžete 
zastavit každou středu ve stej-
ném čase. 

Krom tradičních trhů se na 
obou místech můžete těšit i na 
celoroční nabídku gurmánských 
festivalů. V Karlíně začíná sezó-
na Karlínským masopustem 
v sobotu 26. února. Až do konce 
roku se můžete těšit na pravidel-
né akce, ne letošek se jich plánu-
je dvacítka, a to vždy v neděli. 
Zastavte se tak třeba na Karlín-
ských vepřových hodech, Polív-
kování, Street food festivalu, 
Tutto Italiano nebo Food truck 
festivalu. „Naší snahou je připra-
vit pestrý program pro celou 
rodinu. Proto na akcích Karlín 
Marketu nepůjde jen o výborné 
jídlo, ale chystáme aktivity pro 
děti, workshopy i představení 
neziskových organizací. Speciál-
ně proto také spoluorganizuje-
me Dětský den či Karlínský den 
duševního zdraví,“ informovala 
Hana Novotná (TOP 09 + STAN), 
předsedkyně Komise pro kultu-

ru a volný čas. Podrobný přehled 
akcí najdete na Facebooku nebo 
Instagramu Karlín Market. 

Na gastronomické akce se 
v letošním roce můžete vydat 
i do Bohnic. Před OC Krakov se 
začíná již 5. března Bohnickou 
zabíjačkou. Dalších šest festiva-
lů následuje po celý letošní rok. 
V dubnu se můžete těšit na 
Bohnické řízkobraní, v květnu 
zase třeba na Streed food festi-
val. Dále nebude chybět Pivo 
a burger, Polívkování nebo 
oblíbené Svatomartinské 
slavnosti. 

„V letošním roce plánujeme 
farmářské trhy v Bohnicích 
rozšířit i o gastronomické slav-
nosti stejně jako v Karlíně. 
Věřím, že obyvatelé Bohnic, ale 
i přilehlých oblastí si sem najdou 
cestu a užijí s i krásnou atmosfé-
ru plnou dobrého jídla, hudby 
a zajímavých aktivit,“ shrnuje 
Hana Novotná. Všechny podrob-
nosti k těmto akcím naleznete 
na Facebooku nebo Instagramu 
Bohnických farmářských trhů. 

(tk)

KARLÍN A BOHNICE

Oblíbené 
farmářské trhy 
se vrací 

 n S blížícím se teplejším počasím byly spuštěny farmářské 
trhy na Karlínském náměstí i v Bohnicích u OC Krakov. Bě-
hem celého roku si tak můžete přijít nakoupit kvalitní potra-
viny od lokálních producentů či ověřených dodavatelů zahra-
ničních pochoutek na čerstvém vzduchu v příjemném 
prostředí Prahy 8. 

Milovníci Karlínského masopus-
tu se dočkali. Akce, která si 
v sobotu 26. února odehraje již 
svůj devatenáctý ročník, si 
postupem času získala stovky 
příznivců. A co je na programu?

Ve 13 hodin se lidé tradičně 
potkají v Kaizlových sadech, 
odtud se pak ulicemi vydají na 
velkolepý průvod v maskách 
s koňským povozem a kapelou 
na Karlínské náměstí. Tam na 
účastníky od 14 hodin čeká 

bohatý masopustní program na 
Karlínském náměstí. Na pódiu 
vystoupí například Ivan Hlas 
trio či skupina Šoulet. Pro děti 
jsou připraveny divadelní po-
hádky dílny a nejrůznější soutě-
že. Samozřejmě nebudou chybět 
klasické masopustní dobroty, 
točené pivo i jiné laskominy. 

Konání akce může ovlivnit 
aktuální epidemická situace 
a s ní související opatření. 

(tk)

V rámci grantového řízení v le-
tošním roce bude mezi kluby na 
podporu mládežnického sportu 
rozděleno 13,5 milionu korun. 
Jde o nejvyšší částku za posled-
ních pět let. Další milion si 
rozdělí spolky v rámci volnoča-
sových aktivit mládeže a stejná 
suma míří do „osmičkových“ 
kulturních spolků. „V posledním 
roce se naplno věnuji podpoře 
sportovní činnosti mládeže, 
kampaň Najdi si svůj klub a le-
tošní podpora formou grantů má 
jediný cíl. Opět vrátit po dlouhé 
pandemické pauze děti k pohy-
bu a podpořit tak kluby z Pra-
hy 8. Nemá cenu opakovat, co 
pro děti znamená organizovaný 
sport a pohyb. Praha 8 patří 
mezi městské části, které mají 
nejvíce registrovaných sportov-
ců z celého hlavního města, 
a jsem skutečně rád, že se opět 
daří naplňovat místní sportovní 
kluby mládeží,“ uvedl místosta-
rosta Jiří Vítek (Patrioti), který 

má ve své gesci sport a volný 
čas. Mimo jiné stojí za projektem 
Trenéři ve školách. 

Po mnoha desítkách let se 
aktivně pracuje na výstavbě 
zcela nové basketbalové a há-
zenkářské haly na území osmé-
ho obvodu. Rekordní účast 
zaznamenala také kluziště 
v majetku Prahy 8. Například  
největší ledovou plochu při ZŠ 
Glowackého bezplatně v rámci 
výuky sportu navštívilo více než 
dva tisíce žákyň a žáků základ-
ních škol. Rekordními čísly se 
mohou pochlubit i kluziště 
Ládví a u Löwitova mlýna, kdy 
se bezplatné návštěvy žáků 
základních škol přehouply přes 
tisícovku dětských bruslařů 
v rámci výuky bruslení. 

I vy máte stále možnost přihlá-
sit své děti do některého ze 
sportovních nebo volnočasových 
klubů. Více informací najdete na 
www.praha8.cz/sport.

 (tk)

TRADICE

Karlínský masopust se blíží

GRANTY

Sportovci si rozdělí 
rekordní částku

TRHY V KARLÍNĚ letos nabídnou velmi bohatý program. 

KARLÍNSKÝMI ULICEMI opět projde tradiční průvod v maskách.
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Zápisy do škol
Zápisy do 1. ročníků 
základních škol městské 
části Praha 8 proběh-
nou v měsíci dubnu. 
Vzhledem k současné 
epidemiologické situaci 
budou bližší informace 
a podrobnosti k zápisu 
upřesněny na webových 
stránkách úřadu a na 
webových stránkách 
základních škol.

Mgr. Petr Svoboda,  
vedoucí odboru školství

 nZastupitelstvo osmého obvodu schválilo na svém 
únorovém zasedání rozpočet osmé městské části 
pro rok 2022. Počítá s příjmy 846 milionů korun 
a výdaji 899 milionů. Pro jeho podobu zvedli ruce 
zastupitelé ODS, TOP 09 + STAN, Patriotů a ANO. 

„Rozpočet je investiční a úsporný. Stále držíme na 
uzdě především provozní náklady úřadu,“ konsta-
toval starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). 

Podle zástupců Pirátů, Osmičky sobě, KDU-ČSL 
a 8žije rozpočet MČ ukazuje priority koalice. Míní, 
že radnice investuje do výstavby parkovišť, ale 
kroužkovné pro rodiny s dětmi v těžké sociální 
situaci nenabízí. Nebo platí IT služby a péči o ži-
votní prostředí, které nejsou vidět.

Osmý obvod se dlouhodobě potýká s podhodno-
ceným dotačním vztahem hlavního města k MČ 

Praze 8, který je nedostačující ke krytí objektiv-
ních a odůvodněných nároků na běžné výdaje. 
Jejich výše je v podstatě totožná jako v roce 2014, 
přičemž spotřebitelské ceny a platové tarify od té 
doby zaznamenaly až čtvrtinový nárůst. „Z uvede-
ného je evidentní, že stát na obce přenáší své 
pravomoci bez toho, aby tuto činnost finančně 
dostatečně sanoval. Výdajovou stránku rozpočtu 
komplikuje nejistota v případných vládních naří-
zeních a neutěšená ekonomická situace, přede-
vším očekávaná vysoká průměrná celoroční hod-
nota inflace. Běžné výdaje pro rok 2022 se zvýší 
o pouhých 4,58 procenta,“ informoval starosta.

Letošní kapitálové výdaje budou výrazně ovliv-
něny převodem investičních akcí z loňska, které 
byly buď přesunuty do roku 2022, nebo letos 
dochází k jejich dofinancování. (tk)

Výběrové řízení bylo právě 
v tomto ohledu unikátní – popr-
vé se nesoutěžila jen cena prací, 
ale i maximální délka omezení 
tramvajového provozu. Náhrad-
ní doprava bude přivedena 
k oběma koncům opravovaného 
soumostí.

„Podepsali jsme smlouvu se 
zhotovitelem rekonstrukce 
Libeňského mostu a nejen to. 
Zhotovitel během stavby 
postaví celé soumostí v délce 
1200 metrů od Manin po 
Palmovku včetně retenční 
nádrže a protipovodňových 
opatření. Začátku už nic nesto-
jí v cestě. První práce začnou 
už letos. Vedle Libeňáku posta-
víme do podzimu provizorní 
lávku pro pěší a převedení 
inženýrských sítí,“ uvedl ná-
městek primátora Adam 
Scheinherr (Praha sobě).

Během rekonstrukce budou 
zachovány a opraveny historic-
ky nejhodnotnější části kubistic-
kého mostu v obou úsecích 
s obloukovým klenutím (úsek 
s pěti oblouky přes Vltavu 
a úsek s jedním obloukem na 
Rohanském ostrově). Snahou je 

vrátit jim podobu co nejvíce 
odpovídající původnímu návrhu 
z roku 1928, kdy byl most do-
končen. Tyto dva úseky pak 
propojí nová mostní tělesa. 
Součástí rekonstrukce bude také 
kompletní výměna kolejového 
svršku tramvajové trati a trakč-
ního vedení, vybudování nového 
bezbariérového propojení s par-
kem na Rohanském ostrově 
a soubor protipovodňových 
opatření.

„Vítáme skutečnost, že se po 
tolika letech odkladů podepsa-
la smlouva a začne se na re-
konstrukci opravdu pracovat. 
Stavební práce na samotném 
mostě mají sice začít až v roce 
2024, ale i tak je posun výraz-
ný. Těšíme se, že Libeňský 
most se stane důstojnou brá-
nou do plánované nové zástav-
by na Rohanském ostrově 
a Palmovce a přinese občanům 
atraktivnější a pohodlnější 
spojení mezi Holešovicemi 
a Libní,“ uvedl Martin Jedlička 
(TOP 09 + STAN), předseda 
komise RMČ Praha 8 pro 
dopravu.

(red)

INFRASTRUKTURA

Libeňský most čeká oprava 
 nV lednu podepsala Technická správa komunikací  

smlouvu se zhotovitelem na rekonstrukci Libeňského 
mostu. Vítězem mezinárodní soutěže (pořádané formou 
Design & Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem 
i realizátorem) se stala společnost Metrostav TBR s nabíze-
nou cenou 2,181 miliardy korun a délkou tramvajové výlu-
ky 365 dní. 

FINANCE

Letošní rozpočet je na světě

LIBEŇSKÝ MOST se má co nejvíce podobat návrhu z roku 1928. Vizualizace: Petr Tej, 
Tomáš Cach

Předpokládaný harmonogram rekonstrukce:

•	 podpis	smlouvy	o	dílo	–	leden	2022

•	 	zahájení	prací	na	zpracování	projektové	dokumentace	pro	veškerá	
územní	rozhodnutí	a	stavební	povolení	či	jejich	změny,	potřebné	pro	
realizaci	celé	stavby	a	její	schválení	objednatelem	–	do	12	měsíců	od	
data	zahájení	prací.	V	průběhu	roku	bude	zahájena	stavba	provizor-
ní	lávky	pro	pěší	a	cyklisty	

•	 	nabytí	právní	moci	všech	vybraných	potřebných	povolení	nezbyt-
ných	k	provedení	stavby	–	do	18	měsíců	od	data	zahájení	prací

•	 	zpracování	projektové	dokumentace	pro	provádění	stavby	pro	celou	
stavbu	a	její	schválení	objednatelem	–	do	24	měsíců	od	data	zaháje-
ní	prací

•	 zahájení	stavebních	prací	–	1.	čtvrtletí	2024
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Inzerce

V Kauflandu totiž víme, že rozhodují činy.

A za náš aktivní přístup k udržitelnosti a společenské 
odpovědnosti jsme obdrželi prestižní ocenění:

Jsme nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice.

Nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice

Ocenění v kategorii
Odpovědný reporting Cen SDGs

Počtvrté v řadě jsme získali prestižní  
mezinárodní ocenění Top Employer

Ocenění za komplexní přístup  
ke kvalitě, udržitelnosti a inovacím

Nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice

Ocenění TOP Rated
pro náš Report udržitelnosti

zlatý
středník
20/21

Strakonice_188x264.indd   1 03/02/22   13:29

placená inzerce
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Rozvoj

 nŘešení nedostatku kapacit v předškol-
ních zařízeních je jednou z priorit vede-
ní městské části. Radnice monitoruje 
stav mateřských škol, kterých je zřizo-
vatelem a plánuje výstavbu nových 
– zejména v oblastech, kde se předpoklá-
dá navýšení počtu obyvatel z důvodu 
budoucí bytové výstavby.
I proto také intenzivně komunikuje také 
s developery nových projektů a důrazně 
požaduje, aby v blízkosti bytové zástavby 
byla vždy odpovídající občanská vybave-
nost, včetně základních a mateřských škol. 
Například v lokalitě Rohanského ostrova je 
výstavba nové základní i mateřské školy již 
domluvena s investory a v současné době se 
jedná o její budoucí podobě.

ALTERNATIVA MATEŘINEK
Ne ve všech oblastech Prahy 8 ale lze posta-
vit školu nebo školku takzvaně na „zelené 
půdě“ a často ani není možné 
současné školní budovy dále 
rozšiřovat. Alternativou pro 
klasické mateřské školy 
mohou být dětské skupiny. 
Proto se MČ Praha 8 ve 
spolupráci se svou příspěv-
kovou organizací Osmička 
pro rodinu rozhodla založit 
dětskou skupinu v Karlíně.

„Pro potřeby dětské skupi-
ny v současné době připra-
vujeme rekonstrukci dvou-
podlažního objektu 
v blízkosti Karlínského 
náměstí. Reagujeme tak na 
poptávku rodičů a do bu-
doucna se budeme snažit pro 
podobné účely uvolnit i další 
prostory v majetku městské 
části. Objekt bude splňovat 
veškeré zákonné náležitosti 
pro provozování dětské 
skupiny a díky velkorysému 
prostoru se nám podaří 
vybudovat i menší tělocvič-
nu, kterou děti využijí třeba 
při nepříznivém počasí,“ 
komentuje přípravné práce 
radní pro oblast majetku 
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 
+ STAN). „Aktuálně jsou 
připraveny veškeré projekto-
vé podklady, takže pokud do 
průběhu rekonstrukce 
nezasáhne nějaké zásadní 
zdržení, mohla by dětská 
skupina fungovat již v prů-
běhu letošního podzimu,“ 
dodává radní.

CENNÁ POMOC RODIČŮM
V nově zrekonstruovaném objektu se počítá 
s prostory pro dvě věkové skupiny dětí. 
V mini Osmáčcích budou děti ve věku od 
jednoho do tří let a v Osmáčcích od tří do 
šesti let. 

„V současné době mnoho rodičů řeší 
nutnost návratu do zaměstnání, často 
i dříve, než původně plánovali. Zejména 
u malých dětí do tří let je pak velmi složité 
nalézt odpovídající instituci, ve které bude 
dítě nejen pohlídáno, ale zejména kvalifiko-
vaně rozvíjeno v relativně malém kolektivu. 
Navíc školkovné u některých soukromých 
mateřských škol dosahuje takové výše, že 
na jeho zaplacení padne klidně téměř celý 
plat jednoho z rodičů. Proto jsem se rozhodl 
využít toho, že naše městská část zřizuje 
organizaci Osmička pro rodinu, která je 
svým programem rodinné politiky v kon-
textu celé Prahy výjimečná, a spolu s její 
ředitelkou jsme připravili koncept dětské 

skupiny. Věřím v to, že podobné dětské 
skupiny jsou obrovskou pomocí rodičům 
a že ta v Karlíně bude první, kterou budou 
v příštích letech následovat další po celé 
Praze 8,“ informoval radní Tomáš Hřebík 
(TOP 09 + STAN), který má ve své gesci 
příspěvkovou organizaci Osmička pro 
rodinu.

KAPACITA 24 DĚTÍ
Její ředitelka Jana Frischmannová v součas-
né době připravuje konkrétní plány výchovy 
a péče v nové dětské skupině a předpokládá, 
že i díky podpoře radnice se (mini)Osmáčci 
svou kvalitou vyrovnají klasickým mateř-
ským školám. „Dětská skupina v našem 
pojetí určitě nebude pouze o hlídání dětí, 
počítáme s nadstandardním personálním 
zajištěním (chůva, pedagog, speciální peda-
gog a další) co do odbornosti i počtu. Chtěli 
bychom děti rozvíjet ve všech ohledech 
a budeme usilovat i o to, aby děti navštěvují-

cí (mini)Osmáčky nemuseli 
odcházet na povinný 
předškolní rok do mateř-
ské školy,“ řekla. Cílem je, 
aby děti zůstávaly ve 
známém prostředí a povin-
né ověření takzvaných 
očekávaných výstupů 
z jednotlivých vzděláva-
cích oblastí bylo provádě-
no vybranou mateřskou 
školou bez nutnosti pravi-
delné docházky, což sou-
časná legislativa umožňu-
je. „Budeme spolupracovat 
i s externími odborníky, 
zejména s logopedem, 
který bude docházet pravi-
delně jednou týdně, a po-
kud o to bude zájem, rádi 
bychom organizovali 
i vzdělávací aktivity pro 
rodiče, vždy tematicky 
zaměřené a odpovídající 
věku jejich dětí,“ sdělila 
Frischmannová. 

Městská část předpoklá-
dá, že dětská skupina 
pojme svou kapacitou 
24 dětí (dvanáct v každé 
z věkových skupin). (mini)
Osmáčci by měli být před-
nostně využíváni rodiči, 
kteří v Praze 8 bydlí. Další 
informace k dětské skupi-
ně budou prezentovány na 
webu MČ Praha 8 a Osmič-
ky pro rodinu v závislosti 
na postupu rekonstrukce 
objektu. (kcp)

ŠKOLSTVÍ

V Karlíně vznikne dětská 
skupina v opraveném domě

NOVÉ ZAŘÍZENÍ budou přednostně využívat rodiče bydlící v Praze 8.

KARLÍNSKÁ DĚTSKÁ SKUPINA by se kvalitou měla vyrovnat klasickým mateřským školám.
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Doprava

Pro obyvatele městských částí na 
trase linky bude přínosem hlavně 
snížení hluku a čistší ovzduší. 
Zejména v prudkém a dlouhém 
stoupání v Prosecké ulici může 
vyšplhat spotřeba plně naložené-
ho běžného kloubového autobu-
su SOR NB 18, které současnou 
linku 140 obsluhují, až k 52 lit-
rům nafty/100 km. Právě proto 
bylo v tomto úseku (mezi zastáv-
kami Kundratka a Kellerka) 
trolejové vedení postaveno při 
příležitosti rozsáhlé rekonstruk-
ce Prosecké ulice. Od té doby zde 
trolejbusy jezdily v několika 
etapách ve zkušebním provozu 
nejprve bez cestujících, následně 
na řádné trolejbusové lince 58 až 
do února 2021. Testováno bylo 
více typů vozidel, efektivita 
a přínosy celého projektu se ale 
velmi brzy potvrdily. S přípravou 
dostavby a zprovoznění celé trati 
se začalo již v roce 2018.

„Trať pro trolejbusy z Palmov-
ky přes Prosek a Letňany do 
Čakovic je příkladem, kdy má 
elektrický pohon opravdu smysl. 
Částečně zbaví část Prahy emisí 
z dieselových motorů, což jako 
zástupci Prahy 8 naprosto 
vítáme,“ řekl starosta Prahy 8 
Ondřej Gros (ODS).

Vybudování trolejové sítě 
v existující zástavbě a infra-
struktuře není z vícero důvodů 
snadnou záležitostí. Proto byly 
pro jeho stavbu vybrány jen 
nejvytíženější úseky, a to mezi 
Palmovkou a stanicí metra 
Prosek a mezi terminálem Let-
ňany a OC Čakovice (zhruba 
50 procent trasy). DPP počítá 
s nasazením speciálního typu 
„parciálních trolejbusů“, které ve 
zbylých úsecích bez trolejí, kde 
není potřebný tak velký výkon, 

ELEKTRIFIKACE MHD

Trolejbusy se vrací, pojedou 
z Palmovky do Čakovic

 nDopravní podnik hl. m. Prahy v lednu slavnostně zahájil 
stavbu nové trolejbusové trati Palmovka – Miškovice. Jedná 
se finální fázi dlouho připravovaného projektu s názvem 
„Elektrifikace autobusové linky 140“, jednoho z projektů 
města k ekologicky šetrnější hromadné dopravě.

budou schopné jezdit na baterie 
jako plnohodnotné elektrobusy. 
Nabíjení pak bude probíhat 
přímo během jízdy kdykoliv, 
když se vůz na trolej opět napojí.

„Dopravní podnik elektrické 
autobusy s trolejovým napájením 
testoval na Prosecké ulici už 
několik let. Jsme rádi, že jsme 
dospěli k finální fázi, kdy bude 
dokončena elektrifikace i v dal-
ších úsecích této trati, a máme 
radost, že návrat trolejbusů do 
Prahy začal právě v Libni,“ doplnil 
Tomáš Slabihoudek, radní Prahy 8 
pro dopravu (TOP 09 + STAN).

Necelých 15 kilometrů nové-
ho vedení, včetně nové trakční 
měnírny, dobíjecí stanice v Čako-
vicích (na Palmovce je již v pro-

vozu) a 18 dobíjecích stání 
v garážích Klíčov vybuduje za 
283,7 milionu korun sdružení 
firem Elektrizace Praha a OHLA 
ŽS. Dokončení a zprovoznění 
trati je plánováno na letošní 
říjen. Pražané tak získají novou, 
pravidelnou trolejbusovou linku 
po rovných 50 letech.

„V tomto případě jsme se 
dokázali z historie poučit a mís-
to rušení tramvajové a trolejbu-
sové dopravy, což se dělo za 
minulého režimu nebo občas 
ještě děje v některých metropo-
lích i v současnosti, jdeme opač-
ným směrem,“ dodal člen před-
stavenstva dopravního podniku 
Jan Šurovský. 

  (tk)

V PROVOZU postupně bude 15 vozidel z produkce SOR Libchavy.

Vítězem soutěže Dopravního podniku 
(DPP) na nové trolejbusy se stala česká 
firma SOR Libchavy. DPP vyjde nákup 
nových vozidel o 80 milionů korun levněji, 
než byl původní předpoklad. Na nové lince 
58 bude v pravidelném provozu postupně 
jezdit 15 kloubových trolejbusů SOR TNS 
18. Praha bude prvním městem v Česku, 
kde bude tento typ nasazen.

Konstrukčně stroj TNS 18 vychází z kla-
sického autobusu nové řady SOR NS, 
konkrétně NS 18, místo dieselového moto-
ru je však celý poháněn výlučně elektři-
nou. Elektrickou výzbroj vyrábí v Praze 
firma Cegelec. TNS 18 je velmi pokrokově 

navržen jako tzv. parciální trolejbus – je 
schopný plnohodnotné jízdy s cestujícími 
jako elektrobus na baterie i tam, kde není 
možné připojit se k troleji. Čistě na baterie 
je, dle požadavku DPP, u plně obsazeného 
vozu v jakýchkoliv provozních a klimatic-
kých podmínkách (plné osvětlení, zapnutá 
klimatizace/topení…) garantován dojezd 
minimálně 12 kilometrů. „Dynamické 
dobíjení“ (mimo garáže a konečné zastáv-
ky) pak probíhá přímo za jízdy, jakmile se 
vůz na trolej znovu připojí, nebo formou 
rekuperace (motor není elektřinou pohá-
něn, ale svým otáčením naopak elektřinu 
vyrábí) například při jízdě z kopce. 

Trolejbusy TNS 18 jsou 18 750 mm 
dlouhé, mají moderní a pohodlný interiér 
a každý pojme až 134 cestujících – 41 sedí-
cích a 95 stojících. Jsou vybaveny systé-
mem naklápění skříně (tzv. kneeling) 
směrem k zastávce pro snížení nástupní 
hrany a snadnější nástup, samozřejmostí je 
výklopná plošina pro nástup imobilních 
cestujících. Mezi další funkce patří napří-
klad systém automatického počítání cestu-
jících, vnitřní i vnější kamerový systém 
a dvě vozidla z flotily dostanou i automa-
tické zařízení pro postřik trolejí proti 
námraze. Cena jednoho trolejbusu je 
14,549 milionu korun. 

Vozidla TNS 18 dodá tuzemská firma
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 nBezpečí pro místní školáky je pro 
radnici Prahy 8 velmi důležité. Ve 
spolupráci se spolkem Pěšky měs-
tem a ZŠ U Školské zahrady se 
v rámci projektu BESIP vybrala 
další křižovatka na frekventované 
přístupové cestě ke školám, která 
dostane novou a lepší podobu.

V ulici U Školské zahrady sídlí několik 
škol. Studie „Bezpečné cesty do škol“, 
kterou zpracoval spolek Pěšky městem 
ve spolupráci se školou a s městskou 
částí, odhalila jako nejkritičtější místo 
křižovatku ulic U Školské zahrady 
a Náhorní. Ta je hlavní pěší přístupo-
vou cestou k místní škole a školce 
z důvodu přímého napojení na MHD. 
Automobilový provoz je zde několika-
násobně překonáván hustotou pohybu 
velkého množství pěších, zejména dětí. 
Kvůli absenci dobře umístěných pře-
chodů a špatným rozhledovým pod-
mínkám zde vznikaly nepříjemné 
situace, kdy děti často přecházely 

neorganizovaně v celé délce ulice, 
navíc mezi zaparkovanými auty. Tuto 
nevyhovující situaci se Praha 8 roz-
hodla změnit.

„Podle projektu vznikne jeden nový 
přechod přes ulici Náhorní a přechod 
v ulici U Školské zahrady bude bez-
pečnější s lepšími rozhledy. Celá 
křižovatka bude navíc zvýšena nad 
úroveň vozovek, aby přijíždějící řidiči 
zpomalili. Ve třetím rameni bude 
vybudováno nové místo pro přechá-
zení. Chodník na severozápadním 
nároží bude před křižovatkou rozší-
řen a současně dojde k přesunutí 
parkovacího pruhu v Náhorní ulici na 
druhou stranu vozovky, aby byly pro 
pěší i řidiče zajištěny lepší rozhledové 
podmínky. Díky jeho přemístění se 
dokonce podařilo zvýšit parkovací 
kapacitu, a to o tři místa,“ uvedl 
Martin Jedlička (TOP 09 + STAN), 
předseda komise pro dopravu. Ob-
rubníky v celé křižovatce budou 
navíc lemovat nové protiparkovací 
sloupky. (tk)

„Neustále hledáme cesty, jak 
řidičům a obyvatelům v Praze 8 
zlepšit podmínky k parkování. 
Sídliště Bohnice je bohužel 
v současnosti jedním z kritic-
kých míst. Nechali jsme si proto 
zpracovat studii využití vybra-
ných parkovacích ploch a z toho-
to průzkumu jednoznačně 
vyplynulo, že na parkovištích ve 
Zhořelecké a v Toruňské nejčas-
těji dochází k situacím, kdy kvůli 
rozmístění vozidel různých 
velikostí nejsou parkoviště 
využita úplně efektivně. Teď 
bude parkování přehlednější 
a také tím dojde k mírnému 
navýšení parkovací kapacity 
o jednotky parkovacích míst,“ 
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Vyznačení parkovacích stání na odstavné ploše

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ HRANY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

2021/0636/OD.SEK/HŠ

BOHNICE

Ve Zhořelecké a Toruňské se 
zlepší podmínky parkování

 nNa dvou vybraných lokalitách na sídlišti Bohnice nechá 
městská část doplnit vodorovné dopravní značení, které 
vyznačí jednotlivá parkovací místa. „Čáry“ na vozovce 
pomohou s lepším využitím těchto parkovacích ploch. 
Lokality doporučil průzkum, který si nechala zpracovat 
městská část. Radnice si od projektu slibuje zlepšení parko-
vacích podmínek v této velmi vytížené lokalitě.

PLÁNOVANÁ ÚPRAVA PARKOVÁNÍ ve Zhořelecké ulici.

KOBYLISY

Přecházení U Školské zahrady bezpečnější

NÁVRH NOVÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY ulic Náhorní a U Školské zahrady.

uvedl předseda komise pro 
dopravu Martin Jedlička 
(TOP 09 + STAN).

Prvním zmiňovaným místem 
je ulice Toruňská (mezi křižovat-
kami s ulicemi Lodžská a Gdaň-
ská). Zde dojde k vyznačení 
zhruba 40 kolmých parkovacích 
stání, z toho jedno bude navrže-
né jako stání pro invalidy. Podle 
průzkumu zde parkuje průměr-
ně 35 vozidel, dojde tedy ke 

zvýšení počtu o zhruba 
15 procent.

Druhou vybranou lokací je 
severní část velkého parkoviště na 
Zhořelecké ulici. Kapacita místa 
umožní vyznačit zhruba 130 par-
kovacích stání, i zde půjde oproti 
zjištěnému průměru 110 až 
120 vozidel o lehké zvýšení, zhru-
ba o 13 procent.

K vyznačení parkovacích míst 
dojde ze strany TSK během 
jarních měsíců, až nastanou 
příznivé klimatické podmínky.

(tk)
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Čtenáři píší

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

○ Dobrý den, vážení,
V únorovém čísle Osmičky je obrázek, jak 
bude vypadat vstup do ÚAN na Florenci. 
Já se ptám, proč se stále, už 30 let opaku-
je tento nesmyslný návrh. Při současné 
dopravní situaci v Praze, není vůbec 
vhodné, aby dálkové autobusy končily na 
Florenci. Pokud někdo potřebuje pokra-
čovat na Masarykovo nádraží, tak to 
s kufry není vůbec jednoduché. Daleko 
jednodušší je ukončit linky dálkových 
autobusů u stanic metra mimo střed 
města. K tomu už slouží stanice Černý 
Most, Smíchovské nádraží, buduje se 

i přestup u stanice Střížkov, jistě by se 
našlo místo pro přestup na jihu Prahy, 
Zličíně nebo v Dejvicích. Také stanice 
Letňany je pro tento účel nevyužitá. Je to 
prostě lobby majitele pozemku ÚAN a na 
uhlíkovou stopu autobusů se v tomto 
případě nehledí. Miroslav Marek

Vážený pane Marku,
územní plán doposud stanovuje využití 
soukromých pozemků ÚAN Florenc pro 
dopravu/veřejnou dopravu a provozo-
vatelem je soukromá společnost, v tom-
to smyslu bohužel neexistuje nástroj, 

který by autobuso-
vé nádraží přesu-
nul jinam. Jsem si 
nicméně vědom, že 
umístění autobu-
sového nádraží 
v širším centru 
města vyvolává 
kontroverzní názo-
ry, například pro 
mezinárodní do-
pravu je ale jeho 
pozice obhajitelná. 
V každém případě 
je cílem MČ mini-
malizovat negativ-
ní dopady provozu 
nádraží v soukro-

mém vlastnictví a v tomto smyslu jsou 
vedeny i jednání s jeho vlastníky a hlav-
ním městem Prahou.
Představované vizuály jsou výsledkem 
architektonické soutěže, ale co se týče 
samotné realizace, tak za městskou část 
máme několik připomínek, které budou 
upřesňovat konečnou podobu a funkcio-
nalitu celé oblasti. I z toho důvodu podá-
váme návrh na změnu územního plánu, 
aby bylo mimo jiné zajištěno, že z Floren-
ce nebude pouze tranzitní stanice.
Tomáš Hřebík, radní MČ Praha 8 (TOP 09 + STAN)

NAPSALI JSTE NÁM NEJEN NA WWW.PRAHA8.CZ
○ Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda-li má MČ plán 
na obnovení funkce stanovišť tříděné-
ho odpadu. Konkrétně podzemní kon-
tejnery na tříděný odpad v ulici Na 
Rokytce, kde konstrukce a kapacity 
vůbec nestačí svému okolí a takřka 
neustále dochází k odkládání odpadu 
mimo kontejnery. 

Tomáš Kroužil 

Vážený pane Kroužile, 
děkujeme za Váš zájem o udržování 
čistoty a pořádku v Praze 8. Jak podo-
týkáte, nepořádek kolem stání tříděné-
ho odpadu vzniká především neukáz-
něností občanů, kteří tuto službu 
využívají a odkládají odpad mimo 
určená místa, nebo komodity řádně 
neuzpůsobí pro vložení do nádoby 
a vzniká tak „falešná“ přeplněnost 
nádob. S tímto samozřejmě souvisí 
narůstající nepořádek kolem stání 
tříděného odpadu a abnormální kapa-
citní vytíženost úklidové služby, která 
v okolí tohoto a dalších stání provádí 
úklid. Podzemní stání tříděného odpa-
du je vybaveno senzory indikující 
využití nádob, na základě čehož byl 
naplánován harmonogram a četnost 
svozu odpadu. V nahodilých případech 
může dojít k rychlému naplnění. V mi-
nulých dnech nebyly provedeny svozy 
odpadu podzemních nádob tříděného 

odpadu, neboť povětrnostní situace 
byla Technickou správou komunikací 
vyhodnocena jako riziková pro mani-
pulaci se zavěšenými břemeny. Stano-
viště budeme monitorovat a v souvis-
losti s údaji o zaplněnosti nádob se 
upraví četnost svozu. Ve věci veřejného 
pořádku byla v minulosti již opakova-
ně žádána městská policie o dohled 
nad udržováním pořádku kolem stano-
višť tříděného odpadu. V případě, že 
uvidíte neukázněnou osobu, která 
odkládá odpad mimo určené místo, 
můžete strážníky neprodleně 
kontaktovat.  

S pozdravem 
Josef Juračák, oddělení kontroly ovzduší,  

odpadů a správních činností 

○ Dobrý den,
ráda bych vás touto cestou poprosila 
o pomoc s vyřešením nepořádku u hote-
lu Stírka na adrese Ke Stírce 11. Před 
hotelem na chodníku jsou umístěné tři 
popelnice, které jsou druhý den po vyve-
zení plné. Jedna popelnice nemá víko 
a odpadky se rozlétávají do okolí. Maji-
tele jsem několikrát telefonicky kontak-
tovala, ale problém stále trvá. V zimě se 
jedná hlavně o estetický problém, ale 
v létě je kolem popelnic hmyz a nepří-
jemný zápach. Předem moc děkuji za 
pomoc.

Lucie Stachová

Vážená paní Stachová,
děkujeme za Vaše upozornění. Pracovní-
ky OŽP bylo provedeno místní šetření, 
na základě kterého bude v hotelu Stírka 
provedena kontrola odpadového hospo-
dářství a zároveň bude vlastník/správce 
nemovitosti upozorněn na dodržování 
vyhlášky o odpadech, tj. zajištění dosta-
tečného objemu nádob a jejich umístění 
do domovního vybavení.

S přáním pěkného dne
Dana Balcárková, vedoucí oddělení kontroly 

ovzduší, odpadů a správních činnost

○ Dobrý den,
ráda bych se zeptala, kdo spravuje 
hřiště v parku pod Korábem. Chtěla 
bych také upozornit na nebezpečný 
dětský prvek. Jedná se o prolézačku se 
skluzavkou. Jedna z jejích plošin se 
začíná trhat a hrozí, že si děti ublíží. Co 
se s tím dá dělat ? 

Děkuju moc
Barbora Pochmanová

Vážená paní Pochmanová,
hřiště spravuje Úřad městské části 
Praha 8, odbor životního prostředí. 
Počínající závada byla zajištěna. 
Podlážky na tomto herním prvku jsou 
v letošním roce určeny k výměně. Děku-
jeme za Váš podnět.

S přáním hezkého dne
Ondřej Maleček, oddělení správy městské zeleně

VIZUALIZACE možné budoucí podoby Florence.
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Orchideje
šesti světadílů
4.–20. 3. 2022
Výstava ve skleníku Fata Morgana 

www.botanicka.cz

HVĚZDNÝ VEČER
s TOMÁŠEM TÖPFEREM

S oblíbeným hercem, režisérem, scénáristou, divadelním 
ředitelem i politikem

si bude povídat Jiří Vaníček.

28. 3. v 19:00 Vstupné 150,-/100,-
Rezervace a prodej vstupenek: www.divadlokh.cz
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Fórum

Jaká opatření 
by měla Praha 8 
přijmout, aby 
nás od rizika 
bankrotu 
nemusel 
zachraňovat 
magistrát? 

TENTO MĚSÍC 
SE PTAJÍ: 

PIRÁTI

ODS
Žádná spása, ale 
férová dohoda

V úvodu se musím ohradit proti 
„pirátské“ otázce, že by Prahu 8 
magistrát zachraňoval. Nemám 
rád příliš silná a zavádějící slova. 
V otázce řešení Nové Palmovky 
mělo vedení magistrátu důležité 
slovo v tom, že nechtělo povolit, 
aby se projekt prodal ve výběro-
vém řízení.

Ve hře tak zůstala jen varian-
ta, která byla nakonec zvolena. 
Po velmi složitých, ale korekt-
ních jednáních nakonec obě 
strany dospěly k dohodě, která je 
už známa. Projekt převezme 
hlavní město, městská část se 
zbaví všech dluhů a po dobu pěti 
let bude příjemcem zvláštních 
dotací plynoucích z rozpočtu 
metropole. Něco takového bych 
„záchranou“ nenazval.

Je třeba jasně říci, že v nebez-
pečí naše Praha 8 byla již na 
konci minulého volebního 
období. Rozpočet roku 2018 
skončil výdaji ve výši téměř 
1,9 miliardy korun (pro srovná-
ní: letošní schválený rozpočet 
počítá s výdaji ve výši 846 milio-
nů)! Tento trend by vedl k vyčer-
pání všech rezerv a možná 
skutečně nutností drasticky 
omezit služby radnice. 

Proto bylo nutné po našem 
nástupu na radnici bolestivě 
škrtat – na prvním místě v počtu 
zaměstnanců a na provozu 
samotného úřadu, přesto tak, 
aby to občané nepocítili. Jsem 
rád, že se povedlo situaci vybrat 
v poslední zatáčce. 

Situaci s rozpočty v Praze je 
však nutno řešit. Systém dotací, 
které magistrát poskytuje z roz-
počtového určení daní menším 
radnicím, je dlouhodobě neudr-
žitelný. V případě Prahy 8 dosa-
huje zhruba 3400 korun na 
obyvatele. Jen kousek od nás leží 
Líbeznice, samostatná obec, 
které pro rok 2022 obdržela 
z daní přes 20 tisíc korun na 
hlavu. Byť je situace v Praze 
trochu jiná, složitější, jsem pevně 
přesvědčen, že se příspěvek ve 
prospěch městských částí musí 
zvýšit. 

PIRÁTI
Praha 8 nevzkvétá
Městské části potřebují magist-
rát a magistrát zase potřebuje 
městské části. Naše městská část 
ani její představitelé se nemohou 
tvářit, že jsme „pupkem světa“. 

Praha 8 nepatří mezi nejtrans-
parentnější městské části v Pra-
ze, a vlastně nepatří ani mezi ty 
transparentní. Máme neprů-
hledný rozpočet, zavedení City-
vizoru se neustále odkládá, 
a díky tomu občané nemají 
dostatek informací, aby mohli 
politiky a úředníky kontrolovat. 
Takhle to prostě dál nejde.

V první řadě bychom mohli 
začít tím, že městská část nebude 
všechny své chyby házet na 
magistrát. Za největší nezdar 
naší městské části opravdu 
nemůže magistrát – za stav Nové 
Palmovky a za to, že Praha 8 
mohla skončit v bankrotu, může 
hlavně špatné projektové řízení, 
špatný projekt a špatné politické 
rozhodování tady u nás na os-
mičce. Magistrát nám vytrhl trn 
z paty a jen zázrakem jsme nemu-
seli platit stovky milionů korun 
za penále a vracet čtvrt miliardy 
za nevyčerpanou dotaci. Praha 8 
pak dostala „pětiletý šek“ ve výši 
550 milionů na rozvoj Prahy 8. 
Zlý magistrát zachránil Prahu 8 
před bankrotem a nucenou 
správou. Praha v čele s Piráty 
ušetřila Praze 8 stovky milionů 
korun. Není zač. 

V druhé řadě bychom si měli 
říct, že rozpočet městské části 
prostě není nafukovací ani bezed-
ný. Je třeba to říkat nahlas, proto-
že zkontrolovat si to přes chybějí-
cí aplikaci Cityvizor stále 
nemůžeme. Pojďme začít hlídat, 
aby peníze z téměř miliardového 
rozpočtu netekly tam, kam nema-
jí, nebo netekly „třikrát na stejnou 
věc“. Můžeme se jen řečnicky ptát, 
proč třeba platíme za úklid, který 
leckde není vidět? Proč se neopra-
vují byty? Nebo proč se uklízí 
sníh, který ani nenapadl?

Slovy Václava Havla, naše 
městská část nevzkvétá. A to 
hlavně proto, že žijeme pouze 
přítomností. Nemáme žádnou 
vizi, jak by Praha 8 měla vypadat 
za pět či deset let. Kdybychom 
takovou vizi měli, třeba by nás 
pak nemusel magistrát 
zachraňovat. 

8ŽIJE
Pět oříšků 
pro Osmičku 
aneb takhle 
by domácnost 
nehospodařila

Řízení městských financí není 
tak vzdálené správě rodinného 
rozpočtu. Vždyť slovo ekonomie 
původně odkazuje na vedení 
domácnosti. I proto najdeme 
několik univerzálních zásad 
platných pro oba světy.

Za prvé, každá normální 
rodina se pouští jen do takových 
investic, na které má. Ať už 
finančně, nebo schopnostmi. 
Investice do nové radnice na 
Palmovce ukázala, že předchozí 
garnitury neodhadly cenu ani 
náročnost tohoto dobrodružství.

Druhou zásadou je hlídat 
provedení projektů. Tak jako 
žádná rodina nechce peníze 
vrazit do zpackané rekonstrukce 
bytu, Praha 8 si musí ohlídat, 
aby se její projekty nemusely 
nákladně předělávat. Příklady? 
Sportoviště Nad Rokoskou či 
obnova sadu Truhlářka.

Třetí doporučení je nezbavovat 
se rodinného stříbra. Pokračující 
a nevýhodný rozprodej obecních 
bytů je právě takovým příkladem. 
Díru po nové radnici nezaplácne 
a v budoucnu budou chybět.

Další zásadou je nekupovat si 
zbytečné věci. Koupit synovi 
elektro vozítko může být frajeři-
na, ale je to stejný nesmysl jako 
pořízení zametacích strojů 
a jejich následný odprodej kvůli 
neefektivnosti.

Posledním opatřením, držícím 
rodinný rozpočet v bezpečí, je 
nevydržovat z něho strýčka 
a kamarády. Na Praze 8 jsou to 
placené trafiky pro zastupitele 
za ANO v komisích a městských 
firmách.

Každá rodina má ve skříni 
nějakého kostlivce. Tím největ-
ším Prahy 8 je projekt radnice na 
Palmovce. Právě ten ji přivedl na 
pokraj bankrotu. I proto je 
tragikomické, když z úst míst-
ních radních slyšíme slova 
o neschopných aktivistech 
z magistrátu. Ti nás totiž zachrá-
nili nejen před bankrotem, ale 
i celostátní ostudou.

V této rubrice  
najdete názory 
zástupců stran 
zvolených 
do Zastupitelstva  
MČ Praha 8. 
Každý měsíc postupně 
jedna z nich vybere 
otázku, na kterou 
odpovídají i ostatní.

Ondřej Gros 
starosta  

MČ Praha 8

Martin Štěrba 
předseda Pirátů 

v Praze 8

Michal Trník 
člen 8žije  

a Praha sobě, 
 investiční bankéř
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ANO
Většina radnic žije 
z rezerv. Jejich 
financování je 
třeba změnit 
Pro zajímavost: samotná MČ 
Praha 8 má aktiva ve výši zhru-
ba deset miliard korun – z toho 
je patrné, že Praha 8 rozhodně 
není a nikdy nebyla v situaci, 
kdy by ji bezprostředně hrozil 
bankrot. Je třeba si ale poctivě 
přiznat, že financování všech 
městských částí vykazuje systé-
mový problém a je dlouhodobě 
neudržitelné. 

Drtivá většina z nich hospoda-
ří s deficitním rozpočtem, který 
kryje z vlastních rezerv nebo 
z prodeje majetku. Přitom měst-
ské části musí i nadále zajišťovat 
v plné míře servis pro své obča-
ny. Abychom pochopili hlavní 
problematiku financování měst-
ských části, tak je třeba zjedno-
dušeně číst, jakým způsobem 
probíhá přerozdělování financí 
na magistrátu hlavního města 
Praha. Stát posílá magistrátu 
částku zhruba 30 tisíc korun na 
jednoho obyvatele městské části, 
městské části dostávají pouze 
asi tři tisíce korun na obyvatele 
MČ a přibližně stejnou sumu na 
jednoho žáka, tedy jen mizivou 
část. Zbytek si město ponechává 
pro vlastní potřebu. Z této 
almužny musí městské části 
zaplatit kompletní chod všech 
školských zařízení na svém 
území, údržbu parků, zeleně 
i dětských hřišť, provoz úřadu, 
údržbu komunikací atd. Je tedy 
zcela patrné, o jaký nepoměr se 
jedná mezi tím, co si nechává 
magistrát, a co posílá městským 
částem. 

Praze 8 ani ostatním měst-
ským částem tak bezprostřední 
bankrot nehrozí, ale je třeba 
další volební období najít ce-
lopražské systémové řešení, 
jakým způsobem financovat 
městské části, bez něhož se 
dostanou do opravdových fi-
nančních obtíží.

TOP 09 A STAN
Bankrot nehrozil 
ani nehrozí

Především je třeba zdůraznit, že 
riziko bankrotu naší městské 
části nikdy reálně nehrozilo 
a ani nehrozí. Praha 8 nicméně 
musela přijmout celou řadu 
úsporných opatření, aby dostala 
rozpočet do dobré kondice – 
k tomu došlo v situaci, kdy naše 
koalice po posledních komunál-
ních volbách musela zvrátit 
neblahý trend, kdy výdaje znač-
ně převyšovaly příjmy a schodek 
byl kryt rezervami získanými 
v minulosti zejména privatizací 
bytů, což bylo dlouhodobě 
neudržitelné. Jinými slovy, 
k „uzdravení“ financí Prahy 8 
došlo při sestavování rozpočtu 
na rok 2019, kdy jsme přijali 
nutné úspory. 

Další rozpočty, včetně toho 
letošního, se svojí strukturou od 
právě zmíněného „revolučního“ 
rozpočtu podstatně neliší. Ano, 
bylo nutné finančně se vypořádat 
s magistrátem ve věci rozestavěné 
Nové Palmovky (původně zamýš-
lené jako nová radnice), což byla 
pro laiky značně nepřehledná 
záležitost zatížená právními 
spory se zhotovitelem. I to se 
podařilo a finální dohodu bych 
nazval spíše kompromisem 
přijatelným pro všechny strany 
než „záchranou“ Prahy 8 ze strany 
hlavního města Prahy.

Co je klíčové? Naše koalice 
dokázala, že je i při současném 
rozpočtovém určení daní schopna 
řídit Prahu 8 tak, aby se – na 
rozdíl od řady jiných obcí (o ČR 
ani nemluvě…) – nezadlužovala. 
Důležité a potěšitelné je i to, že 
jsme zároveň nerezignovali na 
investice do majetku, který máme 
ve správě, takže například v na-
šich školách průběžně probíhají 
potřebné rekonstrukce jako 
například výměny oken, opravy 
rozvodů či modernizace 
sportovišť.

OSMIČKA SOBĚ, 
KDU-ČSL 
A NEZÁVISLÍ
Nauč se dcérečko, 
synečku 
hospodařit
Správný hospodář si nežije nad 
poměry, hospodaří tak, aby 
v tučných létech ušetřil na léta 
hubená. Nemá pochopení pro 
šafáře, který obhospodařuje 
a pronajímá velké nemovitosti, 
ale tyto nemovitosti nepřináší 
žádný zisk. Správný hospodář je 
poctivý a férový, ví, že v soutěži, 
a hospodářské zvlášť, nesmí 
zvýhodňovat své kámoše nebo 
podivné hochštaplery. Správný 
hospodář je ke svým zaměstnan-
cům náročný, ale dokáže být 
i velkorysý. Správný hospodář 
používá zdravý rozum a nechá si 
poradit.

Uvedu jeden příklad podivné-
ho hospodaření. V Praze 8 exis-
tuje černá díra, nenajdete ji však 
na obloze, ale v Bohnicích a jme-
nuje se Poliklinika Mazurská. 
Představte si, že vlastníte a pro-
najímáte polikliniku, ale ta vám 
nepřináší žádný zisk. Tato situa-
ce trvá mnoho let. Na náš pod-
nět začali odpovědní řešit nevý-
hodné smlouvy o pronájmech, 
stejně tak je důležité se podívat 
na nekonečné opravy a rekon-
strukce v objektu. Výnos z pro-
najímaných nemovitostí (3 až 
7 procent) není závratný, ale je 
stabilní, možná se ho dočkáme 
i u Polikliniky Mazurská.

PATRIOTI
Úspory a šetření, 
to byla skutečná 
záchrana Prahy 8
Nelze některým politikům 
z magistrátu upřít velkou záslu-
hu na řešení stavby Nové Pal-
movky, tedy souhlas s prodejem 
rozestavěné stavby hlavnímu 
městu. Protože jsem byl u vyjed-
návání nejen o konečné ceně, 
beru tento krok ze strany Pra-
hy 8 jako jediné správné řešení 
zbavit se tohoto nechtěného 
„dárečku“ z minulosti. Dostavba 
z peněz Prahy 8 nebyla možná 
a prodej na volném trhu by trval 
několik let a možná by se znovu 
překlenul do dalšího volebního 
období. 

Transparentnější způsob 
prodeje neexistoval. Málokdo 
zmíní, že díky tvrdému a korekt-
nímu jednání se nám podařilo 
zvýšit původní nabídku hlavní-
ho města o čtvrt miliardy. Jako 
rozumní hospodáři peníze 
z prodeje nerozfofrujeme jedním 
šmahem, ale rozložíme na čtyři 
roky, to už úplně není o nějaké 
záchraně ze strany magistrátu, 
ale o našem tvrdém pragmatis-
mu, který současná koalice 
praktikuje v rámci hospodaření 
od prvního dne nástupu. Nebýt 
radikálních úspor a snižování 
počtu zaměstnanců úřadu hned 
po nástupu, jsme na kolenou už 
první rok. Sám můžu vyprávět 
o úsporách v řádech desítek 
milionů korun ve svých gescích 
za tři roky. 

Víte, ať si děvčata a hoši z opo-
zice bez reálné odpovědnosti 
píší, co chtějí, tak náročné tři 
roky s koronou v zádech, dluhy 
či soudy zvládla tato koalice 
důstojně a nemusí se za nic 
stydět. Pro mě a můj tým Patrio-
tů to je stále výzva, protože 
hodně chytráků nás vidělo 
v absolutním krachu a ejhle, my 
se překvapivě zvedáme.

Radomír Nepil 
zastupitel 

MČ Praha 8

Tomáš Tatranský 
místostarosta  

MČ Praha 8

Tomáš Pavlů
zastupitel 

MČ Praha 8

 Jiří Vítek
místostarosta  

MČ Praha 8
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Kultura

Orchideje jsou nesmírně varia-
bilní. Květy některých druhů 
měří jen kolem jednoho milimet-
ru, u jiných zástupců mohou mít 
i víc než půl metru. Najdeme 
u nich snad všechny barvy duhy 
a nespočet komplikovaných 
tvarů. Velikost celé rostliny 
může být méně než jeden centi-
metr, ale také více než deset 
metrů. 

Z odborného hlediska slovo 
orchidej označuje jednu čeleď 
rostlin, česky vstavačovité, 

latinsky Orchidaceae. České 
slovo orchidej je tedy odvozené 
z latinského jména čeledi. V sou-
časné době je známo přes 28 ti-
síc různých druhů orchidejí, což 
znamená, že tato čeleď je nejpo-
četnější čeledí všech rostlin. Je 
to ohromné číslo, a přesto or-
chideje nepotkáváme na každém 
kroku. Hlavní důvod je ten, že 
nechodíme tropickým pralesem, 
ale evropskou kulturní krajinou. 
Orchideje se sice vyskytují na 
všech kontinentech kromě 

BOTANICKÁ ZAHRADA

Orchideje známé i neznámé
 nOrchideje má většina lidí spojené s představou exotických 

rostlin s velkými barevnými květy, které se vyskytují kdesi 
v divoké džungli tropických oblastí. Takové skutečně existují, 
představují však jen zlomek celkové různorodosti této skupi-
ny rostlin. 

Antarktidy, ale v tropech jich je 
mnohonásobně víc než v mír-
ných pásech. Na území České 
republiky roste zhruba 70 druhů 
a severní polární kruh překraču-
je již jen několik málo druhů. 

Orchideje je možné nalézt i na 
území Prahy 8. Jedná se o tři 
poměrně nenápadné lesní druhy. 
Nejčastější a také nejnápadnější 
je okrotice bílá. Její květy měří 
okolo dvou centimetrů, jsou bílé, 
často se špinavě žlutavým náde-
chem a většinou se neotvírají. 
Tento druh se totiž dokáže 
samoopylit. Vzácně se ale za 
teplého počasí mohou jednotlivé 
květy rozevřít a potom se ukáže 
jejich exotický tvar a nápadná 
žlutá skvrna uvnitř. Okrotici bílé 
vyhovují mladší lipové či případ-
ně habrové výsadby a lze se s ní 
setkat například v Drahanském 
údolí nebo v Ďáblickém háji. 
Další dva druhy patří do rodu 
kruštík a jejich zelenavé květy 
jsou poměrně nenápadné. Kruš-
tík širolistý můžeme potkat 
například v Ďáblickém háji nebo 
pod Prosekem. Kruštík polabský 
je vzácný a velice nenápadný 
druh, který byl nalezen pod 
topoly u Vltavy v Troji. Všechny 
tyto druhy jsou vzácnějšími 
představiteli naší květeny a jsou 
chráněné. Stejně tak jako další 
druhy „českých“ orchidejí, se 
kterými se můžete setkat na 
loukách na Šumavě, v Jizerských 

horách, v Českém středohoří 
a na dalších místech naší 
republiky. 

S exotickými orchidejemi se 
můžete seznámit v expozicích 
Botanické zahrady Praha, a také 
v rámci výstavy ve skleníku Fata 
Morgana, která se koná od 4. do 
20. března. Tentokrát vás vezme 
na cestu kolem světa. Informace 
o akcích a novinkách naleznete 
na webu www.botanicka.cz.     

Jan Ponert

OKROTICI BÍLOU můžete nalézt i na 
některých místech Prahy 8.

PHALAENOPSIS je nejčastěji pěstovaným rodem orchidejí. 

NEKUPUJTE
  ZAJÍCE V PYTLI
Garance původu
a servisní historie vozu.

ŠKODA

SCALA
1,5 TSI 110 KW MONTE CARLO

ŠKODA

KAMIQ
1,5 TSI 110 KW STYLE

ŠKODA

KODIAQ
2,0 TDI 110 KW 4X4 SPORTLINE

2020 2020 2020

534 000 Kč

Pořiďte si například:

568 000 Kč 998 000 Kč

11 539 km19 380 km28 610 km

VÍCE NEŽ 800 VOZŮ SKLADEM S BENEFITY NAVÍC

Více o benefitech a možnostech jejich kombinování najdete na www.prodej-vozu.cz a www.havex.cz nebo přímo u prodejců ojetých vozů na našich provozovnách.

placená inzerce
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Několika akcemi a pietními akty si 
Praha 8 připomněla tragickou smrt 
spisovatele Bohumila Hrabala. 
Slavný „Libeňák“ a obyvatel Koby-
lis zemřel po pádu z okna v areálu 
nemocnice Bulovka 3. února 1997.

„Na připomínku tohoto smut-
ného výročí jsme uskutečnili 
několik besed, promítání a piet-
ních aktů včetně položení věnce 
na hrob pana doktora V Hradišť-

ku,“ uvedl radní Michal Švarc 
(Patrioti).   

„Největší zájem byl o diskuzi 
Jaromíra Hanzlíka s promítáním 
filmu Bohumil Hrabal „Takže se 
stalo...“ od Olivera Morgensterna. 
Na březen ještě plánujeme diva-
delní férii Hrabaliáda, promítání 
filmu Něžný barbar a v dubnu 
autobusový výlet do Kerska,“ 
informoval radní. (tk)

Výtvarně-umělecká soutěž „Dívka 
s kolem“ k připomenutí oběti 
teprve čtrnáctileté dívky Jindřiš-
ky Novákové a dalších žen, bojov-
nic proti německé okupaci během 
druhé světové války, vyvolal ohlas 
u tvůrců – výtvarníků a sochařů. 
I přes přísné podmínky se jich do 
soutěže zapojilo dvacet. Z jejich 
návrhů odborná porota vybere 
dílo, které bude zdobit nádvoří 
školy Bohumila Hrabala naproti 
Libeňskému zámku.

„Jsme velmi potěšeni zájmem 
tvůrců. Do výběru bychom rádi 
zapojili i veřejnost. Proto jsme se 
rozhodli veškeré návrhy vystavit 
v Libeňském světě v Pivovarnic-
ké ulici 3 a na webu (www.liben-
skysvet.cz) a nechat návštěvníky 

nezávazně hlasovat. S výsledky 
hlasování seznámíme porotu,“ 
uvedl k soutěži autor námětu 
radní Michal Švarc (Patrioti). 
Vyzývá děti a mládež z Prahy 8 
do 15 let k zamyšlení a vytvoření 
návrhu na sochu či plastiku „Pro 
Jindřišku“, který radnice násled-
ně nechá za pomoci návrháře 
vytvořit renomovaným výtvarní-
kem. „Finální dílo bude zdobit 
zahradu školy Bohumila Hrabala. 
Nejlepší tři návrhy obdrží nema-
lá finanční ohodnocení, všichni 
návrháři získají věcné ceny,“ 
vyzval k zapojení se do soutěže 
Michal Švarc.

Více o soutěžních podmínkách 
na stránkách www.libenskysvet.
cz/proJindrisku. (tk)

Opatrovna v budově na Králov-
ské  třídě 513 (dnešní ulice 
Sokolovská) byla otevřena 
1. března 1832 k výročí pano-
vání Františka I. Byla financo-
vána dary a dozírána předsta-
venstvem. Protektorát 
opatrovny přijala Marie z Chot-
kova roku 1833, zástupce 
protektorky byl Hynek rytíř 
Kivisch, c. k. gub. rada a krajský 
hejtman Kouřimský. Na opat-
rovnu přispívali členové šlech-
tických rodin, například Vile-
mina Colloredo Mansfeldová, 
Terezie hraběnka Chotková 
a jiní dobrodinci.

Byly určené pro děti dvouleté 
až čtyřleté. Mladší děti byly 
zaměstnávány hravým způso-
bem, starší měly vyučování, 
které probíhalo dopoledne 
i odpoledne do čtyř hodin. Děti 
trávily v opatrovně celý den, 
některé z nich odcházely domů 
na oběd. Holčičky se také učily 
plést.

Opatrovny byly vybaveny po 
vzoru školních učeben – tabulí, 
řadami lavic, velkým křížem 
a podobiznou rakouského císaře 
na čelní stěně.

Tradice předškolní a školní 
výchovy si Praha 8 velmi váží. 

Radnice z iniciativy radního 
Michala Švarce (Patrioti) proto 
připravila naučnou vycházku po 
stopách prvních libeňských škol 
na sobotu 5. března od 14 hodin. 
Dozvíte se nejen o historii staveb 
a výuky, ale i o slavných žácích 
a učitelích těchto vzdělávacích 
zařízení. Účast je bezplatná 
a sraz je právě před budovou MŠ 
Sokolovská 513.  (tk)

RADNÍ MICHAL ŠVARC uctil výročí úmrtí Bohumila Hrabala věncem a projevem 
nad spisovatelovým hrobem v Hradišťku.

JAROMÍR HANZLÍK vyprávěl o svém vztahu k Hrabalovi a postavě strýce Pepina.

25. výročí smrti 
Bohumila Hrabala

POHLED NA DŮM ČP. 513 kolem roku 
1905. V budově sídlila opatrovna 
a mateřská škola.

NAUČNÁ VYCHÁZKA

Po stopách 
prvních 
libeňských škol

 nVznik opatroven a jejich význam spočíval v péči o předškol-
ní děti zaměstnaných matek během průmyslové revoluce 
a veliké morové  úmrtnosti v letech  1831 a 1832. Na území 
Čech vznikají od roku 1832.

Přednáší Bc. Prokop Jandek, Ústav hospodářských a sociálních dějin 
                  Filozofická fakulta UK Praha

Městská knihovna v Praze, pobočka Bohnice 
Těšínská 600/4, Praha 8 (KD Krakov)
 

V souvislosti s připravovanou naučnou stezkou vás zveme 
na přednášku z cyklu 

 25. března 2022, 17.00  

 
Nobelova dynamitka 

v Zámecké rokli
Příčiny a doba vzniku, hledání lokality a reakce okolí 
45 let fungování, zaměstnanci a významné osobnosti 
související průmyslové aktivity. 

Rezervace: blankarosi@seznam.cz
Vstupné dobrovolné. Vstup dle platných pandemických opatření.

Bohnice žijí, z.s.

DÍVKA S KOLEM

Umělecká soutěž vyvolala 
mimořádný zájem
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Inzerce

Sleva
-30% 

na kuchyňský
nábytek

+2
spotřebiče
zdarma

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

Papírový svět
15. 2. – 30. 4. 2022

TZV. BÍLÝ DŮM  
U meteoru 6 
Praha 8 – Libeň

OTEVÍRACÍ DOBA:
po, st 8:00–17:00; út, čt 8:00–15:30 
pá, so, ne, svátky zavřeno. 
VSTUP ZDARMA www.praha8.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 VÁS ZVE NA VÝSTAVU

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

vyberte si oběd ve vašem okolí

váš čas
Šetříme

www.DnesniObed.cz

3792 DNEŠNÍ OBĚD_inzerát_čtvrtina_02_2022.indd   2 15.02.2022   22:04:20

4. 4. 2020 
Forum Karlín
19 hod.
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MYDY RABYCAD
Big'O'Band

Touch the Sky vzdušný
balet

Výtěžek plesu bude věnován

26. 3. 2022 
Forum Karlín

19 hod.

4.
karlín
ský
ples

Ples je pořádán ve spolupráci s MČ Praha 8, pod záštitou starosty Ondřeje Grose.

generální partner hlavní partneři partneři mediální partneři

placená inzerce

placená inzerce
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Školství / Inzerce

 n Rada městské části Praha 8 vyhlásila 
konkursní řízení na funkce ředitelů či 
ředitelek tří základních škol: ZŠ a MŠ 
Dolákova, ZŠ a MŠ Ústavní a ZŠ Na Šutce. 
Přihlášky je možné odevzdat do 9. března 
2022. Předpokládaný nástup nových 
ředitelů je od 1. srpna 2022.

Uchazeči o funkci musí splňovat předpoklady pro 
výkon činnosti ředitele podle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů:
•  praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické 

činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou 
potřebné znalosti stejného nebo obdobného 
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti 
ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky (v souladu 
s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů)

•  odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou 
činnost, kterou uchazeč vykonává

• plná způsobilost k právním úkonům

• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost českého jazyka
•  znalost školských předpisů a školské 

problematiky
 
Podepsanou přihlášku do konkursního řízení, 
s uvedením identifikačních údajů uchazeče, je 
třeba zaslat poštou na adresu podatelny Úřad 
městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 
8 nebo doručit osobně do podatelny Úřadu 
městské části Praha 8 nejpozději do středy 
9. března 2022 do 17 hodin. Obálku je nutné 
označit slovy: „Konkurs“ a doplnit název školy.

K přihlášce je třeba přiložit:
•	 	úředně	ověřené	kopie	dokladů	o	nejvyšším	

dosaženém	vzdělání
•	 	doklad	o	průběhu	zaměstnání	a	délce	praxe	

podle	§	5	odst.	1	zákona	č.	563/2004	Sb.,	
o	pedagogických	pracovnících	a	o	změně	
některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	před-
pisů,	potvrzený	posledním	zaměstnavatelem

•	 strukturovaný	životopis

•	 	koncepci	dalšího	rozvoje	příspěvkové	organi-
zace	školy	(v	rozsahu	maximálně	pět	nor-
mostran),	vč.	souhlasu	se	zveřejněním

•	 	výpis	z	evidence	Rejstříku	trestů	(ne	starší	
3	měsíců)

•	 	čestné	prohlášení	ve	smyslu	ust.	§	4	odst.	3	
zákona	č.	451/1991	Sb.,	kterým	se	stanoví	
některé	další	předpoklady	pro	výkon	někte-
rých	funkcí	ve	státních	orgánech	a	organiza-
cích	České	a	Slovenské	Federativní	Republiky,	
České	republiky	a	Slovenské	republiky,	ve	
znění	pozdějších	předpisů	(nedokládají	
uchazeči	narozeni	po	1.	prosinci	1971)

•	 	lékařské	potvrzení	o	zdravotní	způsobilosti	
k	výkonu	funkce	ředitele	školy	(ne	starší	dvou	
měsíců)

•	 	doklad	o	znalosti	českého	jazyka,	a	to	v	sou-
ladu	s	ustanovením	§	4	zákona	č.	563/2004	
Sb.,	o	pedagogických	pracovnících	a	o	změně	
některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	
předpisů.
 

Více o konkursních řízeních na  
www.praha8.cz

Chcete být ředitelem 
základní školy v Praze 8?
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Sport / Inzerce

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

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

programu Psychiatrické nemocnice Bohnice!

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ 
DOBROVOLNÍKY

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

Nejúspěšnější tuzemský klub 
sportovního aerobiku Fitness 
centrum Báry a Hany Šulcové 
z Kobylis se může navzdory 
složité covidové době opět 
pochlubit výbornými výkony 
svých svěřenců. Na listopadové 
mistrovství Evropy do Francie 
odjely z důvodu pandemie 
pouze kategorie sportovního 
aerobiku.

„Náš klub v kategorii junior 
singl reprezentovala úřadující 
mistryně České republiky Nikol 
Ullrichová, která ve francouz-
ském Agenu zvládla vybojovat 
též evropské zlato. Nikol pak 
ještě spolu s Viktorií Čedíkovou 
a Johanou Vodičkovou závodily 
společně v triu, a také zde na 
evropské zlato dosáhly. Bronz ve 
stejné juniorské kategorii trií 
pak braly jejich klubové kolegy-

ně Johana Cibulková, Viktorie 
Hejlová a Karolína Dvořáková,“ 
vyjmenovala listopadové evrop-
ské úspěchy trenérka a vedoucí 
klubu Bára Ptáčková.

Kvůli nemožnosti cestování 
a stále všudypřítomné pandemii 
pak proběhl vrchol sezony 2021 
v podobě mistrovství světa 
v prosinci online. Tento „nestan-
dardní“ způsob šampionátu i tak 
zaznamenal velkou účast závod-
níků z různých koutů světa. I zde 
si reprezentantky připsaly 
několik titulů. Zástupci klubu 
v této souvislosti děkují za 
dlouhodobou podporu od MČ 
Praha 8.

Na konci roku klub obdržel od 
Českého svazu aerobiku a fit-
ness Fisaf.cz již dvanáctý titul 
Klub roku.

 (jš)

1. TURNUS
11. – 15. 7. 2022
7:30 – 17:00 
pro děti od 4 let, cena 2400 Kč 
V ceně svačiny, oběd, pitný režim 
 
2. TURNUS
18. – 22. 7. 2022
7:30 – 17:00 
pro děti od 4 let, cena 2400 Kč
V ceně svačiny, oběd, pitný režim 

3. TURNUS 
25. – 29. 7. 2022
7:30 – 17:00 
pro děti od 4 let, cena 2400 Kč
V ceně svačiny, oběd, pitný režim 

4. TURNUS 
1. – 5. 8. 2022
7:30 – 17:00 
pro děti od 4 let, cena 2400 Kč
V ceně svačiny, oběd, pitný režim 

5. TURNUS
15. – 19. 8. 2022
7:30 – 17:00 
pro děti od 4 let, cena 2400 Kč
V ceně svačiny, oběd, pitný režim 

Letní tábor na Benecku
7. – 13. 8.2022
pro děti od 6 let, cena 5000 Kč
V ceně doprava, ubytování, plná 
penze vč. pitného režimu

SPORTOVNÍ AEROBIK

Klub z Kobylis 
může slavit

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022 - HLEDÁTE PRO 
SVÉ RATOLESTI LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY? 

LÍBILO BY SE VÁM ZAMĚŘENÉ NA SPORT 
A TVOŘENÍ? 

SK JOUDRS PRAHA pořádá příměstské tábory 
v pěti turnusech + letní tábor na Benecku

Více informací na www.joudrs.cz  
nebo na e-mailu joudrs.mikro@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Linda Rychlá, tel.: 604 527 094

100 LET
VELKÉ PRAHY

Městská část Praha 8 zve na výstavu

LIBEŇSKÝ SVĚT
Pivovarnická 3, Praha 8
VÝSTAVU ZAHÁJÍ 20. LEDNA V 15:00 PŘEDNÁŠKA VELKÁ PRAHA A JEJÍ
OSOBNOSTI OD PHDR. JAROSLAVY NOVÁKOVÉ Z PRAGUE CITY
TOURISM.

Konání výstavy se bude řídit aktuálními krizovými opatřeními vlády a mimo-
řádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Z akce bude pořízena foto

a video dokumentace, která může být zveřejněna.

20.1. - 26.3.2022
VSTUP ZDARMA
ČT, SO: 10-17
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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,  
737 415 417

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

 `ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ 
Provádím veškeré zednické, 
malířské, obkladačské, 
podlahářské a bourací práce. 
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce 
bytu domu, nebytových prostoru.
Volat 606125116.

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

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

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

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

 `ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY, 
pergoly, baldachýny, plisé, sítě 
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže, 
čalounění dveří + těsnění.  
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270, 
www.zaluzie-roletypraha8.cz

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

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

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

 ` INSTALATÉR ŠVÁRA.  
Tel.: 728 324 916

 `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.malirzenisek.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.  
Email: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plot

 `POKÁCÍME NEVHODNĚ 
VYSAZENÝ vzrostlý strom 
u vašeho domu z naší 
vysokozdvižné plošiny. Stromy 
rozřežeme odshora dolů po 
kouskách, odpad odvezeme, 
pařezy vyfrézujeme. Vhodné 
během vegetačního klidu do 
konce března. Zkrátíme i další 
vzrostlou zeleň. Tel.: 724 006 275. 
E-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz/plosina

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

  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / BŘEZEN 2022  www.praha8.cz 21

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

 `ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE do 
15m z naší hydraulické plošiny. 
Řežeme, tvarujeme i likvidujeme 
vysoké túje, stromy a živé ploty. 
Tel.: 724 006 275, e-mail: info@
pvj-group.cz, www.pvj-group.cz

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

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

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

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

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

 `KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
STROMŮ A KEŘŮ VČ. ODVOZU. 
TEL.: 602 835 102

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

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

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

 `ODVOZ A LIKVIDACE  
ODPADŮ, zemní práce, 
autodoprava, kontejnery, 
půjčovna dodávek.  
Tel.: 774 007 480,  
@: fatrans@email.cz

REALITY POPTÁVKA

 `Učitelka v důchodu, 68, pracující, 
nekuřačka hledá pronájem 
1kk/1+1. Tel.: 732 743 629

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

 `KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ 
DŮM, VILU, pozemek jakkoli 
velký i spoluvlastnický podíl 
s právní vadou, exekucí, 
nežádoucím nájemníkem. 
Formality vyřídím. I na dožití. 
Tel.: 603 420 013.

 `Koupím byt v Praze 8, přímo od 
majitele. Tel.: 604 617 788

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

REALITY SLUŽBY

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

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

REALITY PRONÁJEM

 `PRONAJMU GARÁŽ uzavřenou, 
na dálkové ovládání. V suterénu 
garáží Frýdlantská. Pouze pro 
parkování os. vozu. Nelze pro 
sklad materiálu aj. Dlouhodobě 
2500 Kč/měs. Tel.: 776 737 920

NÁKUP – PRODEJ

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

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

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

KRÁSA

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

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

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

 `KADEŘNICTVÍ BOHOUŠ-
NEHTOVÁ MODELÁŽ-MOKRÁ 
PEDIKÚRA. Poznaňská 465, 
www.bohous.webnode.cz.  
T.: 733 746 847

NABÍDKA PRÁCE

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

 `PŘIJMEME NOČNÍHO 
VRÁTNÉHO do garáží v Lodžské 
v Bohnicích směnný provoz 
9500,- na ŽL. Info 283 852 829, 
602 123 958,  
g2.garaze@seznam.cz

Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 

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

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

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

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

placená inzerce placená inzerceplacená inzerce

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

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

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:38
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Zdravotní a sociální péče

Psychiatrická jipka. Pokud se 
člověku udělá například psychic-
ky nevolno, je ho třeba zklidnit, 
neboli zaléčit. Možností je spous-
ta. Třeba prodýcháním, uklidně-
ním skrze slovo, duševní stabili-
zací, léky atd. V nejhorším 
případě použít kurty. Po odezně-
ní příznaků přeložit na běžné 
oddělení, tedy „poúrazové“. Po 
propuštění se ještě nějaký čas 
léčit u ambulantního lékaře. 
A pak hurá znovu do života. 

S duševními nemocemi je to 
jako s nemocemi klasickými, 
člověku je špatně, tedy zle. A to 
někdy i dlouhodobě. Bohužel 
současná medicína neumí lépe, 
a to nejen rychleji léčit, myslím 
ty psychické, tedy duševní. A tak 
je spousta nemocných nucena 
žít celý život o prášcích. Ale lepší 
než nic. Když se k práškům přidá 
i nějaká ta klasická léčba, napří-
klad terapie, pohyb, nějaká 
pracovní dílna, či šikovná ruka 
„duševního chirurga“, tak ne-

mocný má celkem slušnou 
naději na vyléčení. Minimálně se 
hospitalizace nemocného počítá 
na dny, tedy týdny, maximálně 
měsíce. Bohužel jsou i nemocní, 
kteří se léčí roky. Ale i u nich je 
možno dosáhnout posunu 
směrem k uzdravení. 

Já sám se léčím roky a raději 
tvořím, tedy typem činnosti 
pracuji tvorbou, tedy i přemýšle-
ním. Po většinu mé dosavadní 
léčby jsem měl většinu dní smys-
luplných. Psychóza, tedy schi-
zofrenie, byla dlouhodobě spuště-
na – nastartováním a spouštěčem 
i zpětným i novým byla silná 
duševní bolest, zapříčiněná 
hlubokou ranou i ve vnitřku duše, 
tedy i psychiky. A to i na atomární 
úrovni i fyzického těla, tedy 
organismu, tedy mne, tedy já. 

V současné době se nacházím 
v doléčování dané nemoci. 
Zajímavé je, že v mém rodě 
nikdo psychózou netrpěl a já 
měl bolesti od 14, 15 let. Dnes je 

mně 48 a přede mnou 
se ukazuje vize či 
cesta, že bych mohl žít 
opět i bez léků. A jestli 
to ještě za současného 
života stihnu realizo-
vat, což nejenom 
teoreticky přichází 
v úvahu, tak si můžu 
pogratulovat, a to 
nejenom sobě a vyra-
zit zpět do světa za 
touhle, tak málo 
známou nemocí, 
o které se toho ani 
odborně tolik neví. 
A říct si, je to za mnou. 
A má i společná léčba 
padla na úrodnou 
půdu. A tak se snažím 
postup, který mne 
přivedl ke zdraví, 
zobecnit na obecnou 
teorii i praxi léčby 
psychických nemocí, 
z mé dílny. Konec. 

Jakub Zimerman

SCHIZOFRENIE

Šikovná ruka 
duševního 
chirurga

 nV minulém čísle Osmičky jsme představili příběh Jakuba 
Zimermana, který už léta bojuje se schizofrenií. Přinášíme 
další díl zápisků z jeho „deníku“.

V RODINĚ JAKUBA ZIMERMANA nikdo psychózou 
netrpěl.

1. sytě zelený minerál
2. opak ticha
3. luční kvetoucí rostlina
4. pelyněk druhové jméno 
5.  iniciály slavného herce 

1. republiky
6. kůň básnicky
7. dílo Karla Jaromíra Erbena
8. značka českých motocyklů
9. bylina pěstovaná pro vlákno
10. anglicky muž
11. německy matka
12. H

2
O

13. kostka matematicky
14. plastické výtvarné dílo
15. zahradní nářadí
16. svátek 17. 3.
17. slabý vítr
18. podzemní dutina

Knihobudka v Burešově 
ulici 12 je nově vybavena 
uzamykatelnými dvířky. „Ač 
neradi, museli jsme zámek 
dodatečně přimontovat, zejmé-
na v nočních hodinách byly 
knihy hromadně odnášeny do 
sběrny“, vysvětlila opatření 
místostarostka Vladimíra 
Ludková (ODS). O uzamčení 
mezi 22. až 7. hodinou se nyní 
stará recepce objektu. V jar-
ních měsících se objeví dvě 
nové knihobudky v areálu 
Gerontologického centra.

(tk)

Únor bílý pole sílí. Tak zněla 
tajenka doplňovačky z přechozí-
ho vydání Osmičky. Řešení 
z aktuálního čísla je rovněž 
přísloví, které k přicházejícímu 
jaru nepochybně patří.

Tentokrát na vylosované 
výherce čeká kniha Saturnin od 

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

Vylosovanými luštiteli jsou 
paní S. P. a I. N. a pan M. L. 

Gratulujeme.
 (red)

Knihobudka se v noci zamyká

Březnová doplňovačka
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Mnozí obyvatelé Osmičky už 
Tulipánový měsíc znají. Jak 
byste ho představila těm, 
kteří o něm slyší poprvé?

Tulipánový měsíc chce sblížit 
nemocné a zdravé. Školy a dob-
rovolníci vytváří výzdobu do 
nemocnic, pracovníci Amelie 
a lektoři realizují aktivity v ne-
mocnicích i Centrech Amelie. 
Společně zviditelňují témata 
spojená s onkologicky nemocný-
mi. Kvůli pandemii známe izola-
ci už všichni, onkologicky ne-
mocní v ní ale zůstávají stále. 
Pro mě osobně je Tulipánový 
měsíc prolomením této izolace, 
vykročení si vzájemně vstříc. Je 
to možnost pro setkání s lidmi 
nebo tématy, které bychom jinak 
nepotkali. 

Mohla byste něco říct 
o kořenech Tulipánového 
měsíce? 

Onkologické onemocnění je 
spojené s velkým tabu, protože 
se hodně dotýká smrti a smrtel-
nosti a zároveň se stereotypními 
představami, které si s rakovi-
nou spojujeme. Třeba s bolestí, 
utrpením, se změnou vzhledu, či 
změnou směřování v životě 
člověka. Lidé také často nevědí, 
jak mají s onkologicky nemocný-
mi komunikovat. A právě Tulipá-
nový měsíc má za cíl jednodu-
chou a hravou formou vstoupit 
do tohoto těžkého tématu. 
Vymyslela jej zakladatelka 
Amelie Pavla Tichá, sama onko-
logicky nemocná, takže dobře 
věděla, kde je třeba podpořit 
a jak. U zrodu současné podoby 
pak stála i místostarostka Vladi-
míra Ludková, která dobře chápe 
sociální situaci lidí s nemocí 
a umožnila na začátku propojení 
sociálních služeb, škol a tvorby 
výzdoby pro nemocnice.

Dva poslední ročníky už 
proběhly v době ovlivněné 

covidem. Jak pandemie 
poznamenala samotnou 
tradici Tulipánového měsíce 
a aktivity, které jsou jeho 
součástí?

Na začátku pandemie se 
hluboká izolace dotkla nás 
všech, nejen onkologicky nemoc-
ných. Paradoxně to nemocným 
přineslo i něco „normálního“, 
protože z toho, co dobře znali, se 
najednou stala obecná zkuše-

nost. A takto je to s Tulipánovým 
měsícem i s covidem. Přináší 
něco negativního i pozitivního. 
Pandemie ale ovlivnila všechny 
skupinové aktivity a také aktivi-
ty v nemocnicích, tedy věci, kde 
se lidé fyzicky potkávají.

Už od začátku roku se Amelii 
ozývají školy, které už několik 
let spolupracují s Amelií 
a které malují obrázky 
tulipánů a jarních motivů. 

ŘEDITELKA AMELIE MICHAELA ČADKOVÁ SVEJKOVSKÁ:

Tulipánový měsíc rozkvétá, 
pomůže onkologicky nemocným

 nV březnu mohou obyvatelé Prahy 8 v ulicích znovu vidět 
tulipány, ty živé i ty na plakátech Amelie. Tato Nezisková 
organizace pořádá už 10. ročník Tulipánového měsíce, kterým 
chce upozornit na téma onkologického onemocnění a života 
s ním. „Akce má za cíl jednoduchou a hravou formou vstoupit 
do těžkého tématu komunikace s onkologicky nemocnými,“ 
říká ředitelka Amelie Michaela Čadková Svejkovská.

Kolik obrázků projde ročně 
Amelií?

Je to kolem 4000 obrázků, 
které dorazí do Amelie a násled-
ně do nemocnic. Vloni byly děti 
doma a malování obrázků pro 
Tulipánový měsíc je motivovalo 
k činnosti. Což je skvělé, protože 
takto se krásně vychovává nová 
generace. Obrázky ale nezdobí 
jenom onkologická oddělení. 
Třeba když v loni v Telči dobro-
volníci nemohli do nemocnice, 
udělali výzdobu na náměstí na 
veřejné nástěnce. Krásnou 
zkušeností z minulého roku je 
i to, že si na některých uzavře-
ných odděleních obrázky z Ame-
lie vyzdobili prostor samy zdra-
votní sestřičky. Určitě na mnoha 
místech díky výzdobě vnímá 

změnu prostředí a atmosféry 
i personál.

Jaké další aktivity se v ne-
mocnicích připravují? 

Aktivity se připravují pravi-
delně, ale kvůli opatřením se až 
na poslední chvíli dozvíme, jestli 
aktivity bude možné realizovat. 
Pravidelně se však nabízejí 
výtvarné dílny nebo tvoření na 
lůžku, lidský jukebox (kdy dob-
rovolníci na přání pacientů na 

pokoji zazpívají a zahrají písnič-
ku), někdy to jsou i herní dílny 
nebo v Liberci pravidelně zpívá 
dětský sbor.

Co mohou onkologicky 
nemocní, jejich blízcí, ale 
i veřejnost zažít na jiných 
místech než jsou nemocnice?

Tím, že Tulipánový měsíc je 
zaměřený na obecné povědomí, 
tak připravujeme vždy i infor-
mační kampaň, máme letáčky 
a plakáty ve veřejném prostoru. 
Snažíme se veřejnost informo-
vat o onkologickém onemocnění 
a jak s ním zacházet, když přijde 
do života; a to formou různých 
přednášek a aktivit, realizova-
ných v našich Centrech, ale 
i online. To znamená, že k tomu-
to tématu se může připojit 
každý. Zároveň se nemusí bát 
tíživosti, protože naše aktivity 
jsou spojeny spíš se životem než 
se samotnou nemocí, i když se jí 
dotýkají. 

Pokud někoho zaujme 
Tulipánový měsíc nebo to, co 
Amelie dělá a rozhodne se 
vás podpořit, jakou formou to 
může udělat?  

Lidé nás v Tulipánovém měsí-
ci mohou podpořit krásnou 
formou nákupu benefičního 
tulipánu. Na webu florea.cz si 
kdokoliv může objednat nebo 
někomu poslat v březnu tulipán 
nebo svazek tulipánů. Z prodeje 
těchto tulipánů jde 30 procent 
Amelii. Prodej je jenom interne-
tový, takže lidé mohou posílat 
kytice opravdu po celé České 
republice. Samozřejmě je možné 
Amelii a bezplatné služby pro 
onkologicky nemocné podpořit 
i jinými způsoby a nejen 
v březnu.

Má tento jubilejní 10. ročník 
Tulipánového měsíce zvláštní, 
specifické poselství, kterým 
chce oslovit veřejnost? 

Naše hlavní poselství se nemě-
ní. Chceme s jarem přinést 
naději onkologicky nemocným, 
aby věděli, že v tom nejsou sami 
a že na ně někdo myslí, i když to 
tak nemusí na první pohled 
vypadat.

(tk)

DOBROVOLNICE Z AMELIE třídí obrázky putující do nemocnic.
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

ky – F. Urban
  9:30–11:00  FJ – P. Přibyl
  9:30–12:00  Nordic Walking 

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

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

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

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

Úterý
  8:00–9:30  Přístup na 

internet    

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

Program

Březe
n

2022

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Burešova

  8:00–8:50  AJ pro začáteční-
ky – F. Urban

  9:00–10:00  AJ pro mírně 
pokročilé – Ing. P. Vondráček 

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

  10:00–11:00  Školička PC 
– konzultace – Ing. V. Pázler  
(15. a 29. 3.)

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

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

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

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

Středa
  8:00–12:00  Přístup na internet    

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

  8:30–9:20  AJ pro mírně 
pokročilé – Ing. H. Soukupová

  9:00–11:00  ŠJ pro radost 
– E. Rozsypalová 

  9:30–11:00  Zdravotní cvičení 
a terapie tancem –  D. Podráská

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

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

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

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

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

Čtvrtek
  Pravidelné turistické výlety 

– RNDr. Štulc. Informace v kan-
celáři CAP

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

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

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

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

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

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

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

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

Pátek
  8:00–12:00  Přístup na internet    
  9:00–10:30  Angličtina s kon-

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

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

židlích – I. Kostečková

24

Adresa Provozní doba Od – do Vedoucí

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

KS Bulovka 10 čtvrtek 13:00–16:00

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

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

Písničky „Vzpomínka na Karla Vacka (1902–1982)“ s Mgr. Václa-
vem Vomáčkou od 14 hodin
3. 3. KS Křižíkova
7. 3.  KS Burešova
31. 3. KS Bulovka

Hudební odpoledne s paní Miluší Beranovou od 14 hodin
14. a 28. 3. KS Burešova

Historická přednáška – Princ Savojský. Přednáší Helena Kohouto-
vá od 14 hodin
15. 3.  KS Burešova

Historická přednáška – Ludwig van Beethoven. Přednáší Helena 
Kohoutová, od 14 hodin
15. 2. KS Křižíkova

Trénink paměti s PhDr. Zuzanou Pavlíkovou od 14 hodin
22. 3. KS Křižíkova

Výtvarná dílnička s paní místostarostkou Mgr. Vladimírou Ludko-
vou od 14 hodin
29. 3. KS Křižíkova

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

Speciální program:
  1. 3. od 14:00  Peru – země 

kontrastů. Přednáší česká 
archeoložka Mgr. Eva Farfáno-
vá Barriosová

  1. 3. od 14:10  Drahanskou 
roklí na hradiště Zámka a do 
Bohnic. Turistická vycházka  
s Mgr. Karlem Pinkasem. Sraz 
na konečné autobusu č. 162 
v Dolních Chabrech, do 7 km

  2. 3. od 8:00  Malujeme na 
kameny. Tvořivá dílnička 
s Jindřiškou Chybovou

  3. 3. od 13:30  Zábavné 
povídání o Itálii na pokračo-
vání. Vypráví a čte Jan Kříž

  7. 3. od 10:00  Tvořivá 
dílnička. Vede Mgr. Vladimíra 
Ludková

  7. 3. od 13:30  OZVĚNY 
EKOFILMU 2021. Komento-
vané projekce filmů s ekolo-
gickou tematikou V. část. 
Promítá a komentuje  
RNDr. Miloslav Štulc

  8. 3. od 14:00  Ludwig van 
Beethoven. Přednáší Helena 
Kohoutová

  11. 3. od 8:30  Patchwork 
s Mgr. Sylvou Kyselovou

  17. 3. od 8:00  Velikonoční 
tvoření s Jindřiškou 
Chybovou

  17. 3. od 13:30  Zábavné 
povídání o Itálii na pokračo-
vání. Vypráví a čte Jan Kříž

  21. 3. od 13:30  OZVĚNY 
EKOFILMU 2021: Komento-
vané projekce filmů s ekolo-
gickou tematikou VI. část – 
promítá a komentuje  
RNDr. Miloslav Štulc 

  25. 3. od 9:00  Trénink 
Paměti s PhDr. Zuzanou 
Pavlíkovou

  28. 3. od 14:00  Tvořivá 
dílnička s Janou Vávrovou

  29. 3. od 14:00  Kroužek 
šikovných rukou s Mgr. Marií 
Neckářovou

  30. 3. 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. 

  30. 3. od 14:00  Duchovní 
beseda s Mgr. B. Tranovou

  31. 3. od 13:30  Zábavné 
povídání o Itálii na pokračo-
vání vypráví a čte Jan Kříž
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Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů 
 Praha 8, Mazurská 484/2 tel.: 283 024 118  
email: cap@sospraha8.czwww.sospraha8.cz 
https://www.facebook.com/cappraha8

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

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

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

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

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

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

netu pro začátečníky  
(vede O. Měchura) 

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

  10:15–11:15  Jóga (vede 
J. Borská)

  11:30–12:15  Zdravotní cvičení 
na bederní páteř  
(vede J. Wurmová) 

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

mi telefony a PC (vede R. Štůsko-
vá) – pro objednané

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  13:00–15:00  Stolní tenis pro 
pokročilé

  13:00–14:30 přístup na 
internet

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

  13:00–15:00 Poradna s mobilní-
mi telefony a PC (vede R. Štůsko-
vá) – pro objednané 

Středa 
  8:00–8:45  Spinální cvičení 

– bederní páteř  
(vede M. Dobrovská) 

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

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

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

netu pro mírně pokročilé (vede 
Ing. V. Košťál) – 2. 3., 16. 3. a 30. 3.  

  9:00–9:50 Školička PC – práce 
se soubory (vede J. Votrubová) 
– 9. 3. a 23. 3.

  10:00–11:00 Školička PC 
a internetu pro začátečníky (vede 
Ing. V. Košťál) – 2. 3., 16. 3. a 30. 3.

  10:00–10:50 Školička PC 
– práce se soubory (vede J. Votru-
bová) – 9. 3. a 23. 3.

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

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

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

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

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

  11:45–13:00  Jóga (vede J. Borská) 
   13:30–15:00  Stolní tenis
   14:00-14:45  Vkládání fotogra-

fií na PC pro začátečníky (vede  
L. Joska) – 2. 3., 16. 3. a 30. 3.

Čtvrtek 
  8:00–9:00  Harmonizační 

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

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

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

rodopisce 
(vede O. Pačesová).

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

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

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

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

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

Program

Březe
n

2022

Speciální program:
  2. 3. od 13:30  Bingo – spole-

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

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

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

  7. 3. od 13:30  Přednáška 
– K. J. Erben (přednáší 
H. Kohoutová)

  8. 3. od 10:00  Poradenský 
servis – Jak sepsat závěť, 
darování a dědictví (konzul-
tant JUDr. Z. Kohoutová)

  9. 3. od 13:30  Klubové 
setkání – společenské hry

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

  14. 3. od 13:30  Posezení 
s harmonikou (hraje a zpívá 
V. Kyselová) 

  16. 3. od 13:30  Bingo – spo-
lečenská hra (vede I. Košťálo-
vá a J. Hrubá)  

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

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

  21. 3. od 10:30  Tvořivá 
dílnička – malování na kamín-
ky (vede J. Chybová)

  23. 3. od 13:30  Klubové 
setkání – společenské hry

  24. 3. od  8:00  Patchworko-
vá dílnička (vede Mgr. S. Ky- 
selová) – materiál zajištěn   

  24. 3. od 10:00  Výtvarná 
dílnička (vede Mgr. V. 
Ludková) 

  28. 3. od 13:30  Posezení 
s harmonikou (hraje a zpívá 
V. Kyselová) 

  30. 3. od 13:30  Bingo – spo-
lečenská hra (vede I. Košťálo-
vá a J. Hrubá)  

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

Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři  CAP  Mazurská buď 
osobně nebo telefonicky na tel. č.  
283 024 118. Dále je nutné se vždy 
přihlásit na všechny dílničky a před-
nášky!  Děkujeme za pochopení.

PROGRAM BŘEZEN 2022         
  Pondělí 21. a 28. 3.  

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

  Úterý 15. 3.   
10:00–11:30  Tvořivý šuplík 
(vede Mgr. V. Ludková)

  Středa 2. 3.   
13:00–14:30  Trénink paměti 
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

  Středa 16. 3.   
13:00–14:30  Co COVID dal? 
– Z. Pavlíková

  Středa 30. 3.   
13:00–14:30  Jaké jsem zvíře? 
– Z. Pavlíková

  Čtvrtky 
10:00–11:30  Cvičení těla 
(vede J. Borská) 
13:00–16:00  Pravidelná 
klubová setkání 

  Čtvrtek 17. 3.   
 Trénink paměti v rámci 
NTTP – M. Kubová

  Pátek 18. 3.   
13:00–14:30  Antistresová 
cvi čení (vede PhDr. Z. Pav - 
líková)

  Pátek 25. 3.   
13:00–14:30  Cvičení na 
židlích  
(vede PhDr. Z. Pavlíková)

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

Pátek 
  8:00–11:00 Přístup na internet
  8:00–9:15  Stolní tenis 
  9:30–10:30  Zdravotní cvičení 

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

(vede PhDr. O. Macíková) 

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

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

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

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

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

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

ÚKLID
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DOBROVOLNÝ

Pořádá spolek Vědomý dotek z.s.
www.vedomy-dotek.cz

martin@vedomy-dotek.cz
Tel: 608 339 338

Pojd nám pomoct i ty.

Více informací na:

02.04.2022 od 10:00 do 11:30

Podporuje:

Sraz dobrovolníků je 02.04.2022
v 9:50 až 10:00 hod. u Čimického háje,
před budovou Hovorčovická 1713/22

v Praze 8.

CIMICKÉHO HÁJE

NOVÁ KOMEDIE ZNÁMÍ NEZNÁMÍ V KINĚ ATLAS

Italský scenárista a režisér Paolo Genovese (*1966)
je dnes slavný a stačil k tomu jediný příběh. Když

měl jeho přítel nehodu na motorce, byla jeho
milenka nucena se postarat o jeho osobní věci a

odnést je do nemocnice. Nahlédla přitom do
přítelova mobilu a zjistila, že svého dlouholetého

partnera vůbec nezná. Tak se zrodilo téma
tragikomedie Naprostí cizinci (2016). Film

zachycuje večeři sedmi dobrých přátel. Díky

nápadu odložit mobily během večeře na stůl,
sdílet společně každou SMS a příchozí hovor,
poodkryjí tajemství o svém životě, což má za
následek rozpad dávných přátelství i partner-

ských vztahů. Zdánlivě příjemný večer se promě-
ní v úplné peklo a blízcí lidé se stanou naprostými

cizinci. Téma Naprostých cizinců se stalo
společenským fenoménem, což potvrzuje i počet

remaků po celém světě, kterých je zatím 21. Teď je
na světě nově československá verze. Na scénáři

spolupracoval Petr Jarchovský a v hlavních rolích
se představí čeští a slovenští herci v čele s Táňou

Pauhofovou, Klárou Issovou, Martinem
Hofmannem a Tomášem Měcháčkem. Komedie
pod názvem Známí neznámí vstupuje do našich
kin 31. března a k vidění bude také v pražském

kině Atlas. Více na www.kinoatlas.cz.

Juro Blahovec
obrazy

3. 12. 2021 — 31. 3. 2022
Libeňský zámek • Zenklova 1 • Praha 8 – Libeň

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

Městská část Praha 8 vás zve na výstavu

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

V neděli 6. března 
v Divadle pod Palmovkou.

Bohatý program pro děti i dospělé 
– prohlídky zákulisím divadla, soutěže, 
tvoření pro děti, možnost vyzkoušet si 
Brejlando a mnoho dalšího.

Podrobnosti 
sledujte na stránkách 
www.podpalmovkou.cz.

k výstavě Město jako přízrak 

www.muzeumprahy.cz

Cyklus přednášek a besed 

Vždy v úterý od 18 hodin, malý přednáškový sál domu U Zlatého prstenu, cena 80 Kč. 
 
19. 10. Osobní fond Jaroslava Foglara v PNP 
Petr Kotyk o získání a uložení osobního fondu Jaroslava Foglara - Jestřába a kronik 
Pražské Dvojky v Literárním archivu PNP v Praze.   
 
16. 11. Jestřáb a Skautská nadace Jaroslava Foglara 
Roman Šantora o pozůstalosti Jaroslava Foglara, tajemstvích jeho bytu, 
vzniku Skautské nadace Jaroslava Foglara a její péči o jeho odkaz. 
 
14. 12. Foglarova Dvojka 
Slávek Janov si povídá s Jaroslavem Čvančarou, členem legendárního skautského oddílu 
Dvojka o činnosti oddílu a Jestřábovi v šedesátých letech 20. století. 
 
18. 1. Pochybná morálka Rychlých šípů 
Tomáš Vučka o tom, zda pověst mravní dokonalosti a role veřejného ochránců 
spravedlnosti nepřipravily Rychlým šípům nakonec past. 
 
15. 2. Rychlé šípy a Foglarova Stínadla ve filmu 
Petr Kotek o hraných filmech se stínadelskými tématy a o filmových a televizních 
dokumentech o Jaroslavu Foglarovi. 
 
15. 3. Jaroslav Foglar a jeho hry ve staropražských ulicích 
Jiří Pedro Zachariáš o významu her ve městě, jimiž Jaroslav Foglar významně obohatil 
metodický fond mimoškolní výchovy, o jejich přípravách a realizacích. 
 
19. 4. Mezi dynamikou a snem, mezi silou a jemností: dvě výtvarné podoby (nejen) 
Stínadel.  
Tomáš Vučka diskutuje s ilustrátory Pavlem Čechem a Richardem Fišerem o jedinečných 
způsobech interpretace foglarovských motivů v jejich pracích. 
 
17. 5. Fenomén Foglar 
Pavel Hošek o rituálech, posvátných místech a časech, úloze dobra, pravdy a krásy 
ve foglarovských vyprávěních. 
 
14. 6. Rychlé šípy a hlubinná psychologie 
Karel Beneš o vztahu mezi jungiánsky pojatou psychoanalýzou a stínadelskými příběhy 
Rychlých šípů, zejména v prvních dvou knihách Foglarovy trilogie.  
 
 

Sobotní programy pro děti i dospělé 
Tyto programy jsou součástí vstupného do objektu, ale je nutné si předem 
zarezervovat místo na: stinadla@muzeumprahy.cz. 
Počet míst je omezen, proto je rezervace závazná.  
 
16. 10. Odpoledne s Albatrosem - Světem komiksu provádí Jiří Grus 
14–15.30 hodin a 16–17.30 hodin, klubovna ve výstavě Město jako přízrak; 8–14 let. 
Tvorba komiksu s výtvarníkem, ilustrátorem a komiksovým kreslířem Jiřím Grusem. 
  
13. 11. Odpoledne s  ABC – průnik světa Jaroslava Foglarase světem časopisu ABC 
14–17 hodin, odpočinkový prostor v domě U Zlatého prstenu, od 12 let a dospělí 
Moderovaná diskuse s osobnostmi časopisu ABC – Vlastislav Toman, 
Ladislav Badalec, Josef Kropáček, Zdeněk Ležák. 
 
15. 1. Odpoledne pro dětské skupiny – Pátrači ve výstavě 
14–15.30 hodin a 16–17.30 hodin, pátrací hra s lektorským programem ve výstavě 
Lektorský program pro organizované skupiny dětí ve věku 7–11 a 12–15 let. 
 
12. 2. Odpoledne pro dětské skupiny – Pátrači ve výstavě 
14–15.30 a 16–17.30 hodin, pátrací hra s lektorským programem ve výstavě 
Lektorský program pro organizované skupiny dětí ve věku 7–11 a 12–15 let. 
 

23. 4. Vinohrady Jaroslava Foglara 
15–17 hodin, místo srazu: u tramvajové zastávky Vinohradské hřbitovy 
(Vinohradská, zastávka ve směrů dolů ke krematoriu). 
Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech, která pamatují J. Foglara. 
 
24. 5. Prokopské údolí a Jaroslav Foglar 
15–17 hodin, místo srazu: na rohu ulic Hlubočepská a K Dalejím (pod tzv. Pražským 
Semmeringem). 
Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech spojených s Foglarovou Dvojkou. 
 
 

Autorské komentované prohlídky výstavy 
Vždy v úterý od 17.30 hodin, cena vstupné na výstavu + 80 Kč za autorskou 
komentovanou prohlídku. 
 
Pražské inspirace Jaroslava Foglara (3. patro) 
provází autorka Pavla Státníková, komisařka výstavy 
23. 11.; 18. 1.; 22. 3.; 24. 5. 
 
Město jako přízrak (suterén) 
provází autor Petr Kotek 
2. 11.; 7. 12.; 22. 2.; 26. 4.; 21. 6. 
 
 

Lektorské programy pro školy 
 
Vítejte ve Stínadlech – 9–11 let a 12–13 let; 60–90 minut dle domluvy 
 
1. stupeň ZŠ (3.–5. třída) 
Žáci ve výstavě po skupinách pátrají po postavách a místech s Foglarovy 
stínadelské trilogie. Společně pak vyluští zprávu a seznámí se základními 
informacemi o J. Foglarovi. 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 
 
2. stupeň ZŠ (6.–7. třída) 
Žáci ve skupinách ve výstavě pátrají po odpovědích na otázky a vyluští zprávu. 
Společně s lektorem zmapují spisovatelskou a skautskou činnost Jaroslava Foglara. 
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura. 
 
 

Individuální aktivity pro rodiny s dětmi 

Karty a hrací plány jsou k vyzvednutí na pokladně v domě U Zlatého prstenu. 
 
Tajemná Stínadla 
Sada karet provede prostřednictvím různých úkolů výstavou. Cílem je sestavit 
zprávu a získat odměnu.  „Průvodce“ má variantu i pro organizované skupiny.  
 
Venkovní hra Stínadla 
Hráči hledají podle slepé mapy Stínadel 17 míst, na kterých plní 17 úkolů. 
Cílem je získat 17 unikátních stínadelských pamětních karet a vyluštit 
závěrečnou tajenku.
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pražské inspirace Jaroslava Foglara

Doprovodne
programy

Výstava v domě 
U Zlatého prstenu 
od 3. září 2021 
do 4. září 2022 

Muzeum hlavního města Prahy  
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 

Denně 9–18 kromě pondělí

Tyto doprovodné programy vznikly za spoluúčasti Městské části Praha 1.

www.muzeumprahy.cz

Cyklus přednášek a besed 

Vždy v úterý od 18 hodin, malý přednáškový sál domu U Zlatého prstenu, cena 80 Kč. 
 
19. 10. Osobní fond Jaroslava Foglara v PNP 
Petr Kotyk o získání a uložení osobního fondu Jaroslava Foglara - Jestřába a kronik 
Pražské Dvojky v Literárním archivu PNP v Praze.   
 
16. 11. Jestřáb a Skautská nadace Jaroslava Foglara 
Roman Šantora o pozůstalosti Jaroslava Foglara, tajemstvích jeho bytu, 
vzniku Skautské nadace Jaroslava Foglara a její péči o jeho odkaz. 
 
14. 12. Foglarova Dvojka 
Slávek Janov si povídá s Jaroslavem Čvančarou, členem legendárního skautského oddílu 
Dvojka o činnosti oddílu a Jestřábovi v šedesátých letech 20. století. 
 
18. 1. Pochybná morálka Rychlých šípů 
Tomáš Vučka o tom, zda pověst mravní dokonalosti a role veřejného ochránců 
spravedlnosti nepřipravily Rychlým šípům nakonec past. 
 
15. 2. Rychlé šípy a Foglarova Stínadla ve filmu 
Petr Kotek o hraných filmech se stínadelskými tématy a o filmových a televizních 
dokumentech o Jaroslavu Foglarovi. 
 
15. 3. Jaroslav Foglar a jeho hry ve staropražských ulicích 
Jiří Pedro Zachariáš o významu her ve městě, jimiž Jaroslav Foglar významně obohatil 
metodický fond mimoškolní výchovy, o jejich přípravách a realizacích. 
 
19. 4. Mezi dynamikou a snem, mezi silou a jemností: dvě výtvarné podoby (nejen) 
Stínadel.  
Tomáš Vučka diskutuje s ilustrátory Pavlem Čechem a Richardem Fišerem o jedinečných 
způsobech interpretace foglarovských motivů v jejich pracích. 
 
17. 5. Fenomén Foglar 
Pavel Hošek o rituálech, posvátných místech a časech, úloze dobra, pravdy a krásy 
ve foglarovských vyprávěních. 
 
14. 6. Rychlé šípy a hlubinná psychologie 
Karel Beneš o vztahu mezi jungiánsky pojatou psychoanalýzou a stínadelskými příběhy 
Rychlých šípů, zejména v prvních dvou knihách Foglarovy trilogie.  
 
 

Sobotní programy pro děti i dospělé 
Tyto programy jsou součástí vstupného do objektu, ale je nutné si předem 
zarezervovat místo na: stinadla@muzeumprahy.cz. 
Počet míst je omezen, proto je rezervace závazná.  
 
16. 10. Odpoledne s Albatrosem - Světem komiksu provádí Jiří Grus 
14–15.30 hodin a 16–17.30 hodin, klubovna ve výstavě Město jako přízrak; 8–14 let. 
Tvorba komiksu s výtvarníkem, ilustrátorem a komiksovým kreslířem Jiřím Grusem. 
  
13. 11. Odpoledne s  ABC – průnik světa Jaroslava Foglarase světem časopisu ABC 
14–17 hodin, odpočinkový prostor v domě U Zlatého prstenu, od 12 let a dospělí 
Moderovaná diskuse s osobnostmi časopisu ABC – Vlastislav Toman, 
Ladislav Badalec, Josef Kropáček, Zdeněk Ležák. 
 
15. 1. Odpoledne pro dětské skupiny – Pátrači ve výstavě 
14–15.30 hodin a 16–17.30 hodin, pátrací hra s lektorským programem ve výstavě 
Lektorský program pro organizované skupiny dětí ve věku 7–11 a 12–15 let. 
 
12. 2. Odpoledne pro dětské skupiny – Pátrači ve výstavě 
14–15.30 a 16–17.30 hodin, pátrací hra s lektorským programem ve výstavě 
Lektorský program pro organizované skupiny dětí ve věku 7–11 a 12–15 let. 
 

23. 4. Vinohrady Jaroslava Foglara 
15–17 hodin, místo srazu: u tramvajové zastávky Vinohradské hřbitovy 
(Vinohradská, zastávka ve směrů dolů ke krematoriu). 
Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech, která pamatují J. Foglara. 
 
24. 5. Prokopské údolí a Jaroslav Foglar 
15–17 hodin, místo srazu: na rohu ulic Hlubočepská a K Dalejím (pod tzv. Pražským 
Semmeringem). 
Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech spojených s Foglarovou Dvojkou. 
 
 

Autorské komentované prohlídky výstavy 
Vždy v úterý od 17.30 hodin, cena vstupné na výstavu + 80 Kč za autorskou 
komentovanou prohlídku. 
 
Pražské inspirace Jaroslava Foglara (3. patro) 
provází autorka Pavla Státníková, komisařka výstavy 
23. 11.; 18. 1.; 22. 3.; 24. 5. 
 
Město jako přízrak (suterén) 
provází autor Petr Kotek 
2. 11.; 7. 12.; 22. 2.; 26. 4.; 21. 6. 
 
 

Lektorské programy pro školy 
 
Vítejte ve Stínadlech – 9–11 let a 12–13 let; 60–90 minut dle domluvy 
 
1. stupeň ZŠ (3.–5. třída) 
Žáci ve výstavě po skupinách pátrají po postavách a místech s Foglarovy 
stínadelské trilogie. Společně pak vyluští zprávu a seznámí se základními 
informacemi o J. Foglarovi. 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 
 
2. stupeň ZŠ (6.–7. třída) 
Žáci ve skupinách ve výstavě pátrají po odpovědích na otázky a vyluští zprávu. 
Společně s lektorem zmapují spisovatelskou a skautskou činnost Jaroslava Foglara. 
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura. 
 
 

Individuální aktivity pro rodiny s dětmi 

Karty a hrací plány jsou k vyzvednutí na pokladně v domě U Zlatého prstenu. 
 
Tajemná Stínadla 
Sada karet provede prostřednictvím různých úkolů výstavou. Cílem je sestavit 
zprávu a získat odměnu.  „Průvodce“ má variantu i pro organizované skupiny.  
 
Venkovní hra Stínadla 
Hráči hledají podle slepé mapy Stínadel 17 míst, na kterých plní 17 úkolů. 
Cílem je získat 17 unikátních stínadelských pamětních karet a vyluštit 
závěrečnou tajenku.
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pražské inspirace Jaroslava Foglara

Doprovodne
programy

Výstava v domě 
U Zlatého prstenu 
od 3. září 2021 
do 4. září 2022 

Muzeum hlavního města Prahy  
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 

Denně 9–18 kromě pondělí

Tyto doprovodné programy vznikly za spoluúčasti Městské části Praha 1.

www.muzeumprahy.cz

15. 3. 2022  
Jaroslav Foglar a jeho hry ve staropražských 
ulicích (beseda)
Jiří Pedro Zachariáš o významu her ve městě, jimiž 
J. Foglar významně obohatil metodický fond mimoškolní
výchovy, o jejich přípravách a realizacích.

22. 3. 2022 
Pražské inspirace Jaroslava Foglara (3. patro)
Autorská komentovaná prohlídka.

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

 

Pat & Mat...a je to!
1. 7. 2021 – 18. 4. 2022
Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

 

Lokalita Datum Čas

Brandýská x Ke Hřišti 1. 3. 2022 14:00 – 18:00

Burešova 1. 3. 2022 15:00 – 19:00

Dolejškova x U Slovanky 2. 3. 2022 14:00 – 18:00

K Mlýnu x Chorušická 3. 3. 2022 13:00 – 17:00

Kandertova x Lindnerova 3. 3. 2022 14:00 – 18:00

Gabčíkova 3. 3. 2022 15:00 – 19:00

Frýdlantská 5. 3. 2022 8:00 – 12:00

Havlínova x Pohnertova 5. 3. 2022 9:00 – 13:00

U Pekařky 5. 3. 2022 10:00 – 14:00

Chaberská x Líbeznická 7. 3. 2022 13:00 – 17:00

Janečkova 7. 3. 2022 14:00 – 18:00

Služská x Přemyšlenská 7. 3. 2022 15:00 – 19:00

Hlivická 9. 3. 2022 13:00 – 17:00

Pakoměřická x Březiněveská 9. 3. 2022 14:00 – 18:00

Nekvasilova 9. 3. 2022 15:00 – 19:00

Pernerova x Šaldova 11. 3. 2022 13:00 – 17:00

Pekařova x Jestřebická 11. 3. 2022 14:00 – 18:00

Písečná x Na Šutce 11. 3. 2022 15:00 – 19:00

Ratibořská x Radomská 12. 3. 2022 8:00 – 12:00

Zhořelecká parkoviště Albert 12. 3. 2022 9:00 – 13:00

Valčíkova x Na Truhlářce 12. 3. 2022 10:00 – 14:00

V Zámcích (u domu 51/64) 14. 3. 2022 13:00 – 17:00

Uzavřená 14. 3. 2022 14:00 – 18:00

Lokalita Datum Čas

U Drahaně 163/9 14. 3. 2022 15:00 – 19:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 16. 3. 2022 13:00 – 17:00

Nad Popelářkou x Nad Strání 16. 3. 2022 14:00 – 18:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 16. 3. 2022 15:00 – 19:00

Mazurská 18. 3. 2022 13:00 – 17:00

Kubíkova 18. 3. 2022 14:00 – 18:00

Klecanská x Na Ládví 18. 3. 2022 15:00 – 19:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 19. 3. 2022 8:00 – 12:00

Pobřežní x U Nádražní lávky 19. 3. 2022 9:00 – 13:00

Petra Slezáka x Urxova 19. 3. 2022 10:00 – 14:00

Fořtova x Do Údolí 22. 3. 2022 14:00 – 18:00

Kubišova x Gabčíkova 23. 3. 2022 14:00 – 18:00

Ke Stírce x Na Stírce 23. 3. 2022 15:00 – 19:00

Sopotská x Bydhošťská 25. 3. 2022 13:00 – 17:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 25. 3. 2022 14:00 – 18:00

Šimůnkova 25. 3. 2022 15:00 – 19:00

Lokalita Datum Čas 

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 12. 3. 2022 9:00 – 12:00

Havlínova x Klíčanská 19. 3. 2022 13:00 – 16:00

K Haltýři x Velká Skála 26. 3. 2022 13:00 – 16:00
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Společenská rubrika

Srpen 2021
� Bareš Matyáš

Píšová Karolína
Tučková Karolína

Září 2021
Fránová Ella
Hladík Štěpán

Říjen 2021
Červenková Anika
Jindráková Sofie
� Kumermann Ruben

Listopad 2021
� Hamarová Barbora

� Kašáková Karolína

Prosinec 2021
� Balcarová Adéla

Leden 2022
� Krejčová Nikol

Kroutil Matyáš
Mikešová Šárka
� Radil Adina

� Řežábek Filip

� Zvěřina Matyáš

� Zvolský Kryštof

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

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

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

JUBILEA
Leden 2022
Naše milovaná maminka, ba-
bička, prababička paní Milena 
Srbová oslavila v sobotu 22. 
ledna krásné devadesáté na-
rozeniny. Do dalších let přejí 
hodně zdraví, štěstí a pohody 
dcery Marta a Dana, vnučka 
Kateřina, pravnoučata Simo-
na, Filip a zbytek rodiny.

Březen 2022
Dne 13. 3. oslaví 
75. narozeniny 
pan Ing. Michal 
Wowesný. Pře-
jeme mu hlav-
ně zdraví a spo-
kojenost. Klara, 
Štěpán, Adriana, 
Pavel, Johanka a Štěpánek. 

P R A H A  8  V E  D N E  V  N O C I

2 KATEGORIE: PROFI FOTO A MOBIL FOTO
Soutěžte o hodnotné ceny!

V Y H L A Š U J E  T Ř E T Í  R O Č N Í K  F O T O S O U T Ě Ž E

Soutěž trvá do 15. srpna 2022.
Více informací na www.praha8.cz

POSÍLEJTE FOTOGRAFIE NA E-MAIL VYSTAVY@PRAHA8.CZ
 

Každý měsíc vyhlašujeme vítěze soutěžních kategorií v časopise
Osmička, a ty nejlepší záběry zveřejníme v rámci fotovýstavy.

Michal Okla - Karlín

Květoň Jan - Pod BulovkouDaniel Dvořák - Metro KobylisyNovák Antonín - Libeňský ostrov
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Inzerce

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

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

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

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

02/3 st
19:00 

10/3 čt 
19:00 

11/3 pá
19:00 

17/3 čt 
19:30 

23/3 st
19:30

28/3 po 
19:00 

06/3  ne 
10:00

13/3  ne 
10:00

20/3  ne 
10:00

24/3  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

25/3  pá 
9:00; 10:30

26/3  so 
10:00

27/3  ne 
10:00

PŘÍBĚHOVÝ JUKEBOX. Zavřete oči, příběhy přicházejí. První z pravidelných 
vypravěčských večerů vám nabídne ochutnávku těch nejlepších příběhů z repertoáru profesionálních 
vypravěčů skupiny STORY-TELLING. Jaké příběhy uslyšíte, bude záležet jen na vás, jisté je, že si živé 
vyprávění zamilujete. Účinkují: Justin Svoboda, Markéta Holá, Jiří pírko Šmirk a Tajana Mančalová.  
Vstupné 150 Kč/ studenti a senioři 100 Kč.

J. Pacnerová: UPÍR VE SKLEPĚ. Příběh osamělé a stárnoucí autorky románů, 
tíhnoucí k alkoholu, která je sice nejprve přepadena mladým rafinovaným darebákem z kategorie 
dnešních „šmejdů“, ale dostane se jí výrazné pomoci od nečekané návštěvnice… Hraje Divadlo 
Blama – P. Johansson, B. Zdichyncová, M. Šturman. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/
studenti a senioři 150 Kč.

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

M. Camoletti: A DO PYŽAM! Manželský čtyřúhelník v komedii v podání Divadla Bez debat. 
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/100 Kč.
 
DÍVČÍ VÁLKA. Nesmrtelná komedie Františka Ringo Čecha aneb jak to Alois Jirásek neviděl. 
Hraje Divadlo Okko. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/160 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER S TOMÁŠEM TÖPFEREM. Vážně i nevážně si Jiří Vaníček 
bude povídat o všem možném s oblíbeným hercem, režisérem, scénáristou, divadelním ředitelem  
i politikem. Vstupné 150 Kč/ studenti a senioři 100 Kč.

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

PIVODA, VODNÍK POD VYŠEHRADSKOU 
SKÁLOU. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

LOTRANDO A ZUBEJDA.  Výpravná muzikálová 
pohádka, kterou děti znají především z televizních obrazovek.  
V divadelním provedení nachází pohádka jiný rozměr i díky 
krásným písničkám Jaroslava Uhlíře. Hraje Divadelní soubor Natalie 
Venturové.

LOTRANDO A ZUBEJDA. 

LOTRANDO A ZUBEJDA

PIVODA, VODNÍK POD VYŠEHRADSKOU 
SKÁLOU. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

BREZEN 20
22

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Gastronomie / Inzerce

 n Sezónní potraviny patří bezesporu k nejchutnějším a nej-
kvalitnějším jídlům, která jsou na trhu v různých měsících 
k dostání. Tělo je na ně už tisíce let zvyklé a dodávají mu 
přesně to, co potřebuje. Jenže co jíst v těch zimních měsících? 

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Zima přináší 
kvalitní maso

NA DUŠENOU KLIŽKU si připravte i dostatek času.

Leden a únor nic, a co si budeme 
povídat, ještě ani v březnu to není 
žádná sláva. Na trhu se sice již sem 
tam objeví nové brambory, ale ty 
jsou z dovozu a drahé. Stejně tak je 
tomu s chřestem. Na ten tuzemský 
si musíme počkat do května.

Můžeme experimentovat se 
šťovíkem, řeřichou, nebo růžič-
kovou kapustou, ale upřímně asi 
nejlepší bude, když si v řeznictví 
řeknete o pořádný flák hovězího 
masa. To je právě v tomto období 
nejlepší, jelikož se dobytek přes 
zimu výborně krmí. Je ustájený, 

spokojený, klidný. Maso je tedy 
odpočaté a zkřehlé. 

Naopak drůbež v březnu téměř 
vůbec není (tedy ta kvalitní 
a česká). A když ano, tak mraže-
ná, a to přeci nechceme. Zvěřina 
je v březnu ještě stále chráněná, 
a tak pokud na ni narazíte, bude 
s největší pravděpodobností ze 
zmrazených zásob. V dubnu se 
situace zlepší, to už bude jehněčí, 
kuřátka, začíná rebarbora. Takže 
na opravdové jarní jídlo si ještě 
měsíc počkáme.

Radek Pálka

Pomalu dušená hovězí kližka
Recept pro čtyři osoby:

SUROVINY:
  1 kg hovězí kližky
  50 g sádla
  2 červené cibule
  2 mrkve
  ½ celeru
  4 stroužky česneku
  3 snítky rozmarýnu
  2 bobkové listy
  1 hrst sušených hub
  3 celá rajčata
  1 ks celé skořice
  250 ml červeného vína
  50 g hladké mouky
  ½ l vývaru
  citronovou kůru
  sůl, pepř

POSTUP:
Rozhodně to není recept, který 
zvládnete udělat po příchodu 
z práce manželovi k večeři (tedy 
pokud nevečeříte nějak extrémně 
pozdě), ale když už se do něj 
pustíte, vyplatí se to. 

Nejprve si předehřejte troubu 
na 160 °C. Oloupejte mrkev, 
cibuli, celer a vše nahrubo nakrá-
jejte. Nahrubo, tím myslím na 
zhruba centimetrové kostky.

Stroužky česneku nechte 
neoloupané. Vezměte velký hrnec 
se silným dnem, který může jít do 
trouby. Ideálně i s poklicí. Dejte do 
něho sádlo a rozpalte ho na 
sporáku. Do sádla dejte zeleninu, 
cibuli, hrst sušených hub, celou 
skořici, rozmarýn a bobkové listy. 
Vše pořádně restujte asi deset 
minut. Zelenina by měla být lehce 
hnědá, ale ne moc, aby nezhoř-
kla. A těch deset minut, kdy se 

bude restovat zelenina a vy ji jen 
sem tam promícháte, využijte na 
přípravu kližky. Tu nakrájejte asi 
na pět centimetrů velké kusy, na 
prkénku ji poprašte moukou 
a rukama promíchejte. Maso by 
mělo být po všech stranách 
lehounce obalené v mouce. 
I proto je mouky potřeba tak málo. 
Samozřejmě pokud má někdo 
s moukou problém, klidně ji 
vynechte. 

Pak maso přidejte k zelenině. 
A společně ještě dobrých pět 
minut restujte. Je potřeba, aby se 
maso ze všech stran opeklo. 
Následně do hrnce nalijte víno. 
Ideálně červené suché. Nechte 
dvě až tři minuty vařit, aby se 
vypařila tekutina a alkohol, a pak 
přidejte nakrájená rajčata. 

V této fázi maso osolte, ope-
přete, přidejte vývar, zaklopte 
poklicí a dejte do trouby.

Takto přiklopené maso pečte 
na 145 °C tři hodiny. Zakažte si 
hrnec otvírat. Jen ho pěkně 
v troubě nechte bez povšimnutí. 
Uvidíte, vyplatí se.

Po třech hodinách hrnec 
vytáhněte z trouby a koukněte, 
jestli je maso hotové. To poznáte 
tak, že jde rozkrojit lžící. Maso 
vyjměte a omáčku přes cedník 
propasírujte. Kdo chce, může jí 
zjemnit lžicí másla. Na úplný 
závěr do omáčky strouhněte asi 
1/3 kůry z citronu. Omáčku to 
provoní a pošle do úplně jiné 
dimenze.

Dušenou kližku podávejte 
s bramborovou kaší, šťouchanými 
bramborami, nebo celerovým 
pyré.

moderní řešení
spolehlivé výsledky

krátká doba rekonvalescence

MUDr. Oldřich Šoula
neurochirurg

e-mail: info@neuroendo.cz
tel.: 604 226 996

www.neuroendo.cz

ENDOSKOPICKÁ LÉČBA SYNDROMU
KARPÁLNÍHO TUNELU

placená inzerce

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

BŘEZEN

PO 19.3007

SO 19.3005
PÁ

ČT

19.00

19.00

04
03

ST 19.0002
ÚT 19.0001

ČT 19.0010
ST 19.0009
ÚT 19.0008

NE 06
MLČENÍ BOBŘÍKŮ

JAK SBALIT ŽENU 2.0

294 STATEČNÝCH
EDITH A MARLENE

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
BEZRUKÝ FRANTÍK

ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU
KRÁLOVA ŘEČ
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PÁ 19.3011

Cabaret Calembour,
host divadla

PO 19.3014
ÚT 19.0015

PO 19.0014

ST 19.0016
ČT 17 19.00

NE 19.0013

SO 20.0019
PÁ 19.0018

POSLEDNÍ DŮVOD, PROČ SE NEZABÍT

KVIDOULE IV

VIŠŇOVÝ SAD

NORA

PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

TOVÁRNA NA ZÁZRAKY

Jiří Pavlica & Hradišťan
294 STATEČNÝCH

Koncert

Cabaret Calembour,
host divadla

ÚT 19.3022

20.00

PÁ 19.0025
SO 19.0026
ÚT 19.0029
ST 19.0030
ČT 19.0031

ČT 19.0024
ST 19.0023

ÚT 19.0022

PO 21

TRIPTYCHON_DI_VOCE

LASKAVÉ BOHYNĚ
ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

DON JUAN
BEZRUKÝ FRANTÍK

NĚCO ZA NĚCO

Michal Pavlíček & Monika Načeva 
& Pavel Bořkovec Quartet

Koncert
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU 

Výherci, kteří získají po třech VIP vstupenkách do 
Botanické zahrady, jsou:
Jana Brožová, Čimice
Vladimír Andrýsek, Troja
Miloslav Vaniš, Kobylisy

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

V tajence najdete dokončení citátu Johanna Wolfganga von 
Goetheho, německého básníka, prozaika, dramatika, 
historika umění, uměleckého kritika, právníka, politika, 
biologa a stavitele, od jehož úmrtí v březnu uplyne 190 let. 
V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít…

Správné znění tajenky z minulého čísla, citát Victora Huga, 
francouzského básníka, prozaika, dramatika a politika:
Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže. 

11. – 13. ÚNORA 2022  WWW.HN.CZ
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Tajenka z 4. 2. zní: „a nepozorujeme, že čas zabíjí nás“
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Bohumil Hrabal (1914–1997); český spisovatel:  
„Pořádná knížka není pro to, aby čtenář líp usnul, ale vyskočil z postele a rovnou v podvlíkačkách běžel ... (tajenka).“
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československých 
vlastenců
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Inzerce
W

W
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.KDKRAKOV.CZ
ZAŘÍZENÍ M

ĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

W
W

W.PRAHA8.CZ

od 19:00 do 01:00

 Starý pecky 80. a 90. let s Oldou Burdou 
Rene Junior - charismatický saxofonista 

Proběhne i malý hudební kvíz 

Vstupenky v předprodeji pokladny KD Krakov

Program

Video
DiskotékaVideo
Diskotéka

VSTUPNÉ 100,-

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

pořádá

Cyklus zámeckých 
koncertů

KLASIKA, JAZZ A ŠANSON

Úterý 8. 3. 2022   
od 19:00 hodin

Libeňský zámek • obřadní síň
Zenklova 35 • Praha 8 – Libeň

Jan Adamus – hoboj, anglický roh 
Martina Červená – klavír, zpěv

Zazní skladby autorů:
J. Ježek, J. Kosma, W. A. Mozart,  

M. Ravel, E. Moricone, G. Gershwin,  
J. Lennon, A. Dvořák aj.
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Rezervace míst na tel. 222 805 104, 606 613 390 www.praha8.cz

POŘÁDÁ TRADIČNÍ

Velikonoční jarmark
chráněných dílen

Středa 23. března 2022 
10:00—16:00 hod.

foyer „Bílého domu“ 
U Meteoru 6 
Praha 8 — Libeň

BLIŽŠÍ INFORMACE
na tel. 222 805 104,  

606 613 390 nebo e-mailu  
vladislava.wildtova@praha8.cz 

www.praha8.cz

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

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
ODBOR KULTURY, SPORTU, MLÁDEŽE A PAMÁTKOVÉ PÉČE


