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PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

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

01/6 st
19:00

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 Blanka Zdichyncová a Petra Johansson.
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/150 Kč.

03/6 pá … A NEBO TAK. Folkový koncert. Pronájem otevřený
veřejnosti. Vstupné 100 Kč.
19:30
05/6 ne NA POKRAJI. Pět různých lidí. Pět rozdílných osudů
a příběhů. Ocitnou se Na Pokraji. Nejen na pokraji útesu v úplně cizím
19:00
a neznámém prostředí, ale i na pokraji nejnáročnějšího rozhodnutí ve
svých životech... Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 250 Kč/150 Kč.

09/6 čt
19:00

BURGR S KNEDLÍKEM aneb Jak se vaří
v televizi. Komediální monodrama s písničkami a zapojením

publika. Nahlédněte do zákulisí jednoho z televizních kuchařských
evergreenů. Vídáme je všichni, ale těžko lze tušit, co se za nimi
skrývá! Televizní pořady o vaření nejsou jen načančaná paráda
dokonalých kuchařů. Stačí přijít do televizního studia o něco dřív
a pozlátko zrezne. Předpremiéra. Hraje Filip Sychra. Pronájem
otevřený veřejnosti. Vstupné 100 Kč.

Změna programu vyhrazena.

Vstupné za představení LD Jiskra 50 Kč, za ostatní představení 80 Kč.

07/6 út

POPELKA. Klasická pohádka o hodné Popelce, jejích sestrách,

12/6 ne

ŠTĚSTÍ aneb PÍSNIČKY S ADÉLKOU. Červen patří
dětem... Pojďme si spolu užít veselé písničky s Adélkou Dobešovou,
kterou možná znáte jako Barunku ze seriálu Slunečná. Hudebně zábavný pořad s písničkami ze stejnojmenného CD. Účinkuje Ladislav
Dobeš se skupinou a Adélka Dobešová. Od 4 let.

14/6 út

POPELKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

21/6 út
17:00

PRINCEZNA NA HRÁŠKU. Jak královna a princ poznají,
že je princezna opravdická? Inu, tak, že dají pod kupu matrací a peřin
kuličku hrášku, a ráno se uvidí... Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

28/6 út

PRINCEZNA NA HRÁŠKU. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

17:00
15:00

17:00

17:00

maceše a princovi. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.
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Slovo starosty

Vážené paní ministryně, vážený pane ministře,
Vaše excelence, Vážený pane primátore,
dámy a pánové,
dnes jsme tady všichni bez rozdílu funkce, ty jsou totiž v demokracii pomíjivé.
Jsme tu proto, abychom uctili nejspíše
největší odbojový čin v dějinách druhé
světové války. A přestože všichni vnímáme, že aktéři samotného útoku patří
oprávněně na národní piedestal, vzpomeňme stovky nikoliv bezejmenných, ale
málo vzpomínaných hrdinů, kteří riskovali životy nejen své, ale svých nejbližších, aby pomohli našim hrdinům, kteří
ukončili život a kariéru Reinharda Heydricha, chladné a nelidské zrůdy. Mnoho
z nich jsou naši předci z Libně, Kobylis,
Bohnic, Karlína a dalších částí dnešní
Prahy 8. Proto jsou po nich pojmenovány
ulice v nejbližším okolí. Přesto si myslím,
že je to vlastně to nejmenší, co jsme k jejich uctění udělali.
I to, že památník, kde se dnes nacházíme, musela v roce 2009 postavit radnice
Prahy 8 z iniciativy paní místostarostky
Ludkové, a nikoliv naše republika, je
smutný fakt. Ten je dnes napravován
přítomností paní ministryně obrany,
která nad celou sérií vzpomínek převzala

záštitu, a myslím, že se neurazí, když ji
zde nazvu svou milou a váženou kolegyní. Děkuji jí za to, že se zde dnes Armáda
ČR podílí důstojným způsobem na připomínce operace Anthropoid.
Je třeba dnes připomenout i to, že
dnešní 27. květen je již Významným
dnem ČR, o což jsme jako vedení osmé
městské části od loňska usilovali. Zůstane
tak zaznamenán v kalendářích jako Den
národního vzdoru. Za to, že se tak stalo,
si dovoluji poděkovat všem poslancům
a senátorům, kteří pro změnu zákona
hlasovali. Ale jednomu z nich, panu
místopředsedovi senátu Jiřímu Oberfalzerovi, děkuji obzvlášť, jelikož si naši
iniciativu vzal za svou a výrazně pomohl
jejímu prosazení.
Vzpomeňme na to, že na konci května
1942 byla válečná situace horší než
svízelná. Němci zahajovali drtivou ofenzívu na východě, rozhodně málokdo
mohl předpokládat, že je nacistická
diktatura na počátku konce. O to víc
vynikne hrdinství všech, kteří neváhali
a svým přičiněním rehabilitovali pověst

českého národa jako národa nepoddajného, nikoliv poraženého. Národa, který se
nikdy nevzdává, i když je jeho situace
zdánlivě beznadějná.
Je neuvěřitelné, že se tehdy úplně obyčejní lidé vzepjali, a byli ochotni nezištně
a za cenu obrovského rizika pomáhat
našim vojákům vyslaným do německými
nacisty okupované vlasti.
Obávám se, že ve shonu a každodenních starostech, ve víru nelehkých posledních let poněkud zapomínáme, že naši
předci prožívali mnohem a mnohem
horší časy.
Musíme neustále mít na paměti slova
z krypty kostela v Resslově ulici: „Jsme
Češi, nikdy se nevzdáme!“ Takoví musíme být i v nelehké budoucnosti.

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství
KARLÍN

Hodiny se
na Florenc
brzy vrátí

 Místostarosta Jiří Vítek (vlevo) a radní Tomáš Hřebík prezentují koncepci nového sportoviště

ÚZEMNÍ ROZVOJ

V Kobylisích vznikne
nová sportovní hala
Rada osmé městské části
na návrh místostarosty
Jiřího Vítka (Patrioti)
schválila architektonickou
studii nové sportovní haly,
vypracované architektem
Tomášem Podrázským.
Víceúčelové sportoviště je projek
továno na pozemku v majetku
radnice v areálu Základní školy
Burešova s potřebným zázemím
a vazbou na blízké okolí v rámci
areálu školy. „Jako radní pro sport
vnímám ohromný dluh sportov
kyním a sportovcům v podobě
kvalitní haly, určené především
pro míčové hry. Máme například
skvělé házenkářky, které se
připravují v nedůstojných pod
mínkách. Pokud nevytvoříme
kvalitní zázemí nejen jim, tak se

může stát, že nám prostě jednoho
dne mnoho klubů zmizí a nebude
stačit jen srdce a nadšení. Není to
jen o házené, mohu zmínit bas
ketbal, volejbal a další,“ sdělil
místostarosta Jiří Vítek (Patrioti).
Původní záměr návrhu spor
tovní haly pro míčové sporty
a výuku tělesné výchovy se
v reakci na potřeby pro využití
sportovními kluby i komunitní
účely rozšířil do podoby více
účelové haly s možností pořá
dání sportovních akcí s diváky.
Větší část objektu tvoří víceúče
lová hala pro míčové hry
a menší provizorně oddělená
část je pak navržena pro tři
badmintonové kurty. Projekt by
podle studie měl být spolufi
nancován z účelové investiční
dotace Národní sportovní
agentury.

 Hala má stát v areálu školy v Burešově ulici

„Vznik studie je zásadní pro
územní rozhodnutí. Následně
budou rozjeta jednání o financo
vání samotné sportovní haly.
Jedna nová hala nicméně roz
hodně stotisícové městské části
nestačí. Uvědomuji si potřebu
zajištění kvalitního zázemí pro
sportování dětí i dospělých,
proto z pohledu strategického
rozvoje předpokládám nutnost
vybudování minimálně tří
podobných multifunkčních hal,
což jsme si také stanovili jako
cíl. V současné době je nejblíže
k další realizaci sportovní hala
U školské zahrady,“ říká radní
pro strategický rozvoj Tomáš
Hřebík (TOP 09 + STAN).
Budoucí hala ponese jméno
legendy československé házené
Jána Mahora (1940–2021),
dlouholetého občany Prahy 8.
Byl jedním ze zakladatelů žen
ské házené v Kobylisích a s ní
spojených úspěchů TJ Admira
Kobylisy a TJ Sokol Kobylisy. Ale
také byl jedním z těch, kdo stáli
v pozadí největších úspěchů
československé házené, působil
jako státní trenér. Díky tomu byl
součástí týmu, který získal titul
mistrů světa československých
házenkářů ve Švédsku v roce
1967 a stříbrnou medaili
z olympijských her v Mnichově
1972. (TK)

Ocelovou plastiku na Floren
ci, která nesla hodiny a tabuli
se světovými časy, městská
společnost Technologie hl. m.
Prahy (THMP) před necelými
dvěma lety deinstalovala.
Důvodem byla koroze kon
strukce. Místo už ale dlouho
prázdné nezůstane. Koncem
léta by se měla vrátit replika
plastiky i s hodinami, které
bude nově možné seřizovat
a kontrolovat na dálku.
Původní dvanáct metrů
vysoká a pět tun těžká domi
nanta veřejného prostoru
u vstupu do stanice metra
Florenc byla těžce zasažena
korozí, tabule ukazující časy
ve světových metropolích
zase dlouhodobě
nefungovala.
„Po provedení sondy jsme
zjistili, že je plastika v nevyho
vujícím, až havarijním stavu.
V létě 2020 ji tak THMP jakož
to správce pražských veřej
ných a věžních hodin sejmula
a začala se zabývat otázkou,
zda ji nechá opravit, nebo
vyrobí novou. Jako nejefektiv
nější řešení se ukázalo vyhoto
vení repliky s tím, že u kulo
vých pozlacených hodin
a tabule se světovými časy
bude provedena obnova,“
přiblížil pražský radní Jan
Chabr (Spojené síly pro Prahu)
a dodal, že na obnově partici
pují lidé, kteří stáli už u vzniku
hodin ve druhé polovině 80.
let minulého století.
Na první pohled kolem
jdoucí repliku nerozeznají od
původního sochařského díla.
Úpravy se však dotknou její
vnitřní části a sloup s hodina
mi se díky nim stane dalším
chytrým zařízením v metro
poli. „Jednoznačně kvituji
návrat hodin do území, a to
v původní podobě. V tomto
smyslu jsme celou dobu
apelovali na investora,“
sdělil Tomáš Hřebík
(TOP 09 + STAN), radní pro
strategický rozvoj. (HMP)
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FOTO: DPP

BOHNICE

Jak bude vypadat
nová lanovka?
Dopravní podnik hl. m. Prahy
vyhlásil architektonickou sou
těž na podobu stanic a podpěr
plánované nové lanové dráhy
Podbaba – Troja – Bohnice.
Soutěž je otevřena všem archi
tektům a ateliérům, které se
zabývají navrhováním doprav
ních staveb. Zájemci mohou
žádost o účast v soutěži podat
do konce května. O vítězi roz
hodne jedenáctičlenná porota
v průběhu letošního srpna.
Vítěz získá odměnu 1,8 milionu
korun.

„Nadále trváme na tom, aby
Praha s lanovkou postavila na
kraji Bohnic velký parkovací
dům, protože musíme ochránit
Bohnice od toho, aby se staly
parkovištěm. Současně tvrdíme,
že lanovka je dočasné řešení.
Praha musí pokračovat v přípra
vě tramvajové trati, která v bu
doucnu propojí Bohnice s Pra
hou 6 mostem v Podbabě,“
konstatoval radní pro dopravu
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 +
STAN). Lanová dráha Podbaba
– Troja – Bohnice bude mít

 Finální podoba stanic vzejde z architektonické soutěže,
proto se bude od této vizualizace lišit.
tři stanice a pět podpěr umístě
ných mezi nimi. Předmětem
této soutěže je architektonický
návrh všech tří stanic lanovky,
tj. dolní stanice Podbaba, mezi
stanice Troja a horní stanice

INTERNETOVÁ
KOMUNIKACE

KRÁTCE
Kytička proti rakovině

Radnice Prahy 8 děkuje všem,
kteří si zakoupili kytičku měsíčku
lékařského, a podpořili tak veřejnou sbírku Ligy proti rakovině.
„Těší mě, že jsme napomohli také
letošnímu ročníku a s kolegyněmi
z odboru zdravotnictví prodejem
250 kusů těchto symbolických
kytiček přispěli do celonárodní
sbírky skoro osmi tisíci korunami,“
říká místostarostka Vladimíra
Ludková (ODS).

Povltavská Promenáda
Zveme vás na představení strategické studie rozvoje oblastí kolem
Povltavské ulice. Přijďte diskutovat
s odborníky Institutu plánování
a rozvoje hl. města Prahy a zpracovateli z ateliéru JK architekti s.r.o.
nad pracovním návrhem studie,
který vychází ze zadání zpracovaného s polečně s veřejností v roce
2021. Informační stánek proběhne
v období od 13. do 17. června
v blízkosti Löwitova mlýna v Libni.

Bohnice, jakož i pěti podpěr.
Dvě z nich budou umístěny
na Císařském ostrově a tři se
budou nacházet ve svažitém
terénu mezistanice a horní
stanice Bohnice. (TK)

Otevírání kašen a pítek
Na pozemcích svěřených do
správy a údržby městské části
Praha 8 se nacházejí technické
vodní prvky, které zpříjemňují
občanům pobyt v parcích a na
dětských hřištích. „Každoročně se
městská část snaží s ohledem na
klimatické podmínky o včasné
spuštění. Ke spuštění všech prvků
dochází postupně, každý prvek je
současně i kontrolován z pohledu
správné funkčnosti a jsou v případě potřeby zajištěny i okamžité
opravy,“ říká starosta Ondřej Gros
(ODS). Městská část spravuje
a zajišťuje údržbu čtrnácti vodních
prvků, mezi které patří kašny,
fontány, pítka a vodní herní prvky
na dětských hřištích. Do
20. května bude spuštěno a zprovozněno deset vodních prvků.

Cestovní pasy snáze
Před obdobím letních prázdnin
nabízí Úřad městské části Praha 8
rozšířené úřední hodiny pro
agendu cestovních pasů. „Chápeme, že po období pandemie, kdy
se vyřizování cestovních dokladů
odkládalo, a nyní kvůli válce na
Ukrajině, přišel razantní nárůst
žádostí o cestovní pasy. Proto
chceme našim osmičkovým
občanům rozšířit možnosti, kdy si
o pasy požádat,“ vysvětluje starosta Ondřej Gros (ODS). Pro vyřízení

záležitostí ohledně cestovního
pasu přidává radnice k dosavadním úředním hodinám dalších
deset hodin týdně pro veřejnost.
Nové úřední hodiny: pondělí
a středa 8.00–12.00 a 13.00–
18.00 hodin, úterý a čtvrtek
8.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin.

Pamětní deska
Věry Čáslavské

Dům v Sokolovské ulici 351/25
v Karlíně nově zdobí pamětní
deska Věry Čáslavské. Stalo se tak
u příležitosti nedožitých 80.
narozenin sportovkyně. V tomto
domě se v roce 1942 Věra Čáslavská narodila a následně zde
prožila převážnou část svého
dětství. Chodila též do nedaleké
základní školy. Slavnostního aktu
se zúčastnili starosta Ondřej Gros
(ODS), radní Michal Švarc (Patrioti) a Tomáš Slabihoudek (TOP 09
+ STAN), iniciátorka pamětní
desky Jana Kasalová, zástupci
Nadačního fondu Věry Čáslavské
a také pamětníci z doby její povinné školní docházky v Karlíně. (TK)

Radniční stránky
získaly ocenění
Radnice Prahy 8 získala druhé
místo v krajském (pražském)
kole soutěže o nejlepší webové
stránky města Zlatý erb. Od
prvenství dělilo městskou část
Praha 8 jen jedenáct setin bodu.
Porotci udělili webovým strán
kám Prahy 8 konečné bodové
hodnocení 4,78 bodu z 5
možných.
„Naše webová prezentace je
stále hodnocená mezi nejlepší
mi. Jak bylo při vyhlašování
řečeno, tato soutěž je mimo jiné
inspirací a motivací pro další
radnice, aby své webové pre
zentace dále zlepšovaly. Jsme
pyšní na to, že i náš web byl a je
takovou inspirací pro ostatní,“
hodnotí umístění starosta
Ondřej Gros (ODS).
Městská část Praha 8 spolu
s MČ Praha 12 a MČ Praha 2
dominují pražským krajským
kolům v kategorii nejlepší
webové stránky od samotného
začátku, tedy během devate
nácti ročníků. Webové stránky
Prahy 8 získaly jako jediné
v celé historii soutěže ocenění
šestkrát za sebou a jako jediný
web si připsaly čtyři vítězství za
sebou. (MŠ)
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Operace Anthropoid
VÝROČÍ

Vzpomínání ve velkém
Rekonstrukce atentátu na
zastupujícího říšského
protektora Reinharda
Heydricha, projevy
politiků, slavnostní
přehlídka vojáků a civilistů
v dobovém oblečení
a historické vojenské
techniky, nepřeberné
množství dalších
doprovodných programů.
Radnice Prahy 8 ve velkém stylu
uctila památku těch, kteří se
podíleli na operaci Anthropoid,
jedné z největších odbojových
akcí druhé světové války. Uply
nulo od ní již 80 let.
„Památník operace Anthro
poid ztělesňuje hrdinství české
ho a slovenského národa za
okupace za druhé světové války.
Je to pocta mužům, kteří šli do
své trýzněné vlasti s pocitem
téměř jisté smrti, zlikvidovat
zrůdu jménem Reinhard Hey
drich. A já jsem opravdu hrdý,
že tento památník před třinácti
lety postavila právě osmá měst
ská část,“ řekl starosta Ondřej
Gros (ODS).
Iniciátorkou vzniku památní
ku byla místostarostka Vladimí
ra Ludková. „Vzpomínám si, že
už jsem téměř nevěřila, že se po
dvouletém úsilí podaří památ
ník na tomto místě vztyčit.
Snaze městské části však vý
znamně dopomohl Vojenský

 Nechyběly bitevní vrtulníky Mi-24

 Na akci přijel i model
Mercedesu Benz 320
Cabriolet-B z roku 1938
historický ústav a přátelé z Aso
ciace nositelů legionářských
tradic,“ zavzpomínala místosta
rostka Prahy 8 Vladimíra Ludko
vá (ODS).
Návštěvníci vzpomínkových
akcí si mohli odnést i spoustu
unikátních věcí. „Například
pamětní bankovku s Gabčíkem
a Kubišem, kterou jsme vydali
v omezeném počtu 1942 kusů,
pamětní medaili, která vyšla
také v limitované sérii, LP s do
sud nikdy nevydanými nahráv

 Radnice nabídla i limitované množství
unikátních pamětních předmětů

 Starosta Prahy 8 Ondřej Gros
s místostarostkou Vladimírou Ludkovou
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stylu

Městská část
Praha 8

 Prostor u památníku operace Anthropoid
byl zaplněn do posledního místa
kami Jiřího Voskovce a Jana
Wericha z vysílání z Ameriky,
včetně jejich reakce na atentát,
CD se známými melodiemi
Jaroslava Ježka s válečnými
texty V+W, dobové Lidové
noviny z 28. 5. 1942 a tak
dále,“ vyjmenoval místostarosta
Jiří Vítek (Patrioti).
Na přípravě operace Anthro
poid se podílely stovky lidí
z československého odboje.

Jejich úsilí směřovalo k datu
27. května 1942, které se na
vždy zapsalo do světových dějin.
Operace Anthropoid a smrt
Heydricha rozjela neuvěřitelnou
mašinérii represí. Tisíce vlasten
ců a lidí z domácího odboje bylo
popraveno, umučeno nebo
skončilo v koncentračním
táboře. Z povrchu země zmizely
obce Lidice a Ležáky.
Nikdy nezapomeneme! (RED)
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Operace Anthropoid
HISTORIE

Břetislav Lyčka. Statečný
vlastenec a hrdina

 Břetislav Lyčka jako maturant

sokolu jako výborný nářaďovec.
Pak studoval na lékařské fakultě
UK. V Praze zůstal, oženil se,
plně se věnoval svému lékařské
mu poslání a taky společenské
mu životu. Jako sokol aktivně
působil v Karlíně.
POMOC GABČÍKOVI
I KUBIŠOVI
V době okupace se zapojil do
odboje. Po seskoku ošetřoval

 Ulice Anny Letenské v Dolní Polance
zraněného Jozefa Gabčíka.
Vystavoval s dalšími falešné
pracovní knížky na jména Str
nad a Navrátil nebo Procházka
a Vyskočil. Potvrzoval jim „pra
covní neschopnost“ (vřed na
dvanácterníku, zánět žlučníku).
Pomáhal i finančně a potravina
mi v době příprav atentátu na
Reinharda Haydricha. Zraněné
ho Jana Kubiše po atentátu
ošetřoval. Později všichni padli
v kryptě pravoslavného kostela
v Resslově ulici. Ilegální síť,
jejich spolubojovníci i rodinní
příslušníci byl odhaleni a zatý
káni. Jako „parašutisté“ byli
v říjnu 1942 v Mauthausenu
popraveni. Včetně Lyčkovy
manželky Zdenky.
Před zatčením a mučením
zvolil starobělský rodák a kar
línský sokol Břetislav Lyčka
smrt. I s odbojářem Františkem
Kotrlou. Stalo se tak 21. červen
ce 1942 ve vesničce Ouběnice
v domku truhláře Ludvíka
Vaňka.
Osudy aktérů i obětí po aten
tátu jsou popsány v literatuře
faktu, na webu i ve filmech.
Čtenářům včetně mládeže ještě
prostřednictvím několika foto
grafií připomínáme místa, která
jsou se životem doktora Lyčky
spojena. Autoři příspěvku znají
jeho rodiště – Karel byl blízký
spoluobčan. Pavel je následní

kem a majitelem rodinného
Lyčkova domku ve Staré Bělé.
Ostatní místa jsme opakovaně
navštívili a návštěvy doporuču
jeme dalším. Samozřejmě
i všem čtenářům Osmičky.
RODÁK ZE STARÉ BĚLÉ
K rodišti Břetislava Lyčky ještě
připomínáme, že Stará Bělá se
nachází na jižním okraji Ostra
vy. Je to nyní samosprávný
městský obvod Ostrava-Stará
Bělá. Má asi 4200 obyvatel,
udržuje si venkovský charakter
včetně zbytků zemědělské
výroby. Na západě je hranicí
katastru řeka Odra i s úsekem
jedinečných meandrů. Proslulá
je zdejší pitná voda, údajně
druhá nejlepší v celém bývalém
FOTO: PAVEL STANĚK

FOTO: RODINNÝ ARCHIV PAVLA STAŇKA

Pokusíme se nejen občanům
Prahy 8 velmi stručně na tyto
otázky odpovědět a společně
s redakcí přiložíme i několik
fotografií.
Břetislav Lyčka se narodil 24.
května 1903 ve Staré Bělé
u Ostravy manželům Janovi
a Františce Lyčkovým. Byli to
rolníci. Břetík maturoval na
gymnáziu v Místku v roce 1922.
Byl činný ve starobělském

FOTO: PAVEL STANĚK

Krásné Lyčkovo náměstí v Karlíně je úctyhodné místo
i s budovou tamní oblíbené základní školy. Kdo byl
Břetislav Lyčka, po kterém nese náměstí své
pojmenování? Čím tento muž proslul, že i příslušná
škola nese jeho jméno? Odkud pocházel?

 Pamětní deska na rodném
domě ve Staré Bělé

www.praha8.cz

FOTO: PAVEL STANĚK
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 Památník seskoku parašutistů u Nehvizd
Rakousku-Uhersku. V katastru
jsou části lesů, kterými byla
ještě ve středověku severní část
Moravské Brány proslulá.
Ale nejenom místopis a země
pis Staré Bělé je zajímavý. Zcela
jistě se řadí k nejvýstavnějším
ostravským obvodům. Určitě je
přebohatá taky jeho historie
včetně pestré činnosti spolků.
To všechno zajisté vnímal a pro
žíval mladý Břetislav Lyčka.
Sluší se taky poznamenat, že
si v roce 2022 Stará Bělá připo
míná 750. výročí první písemné
zmínky o této vesnici. A taky to,
že městský obvod Ostrava-Stará
Bělá stejně jako Karlín mají své
proslulé rodáky nebo hrdiny.
Břetislav Lyčka vlastně patří
oběma místům. To zavazuje.
Pokud by karlínští aktivisté,
zejména amatérští sportovci,
hledali na Ostravsku nějaké
sparingpartnery, zajisté by je ve
Staré Bělé našli. Zejména hoke
jisté, fotbalisté, stolní tenisté,
tenisté a volejbalisté. A pro
cykloturisty je Stará Bělá jako
základna doslova předurčena.
Navrhujeme také partnerství
ZŠ Junácká se ZŠ Lyčkovo nám.

Bylo by to asi to nejdůstojnější
nebo nejpřirozenější partnerství
škol a žáků z míst, kde se Lyčka
narodil a kde později vykonával
své ušlechtilé poslání. Takové
partnerství by mělo hlubší
smysl a obě místa by jednoznač
ně obohatilo. Žáci sami by
slohovými a výtvarnými prace
mi seznamovali spoluobčany
v Osmičce nebo ve Staroběl
ském Zpravodaji s navštívenými
místy.
KARLÍNSKÉ POUTO
V Ostravě-Staré Bělé je Břetislav
Lyčka připomínanou osobností
na několika místech. Jeho
jméno je uvedeno i na stěně
symbolického pohřebiště
v Hrabyni a taky v publikacích.
Víme dobře, že je zapsán
i v karlínské sokolovně mezi
jmény 35 místních zahynulých
sokolů. Svůj plodný, statečný
a smysluplný život ukončil
před osmdesáti roky. Zaslouží
si trvalou a nejhlubší úctu
v rodišti i v Karlíně. Čest jeho
památce!
Karel Sýkora a Pavel Staněk

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

„Cidáčkův letní klubík“
denně od 8:30 do 16:30

11. - 15.7. a 22. - 26.8. 2022

Připraven je pestrý a zábavný program zahrnující kreativníaktivityv klubu,
sociální dovednosti, výlety, pohybové a ekologické hry dětí již od 5 let.
Výše příspěvku je 2 500 Kč/týden nebo 600 Kč/den, zahrnuje oběd,
doplnění pitného režimu a program.
Kapacita táborů je omezena a proto je důležité se objednat co nejdříve:
pecicka8@centrum.cz

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

Přecházení v Davídkově bude bezpečnější
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úpravou, takže přecházení přes
vozovku bude kratší a rychlejší.
Úpravy také zdůrazní, že oblasti
kolem ulice Davídkova jsou
rezidenční a platí zde snížená
rychlost, na což budou řidiči
upozorněni zvýšenými přechody
pro chodce v ulicích Na Slovance
(obě ramena) a Pod Vodárenskou
věží (západní rameno). Tím
bude také překonání těchto
přechodů bezpečnější.
Stavba má již platné stavební
povolení, provede ji TSK hl. m.
Prahy v letošním nebo příštím
roce. (TK)
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SÍDLIŠTĚ BOHNICE

Kultivace parkování
v Krynické ulici

 Původní stav a jeho proměna

FOTO: SINPPS S.R.O.
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pravní situace klidnější. Od
stavebních úprav v ulici si slibu
jeme, že se situace s přecháze
ním Davídkovy ulice zpřehlední
a pro všechny účastníky provozu
bude bezpečnější,“ uvedl Martin
Jedlička (TOP 09 + STAN), před
seda komise pro dopravu.
Stavební úpravy pro zvýšení
bezpečnosti se týkají křižovatek
Davídkova a Na Slovance a Da
vídkova a Pod Vodárenskou věží.
Během stavebních úprav dojde
k zúžení vozovky v prostoru
obou křižovatek, rozšíření pro
storu chodníků s bezbariérovou

nachází za přechodem pro chodce, kde
dříve parkovala vozidla na úzkém
chodníku. Proto se parkovací pás rozší
ří, aby auta nevjížděla na trávu,“ vy
světlil předseda komise pro dopravu
Martin Jedlička (TOP 09 + STAN).
Projekt zpracovala MČ Praha 8,
stavbu provádí TSK hl. m. Prahy. Do
končení prací je plánované v průběhu
července.
„V legalizaci parkovacích míst v Boh
nicích budeme samozřejmě pokračo
vat. Připravujeme vyznačení dalších
míst v Lodžské a projektujeme stavbu
nových parkovacích míst v dalších
ulicích: Hanouškova, Štětínská nebo
Poznaňská,“ dodává Jedlička. (TK)
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ce, zdaleka ale neodpovídají
bezpečnostním požadavkům
pro křížení hustého provozu
a pěších tras.
„Ze spolupráce se školami
vyplynulo, že provoz v Davídko
vě ulici je hlavním důvodem,
proč rodiče do škol Na Slovance
odmítají pouštět své děti pěšky
a raději je sem dovážejí. To pak
v ranních špičkách před školou
vytváří chaos. Bariéra Davídkovy
ulice je pro spoustu rodičů také
dostatečným podnětem k tomu,
aby své děti raději zapisovali do
jiných škol v okolí, kde je do

V ulici Krynická v Bohnicích během
května odstartovaly práce na stavbě
parkovacích míst, respektive kultivace
parkovacího pásu při levé straně této
jednosměrné komunikace.
Stávající zpevněné i nezpevněné
plochy budou nahrazeny jednotnými
plochami z betonové dlažby. Podle
potřeby budou vybudovány opěrné
stěny z gabionů. Navazující plochy
zeleně budou revitalizovány, vysadí se
dvanáct stromů jako náhradní výsadba.
„Celkem se zde staví a upravuje
zhruba 40 parkovacích míst. Několik
nových parkovacích míst vznikne
v úseku, kde se parkovalo bokem na
zeleni. Nejdelší úsek parkování se pak
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Davídkova ulice je velmi vytíže
nou komunikací, která spojuje
horní Libeň se sídlištěm Ďáblice
a ulicí Střelničnou. Dle průzku
mu tudy denně projede zhruba
10 až 15 tisíc vozidel, komuni
kaci využívají také autobusy
MHD. Tuto rušnou tepnu musejí
každý den překonávat děti
a případně i jejich rodiče, kteří
z okolní obytné zástavby míří
ulicemi Na Slovance a Pod
Vodárenskou věží do ZŠ a MŠ Na
Slovance. Na křižovatkách obou
zmíněných ulic s Davídkovou
sice existují opatření pro chod
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PT-OP

PT-SDK

Legenda inženýrských sítí

PT-OP

Děti ze škol Na Slovance se
již brzy dočkají
bezpečnějších
přístupových tras. Radnice
Prahy 8 ve spolupráci se
spolkem Pěšky městem
a samotnými ZŠ a MŠ Na
Slovance připravila návrh
Ladví
na stavební úpravy
několika křižovatek
v blízkosti této školy.
Především křižovatek přes
ulici Davídkova, které nyní
v rámci programu BESIP
projdou renovací.

SO401 - Přisvícení přecho
Nový kabel VO

Nový stožár V

Stávající rušen
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KARLÍN

Část Pernerovy ulice se zjednosměrní
Občané Karlína se dlouhodobě
potýkají s nadměrnou
automobilovou dopravou.
Dopravními opatřeními, která MČ
Praha 8 uskutečnila v uplynulých
letech, se situace sice zlepšila, ulice
Šaldova a Pernerova ale nadále plní
funkci nejkratšího tranzitního
koridoru přes tuto čtvrť směrem na
Žižkov a Vinohrady.
Zejména v Pernerově ulici, kde převládá
bytová zástavba a sídlí zde několik škol, je
současná dopravní situace neúnosná. To by
se mělo brzy změnit.
„Nechali jsme si zpracovat studii dopadů
možného zjednosměrnění části Pernerovy
ulice s cílem snížení tranzitní dopravy přes
Karlín. Konkrétně se jedná o úsek Jirsíkova
– Peckova, který má být nově jednosměrný
do Karlína, tedy bez možného výjezdu na
Žižkov. Doprava se podle odhadů v Pernero
vě ulici sníží o zhruba 53 procent, v ulicích
Vítkova a Kollárova o zhruba 91 pro
cent. Místo uvolněné zrušením jízdního
pruhu umožní vyznačení šikmých parkova
cích stání namísto současných podélných,

 Nový jednosměrný úsek v ulici Pernerova zabrání tranzitnímu průjezdu Karlínem
a tím se zvýší parkovací kapacita o 28 stání.
Zbylý jízdní pruh o šířce 4,5 metru umožní
jízdu cyklistů v protisměru,“ uvedl Martin
Jedlička (TOP 09 + STAN), předseda komise
pro dopravu.
Změnu dopravního režimu několikrát
projednávala dopravní komise s výsledkem,
že ji doporučuje, a odsouhlasila ji rada
městské části. V současnosti probíhá jedná
ní s odborem dopravy. V případě kladného

KOMUNIKACE

Jarní opravy
jsou v plném proudu
Od začátku března probíhají
v ulicích Prahy 8 každoroční
opravy výtluků a výmolů na
silnicích a chodnících, které
obvykle zhorší předchozí
zima. Většinu komunikací
ve městě má ve správě
TSK hl. m. Prahy, která již
provedla množství menších
oprav a záplat na
vozovkách.
Radnice Prahy 8 pravidel
ně odesílá podněty k opra
vám, které TSK postupně
realizuje. Na území osmého
obvodu je ale hodně úseků,
kde záplaty již nestačí
a povrch vyžaduje komplet
ní rekonstrukci.
Další kapitolou jsou
chodníky, jejichž stav
dlouhodobě trápí občany
i radnici. „Opravy chodní
ků ze strany TSK bohužel

téměř neprobíhají, což se
snažíme řešit jednáním
s vedením této městské
firmy. Také spolupracuje
me se správcovskou firmou
majetkového odboru
magistrátu, a snažíme se
postupně opravit ty nejhor
ší chodníky na sídlišti
Ďáblice. Ještě během
letošního roku jich bude
opraveno několik,“ uvedl
předseda komise pro do
pravu Martin Jedlička
(TOP 09 + STAN).
Pokud vás v Praze 8 trápí
nějaké místo, kde by chod
ník či silnice zasloužily
opravu, zasílejte své pod
něty na e-mailovou adre
su martin.jedlicka@praha8.
cz. Podněty budou násled
ně předány odpovědnému
správci. (TK)

projednání by k realizaci úpravy mohlo dojít
ještě v průběhu letošního roku.
Nový dopravní režim koresponduje
s připravovanou revitalizací okolí Negrelli
ho viaduktu. Během té dojde k celkové
přeměně prostoru mezi ulicemi Pernerova,
Prvního pluku a Malého, například bude
zrušena část komunikace podél viaduktu
v ulici Pernerova a území dostane ráz parko
vé a rekreační plochy. (TK)

Komunikace, které chce Praha 8 od TSK opravit:
VOZOVKY

BOHNICE/ČIMICE:

LIBEŇ:

 Štětínská (v celé délce)

 Podlipného
(úsek Primátorská-Braunerova)

 Katovická (v celé délce)

 Lindnerova
(úsek Konšelská-Kandertova)
 U Rokytky (v celé délce)
 V Zahradách
(východně od ul. Na Sypkém)
 Na Sypkém
(úsek V Zahradách-Vosmíkových)
 Pod Čertovou skalou
(v celé délce vč. prostoru křižovatky
s ul. V Zahradách)
 S. K. Neumanna
(v celé délce včetně části chodníků)
 Nad Rokoskou
(v celé délce včetně části chodníků)
KOBYLISY:
 Čumpelíkova
(úsek Přemyšlenská-Kaňkovského)
 Ďáblická
(úsek Žernosecká-Střelničná)

 Čimická (křižovatka Čimická-Ústavní)
CHODNÍKY
 Bedřichovská (v celé délce)
 Čumpelíkova (východní strana,
úsek Vodochodská-Přemyšlenská)
 Binarova (od ul. Za Střelnicí po vjezd
ke garážím, východní strana)
 Rajmonova (v celé délce,
východní strana)
 Frýdlantská (kolem dětského
hřiště při vozovce)
 Štěpničná (Na Slovance-Klínová)
 Hovorčovická
(Neratovická-Mirovická)
 Zlonínská (Hovorčovická-Havlínova)
 Na Kopanině
(Na Slovance-U Slovanky)
 Koláčkova (Na Slovance-U Slovanky)
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Rozhovor
ZAKLADATEL TENISOVÉHO KLUBU LOB SLOVAN BOHNICE JIŘÍ KNÍŽEK:

Lákáme talenty na Wimbledon
Originální nápad, jak
motivovat mladé
sportovce, se může zrodit
jedině z košatých
zkušeností. Takové
poskytl Jiří Knížek, který
bohnický tenisový klub
Lob založil již před více
než dvaceti lety. Za tu
dobu se areál i klub
rozrostly, byly
modernizovány
a rozšiřovány.
Dnes se v Bohnicích hrají desít
ky turnajů všech věkových
kategorií a pořádají se tu akce
s pravidelnou podporou České
ho tenisového svazu. Jednou
z nich je i Race to Wimbledon.

 Jaké jsou hlavní motivy akce
Race to Wimbledon?

Tenisový klub Lob Bohnice patří
mezi největší organizátory
mládežnických turnajů pro
Český tenisový svaz. A v době
„postcovidové“ jsme viděli
markantní úbytek dětí hlásících
se na tenisové turnaje, a to
nejen na ty, které sami organi
zujeme, ale celkově všechny
turnaje v rámci ČTS. Přemýšleli
jsme, jak docílit toho, aby se na
kurty vrátili nejen ti „zakousnu
tí“, ale hlavně hráči, kteří si na
pohodu zahrají tři čtyři turnaje
za zimní či letní období.
Proto jsme zrealizovali za
podpory našich sponzorů sérii
zimních turnajů pro mladší
žactvo, starší žactvo a dorost.
Každá série zahrnovala osm
turnajů a na konci jsme stanovili
v každé kategorii žebříček pro
chlapce a dívky vždy samostat
ně, kde pět nejlepších obdrží
poukázky na odběr zboží v cel
kové hodnotě 50 tisíc korun,
když každý z šesti výherců získá
hodnotu 20 tisíc, druzí 13 tisíc
a tak dále. Chtěli jsme ohodnotit
i ty, kteří nejdou od výhry
k výhře, ale chtějí sportovat
pravidelně. Z tohoto důvodu
jsme vymysleli soutěž, kde
každý hráč, který odehraje
zápas, vyhraje či prohraje, získá
ve své kategorii za takovýto mač

 V Bohnicích podporují návrat dětí k tenisu
jeden virtuální žeton. No a na
závěrečné akci, která proběhne
5. června na Libeňském zámku,
vylosujeme v každé kategorii,
tentokrát kluci a holky společ
ně, jednoho výherce z těchto
žetonů, který obdrží zájezd do
Wimbledonu 2022 pro dvě
osoby.

 Jak dnes mládež vzhlíží ke
svým sportovním vzorům?
Využili jste k propagaci nějaká
známá jména?

Jedním z cílů našeho projektu
bylo také propojit sport s běž
ným životem, aby si i mladí
a jejich rodiče při honbě za
sportovními cíli uvědomovali,

Zažili jsme markantní
úbytek dětí hlásících
se na tenisové turnaje.
že život není jen to příjemné
a bezbolestné. Proto jsme po
každém odehraném víkendu
vyhlásili telefonickou soutěž,
kde se mohl zúčastnit kdokoliv,
kdo formou SMS odpověděl na
otázku, která se týkala právě
proběhnuvšího víkendu. Z těch
to odpovědí jsme každý týden
vylosovali výherce, který obdr
žel tenisovou čepici s podpisem
wimbledonského vítěze Jana
Kodeše či populárního tahouna

našeho vítězného daviscupové
ho týmu Radka Štěpánka.
A těchto 16 „čepičářů“ je pozvá
no na již zmíněný závěrečný
ceremoniál, kde z nich budeme
losovat tři výherce. První cena
je opět cesta do Wimbledonu
2022 pro dvě osoby. A právě
výtěžek z této telefonické akce
předáme na podporu paliativní
péče, což jsme u každé položené
otázky zdůrazňovali.

 Jaké máte reakce ze strany
tenisové mládeže?

Já si myslím, že základní cíl,
dostat opět děti ke sportu, se
nevyřeší mávnutím kouzelného
proutku ze dne na den. My jsme
s průměrnou účastí spokojeni,
a z toho důvodu již připravuje
me pokračování v rámci letní
sezony. Race to Roland Garros
2023, kde pravidla pro výhry
jsou stejná a série bude tento
krát obsahovat sedm turnajů
pro každou věkovou kategorii.
V současné době náš klub
prochází pravidelnou vlnou
zvyšování či snižování zájmu
o tenis. Je pravda, že na konci
loňské sezony jsme měli jedno
ho hráče na pátém místě celo
státního žebříčku a hodně,
převážně děvčat ve všech kate
goriích na úrovni kvalitních
tenistů a tenistek v rámci praž
ských přeborů. Také se to odráží
v tabulce staršího žactva a do
rostu, kde chceme zabojovat
o postup mezi mládežnickou
elitu v rámci Pražského teniso
vého svazu.

 Jste tedy s výsledky vaší
vlastní akce spokojeni?

Abychom mladé ještě více
motivovali v tréninkovém úsilí,
tak je necháváme odehrát co
nejvíce mistrovských soutěží
družstev mezi dospělými.
Z tohoto důvodu také podporu
jeme všechna naše čtyři druž
stva, kde „Áčko“ hraje 2. celo
státní ligu a ostatní na něj
výkonnostně navazují tak,
abychom mohli mladých hráčů
zapojit co nejvíce. A na co jsme
tedy hrdí? Že ten tenis snad
neděláme tak špatně, zvlášť
když si uvědomíte, že náš klub
vznikl až v roce 2001 na nevyu
žité části chátrajícího sportovní
ho areálu Slovan Bohnice, kde
jsme vybudovali komplex
s deseti tenisovými kurty s celo
ročním provozem. Ocenění naší
práce spatřujeme i v tom, že
nám Pražský tenisový svaz
pravidelně již několik let přidě
luje pořádání Pražských přeborů
jednotlivců a turnaje vyšší
kategorie v letní či zimní části
sezony. Také si velice vážíme
toho, že za naše družstvo 2. ligy
dospělých nastupovaly obě
sestry Linda a Brenda Fruhvirto
vy v době, kdy byly ještě mladší
žákyně a hledaly možnost začít
hrát v soutěžích mimo mládež
nické kategorie. Stejně tak jsme
rádi poskytli sportovní azyl Kátě
Alexandrovové, jedné z nejlep
ších Rusek na okruhu WTA
v současnosti, která se z našeho
zázemí odrazila do světové
stovky. (JF)
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Sport
SOFTBAL

Joudrs hostí evropský superpohár
Poslední týden v srpnu již
několik let patří největšímu
evropskému poháru v mužském
softbalu, Super Cupu.
Tento svátek softbalu se letos podruhé, a na
nějakou dobu naposledy, bude konat v boh
nickém Svoboda Parku na hřištích SK Joudrs
Praha, a to v termínu 22. až 27. srpna 2022.
Díky pořadatelství se na tomto turnaji
představí i domácí tým, který loni zaujal
svým vítězstvím v dolní části pavouka
a výhrou SE Cup. Na loňské, ale i letošní
účinkování jsme se zeptali hlavního trenéra
tým mužů Ondřeje Stronera.

 Ondro, co to pro tebe znamená startovat
se svým týmem na Superpoháru?

Jsem celkově na čtvrtém Super Cupu a po
druhé mám možnost koučovat domácí tým
a zároveň tým, se kterým jsem softbalově
vyrostl. Většina hráčů našeho týmu jsou
odchovanci Joudrs a většinu těchto hráčů
trénuji už od jejich začátku, tedy od žáků či

kadetů. Právě to je pro mne speciální
a významné.

 Na Superpoháru se objevují v průběhu let
skvělá jména. Jsou zde reprezentanti
Argentiny, Kanady, Mexika, Nového Zélandu
a Austrálie. Plánuje Joudrs nějaké posily?
Je pravda, že na tento turnaj si můžete vzít
posily v podobě takzvaných pickofů. Tedy
hráčů, kteří s vámi normálně nehrají, ale na
tento turnaj si je „pořídíte“. To z tohoto
turnaje dělá turnaj výjimečný a určitě pest
rý pro diváka, protože se tu ukáží špičky
světového softbalu a většina týmů alespoň
jednoho nebo dva takové hráče mají. My
jsme se letos rozhodli odehrát turnaj s vlast
ními hráči a užít si ho jako parta, která se
bude připravovat na další sezónu. Stejně
jako vloni tedy budeme hrát za SK Joudrs
Praha a pro SK Joudrs Praha.

 Co tedy nabídne tento svátek divákům,
kteří moc softbal neznají?

Já bych rád chtěl pozvat všechny, kteří tento
nádherný sport ještě neznají, nebo ho tepr

ve poznávají. Tento turnaj je opravdu svátek
mužského softbalu. Je to, jak název říká,
prostě Super Cup. Dívat se na skvělé zápasy
v přátelském prostředí nádherného stadio
nu vřele doporučuji. Zároveň v našem
krásném parku bude i další program, skvělé
občerstvení i dobré pití. Pokud máte mož
nost a chuť si zpestřit večer nebo odpoledne
nějakým sportovním zážitkem, spojeným
s dobrým jídlem a pitím, neváhejte. Pravidla
rychle pochopíte a určitě si to velmi užijete.
Děkujme městské části Praha 8 za spolupo
řádání. (ZS)

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

Admira opravila kurty
Tenisový klub ESO, který v Praze 8 provozuje již tři areály – Tenis
Ládví, Tenis Svornost a Tenis Admira, provedl rekonstrukci tří antukových kurtů na Admiře. Rekonstrukce se dělala po třiceti letech od
původní výstavby kurtů. Celkově bylo odvezeno 43 kontejnerů staré
antuky. Část z ní byla za symbolickou cenu přenechána ostatním
sportovním klubům v Praze 8. „Na kurtech probíhá výuka dětí
i dospělých. V letních měsících pořádáme tenisové kempy pro děti
od 4 do 14 let. Zároveň jsou ale otevřené i pro širokou veřejnost.
Součástí areálu je příjemné zázemí s občerstvením a venkovní zahrádkou. Budeme rádi, když se k nám dorazíte podívat,“ řekl Robin
Baudyš, předseda TC ESO Praha. Kontakt na tenisové kurty je
www.tenisadmira.cz a pro tenisovou školu www.tseso.cz.
„Jsem rád, že i v této nelehké době, kdy ceny všech energii letí
vzhůru, se sportovní kluby nebojí investovat do rozvoje a údržby
sportovišť. Děti mají k dispozici skvělé kurty a zázemí s profesionálními trenéry,“ dodává Jan Štorek, předseda komise pro sport a volný
čas (ANO). (TK)

Vítání
občánků
Prahy 8
19. září 2022
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 28. srpna 2022
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.
Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

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

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

V ulicích přibyly
nové dřeviny
Městská část Praha 8 prostřednictvím odboru životního
prostředí realizovala v jarním období výsadby dřevin
na svěřených pozemcích. Radnice se zaměřila
především na lokality, ve kterých došlo v minulosti ke
kácení suchých dřevin, a nyní je v rámci výsadeb
částečně nahradila.
Výsadba dřevin je prováděna
v místech především s ohledem
na umístění inženýrských sítí,
a to tak, aby nově vysazené
dřeviny nebyly v kolizi. Pod
pojmem dřevina je potřeba si
představit nejen stromy, ale
patří sem i keře.
„V některých případech se
jednalo také o výsadbu dřevin na
základě požadavku občanů
například na území Bohnic
a Troji. V ulici U Pazderek jsme
vysadili 912 kusů keřů, které do
budoucna budou tvořit tolik
potřebnou hlukovou bariéru
u rušné komunikace,“ informo
val starosta Ondřej Gros (ODS).
Dále bylo vyhověno obyvatelům
ulic Cafourkova, Mazurská
a U Pentlovky, kde bylo vysazeno
jedenáct magnólií, které v jar
ních měsících obohatily veřejné
prostranství o krásný pohled na

kvetoucí dřeviny. Další keře na
území Bohnic a Troji se objevily
i v ulicích Krynická, Zhořelecká,
Poznaňská či Lehnická. Celkem
se jednalo o 53 kusů, kdy byl
z většiny k výsadbě použit šeřík
jako náhrada za odstraněný
přestárlý keř stejného druhové
ho zastoupení.
Při výsadbě nebyly opomenu
ty stromy, například v ulici
Dolákova, U Pazderek, Ratibořic
ká, Svídnická, Mazurská, Krynic
ká, Sopotská, Čimická, Krosen
ská a Gdaňská, kde se celkově
vysadilo 28 kusů stromů, ve
většině jako náhrada za pokáce
né. Pro výsadbu byly zvoleny
původní druhy javoru, lípy,
platanu, a také jehličnaté dřevi
ny dostaly prostor v zastoupení
borovice a smrku. „V Kobylisích
svůj prostor dostaly opět keře
v ulici Větrušická na dětském

 Nové stromy se objevily i v blízkosti stanice Podhajská pole
hřišti, výsadbou 440 kusů tam
došlo k obnově původního
živého plotu, který byl již neper
spektivní,“ sdělil starosta Gros.
U nově vysazených keřů dojde
během následujících let k zapěs
tování a pravidelnému řezu.
Další důležitá výsadba 250 kusů
keřů byla provedena na základě
požadavků občanů v ulici
Taussigova. V obou zmíněných
lokalitách byly vysázeny keře
ptačího zobu a budou v budouc
nu tvořit důležitou clonu od
rušné komunikace a bránit
částečně hluku. Na základě
četných podnětů obyvatel ulice
Taussigova se pokračovalo
v jarní výsadbě, kdy se veřejná
zeleň v ulici obohatila o sedm
rododendronů, dva šeříky a stej

ný počet lip srdčitých. Nyní je
u všech vysazených dřevin
zajišťována pravidelná zálivka,
následně budou prováděny
práce spojené s následnou péčí,
jako je například pletí, řezy,
u stromů výchovné řezy a tak
dále.
Další výsadby na vytipova
ných místech budou prováděny
na podzim s ohledem na klima
tické podmínky. Probíhají zpra
vidla od září do poloviny listo
padu. Vysazují se pouze dřeviny
s balem. „Věřím, že se nám
novou výsadbou, která částečně
nahrazuje odstraněné dřeviny,
a celkovou péčí o veřejnou zeleň
podaří udržet naši městskou
část stále dostatečně zelenou,“
dodal starosta. (TK)

KOBYLISY

Do rozvoje sídliště mluví i občané
Na konci května se konaly dvě
velmi důležité akce – komento
vaná procházka po kobyliském
sídlišti a beseda zástupců radni
ce a místních obyvatel v KD
Ládví. Procházku vedl architekt
Petr Klápště, který spolu s míst
ním sdružením stojí za Vizí
Ďáblice, kterou v uplynulých
měsících již několikrát podpoři
la Rada i Zastupitelstvo městské
části Praha 8 a kterou představi
telé radnice považují za jediný
možný podklad pro budoucí
rozvoj architektonicky cenného
a jedinečného sídliště.
Na procházce byla kromě
zásadních pilířů Vize znovu

diskutována i oprava zašlé
a nefunkční fontány před Penny
Marketem, ke které se v těchto
dnech připravuje projektová
dokumentace a měla by být
zprovozněna ještě tento rok.
Pozitivně bylo vnímáno i nedáv
né sázení stromů a obecně mezi
občany i přítomnými zástupci
radnice bylo zachování a šetrná
obnova sídlištní zeleně označeno
za prioritu do dalších let. Krátká
zastavení se konala i v místech,
kde byly umístěny a následně
vandaly ukradeny plastiky Žabák
a Prameník a místní byli ujištěni,
že na jejich návratu do lokality se
usilovně pracuje.

„Setkání v Kobylisích byla
dalším z řady kroků, kterými
radnice vyslovuje svoji podporu
místním občanům. Řekl jsem to
na procházce i na následné
besedě a budu to opakovat
stále: Praha 8 v žádném případě
nepodpoří zahušťování sídliště,
které je svou podobou unikátní
a jeho budoucí rozvoj musí být
promyšlený a konzultovaný
s místními obyvateli. Věřím, že
když jsme sídliště v jeho speci
fické formě uchránili čtyři roky,
a to zejména díky aktivitě
občanských spolků, nezmění na
tom nic ani podzimní volby,“
komentuje podporu lokálních

obyvatel Tomáš Hřebík (TOP 09
+ STAN), radní pro strategický
rozvoj.
Na následné besedě v KD
Ládví byla za účasti odborné
i laické veřejnosti prezentována
Vize Ďáblice, mimo jiné byla
řešena i otázka potenciální
směny pozemků za účelem
jejich získání od CPI Reality do
vlastnictví městské části. „Na
setkání s veřejností se dostavilo
odhadem více než šest stovek
místních obyvatel. Taková účast
rozhodně potvrzuje, že za
sídliště má smysl bojovat,“
dodal místostarosta Jiří Vítek
(Patrioti). (KCP)
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PLACENÁ INZERCE

Inzerce
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Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Firma
s 20 letou
tradicí

www.likvidacevojkov.cz

605 798 888

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50
251 62 Tehovec - Vojkov
PLACENÁ INZERCE

16 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVEN 2022 

www.praha8.cz

Fórum
Jak vnímáte
aktivismus
v Praze
ve vztahu
k územnímu
rozvoji?

TENTO MĚSÍC
SE PTÁ:
TOP 09 + STAN

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.

Michal Trník
člen 8žije a Praha
Sobě, spoluzakladatel
Holešoviček pro lidi

Karel Ptáček
zastupitel
MČ Praha 8

Ondřej Gros
starosta
MČ Praha 8

ODS

PIRÁTI

Aktivní občané
jsou vždy
přínosem,
fanatismus
však škodí

Aktivismus, kdy se Být aktivní
sousedé zajímají,
není hřích!
je v pořádku

Červnová otázka je poměrně
složitá a ožehavá. Stejně jako je
složitá celá oblast územního
rozvoje. Asi se shodneme na
tom, že město je živý organis
mus, který se musí rozvíjet.
Zároveň je při jeho rozvoji
nutno vyvážit zájmy všech
zúčastněných. V první řadě
samozřejmě zájmy místních,
poté i zájmy investorů.
Abychom názory místních
obyvatel znali, je třeba, aby se
mezi nimi našli právě ti aktivní,
bez kterých se žádné vedení
radnice neobejde. Dobrým
příkladem tak třeba je spolek
Krásné Kobylisy. I díky němu
a jeho aktivním členům se
podařilo mnoho prospěšného,
navázali jsme výbornou spolu
práci při ochraně ďáblického
sídliště a tato spolupráce nese
výsledky ve prospěch všech.
Jmenovaný spolek je pozitiv
ním příkladem toho, jak by to
mělo vypadat. Vzájemně pozi
tivní a otevřená komunikace bez
silných slov a napadání vždy
dokáže přinést víc než fanatický
přístup plný negace a podsouvá
ní nekalých úmyslů. A právě
takový způsob prosazování
zájmů některých obyvatel dělá
z poměrně složitých a citlivých
otázek situaci, ve které už nejde
o podstatu věci, ale hlavně o to,
kdo hlasitěji křičí NE! bez vůle
k jakémukoliv kompromisu.
Věřím, že se i v dalších letech
prosadí spíše aktivní občané,
kteří jsou schopni lidsky a umír
něně o problémech diskutovat
a hledat řešení, než zatvrzelí
odmítači jakéhokoliv kompro
misního výsledku. Aktivní
a chytré obyvatele proto naší
„osmičce“ přeji, aby se v ní žilo
a bydlelo co nejlépe, a zároveň
se dokázala rozvíjet.

Je potřeba rozlišit dva druhy
aktivismu. První, který známe
především z novinových titul
ků, kdy se lidé přivazují ke
stromům a lehají si před těžkou
stavební techniku. Druhý
aktivismus, se kterým se setká
váme v poslední době, je ten,
kdy se sousedé aktivně zajímají
o dění v okolí a o budoucí sta
vební záměry. Většina develope
rů se již naučila komunikovat
nejen s městskými částmi, ale
také s veřejností. Konají se tak
nejrůznější komentované pro
cházky, panelové diskuze nebo
veřejná projednání.
Ten druhý způsob aktivismu
vnímám pozitivně. Mělo by to
být již standardem při komuni
kaci jakéhokoliv zásadního
stavebního projektu již ve fázi
plánování. Je obvyklé, že nové
projekty vznikají ve stávající
zástavbě, a musejí tak zohlednit
další aspekty v území.
Jsme proti zástavbě a neuvá
ženému zahušťování sídlišť,
stejně tak proti rušení zelených
parkových ploch a přeměnou na
zastavitelné plochy. Chápu, že
město se vyvíjí, ale je nutné
zachovat i plochy pro relaxaci
v podobě parků nebo veřejné
vybavenosti. Na to často develo
peři zapomínají.
Aktuálně se projednává Met
ropolitní plán, který v budouc
nu nahradí zastaralý územní
plán. A co to vlastně je? Důležitý
podklad pro vlastníky pozemků,
samosprávu i státní správu.
Určuje typ a způsob možného
využití pozemků. Říká, kde
může vzniknout veřejná vyba
venost, jako je škola, školka,
lékařské zařízení, kde park,
nebo naopak objekt k bydlení či
obchodní dům. Součástí je
i určení maximální výšky objek
tů. Teď je ten čas, kdy je možné
k němu vznést připomínky.
Doporučuji navštívit www.
metropolitniplan.praha.eu
a zkontrolovat vaše okolí.

8ŽIJE

Aktivní občané jsou základem
každé občanské společnosti.
Zajímají se o své okolí, brání ho,
kultivují či mění k lepšímu
a není třeba se jim za to vysmí
vat či nálepkovat je slovem
„aktivisté“, jak to dělají někteří
politici na Praze 8.
Například V Holešovičkách
bojují léta za zahloubení do
pravně kolabující ulice a prosa
zují její změnu na městskou
třídu. Spolu se spolkem Holešo
vičky pro lidi sledují území, kde
žijí, a zastavili změnu parku Bílá
skála na zastavitelnou plochu
nebo prodej části parku Hercov
ka. Po diskuzi s občany pro něj
zajistili vznik územní studie
a vlastními silami ho teď
revitalizují.
Na Invalidovně se nedávno
zrodil spolek Za invalidovnu!,
který chce ovlivňovat, jak bude
území vypadat v dalších letech,
a zajistit zde nové školy, školky
nebo obchody. Vše tak, aby
došlo ke shodě zájmů občanů
i developerů. Podobně jako
sousedé ze sídliště Ďáblice i lidé
z Invalidovny požadují vznik
územní studie, která jasně určí
mantinely rozvoje, s intenziv
ním zapojením občanů.
Nesmíme zapomenout ani na
iniciativu Proti plotu, která se
v Troji a Bohnicích úspěšně
snaží zachovat městskou zeleň
a zabránit výstavbě nepotřebné
ho Kauflandu. Zároveň usiluje
o větší informovanost a zapoje
ní občanů do územního
rozhodování.
Místo nálepkování tedy zapoj
me občany Prahy 8 do veřejné
ho života pomocí veřejné disku
ze a participace. Jen tak
zabráníme netransparentnímu
postupu. I proto chce 8žije
s Prahou sobě obnovit participa
tivní projekty a určit radního,
který bude naslouchat občanům
i spolkům a pracovat s nimi na
společných projektech. Územní
rozvoj aktivní občany potřebuje.
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Radomír Nepil
zastupitel
MČ Praha 8

ANO

Tomáš Hřebík
radní
MČ Praha 8

TOP 09 A STAN

Velmi vítám zájem Agresivní
o územní rozvoj!
aktivismus městu
neprospívá
Je třeba, aby samosprávy jedna
ly s investory a společně s nimi
a s okolními sousedy hledaly
dohodu v rozvoji území. Výstav
ba nových čtvrtí je nezbytným
předpokladem pro dostupnost
bydlení. Velké rozvojové projek
ty, jako výstavba v brownfiel
dech, ale vyžadují i velké inves
tice do veřejné infrastruktury,
do které patří například výstav
ba škol, školek, parků nebo
tramvajových tratí. Město ani
městské části těmito prostředky
však často nedisponují, a je tak
nezbytné, aby na tuto infra
strukturu přispěli sami investoři
v území. Radnice má nezastupi
telnou roli při definování potřeb
společnosti i krajinných hodnot,
které je dobré zachovávat.
Pochopitelně je nutné v tomto
procesu opravdu dobře hlídat,
aby se nezměnil v přetahovanou
jednotlivých zájmů, ale stále
sledoval prospěch města. Praha
potřebuje novou výstavbu, už
teď každým dnem vidíme na
cenách nemovitostí dopady
toho, že se nedostatečně staví.
Obávám se, že jedinou správ
nou cestou se můžeme vydat při
zkapacitnění stávajících struk
tur města, doplňování nedosta
tečné sítě veřejné vybavenosti
včetně dopravních staveb a na
bízení nové funkce nevyužíva
ným prostorám. Tedy přijetím
stavebního nepohodlí, které se
krátkodobě dotkne většiny
z nás. Chápu mnohé aktivistické
snahy a snažím se aktivně
podporovat ty, které upřímně
bojují za obecně prospěšný cíl,
nikoli jen krátkozrace obhajují
„pohodlí vlastního dvorečku“.

V obecné rovině aktivismus
nebo aktivisté v kladném slova
smyslu společnosti prospívají,
poukazují na nedostatky, a po
máhají tak věci vylepšovat.
Nicméně bohužel v oblasti
územního rozvoje se u nás
v České republice s pozitivním
aktivismem jen málokdy setká
váme a jeho původně dobrý
záměr či smysl je častokrát spíše
zneužíván. V oblasti územního
rozvoje je Česká republika velmi
zaostalá, daleko za zeměmi
západní i střední Evropy. Důvo
dů je několik, počínaje zastara
lým stavebním zákonem, zdlou
havým stavebním řízením,
panující obecnou nedůvěrou
obyvatel ve vedení samospráv
měst až po negativní vliv akti
vistů, kteří mají možnost sta
vební záměr velmi efektivně
dlouhá léta blokovat, protože
jim to náš právní systém, bez
ohledu na správnost či potřebu,
umožňuje.
V současnosti je častým
trendem využívat svých práv,
do stavebních řízení se odvolá
vat, účelově tato řízení blokovat
a donekonečna tak realizaci
prodlužovat bez ohledu na to,
zdali ji město potřebuje, či
nikoliv, např. v případě nutné
infrastruktury. Převládající
negativní aktivismus je často
agresivní chování jedinců, kteří
nemají za cíl věc změnit k lepší
mu, ale častokrát prosadit svůj
osobní zájem, což veřejné pro
spěšnosti škodí. Této formě
aktivismu by se dalo bez nad
sázky říkat Aktivisté, s.r.o.,
protože to má podobu výhodné
ho podnikání, ve skutečnosti je
to ale pouze zneužití špatných
zákonů a parazitismus na
společnosti.

www.praha8.cz 17

Tomáš Pavlů
zastupitel
MČ Praha 8

KDU-ČSL,
OSMIČKA SOBĚ

Občané jsou
naši partneři
Nevíme, jaký aktivismus mají
autoři otázky na mysli. My si
vážíme všech lidí, kteří žijí v naší
městské části a zajímají se o míst
ní dění nebo aktivně usilují
o lepší život v Praze 8. Jsou to
lidé, kteří sází květiny před domy,
účastní se úklidu parků, členové
rodičovských rad, spolků a spor
tovních klubů, velmi si vážíme
nasazení dobrovolných trenérů,
hasičů a další. Děkujeme vám!
V Praze 8 je mnoho spolků, např.
8jinak, Probouzíme – oživil
Löwitův mlýn (autor těchto
řádek je členem tohoto spolku),
Bohnice žijí, Proti plotu – věnují
se stavebním projektům V Bohni
cích a Troji. Spolek Krásné Koby
lisy – postavil se proti výškovým
stavbám na sídlišti Ládví.
Bohužel musíme připome
nout i aktivismus politiků, např.
koalice ODS, TOP 09 v roce
2010 rozhodla o stavbě radnice
na Palmovce. Další koalice
vedená ANO stavbu zastavila
a začal bizarní kolotoč soudů
o pozemky. Městská část (my,
občané) zde ztratila velké pení
ze a jedním z důvodů zastavení
miliardového projektu byla
neschopnost vedení spolupra
covat s opozicí, odborníky
(vyhlásit architektonickou
soutěž) a aktivními občany.
Dobrým příkladem je spolek
Krásné Kobylisy, který se územ
nímu rozvoji a stavbám věnuje
už několik let a má velmi dobré
výsledky. Spolek uspořádal
několik debat na toto téma
a aktivně vstoupil do jednání
s developerem, magistrátem
i městskou částí. Dovolím si
tvrdit, že tito aktivní občané
zabránili developerům postavit
výškové budovy na místě býva
lých prodejen, bohužel celá
záležitost není ještě vyřešená ve
prospěch obyvatel. KDU-ČSL
v Praze 8 společně s Osmička
sobě bude vždycky spolupraco
vat s aktivními občany a lidmi
dobré vůle.

Jiří Vítek

místostarosta
MČ Praha 8

PATRIOTI

Aktivismus
je také
o odpovědnosti
Víte, výraz aktivismus v dnešní
době může znít mnohdy hanli
vě, ale zcela upřímně i já jsem
před vstupem do politiky byl
aktivista, ale aktivista míchaný
s láskou k místu, kde žiji. Byla to
moje aktivita, a možná i zarputi
lost, která po devíti letech
jednání, proher a nadějí pomoh
la doslova zachránit bohnický
hřbitov, který již pomalu mizel
pod nánosem odpadků. Bůh ví,
co by s ním dnes bylo.
Moje osobní aktivita pomohla
zastavit megalomanský projekt
tramvají kličkujících sídlištěm
Bohnice od Čimic přes Vislu na
Krakov, a již jako politik jsem
našel kompromis tramvajové
trati podél sídliště. I když
upřímně, když nebude most na
druhý břeh, je to stále poloviční
řešení. Ano, můj aktivismus
zastavil mnoho urbanistických
náletů, které měly zahušťovat
především sídliště.
A protože jsem nechtěl být
členem žádné strany, tak jsem si
založil s partou místních patrio
tů stranu PATRIOTI, dnes máme
zastoupení ve dvou desítkách
zastupitelstev po celé naší
vlasti. A jako komunální politik
jsem dal jasná pravidla, jak mají
investoři komunikovat s Prahou 8. To přineslo skoro dvě stě
milionů na novou školu na
Rohanském ostrově a nejtrans
parentnější porevoluční pravi
dla. Jako politik jsem pomohl
zastavit zahušťování Ďáblic
navzdory hlavnímu městu.
Ano, aktivismus má své
opodstatnění, ale nesmí tlačit
menšinu na úkor většiny. Dále
za své kroky a názory je třeba
nést jistý kus odpovědnosti,
třeba té politické, a ne jen vykři
kovat hesla nebo sát granty
a dotace. Důležité je také mít
místo, které chcete ovlivňovat,
ve svém srdci, mít k němu vztah
a především nelhat.
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Kultura
BOTANICKÁ ZAHRADA

Objevte Japonsko v Troji
Bonsai, čínsky punsai, je
starým uměním, které
vzniklo patrně v čínských
chrámech. Zabývá se
miniaturizací stromů
a jejich pěstováním
v okrasných nádobách
a miskách.
Počátky pěstování bonsají se
odhadují zhruba na 2000 let
př. n. l. Z Číny se pak společně
s buddhismem toho umění
šířilo přes Koreu do Japonska.
Původ misek, které byly a jsou
pro bonsaje využívány, sahá
ještě hlouběji. Původně měly
být tyto nádoby využívány jako
chrámová oltářní ohniště.
Čínské stromky v miskách
zvané Pchejťingy mají trochu
odlišnou podobu od bonsají
tak, jak je známe dnes. Byly
více umělecky pojaté, často
symbolizovaly krajinu, zvířata,
divokou přírodu, zahradu
a podobně.
Do Japonska se první bonsaje
dostaly v 6. století našeho
letopočtu, a to společně s kalig
rafií a písmem. Postupně byla
vypracována pravidla tvarování
a rozdělení do stylů.
Do Evropy první bonsaje
přišly v 18. a 19. století, a to
prostřednictvím obchodníků,
pro které to byl praktický artikl
z Dálného východu, který bylo
možné jednoduše transportovat

 Bonsai buk oceněná v roce 2021
a byl o něj zájem. V Paříži se pak
koncem 19. století uskutečnila
první evropská výstava. Největ
ší rozmach pěstování bonsají
v Evropě pak přichází po
2. světové válce.
Bonsaje se běžně dělí podle
velikosti a podle umístění.
Venkovní bonsaje jsou vždy
dřeviny, které v daném klima
tickém pásmu běžně rostou.
V Česku se mezi oblíbené řadí
typické listnáče jako buky, duby,
javory a některé ovocné stromy,
z jehličnanů pak borovice,
smrky nebo modříny. Z pokojo
vých bonsají pak patří mezi
nejoblíbenější fíkusy. Velikost
bonsají je od několika málo
centimetrů (minibonsaje) přes
střední bonsaje, které měří

okolo 50 cm až po velké bonsa
je, které mohou mít velikost
kolem metru.
Důležitou součástí umění
bonsají je tvarování. Bonsaje
mohou být vzpřímené, šikmé
nebo mohou mít kaskádovitý
styl. Styly se pak také rozdělují
podle počtu jednotlivých rost
lin, počtu kmenů, uspořádání
větví a kořenů, dramatických
doplňků nebo osazení stromku.
O umění bonsají a kultuře,
která je s nimi spojena, se může
te dozvědět více v Botanické
zahradě Praha. Kromě stálé
expozice bonsají v Japonské
zahradě se tu od 10. do 19. června uskuteční Festival bonsají
a japonské kultury. Více informa
cí na www.botanicka.cz. (RED)

Sousedské permanentky i letos
Občané s trvalým bydlištěm v okolí Botanické zahrady hlavního města Prahy mohou i letos využít nabídku na nákup zvýhodněné „sousedské“ permanentky
na celoroční vstup. Stejně jako v minulém roce tak
pro obyvatele téměř dvou stovek ulic z Troji, Bohnic,
Čimic a Kobylis vyjde roční vstupné na sto korun
a majitelé permanentky mohou využít i 20procentní
slevu do unikátního skleníku Fata Morgana.
„S Botanickou zahradou pojí Prahu 8 velmi dobré
sousedské vztahy, často spolupracujeme na akcích
pro naše občany. Jsem rád, že i tento rok pokračujeme v nastavené dohodě, díky které mají obyvatelé
z okolí areálu zajištěnou prostupnost celého území,“
komentuje partnerství mezi městskou částí a zahradou Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN), radní pro
strategický rozvoj. Seznam ulic, kterých se zvýhodněná nabídka týká, je k nalezení na webu Botanické

 Radní Tomáš Hřebík (vlevo) s ředitelem
Botanické zahrady Bohumilem Černým
zahrady, k získání celoroční permanentky je zapotřebí předložit doklad o trvalém bydlišti (občanský
průkaz). (KCP)

KRÁTCE
Šestnáct osobností
v Kooperativě
Galerie Kooperativy v Pobřežní ulici v Karlíně do konce
června představuje šestnáct
českých osobností, z toho osm
současných autorů. Nahlédnout můžete k Emilu Fillovi,
Otakaru Nejedlému, Janu
Bauchovi, Josefu Lieslerovi,
Františku Jiroudkovi, Arnoštu
Paderlíkovi, Ladislavu Čepelákovi nebo Josefu Jírovi. Druhá
polovina výstavy představuje
pohledy do ateliérů současných umělců. Máte tak možnost srovnání, jak se změnil
prostor, pohled a um nebo zda
přirozeně navazují na odkazy
generací před nimi. Výstava
vás zavede do ateliérů Jaromíra Rybáka, Markéty Jírové,
Ivana Exnera, Jana Řeřichy,
Jiřího Housky, Lenky Falušiové, Tomáše Honze a sochaře
Martina Žáka. Vstup je zdarma, více informací na https://
galerie.koop.cz/.

Atlas nabídne
pohádkový den
Přijďte oslavit Den dětí pohádkou. 2. června vstupuje do kin
rodinný film Zakletá jeskyně,
který se může pochlubit
hvězdným obsazením. Zcela
v nové herecké poloze v roli
zlé královny a macechy se
představí Táňa Pauhofová,
dále se diváci mohou těšit na
padoucha v podání Karla
Dobrého či v postavách princů
uvidí mladé talentované herce
Ondřeje Krause a Dominicka
Benedikta. Pohádka Zakletá
jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou
uložené vzácné poklady. Je
mezi nimi i obyčejná sůl,
kterou lidé potřebují nejvíce.
Jsou zde však i drahokamy, ale
toho, kdo by chtěl některý
z nich odnést, postihne dávná
kletba. Výpravný, kostýmní,
dobrodružný příběh o odvaze,
lásce a schopnosti obětovat se
se točil v nádherných lokacích.
Z českých míst stojí za pozornost hrad Pernštejn či Křivoklátsko nebo lom Malá
Amerika. Domácí novinka
bude k vidění i v karlínském
kině Atlas. (TK)
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Informace a podmínky
pro soutěžící:

ZÁBAVA

Fotosoutěž
hodnotí
profesionálové

Soutěžní kategorie:

Že kvalita a kvantita nejde
dohromady, vyvrací třetí
ročník fotosoutěže, kterou
vyhlásil odbor kultury
pod názvem Praha 8 ve
dne v noci.

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

 M. Krejčínová – Libeňská
vodárenská věž

P
 etr Kotek – Sobotní ráno

Fotografie, které v redakci
dostáváme, jsou mnohdy na
profesionální úrovni, a proto
jsme nuceni klást nároky i na
volbu porotců.
Za úřad jde o Vladimíra Slabé
ho, vedoucího odboru kultury,
sportu, mládeže a památkové
péče, mimo jiné i dlouholetého
reportážního fotografa s citem
pro detail a vyváženou kompo
zici. Další osobou z tohoto
odboru je Lenka Jančijuková,
realizátorka úředních výstav

a autorka fotosoutěže, která za
každou fotografií hledá něco
víc. A protože má být porotců
lichý počet, tak jsme si k výběru
přizvali i profesionálního foto
grafa Víta Lukáše, jehož snímky
jsou již několik let oceňovány
v prestižních soutěžích Czech
Nature Photo a Czech Press
Photo. Baví ho zachycovat
situace z nových a nevšedních
úhlů, což je vítané i v rámci
fotosoutěže, kde hledáme
krásné i nevšední záběry pamá

tek, přírody, architektury, zá
koutí, zvířat, lidí a tak obecně
života na Praze 8.
Tato porota do červnové
Osmičky vybrala vítězné sním
ky Petra Kotka a M. Krejčínové.
V kategorii mobil foto zvítězil
pohled Sobotní ráno ze Sokolov
ské ulice na Negrelliho viadukt
a v kategorii profi foto zachycení
červánků s libeňskou vodáren
skou věží. Vítězové od nás
získávají po čtyřech vstupen
kách do Botanické zahrady. (LJ)

Mobil foto a profi foto
Fotografie:
 rozlišení fotografie minimálně
150 dpi, ideálně 300 dpi, resp.
od 4MPx

 do soutěže zařazujeme pouze
fotografie z katastrálního
území MČ Prahy 8
 pokud to z fotografie není
zřejmé, napište, kde byla
pořízena
Posílejte maximálně deset
fotografií za měsíc, a to na
e-mail: vystavy@praha8.cz
Šanci vyhrát máte ještě čtyřikrát,
soutěž trvá až do září 2022.
Více informací
k fotosoutěži
najdete zde.

do 17. června výstava "Válečná propaganda - II. světová válka" + "Anthropoid 80 - Statečnost je
ženského rodu - příběhy osmičkových hrdinek odboje"
od 1. července Výstava „160 let Sokola“
Cvičení „Protáhni si kosti!“ každý čtvrtek 9:00-10:00 hod.
8. června I 17:00 hod.

S Hrabalem po stopách libeňských hospod – přednáška a komentovaná procházka

12. června I 15:00 hod.

Komentovaná procházka „Po stopách názvů ulic Kobylis“ sraz u vchodu do KD Ládví

13. června I 19:00 hod.

„Vyšší princip“ – promítání filmu + přednáška na téma pomsta za Heydricha v Praze 8
(v kině humanita, Novákových 20)

15. června I 18:00 hod.

Anthropoid 80 let „Bitva o kostel“ předpremiéra filmu a přednáška Pavla Černého a jeho hostů

16. června I 16:30 hod.

Anthropoid 80 let - Jiří Padevět – komentovaná prohlídka Kobyliské střelnice

23. června I 9:00 hod.
25. června I 14:00 hod.

Libeňský svět na výletě – tentokrát do Kutné Hory autobusový výlet, omezená kapacita
Ďáblický hřbitov – komentovaná procházka (sraz u hlavního vchodu)

LETNÍ FILMOVÁ PALMOVKA (ve spolupráci s Libeňským světem)
projekce pod širým nebem ve dvoraně kina Humanita, Novákových 20 (www.humanita489.cz)
23. června I 21:00 hod.
30. června I 21:00 hod.

Léto s českou komedií - " Tři tygři ve filmu" Česko 2022
Léto s českou komedií - "Betlémské světlo" Česko 2022

Na všechny akce je vstup zdarma (vyjma kina Humanita)nutná rezervace na michal.svarc@praha8.cz Otevírací hodiny Libeňského světa pro veřejnost mimo výše
uvedené akce, každý čtvrtek 10.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 a sobota 10.00-12.00, 13.00-17.00. Mimo tyto dny možné komentované prohlídky na vyžádání (michal.svarc@praha8.cz,
skupina min. 4 osob)
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI
 MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování,
stěrky a sádrokarton. Sezonní sleva
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476
 ZEDNÍK, MALÍŘ, REKONSTRUKCE
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
A KANALIZACE, veškeré
instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 737415417
 INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC,
umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 737415417.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
 REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ, spolehlivost
a 10% sleva, demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698
 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE - ERBEN.
Nová el. vedení, zásuvky, světla,
apod. Revize elektrického zařízení.
www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
 ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ Provádím
veškeré zednické, malířské, obkladačské, podlahářské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce bytu domu, nebytových
prostoru.Volat 777670326.
 OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ ŽALUZIESEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A DVEŘÍ-SÍTĚ PROTI HMYZU
Tel:733720950 pavel.janci@email.cz

 REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215
 FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY BATERIÍ,
VAN, KLOZETŮ A KUCH. DESEK.
Instalace sprchových koutů a boxů-senioři sleva! Pokládka dlažby,
obkladů, PVC, koberců. Štukování,
malování, lepení podhledů. Sekání
trávy a vyklízení. T.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz
 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
 ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY,
pergoly, baldachýny, plisé, sítě proti
hmyzu, shr. dveře, garnýže,
čalounění dveří+ těsnění. Zdeněk
Petříček, tel.: 606 350 270
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
 ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich
odstranění. Zesílení zásuvkových
okruhů pro případné el. vytápění.
Výměna rozvaděců. Tel.: 608278778
POLACEK.L@seznam.cz
 ELEKTRIKÁŘ SE ŽL – spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551
 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
 MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle,
kvalitně a čistě, tel.: 736 734 947
 ZEDNICKÉ, obkladačské
a malířské práce. Tel.: 602 386 895,
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz
 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 725
173 593, www.malir-zenisek.cz

 PLYNAŘ– INSTALATÉR– TOPENÁŘ– montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize.
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
 REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ, spolehlivost
a 10% sleva, demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698
 ŽALUZIE - ROLETY - SÍTĚ - GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ věšení záclon bez
žebříku 602 22 97 99 Praha 8

SLUŽBY
 HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy a úpravy
v bytech a domech, pokládka 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.
 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
 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

 ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE do
15m z naší hydraulické plošiny.
Prořez, tvarování alikvidace
vysokých tújí, stromků a živých
plotů. Tel.: 724006275,
e-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz/plosina
 ÚPRAVA, OŘEZ A SNIŽOVÁNÍ
KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ včetně
odvozu odpadu. Máme
profesionální řezné nástroje,
vysoké žebříky a vysokozvdižnou
plošinu. Tel.: 724 006 275.
E-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz/plot
 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
 PRODEJ MOLITANŮ, koženek,
potah. Látek. Matrace na míru.
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem
domu, Praha 4 - Pankrác. Tel.:
241 402 270, www.molitany.cz
 HODINOVÝ MANŽEL elektro,
voda aj. práce. Bohatá praxe.
Tel: 602366135
 KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ
vč. odvozu. T: 602 835 102
 ČISTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK,
MYTÍ OKEN, OPRAVA ŽALUZIÍ,
ÚKLID A VYKLÍZENÍ BYTŮ, DOMŮ
A SKLEPŮ , ČIŠTĚNÍ GARÁŽÍ, Tel.:
602 835 102
 INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, ÚKLID
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA ZAHRAD
Tel: 602 835 102

PLACENÁ INZERCE
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 SERVIS PC pro Prahu 8 a 9 aj.
Tel.: 604 552 758 i u Vás doma.
 Trápí vás počítač? Počítejte
s námi! Provádíme čištění,
zrychlení, instalace, opravy,
vzdálenou pomoc, obnovu dat
i DOUČOVÁNÍ. Volejte 731 732 737.
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz
 ŽALUZIE-LODŽIE-DVEŘE:
montáže a servis. Česká výroba.
Bezpečnostní dveře bez bourání
futer. Volejte 605862441
 ŠICÍ STROJE–OPRAVY A PRODEJ.
Opravy všech značek šicích strojů.
Prodej nových šicích strojů.
Autorizovaný servis Singer, Klapkova
74, 182 00 Praha 8 Tel: 272 773 079
www.sicistrojeservis.cz
 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA prádlo se snadno vytáhne ke stropu
a nepřekáží.
Montáž: T 602 273 584
 ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ
zemní práce, autodoprava,
kontejnery, půjčovna dodávek.
Tel: 774007480
@: fatrans@email.cz
 Stěhování a vyklízení 7 dní
v týdnu, 24 hod. denně. Seriózní
přístup Tel.: 601091354

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

REALITY POPTÁVKA

 Koupím byt nebo menší domek
v Praze a blízkém okolí. Na
vystěhování nespěchám, lze i na
dožití. Platba ihned. Vyplatím dluhy
i exekuce. Tel.: 608 661 664
 Koupím byt v Praze 8, přímo od
majitele. Tel.: 604 617 788
 Koupím chatu, chalupu do 50 km
od Prahy v dobrém i špatném
stavu. Děkuji za nabídku,
tel.: 720 031 400

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

KRÁSA
 Pedikúra klasická mokrá metoda,
ošetření kuřích ok, zarostlých
nehtů, nehtové špony, Poznaňská
438/27 Bohnice, tel.: 777 272 303
 PEDIKÚRA (I MOBILNÍ),
REFLEXNÍ masáže nohou. Tel.: 774
877 972
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 Pedikúra (komplet 400 Kč)
a kosmetika (komplet 600 Kč)
Palmovka - Novákových 12 - vchod
z ulice Heydukova, T: 608571594

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

 ŠACHOVÝ KLUB BOHNICE PŘIJÍMÁ NOVÉ ZÁJEMCE O ŠACHY,
mládež i dospělé, začátečníky
i zkušenější. Scházíme se na adrese
Dolákova 537/26, Praha 8, v pondělí
a čtvrtek, po 17:30 hod. KONTAKTY: 737264887, 602286410
 Tréninky plavání - plavco.cz

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

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

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

 Technik/Montér stínící techniky
v Praze a Středočeském kraji.
Pracovní poměr hlavní, ŽL, Dohoda
o provedení práce. Zájemci se
mohou hlásit na tel. 777038000
nebo gato@gato.cz

 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ
DESKY. Přijedu. 721442860
 Prodám 14 ročníků časopisu Flora
a Naše krásná zahrada + Speciály za
1500 Kč. Tel.737649322

VÝUKA – KURZY
 Výuka kytary začátečníci
a pokročilí Hnězdenská Praha 8 tel.
736 287 212
 Kopaná Sokol Troja hledá nové
hřáče ve věku 6-16 let. Další info
Jar. Fliegl, 602105374, mail: tjsokoltroja.cz nebo přímo na trénink
každý pátek od 16:30 Doprava bus
112 z Čechova škola.

NABÍDKA PRÁCE

 Církevní ZŠ logopedická Don
Bosco Praha 8 hledá učitele
speciálního pedagoga pro 1. stupeň,
učitele HV, učitele M/F/INF
a vychovatele do ŠD s nástupem od
září 2022. Nabízíme přátelské
prostředí, třídy po 10 žácích: Tel:
283 852 124, info@donbosco.cz
 Hledám kadeřnici na ŽL do
zavedeného kadeřnictví u metra
Ládví. Nabízíme i místnost např. pro
na pedikúru, manikúru, kosmetiku.
Více info na tel: 777 250 683

 Nabízím kadeřnické služby levně,
vhodné pro důchodce, zajdu
i k vám domů, tel.: 724 909 592
 20% sleva na kosmetické ošetření
s aroma masáží obličeje a hlavy
zdarma; lash lifting. P8 poliklinika
Mazurska vstup B2 v přízemí tel:
775 164 371

 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 spoluvlast. podíl s právní vadou,
exekucí, nežádoucím nájemníkem.
Formality vyřídím. I na dožití.
Tel.: 603 420 013.
PLACENÁ INZERCE

INSTALATÉR
TOPENÁŘ
veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

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

VENKOVNÍ ROLETY-ŽALUZIE
Až vám bude HIC rolety vám pomohou nejvíc.
GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ - záclony bez žebříku

WWW.ZALUZIE8.CZ
+420 602 22 97 99

Nejlepší investice je do vlastního bydlení.
PLACENÁ INZERCE

Doplňte náš tým!

Tel: 603 421 968
737 415 417

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

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

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE
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Zdravotní a sociální péče
HISTORIE

Gerontologické centrum funguje už 30 let
Gerontologické centrum je
tu pro seniory Prahy 8 již
30 let. V roce 1992 vzniklo
z iniciativy vedení
tehdejšího Sdružení
ambulantních
zdravotnických zařízení
Prahy 8, ředitele Ivana
Albrechta a náměstkyně
Jaroslavy Čihákové ve
spolupráci s Ivou
Holmerovou.
Po půlroční přestavbě bývalých
jeslí na adrese Šimůnkova 1600
bylo otevřeno lůžkové oddělení
pro 22 pacientů. Svou podsta
tou a kvalitou péče to bylo jedno
z prvních zařízení takového
typu v republice.
Již od samého začátku se celý
tým za podpory MČ Praha 8
snažil vybudovat komunitní
centrum pro seniory s propoje
ním zdravotních a sociálních
služeb. A toto se také v průběhu
let dařilo.
Již v roce 1993 byla založena
domácí zdravotní péče. Dodnes
funguje jako výborná následná
péče pro pacienty propuštěné
z lůžkového oddělení. Samo
zřejmě nejen pro ty, ale i pro
další seniory, kteří tuto péči
v domácím prostředí potřebují.
V roce 1996 byl otevřen
tuzemský první denní stacionář
pro klienty trpící demencí,
zejména Alzheimerovou choro
bou. Tato služba byla také velmi
dlouho ojedinělá. Až v roce

 Denní stacionář je určen především pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou
2008 se dle nového zákona
stala registrovanou sociální
službou. Nynější kapacita 15
klientů by se měla letos po
rekonstrukci prostor stacionáře
zvýšit na dvacet.
V roce 2005 radnice v Benáko
vě ulici otevřela nově zrekon
struované zdravotnické oddělení
pro 32 pacientů. Tímto moderně
vybaveném rehabilitačním
oddělením za dobu své činnosti
prošlo více než 4500 pacientů.
Úspěšná léčba a spokojenost
pacientů je jasným signálem
kvality péče na tomto oddělení.
V letech 2005 až 2019 bylo
součástí Gerontologického
centra i malé lůžkové oddělení

zaměřené na důležitou oblast
paliativní péče o pacienty s de
mencí, které však již svou dis
pozicí a vybavením neodpoví
dalo současným standardům,
takže bylo uzavřeno a v průbě
hu epidemie covid-19 zrušeno.
V současné době se společně se
zřizovatelem hledá cesta, jak
tuto potřebnou službu nahradit.
V roce 2009 nabídku rozšířila
další důležitá sociální služba.
A to osobní asistence. Je to
velmi ceněná služba jak od
klientů, tak od rodinných peču
jících. Asistentky dochází do
domácího prostředí klientů
a pomáhají klientům s jejich
denními činnostmi. Neméně

Doprovodne
Doprovodne programy
programy
Od 1. 4. pokračuje
venkovní hra Stínadla II.

důležitou službou je také posky
tování obědů seniorům jednak
v jídelnách Gerontologického
centra, tak i vydáváním přes
ulici a vlastním rozvozem.
O výše zmíněných službách
a dalších aktivitách Gerontolo
gického centra získáte informa
ce na recepci v Šimůnkově ulici
nebo na telefonním čísle
286 883 676.
Pracovní tým Gerontologické
ho centra se v průběhu let
rozšiřoval a měnil, ale vždy se
zaměstnanci snažili poskytovat
kvalitní komplexní služby
seniorům Prahy 8. Toto by nešlo
bez podpory MČ Praha 8, rad
ních a zastupitelů. (RED)

Cyklus přednášek a besed

Vždy v úterý od 18 hodin, malý přednáškový sál domu U Zlatého prstenu

Cyklus přednášek
a besed
19. 10. Osobní fond Jaroslava Foglara v PNP

Vždy v úterý od 18 hodin,
malý přednáškový
sál domu
U Zlatého
prstenu, cena
80 -Kč.
Petr Kotyk
o získání a uložení
osobního
fondu Jaroslava
Foglara
Jestřába a

Pražské Dvojky
v Literárním
19. 10. Osobní fond Jaroslava
Foglara
v PNP archivu PNP v Praze.
Petr Kotyk o získání a16.
uložení
osobního
fondu Jaroslava
Foglara
- Jestřába
a kronik
11. Jestřáb
a Skautská
nadace
Jaroslava
Foglara
Pražské Dvojky v Literárním
archivu PNP
v Praze. Jaroslava Foglara, tajemstvích jeho bytu,
Roman Šantora
o pozůstalosti

Výstava v domě

4.
6. v doměU Zlatého prstenu
Výstava

vzniku Skautské
nadace Jaroslava
16. 11. Jestřáb a Skautská
nadace Jaroslava
FoglaraFoglara a její péči o jeho odkaz.

Roman Šantora o pozůstalosti
JaroslavaDvojka
Foglara, tajemstvích jeho bytu,
od 3. září 2021
14. 12. Foglarova
Vinohrady
Jaroslava
Foglara (sraz v 15 h.)
U Zlatého prstenu
vzniku Skautské nadace
Jaroslava
péči o jehoČvančarou,
odkaz.
Slávek
Janov Foglara
si povídáasjejí
Jaroslavem
členem legendárního skaut
do 4.
září 2022 s T. Vučkou po místech, které
Komentovaná
vycházka
od 3. září 2021
Dvojka o činnosti oddílu a Jestřábovi v šedesátých letech 20. století.
14. 12. Foglarova Dvojka
pamatují
J. Foglara.
Slávek Janov si povídá
členem legendárního
skautského oddílu
do 4. září 2022
18.s Jaroslavem
1. PochybnáČvančarou,
morálka Rychlých
šípů

KO PŘ
A
J
O
K psychologie
PŘ (beseda, v 18 h.)
A
Rychlé šípy a hlubinná
J
Karel Beneš o vztahu mezi jungiánsky pojatou psychoanalýzou

MĚSTO

1
a stínadelskými příběhy Rychlých
šípů.

21. 6.

1

94

spravedlnosti
nepřipravily
Rychlým šípům nakonec past.
18. 1. Pochybná morálka
Rychlých
šípů
Tomáš Vučka o tom, zda
pověst
mravní
a role
veřejného
ochránců
15. 2.
Rychlé
šípydokonalosti
a Foglarova
Stínadla
ve filmu
spravedlnosti nepřipravily
Rychlým
šípům
nakonec
Petr Kotek o hraných filmech sepast.
stínadelskými tématy a o filmových a televizn

A
ÍZR K

Dům U Zlatého prstenu
Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město

Dvojka o činnosti oddílu
a Jestřábovi
v šedesátých
letech
20. století.
Tomáš
Vučka o tom,
zda pověst
mravní
dokonalosti a role veřejného ochránc

A
ÍZR K

Město jako přízrak
Pražské inspirace Jaroslava Foglara
3. 9. 2021 – 4. 9. 2022

MĚSTO

14. 6.

dokumentech
o Jaroslavu
Foglarovi.
15. 2. Rychlé šípy a Foglarova
Stínadla
ve filmu
Petr Kotek o hraných 15.
filmech
se stínadelskými
a o filmových
a televizníchulicích
3. Jaroslav
Foglar atématy
jeho hry
ve staropražských
dokumentech o Jaroslavu
Foglarovi.
Jiří Pedro Zachariáš o významu her ve městě, jimiž Jaroslav Foglar významn

4

5

Baťa: boty všem!
27. 5.– 2. 10. 2022

metodický
fondvemimoškolní
výchovy,ulicích
o jejich přípravách a realizacích.
15. 3. Jaroslav Foglar
a jeho hry
staropražských
Zámecký
areál Ctěnice

Jiří Pedro Zachariáš o19.
významu
ve městě, jimiž
Jaroslav
Foglar
obohatil
4. Meziher
dynamikou
a snem,
mezi
silou významně
a jemností:
dvě výtvarné p
(suterén, v 17:30 h.)
Město jako přízrak
259/1
9
metodický fond mimoškolní
výchovy, o Bohdanečská
jejich přípravách a realizacích.
Stínadel.
2
5
Komentovaná prohlídka výstavy.
Praha
9 – Vinoř
8
www.muzeumprahy.cz
Tomáš
Vučka
diskutuje
s
ilustrátory
Pavlem
Čechem
a
Richardem
Fišerem o
19. 4. Mezi dynamikou a snem, mezi silou a jemností: dvě výtvarné podoby (nejen)
8

2

způsobech interpretace foglarovských motivů v jejich pracích.
Stínadel.
Tomáš Vučka diskutuje
17.s5.ilustrátory
FenoménPavlem
FoglarČechem a Richardem Fišerem o jedinečných
způsobech interpretace
foglarovských
motivů vposvátných
jejich pracích.
Pavel
Hošek o rituálech,
místech a časech, úloze dobra, pravdy a
ve foglarovských vyprávěních.
17. 5. Fenomén Foglar
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Zábava

Červnová doplňovačka
Tak zněla tajenka
doplňovačky
z přechozího vydání
Osmičky:
Před Servácem není léta,
po Serváci s mrazy veta.
Řešení z aktuálního čísla
je rovněž přísloví, jeho
první část zní:
Jak červen teplem září,
takový bude…

ticho
mýlka
vděčnost
hl. m. Bulharska
pracovitost
autorita
předložka

kamarád hovorově
listnatý strom
Milan domácky
Na vylosované výherce opět čeká kvalitní česká detektivka.
Znění tajenky posílejte do 10. června 2022 na známý e-mail:
vladimira.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní J. M. a J. R. a pan L. Š.
Gratulujeme.

Mezigenerační
luštění pro děti
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čeká z rukou místostarostky
Vladimíry Ludkové (ODS) pohádková kniha O čertu Pepiášovi.
Tajenka z minulého čísla: Sluníčka.
Výherci z minulého čísla: L. R., E. K. a N. P.
1

2

3

6

7

5
1
2
3
4
5
6
7
8

4

8
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Zdravotní a sociální péče - CAP
CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Burešova

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit
v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.
PONDĚLÍ
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:00–9:00  AJ pro začátečníky
– F. Urban
 9:30–11:00  FJ – P. Přibyl
 9:30–12:00  Nordic Walking
pro méně zdatné – L. Čipera.
Informace na webu:
klus–osmicka.webnode.cz
 10:00–11:00  Cvičení na židlích
– I. Kostečková
 11:00–11:50  AJ Language Titbits
– PhDr. J. Sukopová
 13:00–14:00  AJ Repeating
English – zač. a mírně pokr. –
V. Machulková
ÚTERÝ

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

 13:00–14:30  IJ pro začátečníky
– J. Kříž
STŘEDA
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:30–9:20  AJ pro mírně pokr.
– Ing. H. Soukupová
 9:00–11:00  ŠJ pro radost –
E. Rozsypalová
 9:30–11:00  Zdravotní cvičení
a terapie tancem – D. Podráská
 10:00–11:00  AJ pro pokr. –
M. Mizerová
 11:00–11:50  NJ pro pokr. –
JUDr. M. Pudil
 11:00–13:00  Kurzy
společenského tance –
Ing. M. Sokol, D. Skořepová

 8:00–8:50  AJ pro začátečníky
– F. Urban

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

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

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

 9:30–11:00  Dramaticko–recitační kroužek – Z. Poková
 10:00–11:00  Školička PC – konzultace – Ing. V. Pázler (7. a 21. 6.)
 10:00–11:30  NJ pro mírně pokr.
– J. Kříž
 10:00–11:00  AJ pro středně
pokr. – Ing. P. Vondráček
 11:00–12:00  AJ pro mírně
pokr. – Ing. P. Vondráček

ČTVRTEK
 Pravidelné turistické výlety –
RNDr. M. Štulc Informace
v kanceláři CAP
 9:00–11:00  Školička PC konzultační metodou – Mgr. K. Černý
objednání v kanceláři CAP!
 9:30–12:00  Nordic Walking
pro zdatné – L. Čipera. Informace na
webu: klus– osmicka.webnode.cz

Kluby
seniorů
 Info: www.sospraha8.cz  Tel: 283 881 848
 Křižíkova 50, úterý a čtvrtek od 13:30 do 16:30
 Bulovka 10, každý čtvrtek od 13:00 do 16:00
 Burešova 12, pondělí a středa 13:30 do 16:30, vedoucí Lenka Němcová
Zveme vás k pravidelnému setkávání s vrstevníky
v příjemném domácím prostředí našich klubů,
kde je možné si při kávě popovídat, zahrát společenské hry,
zazpívat si a účastnit se pravidelně pořádaných kulturních
programů, dílniček a přednášek na různá témata.
 „Léto u vody“ – hudební
odpoledne s Mgr. Václavem
Vomáčkou od 14 hodin
9. 6.  KS Křižíkova
13. 6.  KS Burešova
16. 6.  KS Bulovka

 Hudební odpoledne
s Miluší Beranovou od 14 hodin
6. a 20. 6.  KS Burešova
 Ženský komorní pěvecký sbor
ARYTMIE PRAHA od 18 hodin
7. 6.  KS Burešova

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

ram
Prog

EN
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ČE 22
20

SPECIÁLNÍ PROGRAM:

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

 29. 6. 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.

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

 29. 6. od 14:00  Duchovní
beseda s Mgr. B. Tranovou

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

UPOZORNĚNÍ:

 10:00–10:50  AJ – konverzace
pro pokr. – Ing. M. Kolářová
 10:00–11:00  Cvičení na židlích
– vede D. Čtvrtečková

PÁTEK
 8:00–12:00  Přístup na internet
 9:00–10:30  Angličtina
s konverzací – Mgr. H. Vašíčková
 10:00–11:00  Cvičení na židlích
– I. Kostečková

Do kurzu společenských
tanců přijmeme
nové taneční páry.
Od září by mohl vzniknout kurz pro
začátečníky v anglickém jazyce.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky
nebo osobně v kanceláři
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Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit na všechny dílničky a přednášky. Děkujeme za pochopení.

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 internetu pro začátečníky
(vede O. Měchura)
 10:15–11:15  Interlingua pro mírně
pokročilé (mezinárodní jazyk –
vede O. Měchura)
 10:15–11:15  Jóga (vede J. Borská)
 11:30–12:15  Zdravotní cvičení na
bederní páteř (vede J. Wurmová)
 13:00–15:00  Stolní tenis
 13:00–15:00  Poradna
s mobilními telefony a PC
(vede R. Štůsková) – pro objednané
ÚTERÝ
 8:45–9:35  Školička PC
a internetu pro mírně pokročilé
(vede Ing. B. Šmilauer)
 8:00–8:45  Spinální cvičení
– bederní páteř (vede M. Dobrovská)
 8:15–9:00  AJ – začátečníci
(vede Ing. B. Ševčík)
 9:00–10:00  Zdravotní cvičení
(vede J. Hrubá)
 9:00–12:00  Nordic walking
(vede Ing. I. Mikulcová) – sraz
na Mazurské před centrem CAP
 9:30–10:30  NJ pro pokročilé
(vede Mgr. V. Hylišová)

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

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

 10:00–10:50  Školička PC – práce
se soubory (vede J. Votrubová) –
1. 6., 15. 6. a 29. 6.

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

 10:00–11:00  Čchi–kung, tai–chi
v botanické zahradě na pivoňkové
louce (vede M. Dobrovská)

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

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

ram
Prog
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SPECIÁLNÍ PROGRAM:
 6. od 13:30  Klubové setkání
– společenské hry
 6. od 10:00  Korálková
dílnička (vede Ing. B. Rošická)

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

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

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

 13:00–15:00  Stolní tenis
pro pokročilé

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

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

 13:00–14:30  Přístup na internet

 13:30–15:00  Stolní tenis

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

 14:00–14:45  Vkládání fotografií
na PC pro začátečníky
(vede Ing. L. Joska, pro objednané)
– 8. 6. a 22. 6.

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

 13:00–15:00  Poradna
s mobilními telefony a PC
(vede R. Štůsková) – pro objednané
STŘEDA
 8:00–8:45  Spinální cvičení
– bederní pateř (vede M. Dobrovská)
 8:00–9:00  Přístup na internet
 8:30–9:50  AJ pro pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)
 9:00–10:00  Jóga
(vede J. Borská)
 9:00–11:00  Vycházka do botanické zahrady (vede M. Král)
 9:00–9:50  Školička PC
a internetu pro mírně pokročilé
(vede Ing. V. Košťál) – 8. 6. a 22. 6.
 9:00–9:50  Školička PC – práce
se soubory (vede J. Votrubová) –
1. 6., 15. 6. a 29. 6.
 10:00–11:00  Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – 8. 6. a 22. 6.

CAP Bulovka
Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů
Praha 8, Bulovka 1462/10
 tel.: 283 842 214  e-mail: cap@sospraha8.cz
 www.sospraha8.cz  www.facebook.com/cappraha8
ČTVRTKY
 13:00–16:00  Pravidelná klubová setkání
 26. 5., 14:00–16:00  Mgr. Václav Vomáčka: ,,Léto u vody“

ČTVRTEK
 8:00–9:00  Harmonizační
cvičení (vede J. Guttenbergová)

 8. 6. od 13:30  Bingo –
společenská hra
(vede I. Košťálová a J. Hrubá)
 9. 6. od 10:00  Výtvarná dílna
– Qulling (vede J. Hrubá)

 8:30–9:30  AJ pro mírně
pokročilé (vede Ing. H. Soukupová)

 13. 6. od 10:15  Tvořivá dílna
– Origami (vede L. Kočárek)

 9:30–10:30  Zdravotní cvičení
(vede D. Kovaříková)

 14. 6. od 10:45  Tvořivá dílna
– Origami (vede L. Kočárek)

 10:00–11:00  Cvičení Čchi – kung
(vede M. Dobrovská)

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

 10:30–11:45  Jóga
(vede K. Foltanovičová)
 13:00–13:45  Relaxační cvičení
motivované jógou (vede E. Parma)

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

 13:30–14:30  Geocaching
(vede Ing. J. Benkovský)

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

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

 20. 6. od 10:15  Tvořivá dílna
– Origami (vede L. Kočárek)

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

 21. 6. od 10:45  Tvořivá dílna
– Origami (vede L. Kočárek)

PÁTEK
 8:00–10:00  Přístup na internet
 8:00–9:15  Stolní tenis
 9:30–10:30  Zdravotní cvičení
(vede Z. Josková)
 9:30–10:30  ŠJ – začátečníci
(vede PhDr. O. Macíková)
 10:00–11:00  Trénink paměti
na PC – Brain Jogging
(vede Mgr. Z. Vévoda)
 13:00–13:45  Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) –
17. 6. a 24. 6. cvičení odpadá

 22. 6. od 13:30  Bingo –
společenská hra
(vede I. Košťálová a J. Hrubá)
 23. 6. od 8:00  Patchworková
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová)
– materiál zajištěn
 23. 6. od 10:00  Poradenský
servis – Jak sepsat závěť,
darování a dědictví
(konzultant JUDr. Z. Kohoutová)
 27. 6. od 11:00  Trénink
paměti (vede PhDr. Z. Pavlíková)

Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská
buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit na všechny dílničky a přednášky.
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Inzerce

PLACENÁ INZERCE
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Servis / Inzerce
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita

Datum

Na Hranicích x Kočova

Čas

Bioodpadové kontejnery
Lokalita

1. 6. 2022

14:00–18:00

U Pekařky

Datum

Čas

1. 6. 2022

13:00–17:00

Pernerova x Peckova

1. 6. 2022

15:00–19:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

3. 6. 2022

15:00–18:00

Drahorádova

2. 6. 2022

13:00–17:00

Přívorská x Hanzlíkova

3. 6. 2022

13:00–17:00

Modřínová x Javorová

2. 6. 2022

14:00–18:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna

4. 6. 2022

8:00–12:00

Šimůnkova

3. 6.2022

14:00–18:00

Přemyšlenská x Služská

6. 6. 2022

15:00–19:00

Chaberská x Líbeznická

4. 6. 2022

8:00–12:00

Fořtova x Do Údolí

7. 6. 2022

15:00–19:00

Lindavská

4. 6. 2022

9:00–13:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

7. 6. 2022

14:00–18:00

Křivenická x Čimická

6. 6. 2022

14:00–18:00

Havlínova x Klíčanská

Podhajská pole

7. 6. 2022

13:00–17:00

Kandertova, západní konec

Štěpničná

8. 6. 2022

13:00–17:00

Na Pecích x Chaberská

11. 6. 2022

8:00–12:00

Frýdlantská

8. 6. 2022

14:00–18:00

K Mlýnu x Chorušická

13. 6. 2022

14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

8. 6. 2022

15:00–19:00

Do Údolí x Libeňská

14. 6. 2022

15:00–19:00

Pivovarnická x Na Rokytce

9. 6. 2022

14:00–18:00

U Drahaně

15. 6. 2022

13:00–17:00

Písečná x Na Šutce

10. 6. 2022

13:00–17:00

Turská x K Větrolamu

17. 6. 2022

13:00–17:00

Hnězdenská x Olštýnská

10. 6. 2022

14:00–18:00

Na Přesypu x Pod Přesypem

17. 6. 2022

14:00–18:00

Kollárova x Pernerova

11. 6. 2022

8:00–12:00

Petra Betruče x U Pískovny

18. 6. 2022

9:00–12:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou

11. 6. 2022

9:00–13:00

Na Dílcích

20. 6. 2022

14:00–18:00

V Mezihoří x U Pošty

14. 6. 2022

13:00–17:00

Nad Popelářkou x Nad Strání

21. 6. 2022

15:00–19:00

V Zahradách x Na Sypkém

14. 6. 2022

14:00–18:00

Gabčíkova

22. 6. 2022

14:00–18:00

Braunerova x Konšelská

15. 6. 2022

13:00–17:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

23. 6. 2022

15:00–19:00

Na Dlážděnce x U Sloupu

15. 6. 2022

14:00–18:00

K Haltýři x Velká skála

24. 6. 2022

15:00–18:00

Petra Slezáka x Urxova

16. 6. 2022

13:00–17:00

Kubišova x S.K. Neumanna

25. 6. 2022

8:00–12:00

Roudnická

16. 6. 2022

14:00–18:00

Přádova x Nad Hercovkou

27. 6. 2022

15:00–18:00

Ke Stírce x Na Stírce

16. 6. 2022

15:00–19:00

Na Okrouhlíku x Na Stírce

28. 6. 2022

13:00–17:00

Kurkova

17. 6. 2022

15:00–19:00

Na Pěšinách x Na Stírce

30. 6. 2022

15:00–18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

18. 6. 2022

8:00–12:00

K Olympiku x Nekvasilova

20. 6. 2022

13:00–17:00

Valčíkova x Na Truhlářce

21. 6. 2022

13:00–17:00

Pernerova x Šaldova

21. 6. 2022

14:00–18:00

Hlivická

22. 6. 2022

13:00–17:00

V Zámcích (u domu 51/64)

22. 6. 2022

15:00–19:00

Havlínova x Pohnertova

23. 6. 2022

14:00–18:00

Libišská

24. 6. 2022

13:00–17:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

24. 6. 2022

14:00–18:00

Janečkova

25. 6. 2022

9:00–13:00

Střížkovská 64

27. 6. 2022

13:00–17:00

Mazurská

28. 6. 2022

14:00–18:00

Dolejškova x U Slovanky

28. 6. 2022

15:00–19:00

U Sluncové x Za Invalidovnou

29. 6. 2022

13:00–17:00

Zhořelecká parkoviště Albert

29. 6. 2022

14:00–18:00

Pekařova x Jestřebická

30. 6. 2022

13:00–17:00

Pivovarnická 7

30. 6. 2022

14:00–18:00

9. 6. 2022

13:00–17:00

10. 6. 2022

15:00–18:00

Chcete se stát dobrovolníkem a trávit volný čas
smysluplně? Zapojte se do dobrovolnického programu
Psychiatrické nemocnice Bohnice!

PŘIJÍMÁME NOVÉ
DOBROVOLNÍKY

VÝZVA

HLEDÁ SE
VÁNOČNÍ STROM
Přestože jsou letošní Vánoce ještě daleko, již nyní vyzýváme
ty, kteří se chystají v době vegetačního klidu kácet strom,
který by mohl být vhodný na vánoční strom Prahy 8,
aby se s námi spojili.
Kontaktujte, prosím, paní Zuzanu Láznovou,
e-mail: zuzana.laznova@praha8.cz, tel. 222 805 170,
mobil: 601 306 107.

Dobrovolnický program je v současné době zapojen do projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR
prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací zde:
https://bohnice.cz/lecba/dobrovolnictvi/
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Společenská rubrika
Nově narozené děti Jubilea
Květen 2022

Září 2021
 Lukašik Elorriaga
Maddi

 Dne 5. května oslavila kulaté narozeniny

Říjen 2021
 Haugvic Nicolas

Listopad 2021

 Dvořáková
Veronika

 Holečková Ema

 Scattergood
Ormond William

 Marková Karolína

 Šťastná Meda

paní Eva Voblizová. Přejeme ti hodně štěstí,
zdraví a v každou chvíli moře lásky. Ať je tvůj
život jako sen a užíváš si každý den. Dcera
Jarka s přítelem a vnoučata Anička, Kristýn
ka a Jára.

 Petr Adam
 Slavíková Eliška

Leden 2022

 Dne 12.5. oslavila paní Milena Javorková

 Kurajský Dominik

Únor 2022

 Zemková Tereza

 Celenza Leonardo

Duben 2022

 Čermáková Adéla
 Macura Antonín

 Grégr Patrik

 Směřičková
Evelína

Březen 2022
 Adamusová
Josefína
 Hladík David
 Orletová Agáta

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

 Husák Jan
 Machačová
Tereza

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

krásných 100 let. Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti.

Městská společnost THMP vás zve na

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
S THMP

Červen 2022
 13. 6. oslaví Hana a Ctibor Vrbických

69 let společného života. Hodně zdraví,
lásky, pohody a mnoho štěstí do dalších let
přejí synové Petr a Pavel s rodinou a neteř
Hanka s rodinou.

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

čtvrtek

2. 6.

od

14:30 do 18:30

atrakce a soutěže I malování na obličej
vození na plošině I ukázka techniky I občerstvení

Akce se koná na našem středisku
poblíž Palmovky: Sokolovská 264/121, Praha 8

PRODEJ ZAHÁJEN
ZENKLOVA 81 − LIBEŇ
12 bytů 2+kk a 3+kk

+420 605 030 632 | www.novaetvetera.cz/zenklova
PLACENÁ INZERCE
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Inzerce

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ZVE NA

VÝSTAVU
IRENY DURMANOVÉ

CESTA DO DUŠE
3.-28. června 2022
VSTUPNÉ ZDARMA
Bílý dům, U meteoru 6, Praha - Libeň
otevřeno dle otevírací doby úřadu

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

Bez názvu-2 1

17.05.2022 12:09:12
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Gastronomie
ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Na správné marinádě záleží
Léto budiž pochváleno.
Především díky teplému
počasí, sezení venku
a pochopitelně grilování.
Jenže aby bylo maso dobré
a křehké, potřebujete
kvalitní marinádu.
Právě marinování masa je velmi
oblíbená, a přesto dosti složitá
disciplína. I my, profesionální
kuchaři, vedeme v této oblasti
spory. Někdo tvrdí, maso osolit,
jiný nesolit. Vždyť se maso
během pečení potírá další sla
nou marinádou a potom by bylo
přesolené.
Svatosvatou pravdou ale je, že
správná marináda povýší dob
rou výchozí surovinu na ještě
lepší. Jídlo zjemní, dochutí
a zkrátí dobu jeho tepelné
úpravy.
Ještě abych se vrátil k tomu
solení. Já osobně solím. Maso
zkřehne, ochutí se a na násled
né mašlování během grilování
již sůl nepoužívám. Ale pokud

 Na placaté kuře je vhodné použít špízové jehly
někdo solí až dodatečně, proč
ne.
Co by tedy při marinování
podle mě nikdy nemělo chy
bět? Je to prosté, jsou to čtyři
jednoduché suroviny. Tou první
je samotná potravina, kterou
chcete marinovat. Ta by měla

být kvalitní a ideálně chlazená.
Mražené maso a ryby nejsou na
grilování vhodné. A zbylé tři
suroviny? Sůl, olej a něco kyse
lého. Já osobně snad ke všem
masům a zelenině miluji citron.
Základem naprosté většiny
marinád je olej. Já používám

olivový. Ne ten panenský, oby
čejný. Panenského je na tepel
nou úpravu škoda. Ale můžete
klidně použít kvalitní řepkový
nebo slunečnicový olej. Olej je
důležitý, protože nese chuť.
A právě díky oleji se jednotlivé
chutě dostanou do základní
suroviny, a proto se hlavně
maso během grilování nevysuší.
Navíc takto marinované maso
následně nepotřebuje ke grilo
vání žádný další tuk. Pak je tu ta
kyselá složka, ta pro změnu
napomáhá křehkosti.
Rozhodně se nebojte, že ná
sledně bude maso kyselé. Chuť se
vstřebá, ale ceněná schopnost
zůstane. Ale já třeba na drůbež
dávám citronu hodně a ještě
přidávám čerstvou citronovou
kůru. Chci, aby právě na drůbeži
chuť a vůně citronu byla znát.
Nemusíte však použít jen
citron. Dá se přidat limeta,
jakýkoli ocet, kyselé víno nebo
především v arabských zemích
oblíbený kefír nebo jogurt.
Radek Pálka

Placaté kuře
POSTUP:

SUROVINY:
 jedno kuře

 2 ks pomeranče

 2 cibule

 šťáva z poloviny
limety

 2 polévkové lžíce
listové petržele
NA MARINÁDU:
 8 stroužků česneku
 jedna cibule
 60 ml olivového
oleje

 polévková lžíce soli
 čajová lžička
římského kmínu
 polévková lžíce
oregána
 pepř

Připravte marinádu. Cibuli a česnek nakrájejte najemno a vhoďte do rozehřátého
oleje. Duste dvě minuty, pak přilijte šťávu
z ovoce, a ještě pět minut povařte. Osolte,
ochuťte kořením a krátce rozmixujte v kuchyňském robotu. Nechte vychladnout.
Z kuřete mezitím odřízněte páteř, rozevřete ho a otočte kůží nahoru. Na několika
místech maso dlaní stlačte. Rozložené
kuře zpevněte dvěma špízovými jehlami,
vedenými vždy od stehna ke křídlu. Takto

upravené maso položte do dostatečně
velké nádoby a polijte marinádou – snažte
se ji přitom dostat i pod kůži. Přikryté uložte do druhého dne v lednici.
Troubu předehřejte na 200 stupňů. Cibule
oloupejte, pokrájejte na plátky a vsypte do
pekáče. Nahoru položte kuře a zalijte
použitou marinádou. Pečte asi hodinu
a čtvrt, dokud není kuře propečené (při
vpíchnutí ze stehna vytéká čirá šťáva).
Posypte petrželkou.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

V tajence najdete dokončení citátu Paula McCartneyho, britského hudebníka, zpěváka a skladatele, bývalého člena skupiny The Beatles, od jehož
narození v červnu uplyne 80 let. Na konec, láska kterou bereš…

Sudoku

Správné znění tajenky z minulého čísla, citát Bertranda Russella,
britského matematika, filozofa, logika a spisovatele:
„Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen
o věcech, které se ukázaly být nepravdivé“
Výherci, kteří získají tričko
80 let operace Anthropoid, jsou:
 Jindřich Nerad, Kobylisy  Pavel Holý, Karlín
 Iva Duchoňová, Troja

3

 ylosovaní výherci získají
v
po dvou vstupenkách
na koncert Radůzy s kapelou,
který se koná 14. 7. 2022
na Libeňském zámku.

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

32 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVEN 2022 

www.praha8.cz

Inzerce
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 POŘÁDÁ KONCERT

S KAPELOU

14|07|2022
od 19,00 hodin

Nádvoří Libeňského zámku,
Praha 8, Zenklova 1/35
Cena vstupenek

320,- Kč

PLATBA POUZE V HOTOVOSTI

Prodej vstupenek zahájen od 2. 5. 2022:
Vladislava Wildtová 606 613 390; 222 805 104,
email: vladislava.wildtova@praha8.cz
LIBEŇSKÝ ZÁMEK, přízemí odbor OKSMPP,
v pondělí a středu od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin

POKLADNA Divadla Karla Hackera,

www.raduza.cz

Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy
každé úterý od 2. 5. do 30. 6.: od 16 do 18 hodin
a vždy hodinu před začátkem každého představení
POKLADNA KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,
sídliště Bohnice od 2. 5. do 30. 6.: pondělí a čtvrtek
od 16 do 19 hodin

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

ČTVRTEK

