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Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

FOTO 
MĚSÍCE
Zimní 
spánek

Vážení čtenáři,  
na tomto místě pravidelně  
zveřejňujeme nejlepší fotografii, 
které nám v dobré kvalitě zasíláte 
na e-mail: vystavy@praha8.cz. 
Připište název díla a jméno autora.

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

Zaslané snímky zařadíme příští 
rok do fotosoutěže Praha 8 ve 
dne v noci.

Autor: Zuzana Kopecká

začíná rok 2023. Není divu, že do něj někteří z nás vstu-
pujeme s obavami o budoucnost. Já bych si zde však dovo-
lil popřát všem, aby nikdy neztráceli víru a naději, že bude 
zase lépe. My, kteří žijeme v Praze 8, se umíme poprat 
s problémy, dokážeme nepodléhat tíze doby a držíme 
spolu. To je naše největší síla. 

To se ukázalo i v dalším ročníku Srdce osmičky, 
kde se podařilo obdarovat mnoho z nás, kteří to 
mají v životě těžší než většina ostatních. Za to 
opravdu z celého srdce všem, kteří přispěli, 
děkuji. Je to nádherný příklad toho, že mají 
srdce na pravém místě. Věřím, že dárky při-
nesly obdarovaným hodně radosti a užitku.

V lednovém čísle se dočtete o mno-
hých úspěších sportovních klubů a 
jednotlivých sportovců z Prahy 8. 
Každý takový počin mi dělá 
radost, protože je vidět, jak se ve 
sportovních oddílech starají o 
mladé talenty. A je jedno, zda 
jde o sport takzvaně velký 
s obrovským mediálním 
zájmem, či ten menší, kte-
rému se tolik prostoru ve 

sportovních rubrikách nedostává. Všechny spojuje jedno 
– srdcaři v klubech, kteří ve svém volném čase vychovávají 
mladé sportovce. A za to jim patří obrovský dík.

Na závěr si dovolím upozornit na perličku z dopravy. Po 
padesáti letech se nám vrátil do Prahy trolejbus. Infra-

strukturu pro novou linku nechal zbudovat Dopravní 
podnik hlavního města Prahy, trolejbus bude jezdit 

na trase Palmovka-Miškovice. Ať nám tedy do 
budoucna dobře slouží.

Hodně zdraví, štěstí a sil do roku 2023 přeje

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

2. prosinec 2022 ve 12 hodin – 
historický moment, kdy proběhla 
premiérová jízda trolejbusem 
v celém úseku z Palmovky do 
Miškovic a zpět. 

„Trať pro elektrobusy z Palmovky do Miško-
vic je příkladem, kdy má elektrický pohon 
opravdu smysl. Částečně zbaví kus Prahy 
emisí z dieselových motorů, což jako zástup-
ci Prahy 8 naprosto vítáme,“ řekl starosta 

Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) při premiérové 
jízdě. Ta byla završením výstavby infra-
struktury první plnohodnotné trolejbusové 
tratě v novodobé historii Prahy v rámci 
projektu elektrifikace autobusové linky číslo 
140 Palmovka – Miškovice. Následovat bude 
nyní zkušební provoz. „Pražský dopravní 
podnik se pro provoz na této lince chystá 
nasadit 15 nových kloubových bateriových 
trolejbusů,“ dodává předseda komise pro 
dopravu Martin Jedlička (TOP 09 + STAN). 
Trolejbusy jezdily v Praze od roku 1936 do 

roku 1972. Dopravní podnik obnovil trolej-
busový provoz 15. října 2017 přesně po  
45 letech od zrušení původní trolejbusové 
dopravy v Praze. Velký návrat umožnil 
rozvoj bateriových technologií, které nejsou 
tak náročné na budování infrastruktury na 
trase. Troleje jsou zhruba na 50 procentech 
trati. „To znamená, že se nevracíme k úplně 
konvenčním trolejbusům, ale využíváme 
kombinaci s bateriovým provozem,“ řekl 
náměstek primátora Adam Scheinherr 
(Praha sobě). (TK)

Archeologové společně s antro-
pology nalezli na zaniklém vojen-
ském hřbitově v Pernerově ulici 
v Karlíně tisíce lidských kostí. 
Hřbitov na místě existoval od 
poloviny 18. do konce 19. století. 
Nyní tu má vyrůst bytový dům, 
ještě předtím se ale musí dokon-
čit důkladný archeologický 
průzkum. „To, že tu hřbitov je, 
jsme věděli, takže na to jsme byli 
připraveni. Ale překvapilo nás 
množství hromadných hrobů. 
Těch je tu více hlavně z období 
začátku 19. století. Překvapilo 
nás i dochování mnoha nálezů 
v jednotlivých hrobech, stejně 
tak i velké množství zlomků 
kamenných náhrobků,“ uvedl pro 

server www.idnes.cz archeolog 
Martin Vyšohlíd o hřbitově, který 
byl z části také evangelický. 
Vojáci zemřeli nejčastěji po 
zranění v napoleonských válkách 
nebo na choleru. Sečná zranění 
na kostech jsou však poměrně 
výjimečná. (TK)

MHD

Trolejbusy se vrátily do ulic

HISTORIE

Archeologové zkoumají karlínský hřbitov

  Zahájení provozu se zúčastnili zástupci městských částí, kudy linka projíždí   Trasa trolejbusu v okolí Palmovky

  Vojenský hřbitov se nachází 
pod Vítkovem v Pernerově ulici
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  Sídliště se budou rozvíjet podle přání 
místních, říká Tomáš Hřebík

Radní Prahy 8 zásadně odmítli chystanou novelu 
Pražských stavebních předpisů, která zruší povinnost 
budovat parkovací místa při stavbě bytových domů. 
Její projednávání požadují ukončit s tím, že předpisy 
zůstanou ve stávající podobě.

„S návrhem nesouhlasíme. 
Máme obrovský nedostatek 
parkovacích míst. Návrh by šel 
proti lidem. Argumentace 
pražského magistrátu, že se 
tím sníží ceny nemovitostí, je 
lichá. Problém s předraženými 
byty nesouvisí ani tak s nákla-
dy na jejich postavení, jako se 
situací na trhu. Pokud bude 
poptávka výrazně převyšovat 
nabídku, ceny bytů nekles-
nou,“ vysvětluje místostarosta 
pro strategický rozvoj Tomáš 
Hřebík (TOP 09 + STAN).

Podle radních Prahy 8 by 
realizace návrhu naopak způso-
bila ještě větší nedostatek par-
kovacích míst, který v Praze 8 je 
zejména v místech, kde jsou lidé 
odkázáni ve větší míře na auto-
mobilovou dopravu. „Rovněž 
představa magistrátu, že bytové 
jednotky bez parkovacích stání 
budou následně vlastnit lidé bez 
motorových vozidel, a tedy tlak 
na stávající parkovací místa se 
nezvýší, je zcestná, nevymaha-
telná a nekontrolovatelná,“ do-
dává místostarosta Hřebík.

Radní také kritizují, že o pří-
pravě tohoto návrhu neměla 
široká dotčená veřejnost ani 
městské části, včetně Prahy 8, 
ze strany magistrátu vůbec 
žádné informace, a to až do 
schválení návrhu dosluhující 
Radou hlavního města Prahy 
17. října 2022. Navzdory tomu 
se v návrhu hovoří o nutnosti 
revize pražských stavebních 
předpisů na základě „zpětné 
vazby od odborníků či develo-
perů“. I další městské části tuto 
novelu odmítají.

Chystaná novela má nově 
stanovit takzvané parkovací 
minimum, které se vypočítává 
z celkového počtu hrubé 
podlažní plochy. Po změně by 
developeři mohli stavět byty 
i bez stání. Novela je nyní 
v připomínkovém řízení 
u městských částí, které ale 
s návrhem většinou nesouhla-
sí. Konečné slovo bude mít 
nová rada hlavního města. 
Novelu pro Prahu připravila 
městská organizace Institut 
plánování a rozvoje (IPR). (TK)

Všichni vnímáme snahy developerů zahušťo-
vat pražská sídliště. Řešení bytové krize by 
však mělo probíhat výstavbou na dobře 
vytipovaných lokalitách, primárně brownfiel-
dech. Sídliště by se měla hlavně obnovovat 
pro budoucí generace. Opravovat chodníky, 
zajišťovat potřebné služby, vysazovat stromy 
či revitalizovat místa pro odpočinek. Plány 
pro sídliště v Praze 8 představuje místostaros-
ta Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).

SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE
Přijali jsme Vizi sídliště Ďáblice, která vznik-
la participací s místními občany. Díky ní 
máme přesně stanoveny zásady rozvoje. 
Kvality sídliště jsou ale také v uměleckých 
detailech. Byla tu krásná vodní díla, která se 
nedochovala. Už minulé volební období se 
začalo pracovat na jejich obnově. Opravuje 
se historická fontána na náměstíčku Ládví 
a nyní se chystáme na návrat slavné fontány 
„Žabák“ u místního koupaliště.

SÍDLIŠTĚ BOHNICE
Říkáme jasné NE výstavbě Kauflandu neda-
leko OC Krakov. Jednáme s magistrátem, 
aby pozemek odkoupil a po dohodě s míst-
ními ho smysluplně využil. Chystáme se tu 
také masivně rozšířit možnosti volnočaso-

vých aktivit. Kromě investic do sportovišť 
na základních školách vznikne u ZŠ Glowac-
kého moderní skatepark. 

SÍDLIŠTĚ ČIMICE
Tady musíme zajistit kvalitní občanskou 
vybavenost. Pohlídali jsme zachování samo-
obsluhy v ulici K Ládví. A chystáme se 
debatovat s občany o budoucnosti starého 
Obchodního centra Draháň. Důležité pro 
nás je, aby tato lokalita i v novém develo-

perském projektu fungovala jako centrum 
kultury a služeb. 

SÍDLIŠTĚ INVALIDOVNA
Také zde jsme se rozhodli ke zpracování 
koncepční koordinační studie s regulačními 
prvky, jež je nyní tvořena participací s míst-
ními obyvateli. Co by měla zaručovat? 
Ochranu uměleckých děl, záchranu slavné-
ho dubu u centrálního developerského 
projektu a zachování přirozených cest 
k zastávkám MHD.

SÍDLIŠTĚ KOBYLISY
Opravíme chodníky ve správě osmé měst-
ské části a budeme tlačit na magistrát, ať se 
stará také o své chodníky a vozovky, které 
má ve správě TSK Praha. Navíc se chystáme 
zrevitalizovat vstup do Čimického háje 
z ulice Havlínova.

SÍDLIŠTĚ ŠUTKA
Zasadíme se, aby se kultivovaným územním 
rozvojem stáhli z lokality místní bezdomov-
ci. Chceme více prostoru a bezpečí dětem, 
kterým se chystáme zrekonstruovat místní 
hřiště. Pohlídáme také, aby na torzu budovy 
bývalé školky ani jinde na sídlišti nevznika-
ly předimenzované stavby. (TK)

PARKOVÁNÍ

Radnice odmítá 
úbytek míst

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Co se plánuje na sídlištích v Praze 8?

 Mají u nových domů vznikat parkovací místa?
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Doprava / Zpravodajství

V ulici Na Šutce v blízkosti 
základní školy došlo k úpravě 
přechodu pro chodce na bezba-
riérový. SSoučasně s ním byl 
osazen nový stožár veřejného 
osvětlení. Stavbu provedla TSK 
hl. m. Prahy. „Úpravy vítáme. 
Jedná se o poměrně vytíženou 
ulici, a přechod využívají každé 
ráno školáci při jejím přecháze-
ní. Každá úprava vedoucí k bez-
pečnějšímu přecházení dětí je 
žádoucí. Zde došlo ke zkrácení 
přechodu pro chodce z 5,5 
metru na zhruba tři metry, což 

přispívá k vyšší bezpečnosti 
přecházení,“ uvedl Martin 
Jedlička (TOP 09 + STAN), 
předseda komise pro dopravu.

Přechod vznikl v roce 2016 
z důvodu vyznačení šikmého 
stání vozidel na chodníku 
v rámci navýšení počtu parko-
vacích míst v oblasti. Od té doby 
odbor dopravy urgoval bezbari-
érovou úpravu. V rámci bezbari-
érových úprav byla vybudována 
vysazená chodníková plocha 
a byl také rozšířen prostor pro 
pěší na chodníku. (TK)

Na začátku roku 2023 dojde k opravě posledního 
úseku cyklostezky v Karlíně mezi Negrelliho viaduktem 
a Breifeldovou ulicí. Nový 900metrový úsek se napojí 
na dosavadní zrekonstruovanou část cyklostezky 
sahající až k Libeňskému mostu. 

Páteřní cyklostezka A2 spojuje 
centrum Prahy s okrajem města 
a vede prakticky po celé délce 
břehu osmé městské části. Na-
místo nevhodného mlatového 
povrchu s výtluky, které se ve 
špatném počasí plnily kalužemi 
a blátem, dostane cyklostezka 
nový, mnohem pohodlnější 

povrch asfaltový. Po vzoru přede-
šlého úseku bude stezka rozšíře-
na ze tří na čtyři metry a doplní se 
nové veřejné osvětlení. Stavební 
povolení pro tento důležitý úsek 
se podařilo získat v uplynulém 
roce. „Dlouhodobě podporujeme 
výstavbu cyklostezek, které jsou 
oddělené od vozovky, a cyklis-

tům tak nabízejí bezpečnou jízdu 
mimo hlavní silniční prostor. To 
je trend, který můžeme vidět 
v západních metropolích. Ve 
výsledku je to bezpečnější i pro 
řidiče aut. Cyklostezka A2 bude 
také napojena na právě budova-
nou Štvanickou lávku, a díky 
tomu umožní velmi rychlé 

a komfortní spojení Karlína se 
Štvanicí a Holešovicemi,“ uvedl 
radní pro dopravu Tomáš Slabi-
houdek (TOP 09 + STAN). Stavbu 
provádí MČ Praha 8, financována 
je dotací hl. m. Prahy. Bude 
zahájena v průběhu ledna dle 
vhodných klimatických podmí-
nek. (TK)

TROJA

Přechod v ulici Na Šutce  
je bezbariérový

KARLÍN

Cyklostezku 
čeká oprava 
posledního úseku

  Radní Tomáš Slabihoudek ukazuje nevyhovující stav  
části cyklostezky A2 v Karlíně

 Žáci přecházejí ulici Na Šutce bezpečněji

Chodníky ve Frýdlantské  
získaly nový povrch 
V ulici Frýdlantská v její východní části došlo po obou stranách panelo-
vého domu k rekonstrukci chodníku. Stavbu provedla městská firma 
Acton po dohodě s MČ Praha 8. Chodník se tak opravil po celé šířce  
a nyní je společně s částí pozemku SVJ Frýdlantská v zámkové dlažbě. 
Stavební úpravy zajistily vyrovnání chodníku do roviny a jeho schůd-
nost. „I nadále máme v plánu postupně opravovat další chodníky ve 
špatném technickém stavu v sídlištích. V přípravě mám také Plán 
obnovy osmičkových sídlišť, který bude komplexně řešit obnovu jak 
chodníků, tak i dalších prvků, jako jsou třeba lavičky,“ sdělil radní pro 
dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN). (TK)
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KRÁTCE
Nová vozovka 
U Dětského domova
Vozovka v ulici U Dětského domo-
va dostala nový asfalt prakticky 
v celé pojížděné části. Velkoplošná 
oprava nahradila novým povr-
chem starou vozovku, která byla 
ve velmi špatném stavebně-tech-
nickém stavu, což dlouhodobě 
trápilo místní obyvatele. Stavbu 
provedla TSK.

Starobohnický  
kalendář 2023
Pátá verze Starobohnického 
kalendáře s historickými fotogra-
fiemi je už k dispozici. Tentokrát 
v něm najdete snímky i z Čimic 
a Troje. Kalendář je možno za 
dobrovolný příspěvek získat na 
těchto místech: Vinárna u Tomáše, 

V Nových Bohnicích 25 (po–pá, 
14.30–19.30), v Útulný krámek, 
Lublinská 13 (po–pá, 10.00–18.00, 
so 9.00–12.00),  Klub V. kolona, 
Ústavní 249, PN Bohnice, Divadlo 
Za plotem (po–ne, 12.00–18.00) 
a Pivní bar Chmeloun, Čimická 
218/189 (po–ne, 16.00–21.00). Po 
domluvě u Renaty Molové (e-mail: 
rmolova@gmail.com). Příspěvek 
se použije na tisk dalšího kalendá-
ře v roce 2024. Vydání finančně 
podpořila osmá městská část.

Uzavření  
Žižkovského tunelu
Ve dnech 16. ledna až 29. ledna 
2023 bude uzavřen Žižkovský tunel 
z důvodu revitalizace Tachovského 
náměstí. Její součástí je i oprava 
vstupního portálu tunelu v Praze 3.

Pražská panoramata – 20. léta 20. století,
Archiv hl.m. Prahy, Naučná stezka Bohnice-Čimice-Troja a Městská 
knihovna Praha pro vás připravily výstavu panoramatických fotek míst, 
která dnes už leckdy vypadají jinak. Pojďte si lámat hlavu, co na fotkách 
přesně vidíte. Okolí Bohnic, Troji a Čimic se dost změnilo, některé zá-
chytné body ale zůstávají. V textové části výstavy se dozvíte, kdo a proč 
se před 100 lety do fotografování pražských perifierií pustil. (TK)

Historická cesta, která spojuje Podhoří a Bohnice,  
je zanesená už na mapě 1. vojenského mapování, 
doložená je tedy zhruba k roku 1770. 

Cesta v Podhoří začíná u bývalé 
octárny a pak poměrně strmě 
stoupá k Bohnicím. Byla spojnicí 
lokálního významu a pravděpo-
dobně ji místní využívali i k ces-
tě do bohnického kostelíku, ke 
kterému bylo Podhoří přifařeno. 
Od té doby prošla mnoha úpra-
vami, dnes ještě lze nalézt zbyt-
ky veřejného osvětlení, ale 
každopádně je aktuálně ve 
stavu, který je zčásti nebezpečný 
a zčásti hlasitě volá po opravě. 
Toto volání zaslechli tvůrci 
naučné stezky Bohnice-Čimice-
-Troja (stezkabohnice.cz) a pus-
tili se do jednání s MČ Praha-Tro-
ja a Botanickou zahradou, na 
jejichž pozemcích stezka leží. 

Výsledkem je projekt na 
opravu stezky v celé její délce, 
kdy budou nahrazeny poškoze-
né stupně a doplněny dalšími 
tak, aby výsledný celek byl 
harmonický a hlavně bezpečný 
pro uživatele.

Schody budou vytvořeny z již 
použitých materiálů – z cihel 
a kamenů, které se na místě 
aktuálně nacházejí, některé 
stupně budou z odolného akáto-
vého dřeva, které vyrostlo na 
okolních svazích. Čtvrtina 
schodů bude z recyklovaných 
žulových obrubníků, které dříve 
sloužily na nejrůznějších mís-
tech Prahy. I další potřebný 
materiál bude primárně z již 
použitých zdrojů. Stavební 
práce začnou již počátkem 
ledna 2023, postupovat se bude 
po kratších etapách, aby byl 
pokud možno zachován pohyb 
po této spojnici.  

Práce budou hrazeny MČ 
Praha-Troja a provedení bude 
i uměleckou instalací autora 
Hugo Wirtha, který má k místu 
osobní vztah. 

Nejméně svažité části stezky, 
které nepotřebují upravit pomo-
cí schodů, upraví v předjaří 

dobrovolníci. Dobrovolníky 
hledáme i na fyzicky náročnější 
pomoc s přepravou materiálu do 
míst, kde bude později potřeba. 
První brigádníky na přepravu 
těžších břemen bychom potře-
bovali v sobotu 14. ledna 2023 
dopoledne (konkrétně hledáme 
několik lidí, kteří ve dvojicích 
a na vozíku převezou obrubníky 
a přesunou štěrk. Náčiní a pří-
padně i pracovní rukavice 
budou k dispozici).

Máte chuť zapojit se do úpravy 
cesty, kterou znáte? Máte materi-
ál, který bychom mohli použít? 
Pro podrobnější informace se 
ozvěte na blankarosi@seznam.cz. 
Po práci vás čeká i malá svačina. 
Pokud byste mohli jindy, ozvěte 
se, brigády se budou opakovat. 
Někdy půjde i o lehčí terénní 
práce s motykou a hráběmi. 
Děkujeme a těšíme se na vás.

Blanka Rošická

BOHNICE

Obnova historické 
cesty se blíží

 Ilustrační podoba budoucí stezky
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Servis

Číslo 
okrsku

Sídlo volebního okrsku   
(počet volebních okrsků celkem: 108)

8001 Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy

8002 Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy

8003 Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy

8004 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8005 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8006 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8007 Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK

8008 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8009 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8010 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8011 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8012 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8013 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8014 Karlín, Za Invalidovnou 3/579,  
ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova)

8015 Karlín, Za Invalidovnou 3/579,  
ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova)

8016 Karlín, Za Invalidovnou 3/579,  
ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova)

8017 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8018 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8019 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8020 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8021 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8022 Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium

8023 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8024 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8025 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8026 Libeň, Lindnerova 3/517,  
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8027 Libeň, Lindnerova 3/517,  
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8028 Libeň, Lindnerova 3/517,  
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8029 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8030 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8031 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8032 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8033 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)  

8034 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8035 Libeň, Nad Rokoskou 7/111,  
ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.

Informace o počtu a  sídle volebních okrsků v MČ Praha 8
pro volbu prezidenta  České republiky 

Volba prezidenta 
republiky
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České 
republiky ze 27. června 2022 zveřejněném dne  
1. července 2022 ve Sbírce zákonů č. 207/2022,  
částka 93, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, 
a byla stanovena na tyto dny:
n pátek 13. ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin
n sobota 14. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin

Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat:
n pátek 27. ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin
n sobota 28. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP MAJÍ MÍSTNOSTI
8001, 8002, 8003, 8007, 8022, 8041, 8045, 8046, 8047, 8048, 
8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8057, 8059, 8060, 8061, 
8062, 8073, 8076, 8078, 8091, 8092, 8093, 8104, 8105, 8106 
a 8107.

INFORMACE K VOLBÁM:
n  ÚMČ Praha 8, občansko-správní odbor,  

tel: 222 805 547, 222 805 543
n www.praha8.cz
n ve dnech voleb u okrskové volební komise
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Číslo 
okrsku

Sídlo volebního okrsku   
(počet volebních okrsků celkem: 108)

8036 Libeň, Nad Rokoskou 7/111, ART ECON – Střední škola a vyšší 
odborná škola Praha, s.r.o.

8037 Kobylisy, Klapkova 25/156, ZUŠ

8038 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8039 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8040 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

8041 Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

8042 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

8043 Kobylisy, Chabařovická 4/1125,  
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8044 Kobylisy, Chabařovická 4/1125,  
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA) Praha s.r.o.

8045 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8046 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8047 Kobylisy, Chabařovická 4/1125,  
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8048 Kobylisy, Chabařovická 4/1125,  
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8049 Kobylisy, Chabařovická 4/1125,  
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8050 Kobylisy, Chabařovická 4/1125,  
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8051 Kobylisy, Chabařovická 4/1125,  
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8052 Kobylisy, Chabařovická 4/1125,  
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8053 Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,  
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

8054 Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,  
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

8055 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8056 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8057 Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice

8058 Kobylisy, Žernosecká 3/1597,ZŠ

8059 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

8060 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

8061 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

8062 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8063 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8064 Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.

8065 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8066 Kobylisy, Klapkova 25/156, ZUŠ

8067 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ 

8068 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

Číslo 
okrsku

Sídlo volebního okrsku   
(počet volebních okrsků celkem: 108)

8069 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8070 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8071 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8072 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8073 Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102,  
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

8074 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8075 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8076 Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy

8077 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8078 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8079 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8080 Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8081 Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8082 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

8083 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

8084 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

8085 Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8086 Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8087 Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8088 Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8089 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8090 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8091 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8092 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8093 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8094 Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ

8095 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8096 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8097 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8098 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8099 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8100 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8101 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8102 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8103 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8104 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8105 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8106 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8107 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8108 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

Informace o počtu a  sídle volebních okrsků v MČ Praha 8
pro volbu prezidenta  České republiky 
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Fórum

Jaká by měla 
být hlavní 
úloha ředitele 
ZŠ/MŠ?  

Měla by 
se konat 
pravidelně 
výběrová 
řízení na pozice 
ředitelů? 

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 
ANO

Posuzujme školy 
individuálně

Ředitel školy, ať již základní, či 
mateřské, by měl být především 
schopný manažer, který je 
připraven se denně potýkat 
s velkým množstvím problémů, 
které škola musí řešit, ať již se 
týkají žáků, pedagogů, či vyply-
nuly z legislativy. Ředitel má být 
tím, kdo dokáže motivovat ty 
nejlepší pedagogy, aby učili 
právě na jím řízené škole. 

Ředitel rovněž musí být 
dostatečně razantní, aby doká-
zal jednoznačně rozhodnout, 
a dostatečně lidský na to, aby 
zvládl svá rozhodnutí vysvětlit 
různým stranám s často proti-
chůdnými názory. Ředitel by 
tedy měl být i tak trochu diplo-
matem a psychologem, neboť je 
za školu vrcholným partnerem 
pro její zaměstnance, žáky, 
rodiče, ale v neposlední řadě 
i pro zřizovatele. 

Dokáže-li vzbudit jejich důvě-
ru a přesvědčit o kvalitě své 
práce, není zde podle mého 
názoru důvod, proč po šesti 
letech vyhlašovat na jeho funkci 
výběrově řízení, jak to umožňu-
je příslušný zákon. V opačném 
případě má pak samozřejmě 
zřizovatel jednat a konkurzní 
řízení vyhlásit. Školy je však 
vždy třeba co nejlépe znát 
a posuzovat je individuálně, 
žádný univerzální recept 
neexistuje.

Požadujeme 
profesionalitu

Význam základní školy je obrov-
ský, zásadní. Pro každou rodinu 
je to nejbližší centrum vědění 
a vzdělanosti, každému na 
dosah, každému otevřené. 
Zdaleka ne všichni mají v dneš-
ním světě takové štěstí, aby 
mohli využívat tak bohaté 
možnosti, jaké náš školský 
systém nabízí. Kdo si tyto sku-
tečnosti včas uvědomí a služby 
nabízené školou využije ve svůj 
prospěch, pro své intelektuální 
obohacení, ten získá pro sebe 
(a rodiče pro své děti) obrov-
skou výhodu, ze které bude celý 
svůj život těžit. 

Ředitel školy je garantem její 
bezvadné funkce. Vedení týmu 
zkušených specialistů, práce 
s žáky a rodiči, rozvoj vzdělává-
ní podle nejnovějších trendů, 
péče o majetek školy, řízení 
příspěvkové organizace, to je 
jen malý příklad rolí, které musí 
ředitel zvládnout. Profese ředi-
tele si s sebou nese nekonečné 
množství odpovědnosti a obrov-
sky rozsáhlou agendu. Řídit 
takový kolos, jako je základní 
škola, vyžaduje naprosto špič-
kovou míru kompetence, hlubo-
kou znalost, nadhled, zkušenos-
ti a interpersonální dovednosti. 
Osobnost ředitele se také zpra-
vidla jednoznačně propisuje i do 
každodenního života školy, 
a dokonce i do jejího vzhledu. 
Platí, že jaký ředitel, taková 
škola.

Po našich ředitelích požaduji 
profesionalitu. Problémy se 
objevují na každé škole, ale je 
důležité, aby je ředitel odpoví-
dajícím způsobem a aktivně 
řešil. Na rozdíl od některých 
kolegů v zastupitelstvu městské 
části se ale nedomnívám, že 
profesionalitu zajistíme perio-
dickým vyhlašováním konkur-
zů. Nicméně konkurz je vhodné 
vyhlásit tehdy, pokud je ve 
škole vidět prostor pro zlepšení 
– i kdyby jej měl s novou kon-
cepcí vyhrát stávající ředitel. 

Ředitel je 
pedagogický lídr

Ředitel školy je tou nejdůležitěj-
ší osobou, která svým přístu-
pem a výkonem funkce určuje, 
jakým směrem se bude škola 
ubírat a jaké na ní bude panovat 
klima. V dnešním rychle se 
měnícím světě by školy měly 
směřovat kupředu co nejrychle-
ji, reagovat na aktuální výzvy 
a nebát se razantně měnit a mo-
dernizovat styl výuky. Dokázat 
se vymanit ze zaběhlých stereo-
typů, které na školách panují 
i celá desetiletí, a nadchnout 
učitelský sbor pro změnu, to je 
náročná úloha hodná skutečné-
ho pedagogického lídra.

Ano, ředitelé škol by měli být 
pedagogickými lídry, nikoli 
správci budov a zpracovateli 
žádostí a výkazů. A zde nastu-
puje na scénu zřizovatel, který 
musí využít všech svých pro-
středků k tomu, aby ředitele 
„administrativně odbřemenil“ 
a uvolnil jim ruce k tomu, aby 
své schopnosti a zkušenosti 
směřovali výhradně do realizace 
své koncepce vzdělávání a na-
stolování pozitivní a vstřícné 
atmosféry pro učitele, žáky 
i rodiče. Leccos už na Praze 8 
funguje díky Servisnímu stře-
disku, stále jsou tu ale velké 
rezervy v úlevě od administrati-
vy. Konkrétní návrhy na podpo-
ru v tomto směru se budeme 
snažit prosadit přes Komisi pro 
školství, kde náš klub zastupuje 
Dana Blahunková.

Výběrová řízení se stala pro 
ředitele jakýmsi strašákem 
právě proto, že se konají jen 
tam, kde je chce radnice „od-
stranit“. Když bude běžným 
standardem, že ředitel svou 
funkci obhajuje předložením 
koncepce dalšího rozvoje pravi-
delně, nebude důvod konkurzy 
vnímat negativně a stanou se 
všestranně prospěšnými. I kdy-
by se nepřihlásil jiný uchazeč 
než současný pedagogický lídr 
s obhajobou své dobře vykoná-
vané práce.

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.

Martin Roubíček
zastupitel  
MČ Praha 8

Matěj Fichtner 
místostarosta  
MČ Praha 8

Barbora Musilová 
zastupitelka  
MČ Praha 8

ODS ANO 8ŽIJE
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Hlavním úkolem 
školství je 
připravit naše 
děti na svět, který 
teprve přijde 
Jednou z přicházejících novinek 
je umělá inteligence. Na polože-
né otázky jsme se zeptali Chat-
GPT z projektu OpenAI.

Jaká by měla být hlavní úloha 
ředitele ZŠ/MŠ?
Hlavní úloha ředitele ZŠ/MŠ je 
zodpovědnost za chod a úspěš-
nost školy, včetně poskytování 
kvalitního vzdělání pro všechny 
žáky. Tento úkol zahrnuje vede-
ní a rozvoj pedagogického 
a nepedagogického personálu, 
spolupráci se zákonnými zá-
stupci žáků a dalšími zaintere-
sovanými stranami, správu 
školního rozpočtu a zajištění 
kvalitních výukových podmí-
nek. Ředitel je také odpovědný 
za komunikaci se středními 
školami, aby mohli žáci pokra-
čovat ve svém vzdělávání po 
skončení základní školy. V ne-
poslední řadě je důležité, aby 
ředitel vedl školu s důrazem na 
rovnost a inkluzi, aby všichni 
žáci měli rovné příležitosti ke 
vzdělání a úspěchu.

Měla by se konat pravidelně 
výběrová řízení na pozice 
ředitelů?
Ano, výběrová řízení na pozici 
ředitele by měla být pravidelně 
konána. Výběrová řízení jsou 
důležitým nástrojem pro zajiště-
ní transparentnosti a objektivity 
při obsazování významných 
pozic ve školství. Pomáhají 
zajistit, aby na pozici ředitele 
byla jmenována osoba s potřeb-
nými znalostmi a dovednostmi, 
která bude schopna školu efek-
tivně vést a zajistit její dobré 
fungování. Výběrová řízení 
navíc poskytují šanci i jiným 
uchazečům o pozici ředitele, 
než je stávající ředitel, aby se 
mohli ucházet o tuto pozici 
a dostat se do hry o její 
obsazení.

Ředitel má být 
manažer i vizionář
Ředitelé mateřských a základ-
ních škol mají v podstatě dvojí 
úlohu. Zajistit materiální pod-
mínky pro výuku dětí/žáků 
a realizovat samotnou výuku. Já 
si k ní ovšem dovolím přidat 
třetí, neméně důležitou roli, a to 
nadchnout a motivovat děti, 
rodiče i celý učitelský sbor. 
Ředitel je tím, kdo udává tón 
celé škole. Často právě díky 
osobě ředitele získává škola 
svou pověst, renomé a oblibu.

Nicméně důležitá je i praktická 
stránka manažerské pozice 
ředitele. U nás na Praze 8 se 
snažíme (a dlouhodobě se nám 
to daří) v maximální možné míře 
pomáhat ředitelkám a ředitelům 
„našich“ škol při péči o školský 
majetek. Pro tento účel máme 
zřízenou speciální příspěvkovou 
organizaci pro správu svěřeného 
majetku. Podporu poskytujeme 
také v účetních a právních otáz-
kách. Schopnost pomáhat ředite-
lům s organizačními záležitostmi 
jsme v poslední době prokázali 
při covidové krizi i při začleňová-
ní ukrajinských dětí a žáků do 
našich škol. 

Výměna na postu ředitele 
neprobíhá častěji, než je nutné. 
Zákon umožňuje zřizovateli 
vyhlásit konkurz na pozici ředi-
tele školy v okamžiku, kdy mu 
vyprší šestileté funkční období. 
Věřím, že je v této otázce v MČ 
Praha 8 nastavena adekvátní 
praxe, která se dá shrnout takto: 
neměnit zbytečně vedení škol, 
ale zároveň důkladně posuzovat 
jejich působení. Po uplynutí 
funkčního období ředitele tedy 
nevypisujeme konkurzní řízení 
pouze poté, co pečlivě prozkou-
máme dosavadní činnost dané 
ředitelky či ředitele, a poté, co 
daná ředitelka či ředitel obhájí 
před zřizovatelem svoji koncepci 
pro následující funkční období. 
V potaz bereme také odbornou 
i občanskou zpětnou vazbu na 
chod školy. V tomto duchu by 
bylo dobré pokračovat i nadále.

Ředitel školy 
v dnešní době 
musí být 
Superman

Samozřejmě, že ředitel by měl 
být skvělým manažerem, měl by 
mít vizi, jaká by škola měla být. 
Musí umět komunikovat s rodiči 
i žáky i zřizovatelem. Měl by 
svůj učitelský sbor vést, motivo-
vat a umožnit učitelům odborný 
růst. Měl by být garantem kvali-
ty výuky na své škole…

A teď zpátky na zem: Samo-
zřejmě, že základ povinností je 
ve Školském zákoně. Jenže 
šedivá je teorie, strom praxe je 
zelenější a košatější. On totiž 
nakonec v reálu ředitel zavalený 
hromadou dotazníků, formulá-
řů a hlášení, ve volných chvil-
kách se věnuje tomu, co by 
vlastně měl řešit primárně. A to 
je manažerská práce s těžištěm 
v pedagogickém vedení školy. 
Jenže mezitím řeší nedostatek 
financí v balíku peněz na po-
můcky, musí vyřešit navýšení 
tabulkových platů nepedagogů, 
na které vláda jaksi neposlala 
peníze. Shání učitele, kdy v ně-
kterých aprobacích učitelé 
prakticky nejsou. Řeší hromadu 
problémů se špatně nastavenou 
inkluzí a nedostatkem asistentů 
pedagoga. A ještě v posledním 
roce se řešila integrace cizoja-
zyčných žáků z Ukrajiny. 
A i s tím se ředitelé škol dokázali 
vypořádat. A nyní tedy ke druhé 
části otázky: Nemyslím, že je 
nutné pravidelně vypisovat 
výběrová řízení na pozice ředi-
telů, pokud škola funguje. 
Zřizovatel má možnost průběž-
ně školy sledovat, má k dispozi-
ci výroční zprávy, zprávy ČŠI, 
a má i možnost dotázat se Škol-
ské rady. A je-li i jejich vyjádření 
pro setrvání stávajícího ředitele 
kladné, nevidím důvod, proč 
funkční období neprodloužit. 
A ještě jeden argument: Do 
konkurzů na ředitele školy se 
hlásí velmi málo zájemců. Jsou 
případy, že se nepřihlásí nikdo. 
Je holt málo Supermanů.

Výběrová řízení 
jen v nezbytných 
případech
Ředitel školy je osobou, která 
rozhoduje ve všech aspektech 
řízení a současně nese plnou 
právní odpovědnost.

Úkoly ředitele školy vyplývají 
z dikce zákona č. 561/2004 Sb. 
v platném znění (školský zá-
kon). Z pracovně-právního 
hlediska je ředitel školy statu-
tárním zástupcem právnické 
osoby, která vykonává činnost 
školy, dále je vedoucím zaměst-
nancem dle zákoníku práce 
a zákona o pedagogických 
pracovnících, ale je i zaměst-
nancem, resp. pedagogickým 
pracovníkem jím řízené školy. 

Ředitel odpovídá, a to je dle 
mého názoru jeho hlavním 
úkolem, za to, že škola poskytu-
je vzdělávání a školské služby 
dle školského zákona a přísluš-
ných vzdělávacích programů. 
Jeho dalším úkolem je zajistit ve 
škole potřebnou odbornou 
a pedagogickou úroveň, vytvá-
řet podmínky pro další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků, 
odpovídá ale i za zajištění do-
hledu nad dětmi ve škole. Ředi-
tel rovněž odpovídá za řádné 
plnění rozpočtu a vyžití finanč-
ních prostředků k účelu, na 
který byly přiděleny.

Výběrové řízení by mělo být 
vyhlašováno jen v nezbytných 
případech, zejména z důvodů 
uplynutí funkčního období, dále 
kdy ředitelé sami odcházejí, např. 
do důchodu, popř. z osobních 
důvodů, dále v případech, kdy 
svou funkci nezvládají, ve škole 
je v pedagogickém sboru taková 
atmosféra, která nezaručuje 
plnění základních úkolů školy dle 
školského zákona, ředitel není 
schopen zajistit bezpečné pro-
středí pro žáky, ve škole panuje 
šikana a obchod s drogami. 

Narušovat dobře fungující 
kolektiv pedagogických pracov-
níků ve škole z formálních 
důvodů pravidelných výběro-
vých řízení na pozici ředitele 
považuji za kontraproduktivní. 

ChatGPT 
z projektu OpenAI

Hana Novotná
předseda  
zastupitelského klubu

Michal Janovský 
zastupitel  
MČ Praha 8

Jana Dvořáková 
zastupitelka  
MČ Praha 8

PIRÁTI SPOLEČNĚ  
PRO PRAHU 8

PATRIOTI SPD A TRIKOLORA
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Zdravotní a sociální péče

Říjnového Dne zdraví 
a sociálních služeb, který 
se konal v Bohnicích, se 
mimo jiné účastnila 
Společnost pro ranou 
péči, která podporuje 
rodiny a děti se zrakovým 
nebo kombinovaným 
postižením. 

Uplynulo pár měsíců a organiza-
ce se bude v lednu příštího roku 
stěhovat do Prahy 8. „Osobně se 
na novou spolupráci s ranou 
péčí velice těším, byť se jedná 
o organizaci s celopražskou 
a středočeskou působností, její 
služby si žádají maximální 
podporu pro svoji jedinečnost. 
A protože se nám aktuálně 
uvolnil prostor po přestěhování 
naší osmičkové pečovatelské 
služby a Společnost pro ranou 
péči hledala větší prostory, mou 
snahou bylo zachovat uvolněný 
prostor pro potřeby sociálních 
služeb, a tedy podporu občanů, 
nebylo o čem přemýšlet,“ vy-
světluje místostarostka Vladimí-
ra Ludková (ODS). „Jedna 
z věcí, která mě k tomuto kroku 
vedla, byl fakt, že služby rané 
péče se nedostávají včas k po-
třebným dětem a rodinám, ráda 
bych, aby se Praha 8 stala vý-
znamným partnerem právě 
i v těchto osvětových aktivi-
tách,“ dodala.

POMOC HNED PO NAROZENÍ
Honzíkův příchod na svět byl 
dramatický a hned od začátku 
bylo zřejmé, že má řadu zdra-
votních komplikací. 

„Brzy se potvrdilo, že má 
potíže i v oblasti zrakového 
vnímání. Už si ani nepamatuji, 
kdo mi poradil, abych se spojila 
se Společností pro ranou péči, 
ale každopádně to byla trefa do 
černého.“ Tak začíná jeden 
z příběhů rodin, které využívají 
službu rané péče. „Ve všech těch 
pocitech marnosti a beznaděje 
z jakéhokoli posunu v synově 
vývoji jsme najednou našli slabý 
náznak naděje a optimismu. 
Pamatuji si, že jsem byla moc 
mile překvapena, jak komplex-

ně se o Honzíka zajímají,“ po-
kračuje maminka. 

V poradkyních rané péče 
získávají rodiče průvodce, který 
jim pomůže vyrovnat se s těžkou 
situací a předejít jejich přetížení 
a krizím v rodině. „Mnozí se ale 
o této možnosti dozvídají pozdě 
nebo vůbec. Aktuálně se raná 
péče dostane jen ke třem dětem 
z deseti. Včasné zahájení podpo-
ry vývoje dítěte je přitom ne-
smírně důležité. U nejmenších 
dětí je škoda doslova každého 
dne, kdy dítě nedostává vhodné 
podněty a nemůže se rozvíjet,“ 
říká vedoucí pražské pobočky 
Společnosti pro ranou péči Petra 
Štaffová. 

JAK RANÁ PÉČE FUNGUJE
Pražská pobočka Společnosti 
pro ranou péči se zaměřuje na 
podporu dětí se zrakovým či 

kombinovaným postižením. 
Pracovnice jezdí za dětmi ve 
věku od narození do sedmi let 
přímo domů, a to v rámci Prahy 
a Středočeského kraje. Ukazují 
rodičům, jak s dítětem pracovat, 
jak stimulovat jeho zrak a jak 
podpořit jeho celkový vývoj. 
Zapůjčují také vhodné hračky 
a pomůcky. Zároveň pomáhají 
rodině překonat prvotní šok po 
zjištění diagnózy, postupně se 
s ní vyrovnat a žít navzdory 
postižení dítěte co nejkvalitnější 
život. Pracoviště rané péče 
organizuje také nejrůznější 
akce, kde se rodiny mohou 
setkat, navázat přátelství. 
„V rané péči nám ukázali, co 
všechno je pro Honzíka dobré, 
abychom z ní vydolovali veške-
rý potenciál,“ dodává maminka.

Aby mělo dítě s vážným 
hendikepem šanci v životě 
uspět, rodiče se musí velmi 
rychle naučit v těchto nezná-
mých ledových vodách plavat. 
Není to snadné, proto hned od 
startu pomáhá rodinám Společ-
nost pro ranou péči. Pomoci jim 
ale může i kdokoli další, kdo se 
zapojí do kampaně nazvané 
Nebuď srab! Namoč se pro ranou 
péči, (www.nebudsrab.cz), 
která odstartovala 1. prosince.

Cílem kampaně je získat 
finanční prostředky na podporu 
rodin s dětmi s postižením 
prostřednictvím rané péče.

Darovat finanční 
příspěvek můžete 
přes QR kód 

Zaslat dárcovskou SMS na 87 
777 ve tvaru: DMS PRORODINU 
90 nebo DMS PRO RODINU 190. 
Cena DMS je 90 či 190 Kč, 
Společnost pro ranou péči 
obdrží 89 nebo 189 Kč. 

Společnost pro ranou péči, z. s. 
Tel. č.: 777 235 630 
e-mail: centrum@ranapece.cz
www.ranapece.cz

RANÁ PÉČE

Pomoc rodinám dětí s postižením

  Pražská pobočka se zaměřuje na podporu dětí  
se zrakovým či kombinovaným postižením

Pražská pobočka 
Společnosti pro ranou 
péči se zaměřuje na 
podporu dětí se 
zrakovým  
či kombinovaným 
postižením. 
Pracovnice jezdí za 
dětmi ve věku od 
narození do sedmi let 
přímo domů, a to 
v rámci Prahy 
a Středočeského kraje. 
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Od ledna se můžete těšit 
na nové kurzy vaření 
s Osmičkou pro rodinu, 
které opět povede 
Masterchefka Bára 
Mosorjaková. 

 Máte za sebou společně 
s Osmičkou pro rodinu úspěšný 
půlrok vedení kurzů vaření pro 
ukrajinské uprchlické maminky. 
Jak byste je zhodnotila? 
Osmička pro rodinu mě oslovila 
právě v souvislosti s projektem 
kurzů vaření pro uprchlické 
ukrajinské maminky, ke kterým 
se připojily české, a společně 
i se svými dětmi vařily. Ráda se 
zapojuji do dobročinných 
aktivit, proto jsem nabídku bez 
nějakého většího váhání přija-
la. Obávala jsem se jazykové 
bariéry, na druhou stranu díky 
své modelingové minulosti 

a životu v zahraničí vím, že 
v takovýchto případech je 
nutné prostě skočit do vody 
a plavat. Celkově jsem z akce 
měla dobrý pocit, protože asi 
víc než vaření bylo podle mě 
pro Ukrajinky důležité získat 
pocit, že jsou u nás vítány a že 
mohly přijít na jiné myšlenky. 

 O jaké kurzy půjde tentokrát? 
Od ledna budeme mít kurzy 
vaření přizpůsobené aktuální 
ekonomické situaci. To zname-
ná, že bych chtěla maminkám 
dávat tipy, jak vařit levně, 
úsporně a efektivně, zároveň 
chutně a hezky. Je to sice docela 
oříšek, není to však nemožné. 
Kurzy se budou konat jednou 
měsíčně vždy ve Skautské 
klubovně v Dolákově ulici a jsou 
pro všechny účastníky zdarma. 
Poprvé budeme vařit ve středu 
18. ledna 2023 od 10 hodin. 

 Jak jste se dostala k vaření 
a proč se specializujete právě na 
rodinné vaření? 
Tyto dvě věci spolu totiž úzce 
souvisí. K vaření jsem se, asi 
jako každá druhá maminka, 
dostala až skrze vlastní rodinu. 
Dobré jídlo jsem ale měla ráda 
vždycky, od malička jsem byla 
hodně vybíravá a při cestování 
po světě mě jídlo ohromně 
zajímalo. 

Po mateřské dovolené a hle-
dání nového uplatnění to byla 
jasná první volba. Začala jsem 
se vzdělávat a fotit jídlo pro 
jeden módní časopis, odtud byl 
už jen krůček k dalším 
zakázkám. 

Abych se toho naučila ještě 
víc, přihlásila jsem se do soutě-
že Masterchef, kde jsem oprav-
du získala jak nové zkušenosti, 
tak cenné kontakty a přátele. 
Rozhodně si ale netroufám 

tvrdit, že bych byla na úrovni 
nějakého michelinského 
kuchaře. 

 A nejbližší plány? 
Právě jsem těsně před zadáním 
své první kuchařky do tisku. 
Bude se jmenovat Kuchařka od 
Báry pro mámy a táty. Vydává ji 
nakladatelství Knihy Dobrov-
ský a podporu k jejímu vzniku 
jsem získala také od Osmičky 
pro rodinu. 

Logicky v ní bude spousta 
receptů především pro děti. 
Každopádně jsem jídla tvořila 
tak, aby se jimi mohli nasytit 
i dospělí a nepřipadali si při 
tom jako strávníci mateřské 
školky. Moc dobře totiž znám ty 
situace, kdy z časových důvodů 
máma zvládne uvařit akorát 
dětské jídlo a pak se sama krmí 
jakousi nedochucenou batolecí 
krmí. (RED)

Pokud se vaše rodina potýká 
s dočasným či dlouhodobým 
poklesem příjmů, který má 
nepříjemný dopad na váš 
život, pak vás může zajímat, 
jaké jsou možnosti ohledně 
čerpání přídavku na dítě, který 
je určen k pokrytí výdajů za 
jeho výživu a výchovu. Od 
ledna 2023 by mělo dojít 
k jeho navýšení.

Co je vlastně přídavek na dítě? 
Je to sociální dávka, která je 
určena nezaopatřenému dítěti 
žijícímu v rodině s nízkým 
příjmem. Částka, kterou rodi-
nám ve složité finanční situaci 
poskytne stát, by měla pokrýt 
náklady spojené s výchovou 
a výživou. Přídavek je poskyto-
ván ve třech výších podle věku 
dítěte a rovněž ve dvou výmě-
rách, které se odvíjí od druhu 
příjmu rodiny.

Na přídavky na děti dosáhne 
každá rodina, která má rozhod-
ný (čistý) příjem nižší, než je 

3,4násobek životního minima 
rodiny, což je nejnižší společen-
sky uznaná hranice peněžních 
příjmů určených k zajištění 
výživy a ostatních základních 
potřeb. Toto minimum však 
nezahrnuje nezbytné náklady 
na bydlení a liší se v závislosti 
na věku jedince. 

Ačkoli o příspěvek stačí zažá-
dat jen jednou, musí rodina kaž-
dé tři měsíce dokládat rozhodné 
příjmy za předchozí kalendářní 
čtvrtletí. Pokud jsou rodiče  
nezaopatřeného nezletilého 
dítěte rozvedeni, posuzuje se 
spolu s dítětem rodič, s kterým 
žije. V případě střídavé či spo-
lečné péče záleží na dohodě 
rodičů. 

V případě potřeby konzultace 
v této věci je vám příspěvková 
organizace Osmička pro rodinu 
připravena pomoci. Můžete se 
na ni obrátit v rodinných klu-
bech nebo na e-mailu: reditel-
ka@8prorodinu.cz. (RED)

ROZHOVOR

Kurzy vaření jsou opět tu

OSMIČKA PRO RODINU

Jak s přídavkem na dítě? 
Poraďte se v klubech

Výroba drobných vánočních dárků 
V minulém čísle Osmičky jsme avizovali, že budeme společně s vámi 
vlastnoručně vyrábět drobné dárky v klubech, a bylo tomu skutečně 
tak. V obou rodinných klubech, které se nachází v Ďáblicích a Čimicích, 
jste měli možnost si zdarma společně s vašimi dětmi vyrobit svíčky 
z včelího vosku. Jednalo se o ruční vylití včelího vosku do připravených 
forem s vánočními motivy. Tyto svíčky pomáhají čistit vzduch a mají 
blahodárný vliv na harmonizaci prostředí. (RED)
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Zdravotní a sociální péče

CHARITA

Srdce osmičky pomáhalo i letos
Letošní třetí ročník charitativního dárcovského 
projektu Srdce osmičky nabídl 164 přání 
dětských i dospělých klientů 8 sociálních 
služeb, které sídlí v Praze 8 a spolupracují se 
sociálními pracovníky Úřadu MČ Praha 8. 
„Ti si velmi cení například 
pomoci Centra duševního 
zdraví Fokusu Praha, tam kde je 
třeba intenzivní podpory osobě 
s duševním onemocněním, 
často je potkávám u nás na 
sociálním odboru, kam dopro-
vází klienty, aby jim pomohli 
řešit celou řadu situací,“ popisu-
je propojení místostarostka 
Vladimíra Ludková (ODS). 
Poprvé se zúčastnila s příběhy 
tří klientů i Arcidiecézní charita 
Praha, která vedle sociálního 
odboru provozuje výdejové 
potravinové okénko. „Potřetí 
z celého srdce děkuji všem 
dárcům, kteří do plnění dárků 
pro druhé dali nejen čas a pro-
středky, ale i kus ze sebe samot-
ných,“ dodala místostarostka 
Ludková.

ANKETA:
 Mezigenerační projekty jsou 
dnes běžnou součástí výchovy 
a vzdělávání dětí, přesto plnit 
přání hned šesti osamělých 
seniorů není tak běžné. Můžete 
prosím čtenářům časopisu 
Osmička popsat, jak se zrodil 
nápad zapojit se do Srdce 
osmičky? Co Vás na přípravě 
dárků u dětí nejvíce překvapilo 
a potěšilo? (odpovídaly Ivana 
Kalinová, kolektiv dětí a pedagogů 
školní družiny ZŠ Glowackého)

Naposledy jsme se zapojili do 
projektu Ježíškova vnoučata. 
V období covidu jsme zase 
malovali obrázky zvířátek 
a poslali je s dopisem a přáním 
podpory do v té době zavřené 
zoo. Pan ředitel náš dopis s ob-
rázky tenkrát zveřejnil na soci-
álních sítích a dětem poslal zpět 

krásný dopis. Bylo krásné sledo-
vat radost dětí, jak jejich obráz-
ky dělají radost druhým. Letos 
jsme hledali projekt, který 
přímo souvisí s naší Prahou 8. 
Proto bylo Srdce osmičky jasnou 
volbou. A proč hned  šesti senio-
rům? Jsme velká školní družina 
a máme hodně dětí. Jednoduše 
bylo nemožné shodnout se 
pouze na jednom dárku. Ty 
důvody, proč děti chtěly obda-
rovat zrovna tu babičku nebo 
toho dědečka byly tak zřejmé, 
že jsme se rozhodli udělat 
radost hned vícekrát. Na dětech 
je znát, že ne pro všechny je 
mezigenerační problematika 
běžné téma. O to víc nás těší, 
s jakým zápalem a nadšením se 
své role chopily a jak zodpověd-
ně k tomu přistupovaly. Bylo 
skvělé s nimi jednotlivá přání 
konkrétních seniorů probírat 
a mluvit s nimi o tom. Pomáhat 
jim pochopit, jak moc důležité 
to pro osamělé lidi je, a že vlast-
ně i taková maličkost, jako je 
sklenice medu, je vlastně velká 
věc, která dokáže někoho, byť 
na malou chvíli, udělat 
šťastným.

 ERV Evropská pojišťovna a. s., 
která sídlí v Praze 8, opakovaně 
v minulosti prokázala, a to 
i přímo v Praze 8, že dárcovství 
je součástí její firemní kultury, 
rovněž osobního nastavení 
kolektivu zaměstnanců. Díky 
zapojení ERV se tak podařilo spl-
nit celou řadu i hodnotnějších 
přání klientů sociálních služeb, 
která byla zaslána do 3. ročníku 
Srdce osmičky, ERV se tak 
účastní již potřetí. Můžete 
prosím říci, co vede organizaci 
podílet se na konkrétním 
projektu? Je například o projek-
tech hlasováno a sami zaměst-
nanci mohou ovlivnit, kam 
budou směřovány prostředky 
pro charitativní účely? ERV se 
zapojuje jednak na úrovni 
organizace, ale mimořádné je 
zapojení i samotných zaměst-
nanců. Prozradíte nám, jak jste 
si vybírali zrovna tato přání? 
(odpovídala Petra Tinlová, vedoucí 
lidských zdrojů)

Již podruhé se zapojujeme do 
úžasné charitativní akce Srdce 
osmičky. Jako společnost sídlící 
v Karlíně jsme se rozhodli pod-

pořit právě komunitu Prahy 8, 
a to výběrem přání, která jsou 
hodnotnější a mohla by zůstat 
nesplněna. Výběr probíhá ve 
spolupráci přímo s místostarost-
kou Ludkovou, která zná kon-
krétní situace a ví přesně, jak 
pomoc nejlépe zacílit. Srdce 
osmičky není jediným projek-
tem, který v rámci komunity 
Prahy 8 podporujeme, spolupra-
cujeme i se zařízením poskytují-
cím ubytování ukrajinským 
uprchlíkům Meteor pro Ukraji-
nu. A konkrétně příběh Adriany 
a její rodiny, které udělá velkou 
radost šicí stroj, mě osobně 
velmi oslovil a společně s kolegy 
jsme vybrali peníze na jeho 
pořízení. Jelikož se mezi našimi 
zaměstnanci vybralo finančních 
prostředků více, zvolili jsme 
i další přání, která zůstávala stále 
bez dárce, např. CD přehrávač 
pro práci s klienty, kontaktní gril 
pro maminku z azylového domu.

 Paní Papoušková, pravidelně 
se účastníte dárcovského 
projektu Srdce osmičky, v rámci 
kterého lze splnit přání zcela 
cizímu člověku, klientovi 
sociální služby. Čím si Vás tato 
forma dárcovství získala? Navíc 
nežijeme v jednoduché době. 
(odpovídala Petra Papoušková)

Ráda odpovím na vaši otázku, 
i když vlastně nevím, co bych 

 Projektu se zúčastnili i žáci Základní školy Glowackého
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napsala. S manželem se dlou-
hodobě věnujeme pomoci 
všude tam, kde je to možné. 
Začalo to zhruba v roce 2002, 
kdy Česko postihly povodně. 
Tenkrát jsme darovali tříleté 
holčičce k Vánocům kočárek 
s panenkou, protože rodina při 
povodních o všechno přišla. 
A to předání daru, i když bylo 
anonymní, bylo pro nás hrozně 
emotivní. Od té doby se snaží-
me pomáhat všude tam, kde si 
myslíme, že je to nutné a dává 
to smysl (tornádo na Moravě, 
Ukrajina, Helppes, Dogpoint, 
Klokánek, Zdravotní klaun...). 
A když jsme objevili Srdce 
osmičky, tak jsme ani chvilku 
neváhali, protože tady vidíme, 
že můžeme pomoci konkrét-
ním lidem, kterým osud neroz-
dal ty správné karty. Ale víme, 
že je hrozně moc lidí, kteří 
pomáhají, a že neděláme nic 
mimořádného.

 Vybrala jste si přání dětského 
klienta a při předání dárku jste 
napsala o naději v nalezení 
mnoha dalších dárců. Když 
pomineme Srdce osmičky, 

kterého jste se účastnila, jakou 
roli hraje ve Vašem životě 
dárcovství pro druhé, mnohdy 
neznámé lidi, jak si případně 
vybíráte, komu splníte přání? 
(odpovídala Kateřina Lesch)

První charitu, které dodnes 
pravidelně přispívám, jsem si 
vybrala na základě toho, že 
měla dobročinný obchod kou-
sek od mého tehdejšího bydliš-
tě. Mohla jsem vidět práci 
konkrétních lidí, šla jsem se 
podívat na setkání s pracovníky, 
kde mi byl celý chod srozumitel-
ně vysvětlen, pravidelně dostá-
vám výroční zprávy. Blízkost 
a transparentnost jsou pro mě 
důležité i při nárazovém výběru 
pomoci potřebným. A přestože 
je takové darování bezpodmí-
nečné, mám vždycky radost, 
pokud se objeví spontánní 
zpětná vazba – je hezké vědět, 
že se někomu konkrétnímu 
vede lépe s vaším přispěním.

 Nautis z. ú. se účastní za 
sociální služby Srdce osmičky již 
potřetí. Můžete prozradit, jak 
jsou přání klientů vybírána? 

Zda-li za tím stojí důvody 
například sociální potřebnosti 
a celkové životní situace rodiny? 
Letos se navíc objevilo i několik 
přání dětí z Ukrajiny, které se 
staly klienty sociální služby, 
kolika ukrajinským dětským 
klientům Nautis poskytuje 
podporu nad rámec obvyklých 
možností? (za NAUTIS odpovídala 
Pavla Lysáková Flídrová) 

Národní ústav pro autismus, 
z.ú. zajišťuje komplexní služby 
pro lidi s autismem a jejich 
rodiny nejen v Praze, ale v celé 
České republice. Poskytujeme 
služby psychologické, zdravot-
ní, sociální, vzdělávací a osvěto-
vé. Jsme zřizovatelem mateřské 
školy, která sídlí v Praze 8, 
speciálně pedagogického centra 
a sociálního podniku Naklada-
telství PASPARTA, který zaměst-
nává osoby s autismem.   

Do projektu Srdce osmičky 
přizvali klienty sociální pracov-
níci dané služby s ohledem na 
sociální situaci rodiny.  
NAUTIS od začátku válečného 
konfliktu poskytuje své služby 
lidem prchajícím z Ukrajiny, 
proto bylo samozřejmé obdaro-
vat i děti těchto rodin. Od břez-
na jsme poskytli službu zhruba 
330 lidem z Ukrajiny. Jedná se 
zejména o odborné sociální 
poradenství a pomoc se zařaze-
ním do vzdělávacího procesu.

 Rubikon z. s. pracuje s lidmi po 
propuštění z výkonu trestu, to 
není úplně typická cílová 
skupina podobně laděných 
dárcovských projektů. Jak 
oslovujete veřejnost a vysvětlu-
jete, že i tito lidé si zaslouží naši 
pozornost? (za Rubikon centrum 
odpovídala Kateřina Jírová)

Dárcům vysvětlujeme, že se 
vyplatí podpořit lidi po vězení 
v novém životním startu, proto-
že když se jim s naší pomocí 
podaří stabilizovat, najít si práci 
a platit dluhy, je pak menší 
šance, že znovu uklouznou. Naši 
klienti se rozhodli svou trestní 
minulost překročit, a to také 
může znamenat, že přeruší styky 
s lidmi a prostředím, kde páchali 
trestnou činnost, některým se 
také nepodaří narovnat vztahy 
v rodině a doslova je nemá kdo 
na Vánoce obdarovat. Často jsou 
také úplně bez prostředků. 
Nesmírně důležité pro tyto lidi 
je, aby zažili pocit přijetí. Skuteč-
nost, že jim někdo cizí koupí 
dárek, je opravdu silný signál, že 
se k nim lidé neobrací zády, že 
mají ještě druhou šanci.

 Pojišťovna Kooperativa, která 
sídlí v Karlíně, pravidelně 
podporuje řadu charitativních 
projektů. Letos Kooperativa 
mimo jiné pomůže vybavit 
nábytkem Klub Mosty, což je 
svépomocná organizace pro 
osoby s duševním onemocně-
ním Fokusu Praha, která chce 
zpříjemnit klubovou místnost 
a vhodněji ji upravit pro 
terapeutickou činnost klientů. 
Proč jste vybrali právě tento 
projekt? (odpovídá CSR manažer 
Kooperativy Milan Medek)

V Nadaci Kooperativa si uvědo-
mujeme, že péče o duševní 
zdraví je stejně důležitá jako péče 
o zdraví fyzické. V dnešní době 
jde o téma, které se často podce-
ňuje, a přitom může mít součas-
ný trend v oblasti duševních 
onemocnění velký společenský 
dopad. Proto jsme tuto oblast 
zařadili mezi priority, které 
chceme dlouhodobě podporovat. 
Jsme rádi, že můžeme finančně 
podpořit v rámci programu Dobrý 
soused i činnost Klubu Mosty 
v Praze 8, kde Nadace Kooperati-
vy i její zřizovatel, pojišťovna 
Kooperativa, sídlí. (RED)

  Jedno z přání Srdce osmičky bylo spojeno i se zážitkem,  
který pomohli naplnit pracovníci Vojenského historického ústavu 
Praha. Historické publikace tak byly místostarostkou  
Vladimírou Ludkovou předány přímo v srdci nově  
zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov.
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Kultura

Skokani černí, nejstarší družina 24. smečky vlčat 
Skokani ze skautského střediska 24 Sever v Kobylisích, 
se umístili na 1. místě v celorepublikovém kole Závodu 
vlčat a světlušek – skautského závodu pro mladší členy. 
Společně s dalšími družinami ze 
střediska se kluci zúčastnili 
nejprve obvodního kola Prahy 8, 
které proběhlo v květnu v Měsíč-
ním údolí u Vlašimi v rámci 
Pražákova memoriálu – tradiční-
ho jarního setkání skautů z Pra- 
hy 8. V tomto kole družina Skoka-
nů černých skončila druhá, což jí 
umožnilo účast v kole krajském. 
Celopražské krajské kolo se 
uskutečnilo v červnu v Xaverov-
ském háji. Klukům se podařilo 
porazit všechny ostatní pražské 
družiny, a postoupit tak do finál-
ního, republikového kola. 

Republikové kolo Závodu 
vlčat a světlušek se letos konalo 

od 16. do 18. září v Benešově 
u Prahy. Jeho účastníci se vy-
pravili na záchrannou výpravu 
do říše fantastické čarofauny. 
Účastníci se na výpravu museli 
pořádně připravit už před závo-
dem. Jejich úkolem bylo vypát-
rat informace o tajemném 
fantastickém tvorovi, vytvořit 
plakát, na kterém představí 
svou družinu, a samozřejmě si 
na výpravu připravit kouzelnic-
ké oblečení. 

Samotný závod proběhl na 
Konopišti. Družiny procházely 
stezku se stanovišti, na kterých 
na ně čekaly úkoly zaměřené na 
logické myšlení, poznávání 

rostlin a živočichů, zdravovědu, 
vaření, fyzickou zdatnost, 
vyhledávání informací a další. 
I na stanovištích závodníky 
doprovázela všemožná fantas-
tická zvířata a kouzelnické 
úkoly. „Nejlepší bylo dopravní 
stanoviště. Měli jsme se na 
koštěti dostat z bodu A do bodu 
B při dodržování všech doprav-
ních předpisů,“ říká Četra, jeden 
z členů vítězné družiny. V prů-
běhu závodu se nehodnotily jen 
znalosti a dovednosti, ale i sluš-
né chování, komunikace s roz-

hodčími na stanovištích 
a schopnost družiny dobře 
spolupracovat. 

Vítězstvím kluci navázali na 
úspěch svých starších kamará-
dů, kteří celorepublikový Závod 
vlčat a světlušek vyhráli v roce 
2014. Někteří členové tehdejší 
vítězné družiny dnes dělají 
v oddíle vedoucí, a pomáhají tak 
mladší kluky na závody 
připravovat.

Ludmila Hana Houfková,  
vedoucí 24. smečky vlčat Skokani

Skautský oddíl chystá novou trvalkovou 
výsadbu na Kobyliském náměstí. Na projek-
tu spolupracuje s radnicí Prahy 8 i se Skaut-
ským institutem. Projekt by měl napomoci 
hlavně estetice veřejného prostoru a záro-
veň podpořit zájem členek skautského 
oddílu o místo, kde žijí.

Několik let se v oddíle Stojednička pod 
skautským střediskem Radost rodil nápad 
na pozvednutí záhonů v parkově upravené 
ploše u Salesiánského centra – tedy v mís-
tech, kde se skautky pravidelně pohybují při 
svých schůzkách. V řešených záhonech se 
v tuto chvíli nachází sečená ruderální vege-
tace. Obruba záhonů je tvořena betonovou 
palisádou, která je místy poškozená nebo 
vyvrácená.

Skautky přišly s konceptem trvalkové 
výsadby s cibulovinami, která by měla 
maximálně respektovat místní stanovištní 
podmínky a hledá inspiraci v xerofytních 
suchomilných bylinných společenstvech. 
Vybraný sortiment počítá především s do-
mácími druhy české flóry a vychází z poža-
davku na co nejdelší kvetení během sezóny.

Tato idea začala získávat reálnější obrysy 
na podzim roku 2021, kdy byla navázána 

spolupráce s odborem životního prostředí 
Prahy 8, který celý tento projekt umožnil 
a přislíbil pomoc s financováním nákupu 
sazenic a cibulí. Skauti od té doby začali 
projekt intenzivně připravovat a vypracova-
li osazovací plán pro realizaci.

Záměrem je kromě pozvednutí místa 

a zvýšení biodiverzity i naplnění cílů smě-
rem k účastníkům. V tomto směru byla pro 
oddíl obohacující spolupráce s Vendulou 
Menšíkovou ze Skautů na Zemi, která po-
mohla zvýšit participaci členek oddílu na 
celém projektu. Společná příprava i realiza-
ce výsadby má ambice přimět děti přemýš-
let o místě, kde žijí, podpořit jejich vztah 
k veřejnému prostoru. 

Pokud se spolupráce vydaří, samotná 
realizace by měla proběhnout na jaře 2023. 
Následnou péči budou mít na starosti děvča-
ta z oddílu Stojednička, která budou mít 
plochy záhonů propůjčené od městské části. 
Věříme, že svěží a barevnější vzhled záhonů 
před Salesiánským střediskem ocení nejen 
skauti a skautky ze střediska Radost, ale 
i všichni návštěvníci Kobyliského náměstí. 

Pokud chcete i vy se svým oddílem či 
třídou pomoci svému okolí, přihlaste se také 
do jednoho z projektů Skautského institutu. 
Získáte tak odbornou pomocnou ruku a pod-
poru do začátku vaší cesty za změnou.

Eleonora „Elinka“ Haiselová,  
skautský oddíl Stojednička
Marta „Kohi“‘ Veselá, Skautský institut 

SKAUTSKÉ HNUTÍ

Vlčata opět 
vládnou republice

SALESIÁNSKÉ CENTRUM

Skautky zvelebují prostor výsadbou

  U Konopiště zvítězili kluci z Kobylis

  Ortofoto mapa  
s vyznačením nových záhonů

ZDROJ: ORTOFOTO MAPY ČÚZK
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Když před deseti lety zakládala Iva 
Hennová dětský pěvecký sbor, 
pouštěla se do dobrodružství, jehož 
výsledek sama netušila. 
Menší skupina dětských zpěváčků se rok od 
roku rozrůstala, až v předcovidové době 
dosáhl počet dětí úctyhodného čísla 150. Ve 
sboru vznikla, dle věku a pěveckých schop-
ností dětí, čtyři oddělení (Sněženky, Kopre-
tinky, Pampelišky a Koncertní sbor). Po 
vynuceném útlumu pěveckých aktivit 
v době pandemie se Osmikvítek opět dostal 
do formy. Koncertuje nejen v Praze, ale ve 
spolupráci s republikovými i zahraničními 
sbory pořádá vystoupení v Čechách i blíz-
kém zahraničí (např. v rakouském Grazu). 
Aktivity sboru kontinuálně podporuje měst-
ská část Prahy 8, za což jí patří vřelé díky.

Jestli vás zajímá, co je ve sboru udrželo 
tak dlouho, odpověď je jednoduchá. Je to 
fajn parta, smysluplná práce přinášející 
osobní pěvecký rozvoj (ano, i puberťáky 
dokáže potěšit čtyřhlas) a odměny ve formě 
oblíbených pěveckých soustředění 
a zájezdů.

Máte-li doma malého zpěváčka, přijďte 
s ním na náborové hodiny, které se budou 
konat v lednu: v pondělí 16. 1. a 23. 1. od 
16 do 18 hodin v KD Krakov – učebny JŠ 
Irislingua, ve středu 18. 1. a 25. 1. od 16 do 
16.30 hodin v Centru RoSa, Střelničná 
1680. Více informací najdete na www.
osmikvitek.cz.

Naďa Palušová (místopředseda Spolku přátel DPS 
Osmikvítek a matka jedné ze zpěvaček Osmikvítku)

PĚVECKÝ SOUBOR

Osmikvítek slaví deset 
let od svého založení

  Osmikvítek nabízí možnost kontinuálního 
pěveckého vzdělávání

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Ládví ožilo 
komiksovými 
postavičkami
V Městské knihovně v Praze (pobočka 
Ládví) se v listopadu konalo slavnostní 
zahájení výstavy „ČESKÝ KOMIKS“. Svou 
tvorbu osobně představili Petr Morkes, 
Roman Kliský, ale také nepřítomná Lucie 
Lomová. Jejich jména si můžeme spojit 
s komiksovými příběhy z dětského časopisu 
Čtyřlístek. Kdo by neznal postavičky Anču 
a Pepíka či detektiva Vrťapku a Vroubka?

Kromě zmíněných autorů se zde prezen-
tovali i místní, regionální komiksoví autoři 
– Martin Rezek a Pavel Karel, jejichž ilustra-
ce vám mohou být povědomé z místního 
spolkového magazínu Na dotek, ve kterých 
se tradičně objevuje komiksová postavička 
Pana Myšáka a skřítka Čimíska. Ten je 
patronem místního Čimického háje a znají 
ho tu především děti. 

Na výstavu se přišli podívat nejen zvědaví 
rodiče s dětmi, ale i pár komiksových nad-
šenců, ať už z řad dospělých či dětí. 

Pokud jste toto slavnostní zahájení výsta-
vy nestihli, nezoufejte, výstava jako taková 
i nadále pokračuje.  

Michaela Komorousová

Do Atlasu míří Piagry
Film režiséra Ivo Trajkova Piargy vypráví o zakázané lásce, vášni a nadě-
ji. Odehrává se ve vesnici Piargy, která žije hříšným životem, proto je 
jednoho dne odsouzena ke zmizení, jako by ji peklo pohltilo s lidmi, 
zvířaty i domy… Drama Piargy je symbolem novodobé Sodomy a Go-
mory. Sledujeme příběh půvabné a chudé dívky Juliši, která se provdá 
za syna  nejbohatšího statkáře a ocitne se v rodině, kde vládnou velmi 
tvrdá pravidla, přesto se do manželova otce zamiluje a následuje krutý 
trest pro všechny. Možná se i naplní proroctví místní vědmy o příchodu 
Antikrista. „Tento příběh vypráví jazykem lásky a vášně, jsem si jistá, že 
mu každý porozumí,“ říká představitelka hlavní hrdinky Judit Bárdos. 
Piargy vstupuje do kin 5. ledna a bude k vidění také v pražském kině 
Atlas. Více na www.kinoatlas.cz. (RED)

Charitativní koncert ZŠ Palmovka
Již tradičním se stal vánoční charitativní koncert ZŠ Palmovka v kostele sv. 
Vojtěcha v Libni. Za hojné účasti návštěvníků zarecitovaly a zazpívaly i za 
doprovodu fléten děti z I. stupně. Učitelský sbor nám také zazpíval jednu 
krásnou koledu. Dokonce došlo i na netradičně rapovanou koledu žákem 
2. třídy. Žáci II. stupně přidali moderní vánoční písničku. Závěrečná Hallelu-
jah nám vhrnula slzy do očí. Celým programem doprovázela děti i muziká-
lová zpěvačka F. V. Prokešová. Všichni odvedli úžasný výkon, děkuji peda-
gogickému sboru za jejich vedení a všem účinkujícím za úžasný zážitek. 
Výtěžek 6500 korun byl věnován na provoz tohoto krásného kostela, 
děkujeme všem dárcům za štědré příspěvky. Rádi jsme přivítali i starostu 
Ondřeje Grose, který se zasloužil o propagaci našeho koncertu. 
Jana Erhardová
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Kultura

DOBROČINNOST

Kočičí útulek 
hledá pomoc
Chcete pomoci kočičím svě-
řencům z útulku Opuštěná 
a léčebná zvířata, o.p.s., sídlí-
cím v areálu Psychiatrické 
nemocnice Bohnice? Jeho 
provozovatelé shánějí dobro-
volníky z řad milovníků zvířat, 
kteří by byli ochotni pomoci 
s fyzickou prací nebo s prace-
mi na zahradě (úklid, vytírání 
podlah, odchlupování škraba-
del, sekání trávy, hrabání listí, 
okopávání záhonků), a to 
kterýkoli den v týdnu. Dále 
hledají dobrovolníky, kteří se 
vyznají v činnosti pro obecně 
prospěšné společnosti, a byli 
by ochotni vypomoci s papíry 
a náležitostmi týkajícími se 
řádného chodu útulku.

V případě zájmu volejte Dagmar 
Šeberovou (603 947 295) či Ivu 
Urbanovou (724 050 952). (RED)

CENTRUM INTEGRACE DĚTÍ A MLÁDEŽE

Prosincová adventní tančírna
Centrum integrace dětí a mláde-
že uspořádalo na začátek adven-
tu mezigenerační multikulturní 
„Adventní tančírnu“ v Libeň-
ském světě. Zahrály harfistky, 
žačky Hedviky Mousa Bacha 
a Hany Mullerové Jouzové 
z Mezinárodní konzervatoře 
Praha a Hudební školy Musi-
cArt. Koledy a vánoční písně 
zazpíval dětský pěvecký sbor 
Marcely Bílé Piánko. K poslechu 
i tanci zahrála skupina Atarés 
s hudbou latinsko-americké 
provenience v čele s kubáncem 
Frankem Hernandézem, a roz-
tančila malé i velké, zkrátka celý 
Libeňský svět.

Programem provázela Dana 
Poláková a milými hosty byli 
vedoucí odboru kultury MČ 
Vladimír Slabý, Zdeněk Šír, 
Vladimír Wildt či Michal Švarc. 
Potěšila také návštěva ze senior-

ských organizací AkSen a Elpidy 
z Přístavu 7 se skupinou ukra-
jinských žen, které byly za 
setkání vděčné. (RED)

 Návštěvníci Libeňského světa si advent užili

BOTANICKÁ ZAHRADA

I zimní procházka překvapí barvami
Jaká bude letošní zima, nevíme. Bude malovat 
ornamenty vodních krystalků na stéblech loňské 
trávy? Bude se třpytit chladnými paprsky slunce na 
ojíněných větvích, jehlicích a listech stromů? Bude 
vonět tlejícím listím loňského podzimu? Ať tak, či tak, 
nebojme se jí, teple se oblékněme, vyjděme ven 
a kochejme se detaily zimní přírody, překvapí nás. 

Překvapí nás třeba barvami. 
I zimní zahrada hraje odstíny 
zelené stálezelených dřevin, 
listů břečťanu, kalin, zimostrázů 
i jehličnanů. I obyčejné svídy nás 
mohou těšit sytými barvami 
letorostů, rudých i svěže zele-
ných. Záleží na odrůdě. V ledno-
vé zahradě září jak vzácné dra-
hokamy na královské koruně 
rudé plody cesmín i méně zná-
mé nandiny domácí. Tento 
stálezelený keř pochází z Japon-
ska a již ve starověku byl pěsto-
ván v Číně a Koreji. Velice deko-
rativní jsou také plody okrasných 
jabloní, které vytrvávají v ko-
runách stromů celou zimu. 

Barvou i omamnou vůní nás 
mohou okouzlit květy kaliny 

vonné, keře původem ze severní 
Číny. V časném předjaří kvete 
také náš domácí lýkovec jedova-
tý. Jak napovídá jeho jméno, celá 
rostlina je toxická. Pokud tedy 
lýkovec pěstujete na své zahra-
dě, mějte na zřeteli rizika z toho 
plynoucí. Když už hovoříme 
o jedovatosti některých krásek 
zimních zahrad, neměli bychom 
zapomenout na tis, jednu z na-
šich nejjedovatějších dřevin. 
Byla vyšlechtěna řada okrasných 
kultivarů tisů, které se liší vzrůs-
tem, velikostí i barvou jehlic. 
V zimě je tis ozdoben červenými 
míšky, která se stávají vyhledá-
vanou potravou pro ptáky i přes-
to, že uvnitř ukrytá semena jsou 
prudce jedovatá. 

Leden je vůbec ideálním 
měsícem pro pozorování ptáků 
v zahradě. Pokud ptactvo přikr-
mujete během zimy na krmít-
kách, můžete se první lednový 
víkend zapojit do celorepubliko-
vé akce Ptačí hodinka, která 
probíhá letos již pátým rokem 
a těší se velké oblibě u nejširší 
veřejnosti. A pokud jste milov-
níky ptačí říše, kromě krmítek 
můžete na své zahradě vybudo-
vat pro ptačí hosty útočiště 

v podobě hromady větví, které 
ocení zejména vrabci a střízlíci. 

V lednu můžete prozkoumat 
i areál Botanické zahrady Praha. 
Venkovní expozice jsou až do 
konce února přístupné bezplat-
ně, a to od 9 do 16 hodin  
a 20. ledna začíná fotografická 
výstava, která vás může inspiro-
vat v přikrmování ptactva.  
Více na www.botanicka.cz.

Botanická zahrada Praha

 Tis v zimě zdobí červené míšky FOTO: BOTANICKÁ ZAHRADA PRAHA
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Inzerce

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

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

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 737415417

 INSTALATÉR – TOPENÁŘ – 
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, 
umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, 
vodoměrů, kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 737415417. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz

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

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

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

 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. Kontrola zásuvkových 
okruhů pro případné el. vytápění. 
Výměna rozvaděčů. Nové vedení 
pro el. sporáky. Tel.: 608278778 
POLACEK.L@seznam.cz

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

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

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

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

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

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

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

SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Zpracování účetnictví, daňové 
evidence, mezd, přiznání DPPO, 
DPFO, DPH. Tel.: 603422080 
blankad.dvorakova@seznam.cz

REALITY POPTÁVKA

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

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

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

 Vyměním zrekonstruovaný byt 
2+1 v OV za 3+1 v OV s případným 
doplatkem (může být i před 
rekonstrukcí). Lokalita Kobylisy 
nebo sídliště Písečná.  
Tel. 732 408 458

REALITY PRONÁJEM

 Pronajmu garáž Písečná-P8   
tel: 603887643.

NÁKUP – PRODEJ

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

 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY. Přijedu. 721442860

 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

KRÁSA

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

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

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

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

 Masáže v Čimicích-masáž zad 
a šíje, nohou i rukou, možnost 
dárkového poukazu.  
Tel: 737 807 043  
www.masaze-cimice.cz

NABÍDKA PRÁCE

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

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

 PŘIJMEME nočního vrátného  
do krytých garáží v Bohnicích 
vytápěná vrátnice v budově jen  
8 služeb a 1 víkend za měsíc  
10000 čistého na živnost. list info. 
tel  283852829, 602123958  
nebo mail g2.garaze@seznam.cz

PLACENÁ INZERCE

CENY JIŽ OD 250 Kč www.sys-data.com
RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
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Inzerce

Vstupné200 Kč

18. ledna 2023

9.00-13.00
Skautská klubovna

Dolákova 853/3a, Praha 8

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

Omezený počet, prosíme o včasné přihlášení

Lednové vaření
s Bárou 

uvádí

Úsporné recepty pro rodiče s dětmi.

Rady a tipy k neplýtvání, skladování a recyklaci

V kurzu budou pro účastníky vytvořená skripta s obsahem kurzu, 

recepty a prostorem na poznámky.

Co si uvaříme, to si také sníme

• !)an Jakub Ryba
česká mše vánoční

vystupují: sólisté, t.audebníci a sbor Má Ta 

(rezervace: vladislava.wildtova@praha8.cz, tel. 222 805 104) 

Vstup zdarma

8. ledna 2022 v 18:00 hod.

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

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

HODINÁŘ - SBĚRATEL 
KOUPÍ veškeré 

hodinky na ruku, 
kapesní, na krk, 

hodiny a vše po hodináři.
Slušné a seriozní jednání.

Tel. 777 311 101

PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA Firma

s 20 letou
tradicí

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

605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd   1 25.10.2021   9:38

Květinářství

kamenný obchod 150m od stanice metra Palmovka

Kotlaska 1046/6, Praha 8

+420 773 466 906

inekvitko facebook.com/inekvitko

kvetinarstvi@inekvitko.cz

@

Po-Pá:9:00-19:00, So:9:00-12:00

Vyrobíme vám dušičkové
a adventní věnce podle
vašeho přání

PLACENÁ INZERCE
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Sport

KRÁTCE
Tenisové haly na Ládví

Dobrá zpráva pro všechny milov-
níky tenisu. Na tenisových kur-
tech Tenis Ládví je k dispozici 

celkem osm krytých antukových 
dvorců pro veřejnost. Ceny 
začínají již od 299 korun za kurt 
za hodinu. Pro rezervaci nebo 
více informací můžete využít 
webové stránky www.tenisladvi.
cz nebo zavolat přímo na recepci 
na 604 698 500.

Veřejné bruslení
Milovníci bruslení mohou na 
území osmého obvodu využít tří 
veřejných kluzišť. To největší 
najdou u Základní školy Glowac-
kého na bohnickém sídlišti, další 
pak u Löwitova mlýna pod 
Libeňským zámkem a v areálu 
Koupaliště Ládví. K dispozici jsou 
půjčovny bruslí i helem a také 
možnost nechat si brusle na-
brousit. (RED)

Desetiletý Jakub Douša hraje kriket už více než čtyři 
roky. Žák Základní školy Palmovka se s tímto 
v tuzemsku netradičním sportem dostal už do národní 
reprezentace. 
Díky Kriketové Akademii ČR si 
tento sport v posledních letech 
oblíbila celá řada dětí, které 
udělaly již takový pokrok, že 
září i na turnajích v zahraničí.

 Proč sis vybral právě tento 
sport? Děláš ještě nějaké další?
Hraju fotbal třikrát týdně, a to 
v pondělí, ve středu a v pátek. 
A do školy přijeli nabídnout 
tento kroužek, který se koná 
v úterý. Takže mi to časově 
vyhovovalo. 

 Za jaký klub fotbal hraješ?
Teď za vysočanskou Pragovku. 
Od čtyř let jsem hrál za Meteor, 
ale z klubu jsem nakonec 
odešel.

 Co tě na kriketu nejvíce baví?
Hrát si s malým míčem, házet 
a také krásný pocit, když napálíš 

míč. Mám rád celý tým, který 
funguje, našel jsem si v něm 
kamarády.

 Co je pro úspěch v kriketu 
nejdůležitější?
Velká trpělivost, musíš si věřit 
a obrovsky se soustředit.

 Dají se kriketové zápasy 
sledovat v televizi?
To se koukám spíše na fotbal, 
kriket v televizi bohužel příliš 
nedávají.

 V listopadu tě kriketová 
akademie vybrala, abys jako 
kapitán národního juniorského 
týmu reprezentoval Českou 
republiku na mistrovství 
v Bělehradě. Jak se ti to líbilo?
Moc jsem si to užil. Konečně 
jsme hráli i proti jiným týmům, 
v nich byli i starší hráči, takže to 

byla velká zkušenost. Příští rok 
v březnu se mistrovství koná 
v Maďarsku. 

 Příbuzné a obecně populárněj-
ší sporty jako softbal či basebal 
tě nelákají? 
Ani ne. Softbal hrál můj tatínek, 
mě baví kriket. Ale zatím se 
nechci zaměřit na fotbal či 

kriket, záleží na tom, co mě 
bude více bavit nebo kde budu 
mít lepší výsledky.

 Co bys chtěl dokázat?
Reprezentovat Českou republi-
ku. Oba dědové či strejda mě od 
kriketu zrazovali. Že je to hroz-
nej sport, nikdo ho nezná. A teď 
jsem letěl do Bělehradu. (TK)

ROZHOVOR

Skvělý pocit, když napálíš 
míček, říká mladý hráč kriketu 

 Základem úspěchu je velké soustředění, říká Jakub Douša

Turnaj čtyřher pro seniory
Na tenisových kurtech v Ládví se 12. listopadu uskutečnil tradiční turnaj 
čtyřher pro seniory. Účast byla vysoká, celkem se sešlo 13 dvojic, tedy  
26 tenistů. K vidění bylo mnoho hezkých zápasů a i hráči si turnaj velmi 
užili. Na třetím místě se umístila dvojice Lang–Kocourek, na místě 
druhém duo Blahovec–Ksandrová a vítězi se stali hráči Pleticha–Hašek. 
Všem hráčům děkujeme za účast a těšíme se na další seniorský turnaj, 
který se bude konat v dubnu příštího roku. Předávání cen se za radnici 
Prahy 8 zúčastnil předseda Komise pro sport a grantovou politiku Jan 
Štorek (ANO). (RED)
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První říjnový víkend se 
konalo v Brně Mistrovství 
ČR ve sportovním 
aerobiku a fitness týmech 
a náš kobyliský klub opět 
zářil na plné čáře. 

V nejprestižnější kategorii 
dospělých žen získala svůj 
vůbec první republikový titul 
v této věkové kategorii Viktorie 
Prokopová z Fitness Center Báry 
a Hanky Šulcové. Předvedla 
nádhernou choreografii, i přes 
to, že těsně před tímto závodem 
bojovala s těžkou angínou, 
a právem si tak zasloužila dlou-
hý aplaus publika v kampusu 
Fakulty sportovních studií 
Masarykovy univerzity v Brně, 
kde se mistrovství konalo.

MIMOŘÁDNÉ VÝKONY
Letos poprvé se na mistrovství 
ČR představila nová věková 
kategorie Youth, která je určena 
závodníkům ve věku 15 až 17 
let. Ve skvěle obsazeném star-
tovním poli tak zlato v kategorii 
žen vybojovala Nikol Ullrichová 
z Fitness Center Báry a Hanky 
Šulcové. Ze stejného klubu jsou 
i nové mistryně republiky v ka-
tegorii dua Johana Vodičková 
a Viktorie Hejlová i zlaté trio 
Nikol Ullrichová, Viktorie Čedí-
ková a Aneta Bedrnová, která je 
hostující závodnicí z domácích 
Poděbrad.

„Fakt, že naše závodnice 
dokázaly mimo jiné úspěchy 
obsadit přední příčku hned 
v celé jedné věkové kategorii, 
jsem si neuvědomila až do 
momentu, kdy to zmínil repor-
tér z České televize. Je to nesku-
tečná věc, ojedinělá, ještě nikdy 
se toto nikomu ve sportovní 
historii nepodařilo. Letošní 
mistrovství bylo opravdu jako 
splněný sen. Všem našim závod-
nicím děkuji za jejich předvede-
né výkony, byl to opravdu 
zážitek. Jsme na ně všichni 
trenéři moc pyšní, neboť žádná 
ze závodnic, oproti konkurenci, 
netrénuje víc než třikrát týdně, 
a přesto mají neskutečné vý-
sledky,“ řekla Bára Ptáčková, 
hlavní trenérka a choreografka 

klubu Fitness Center Báry 
a Hanky Šulcových, působící již 
přes 30 let v tělocvičnách ZŠ 
Burešova. 

SKVĚLÁ PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Rekord v počtu zlatých dokonce 
dvojmedailí opět zdvojnásobila 
zmiňovaná Nikol Ullrichová. 
„Soutěžím odmala v kategorii 
jednotlivců a v kategorii trií 
a mám to obrovské štěstí, že 
tento zlatý double jsem získala 
na MČR letos již popáté,“ s ra-
dostí sděluje Nikol Ullrichová, 
která se stejně jako její klubové 
kolegyně v té době chystala na 
mistrovství světa. „Nikolka je 
jedno z dětí, které si vedeme již 
od školkového věku, chodila do 
našich všestranných kurzů pro 
děti od čtyř let, následně do 
přípravky, kde si ji v jejich sedmi 
letech vyhlídla hlavní trenérka 
a jako budoucí sportovní naději 
přeřadila do závodního oddílu,“ 
doplňuje Hanka Šulcová, ve-
doucí všestranných kurzů pro 
předškolní a školní děti, kterým 
se v klubu metodicky věnuje. 

Mimo výše zmíněné závodni-
ce klub zazářil i v mladších 

kategoriích, kde se mistryněmi 
republiky staly v triu Agáta 
Veselá, Matylda Boháčová, 
Aneta Hubnerová a v duu Anto-
nie Němcová a Sofie Glaserová. 
Poslední zlato do sbírky přidal 
juniorský fitness tým (Dvořáko-

vá, Capůrková, Šmídová V., 
Šmídová N., Kovaříková, Šroub-
ková, Vávrová). Celkem klub 
získal osm zlatých, tři stříbrné 
a čtyři bronzové medaile.

Hana Šulcová

KOBYLISY

Trenérky aerobiku přepsaly historii

  Fenomenální klub z Kobylis ovládl i světový šampionát

Přehled výsledků z MS
  Mistrovství světa se konalo začátkem listopadu v Ostravě a pro klub 

z Kobylis se opět nemožné stalo skutečností.
  V nejprestižnějších a nejnabitějších kategoriích jednotlivkyň si odnes-

ly vysněný titul hned tři svěřenkyně Báry Ptáčkové, a to Mia Konvič-
ková (11 až 12 let), Nikol Ullrichová (15 až 17 let) a doslova královnou 
aerobiku se stala v dospělé kategorii Viktorie Prokopová. Situace, kdy 
tři zlata z nenáročnější kategorie jdou do jednoho jediného klubu, je 
fenomén, který ve světě aerobiku nemá obdoby a tím výčet úspěchů 
tohoto klubu sídlícího v ZŠ Burešova ještě nekončí.

  V kategorii trií braly zlato Ullrichová, Čedíková, Bedrnová (15 až 17 
let), Ullrichová, Makovská, Šlégrová (13 až 16 let). Na zlatý hattrick 
(zlato zároveň z MČR, ME a MS) dosáhl i juniorský fitness tým ve 
složení N. Šmídová, V. Šmídová, Dvořáková, Capůrková, Kováříková, 
Vávrová a Šroubková a nezaváhaly ani jejich mladší kolegyně a zlato 
dovezly též (Kafková, Němcová, Fořtová, Pipasová, Vaňková, Mere-
nusová a Kadlečková).

  Celkem klub přivezl sedm zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou, 
stal se tak nejúspěšnějším klubem celého mistrovství.

Poděkování patří Praze 8 za podporu, všem rodičům a všem trenérkám 
za jejich trpělivou, profesionální a metodickou práci s dětmi a mládeží.     
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Zdravotní a sociální péče–CAP Program na leden 2023

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

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  9. 1. od 10:00  TVOŘIVÁ DÍLNIČKA s J. Chybovou
  9. 1. od 13:30  OZVĚNY 48. EKOFILMU – Komentované projekce filmů 

s ekologickou tématikou 1. část. Uvádí RNDr. M. Štulc
  19. 1. od 13:30  Švýcarsko – co jste o této zemi ještě neslyšeli nebo co jste 

slyšeli a není pravda. Osobní zážitky vám bude vyprávět J. Kříž, který žil ve 
Švýcarsku 32 let.

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

  27. 1. od 8:30  PATCHWORK s Mgr. S. Kyselovou (materiál zajištěn)

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
  4. 1. od 13:30  Bingo – společenská hra (vede I. Košťálová  a J. Hrubá)
  5. 1. od 10:00  Korálková dílnička (vede Ing. B. Rošická)
  10. 1. od 11:00  Trénink paměti (vede PhDr. Z. Pavlíková) 
  11. 1. od 13:30  Klubové setkání – společenské hry
  12. 1. od  8:00  Patchworková dílnička  

(vede Mgr. S. Kyselová) – materiál zajištěn 
  12. 1. od 10:00  Poradenský servis – Jak sepsat závěť, darování 

a dědictví (konzultant JUDr. Z. Kohoutová)
  13. 1. od 11:00  Výtvarná dílnička – malování akrylovými barvami  

(vede A. Gaislerová)
  16. 1. od 13:30  Posezení s harmonikou (hraje a zpívá V. Kyselová)
  17. 1. od 11:00  Pozitivní myšlení (přednáší L. Francírková)
  18. 1. od 13:30  Bingo – společenská hra (vede I. Košťálová a J. Hrubá)
  19. 1. od 9:30  Floristika pro potěšení (vede J. Huňková) 
  23. 1. od 13:30  Cestopisná přednáška – Izrael (přednáší Ing. I. Mikulcová)
  24. 1. od 11:00  Trénink paměti (vede PhDr. Z. Pavlíková)
  25. 1. od 13:30  Klubové setkání – společenské hry
  26. 1. od 10:00  Háčkování a pletení (vede J. Novotná)
  26. 1. od 10:00  Nítěná grafika (vede J. Chybová)
  26. 1. od 13:30  Cestopisná přednáška – Japonsko  

(přednáší RNDr. B. Trnková)
  27. 1. od 11:00  Výtvarná dílnička – malování akrylovými barvami  

(vede A. Gaislerová)
  30. 1. od 9:00  Qulling (vede J. Hrubá)

ÚTERÝ
  10:00-11:00 Cvičení na židlích 

(vede J. Hodinová) – 17. a 31. 1.

SPECIÁLNÍ PROGRAM  
  6. 1. od 10:00 Výtvarná dílnička 

– malování akrylovými barvami 
(vede A. Gaislerová)

  10. 1. od 10:00 Historická hudební 
procházka po Václaváku  
s Mgr. Lukášem Tremlem

  11. 1. od 10:00 Malování s Ingrid 
Vostrou podle světových malířů 
,,Barevné čtverce“

  16. 1. od 10:00 Výtvarka  
(vede J. Hodinová a M. Lustyková)

  18. 1. od 13:30 Cestopisná přednáška 
– Izrael (přednáší Ing. I. Mikulcová)

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

  23. 1 od 10:00 Reminiscenční 
setkání s Mgr. V. Ludkovou

  24. 1. od 10:00 Hudební šálek 
kávy – povídání s Mgr. Lukášem 
Tremlem

  25. 1. od 10:00 Tvořivá dílna  
(vede J. Chybová)

  25. 1. od 13:30 Zpívání pro radost 
(vede J. Hodinová a M. Lustyková)

  30. 1. od 11:00 Pozitivní myšlení 
(vede L. Francírková)

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

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

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Burešova
CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

CAP  
Křižíkova

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

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

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

Informace: Kateřina Ondrušová, email: katerina.ondrusova@praha8.cz, telefon: 222 805 186

19. ledna 2023, 18:00 

Lubomír Brabec
Putování po Antark�dě
cestopisný večer s hudbou

Jeden z nejvýznamnějších koncertních kytaristů současnos� 
představí svůj úspěšný projekt - virtuózní umění spojené 
s videoprojekcí z jeho cest po Antark�dě.

Vstupné 50 Kč.

  Křižíkova 50, úterý a čtvrtek od 13:30 do 16:30 
  Bulovka 10, každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 
  Burešova 12, pondělí a středa 13:30 do 16:30

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

  Hudební odpoledne s Mgr. 
Václavem Vomáčkou „Vzpomínka 
na Oldřicha Nového“ od 14:00 
12. 1.  KS Křižíkova 
16. 1.  KS Burešova 
19. 1.  KS Bulovka

  Hudební odpoledne s paní Miluší 
Beranovou od 14:00 
9. a 23. 1.  KS Burešova

  Bingo – společenská hra od 14:00 
30. 1.  KS Burešova

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

divadlokh.cz
Rezervace a prodej na:

18.1. 2023 v 19.00
v Divadle Karla Hackera

S IVANOU ANDRLOVOU

divadlokh.cz

HVĚZDNÝ VEČER

Vstupné: 
200 Kč/ 150 Kč

7.1. 2023 v 18:00

Vstupenky na:
divadlokh.cz
284 681 103

Lednová doplňovačka

Na vylosované výherce opět čekají kvalitní knižní ceny.  
Znění tajenky posílejte do 10. ledna 2023  
na známý e-mail: vladimíra.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní E. K. a pánové L. J. a J. V. 
Gratulujeme.

1 2 3

4 5 6

Mezigenerační luštění pro děti
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čekají z rukou  
místostarostky Vladimíry Ludkové (ODS) knižní ceny.  
Tajenka z minulého čísla: Vánoce.  
Výherci z minulého čísla:  B. K., F. Š. a L. H. Blahopřejeme.

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.  
Tak zněla tajenka doplňovačky z předchozího vydání Osmičky. 
Tajenkou z aktuálního čísla je začátek názvu nového radničního 
projektu (…pro rodinu o rodině).

drahý kámen

sahat

osten

proradný

kosmická loď

hojit

záda

nářadí

řeč

1

2

3

4

5

6
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Inzerce

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

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

20. a 21. března 2023
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Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými 
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

Městská část Praha 8 
vás zve na výstavu

MARIONETY Z KOBYLIS
pořádanou k 110. výročí založení divadla Jiskra

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

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

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

FN Bulovka ukončí 
od 12. 12. 2022 až do odvolání 
noční pohotovostní provoz 
lékárny. 
Provozní doba lékárny bude 
PO–NE 7.00–20.00 hod.

FN Bulovka
Praha 8

FN Motol
Praha 5

EUC
Plaňanská, Praha 10

EUC
Šustova, Praha 11

Dr. Max
Vítězné nám., Praha 6

Noční pohotovostní služba lékárny FN Bulovka bude dočasně zrušena

FN Thomayerova
Praha 4

 Nem. Na Františku
 Praha 1

BENU
Fr. Křížka, Praha 7

 U sv. Ludmily
Belgická, Praha 2

Nabídka
pražských
lékáren, kde
funguje
NONSTOP
provoz

INZERCI MŮŽETE OBJEDNÁVAT  
na tel.: 222 805 112
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Servis / Inzerce

Velkoobjemové kontejnery
Lokalita Datum Čas
Brandýská x Ke Hřišti 2. 1. 2023 14:00–18:00
Braunerova x Konšelská 2. 1. 2023 15:00–19:00
Burešova 3. 1. 2023 13:00–17:00
Štorchova 3. 1. 2023 14:00–18:00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou 3. 1. 2023 15:00–19:00
Podhajská pole 4. 1. 2023 14:00–18:00
Drahorádova 4. 1. 2023 15:00–19:00
Pivovarnická x Na Rokytce 5. 1. 2023 13:00–17:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 5. 1. 2023 14:00–18:00
Dolákova x Hackerova x Kusého 6. 1. 2023 13:00–17:00
Libišská 6. 1. 2023 14:00–18:00
K Haltýři x Velká skála 6. 1. 2023 15:00–19:00
Křivenická x Čimická 7. 1. 2023 8:00–12:00
Štorchova 7. 1. 2023 9:00–13:00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 7. 1. 2023 10:00–14:00
Hnězdenská x Olštýnská 9. 1. 2023 13:00–17:00
Hlivická 9. 1. 2023 14:00–18:00
Štorchova 10. 1. 2023 14:00–18:00
Havránkova x Šimůnkova 10. 1. 2023 15:00–19:00
Turská x K Větrolamu 11. 1. 2023 13:00–17:00
Mazurská 11. 1. 2023 14:00–18:00
Třebenická x Sebuzínská 11. 1. 2023 15:00–19:00
Třeboradická x Košťálkova 12. 1. 2023 14:00–18:00
Kubišova x S. K. Neumanna 12. 1. 2023 15:00–19:00
Přemyšlenská x Chaberská 13. 1. 2023 14:00–18:00
Ke Stírce x Na Stírce 13. 1. 2023 15:00–19:00
Na Vartě 13. 1. 2023 13:00–17:00
Štorchova 14. 1. 2023 8:00–12:00
Valčíkova x Na Truhlářce 14. 1. 2023 9:00–13:00
Štěpničná 14. 1. 2023 10:00–14:00
Frýdlantská 16. 1. 2023 13:00–17:00
V Nových Bohnicích x K Farkám 16. 1. 2023 14:00–18:00
Na Pěšinách x Pod Statky 17. 1. 2023 13:00–17:00
Štorchova 17. 1. 2023 14:00–18:00
K Mlýnu x Chorušická 18. 1. 2023 13:00–17:00
Střížkovská 64 18. 1. 2023 14:00–18:00
V Zahradách x Na Sypkém 18. 1. 2023 15:00–19:00
Zhořelecká, parkoviště Albert 19. 1. 2023 14:00–18:00
Pakoměřická x Březiněveská 19. 1. 2023 15:00–19:00
Pekařova x Jestřebická 20. 1. 2023 13:00–17:00
Kubíkova 20. 1. 2023 14:00–18:00
U Pekařky 20. 1. 2023 15:00–19:00
Štorchova 21. 1. 2023 8:00–12:00
Nekvasilova 21. 1. 2023 9:00–13:00
Na Žertvách x Vacínova 21. 1. 2023 10:00–14:00
Kurkova 23. 1. 2023 13:00–17:00
Kandertova x Lindnerova 23. 1. 2023 14:00–18:00
U Sluncové x Za Invalidovnou 24. 1. 2023 13:00–17:00
Štorchova 24. 1. 2023 14:00–18:00
Kašparovo náměstí 25. 1. 2023 13:00–17:00
Písečná x Na Šutce 25. 1. 2023 14:00–18:00
Tanvaldská 1 25. 1. 2023 15:00–19:00
Chaberská x Líbeznická 26. 1. 2023 13:00–17:00
Pernerova x Sovova 26. 1. 2023 14:00–18:00
Mazurská 27. 1. 2023 13:00–17:00
Řešovská x Zelenohorská 27. 1. 2023 14:00–18:00
Pod Labuťkou x Prosecká 27. 1. 2023 15:00–19:00
Roudnická 28. 1. 2023 8:00–12:00
Štorchova 28. 1. 2023 9:00–13:00
Stejskalova x U Rokytky 28. 1. 2023 10:00–14:00
Dolejškova x U Slovanky 30. 1. 2023 13:00–17:00
V Zámcích (u domu 51/64) 30. 1. 2023 14:00–18:00
Hnězdenská x Olštýnská 31. 1. 2023 13:00–17:00
Štorchova 31. 1. 2023 14:00–18:00

21. 1. 2023 v 10 hodin

O PYŠNÉ ŽIRAFĚ

Vstupné 100 Kč

divadlokh.cz
Rezervace na:

284 681 103
Hraje Divadýlko Matýsek

TANEÈNÍ
KD Ládví

pro mládež i dospìlé

www.plaminek.cz

MERIDIAN
Č E S K O - B R I T S K Á   Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Zavedené prostředí mezinárodní školy

Dvojjazyčnou (bilingvní) výuku již od 1. třídy

Nižší počet žáků ve třídě

+420 778 554 774

info@skolameridian.cz 

Kontaktujte nás :

Frýdlantská 1350/1, Kobylisy, Praha

www.skolameridian.cz
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Společenská rubrika

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

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

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

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

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

Leden 2023

 Dne 1. 1. oslaví 89 let pan 
Ctibor Vrbický a dne 17. 1. 
oslaví 89 let paní Hana Vrbická. 
Všechno nejlepší, hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let 
přejí synové Pavel a Petr s rodi-
nami, neteř Hanka s rodinou. 

Duben 2022
 Sudová Dorota

Květen 2022

 Kabylová Antonie

 Racek Šimon

Červenec 2022

 Maříková Viktorie

Srpen 2022
 Přibyl David
 Vícen Gabriela

Září 2022
 Jandová Isabel

Říjen 2022

 Doležal Otto Vilém
 Hodboď Jonáš
 Kraus Marek
 Melichar Kryštof
 Prokšan Maxmilián 
 
 

 Valdmanová Ella

 Vaněk Sebastian

 Vosátka Tobiáš 

Listopad 2022

  Kadeřábek  
Maxmilián

 Prokeš Antonín 
 
 
 
 
 
 

Nově narozené děti Jubilea

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych alespoň touto 
cestou poděkovat těm nezná-
mým kolemjdoucím, kteří ve 
večerních hodinách  
29. listopadu 2022 na auto-
busové zastávce Metro Koby-
lisy okamžitě zahájenou 
resuscitací zásadním způso-
bem přispěli k záchraně 
mého života. Vážení nezná-
mí, děkuji vám za vaši nezišt-
nou pomoc a věřím, že se 
k vám toto mé poděkování 
dostane.

Vlasta Šachová, Čimice

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

Den na tržišti
Život obyvatel středověké Wrocławi
16. 11. 2022 – 3. 9. 2023
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 www.muzeumprahy.cz
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Inzerce

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

2023

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Vstupné za představení LD Jiskra 70 Kč, za ostatní představení 100 Kč. Dopolední představení jsou určena školám a účast na nich je možná při předchozí 
telefonické nebo e-mailové dohodě.

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

LEDEN

07/01 so
18:00 

08/01 ne
19:00 

18/01 st
19:00 

23/01 po
19:00 

25/01 st
19:00 

LEXIKON SVĚTA, Myšlenkou této inscenace 
je představit divákům výběr z nejlepších klasických 
pantomimických etud z dílny největších mistrů tohoto 
oboru, to vše v jemné symbióze s hudebním kytarovým 
podtextem. Kytara: Lukáš Sommer, pantomima: Vojtěch 
Svoboda. Vstupné 150/100 Kč.

PAVILON 13., Hra o tom, co je vlastně normální 
a jak tenká je hranice mezi duševním zdravím a duševní 
nemocí. Hraje: Divadlo POSUN, režie: Adéla Víchová. 
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 250 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER S IVANOU 
ANDRLOVOU, večerem se známou herečkou  
a dabérkou provází Jiří Vaníček. Vstupné 200/150 Kč.

KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY … 
A NEBO TAK. Pronájem otevřený veřejnosti. 
Vstupné 150 Kč.

Ch. Condomin: ROZMARNÝ DUCH. 
Líbezná anglická duchařská komedie o tom, 
že není radno zahrávat si s okultními vědami. 
Hraje Divadlo Okko. Pronájem otevřený veřejnosti.  
Vstupné 250 Kč/200 Kč.

08/01  ne 
10:00

15/01  ne 
10:00

19/01   čt 
9:00;10:30; 
14:00 

20/01  pá 
9:00; 10:30; 
14.00

21/01  so 
10:00

22/01  ne 
10:00

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA, klasická 
marionetová pohádka. Od 4 let. Hraje LD Jiskra.

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA, klasická 
marionetová pohádka. Od 4 let. Hraje LD Jiskra.

O PYŠNÉ ŽIRAFĚ. Příběh o tom, že kdo se nad 
jiné povyšuje, často zůstává úplně sám... Hraje Divadlo 
Matýsek. Od 3 let.

O PYŠNÉ ŽIRAFĚ. Příběh o tom, že kdo se nad 
jiné povyšuje, často zůstává úplně sám... Hraje Divadlo 
Matýsek. Od 3 let.

O PYŠNÉ ŽIRAFĚ. Příběh o tom, že kdo se nad 
jiné povyšuje, často zůstává úplně sám... Hraje Divadlo 
Matýsek. Od 3 let.

O LOUPEŽNÍKOVI RUMCAJSOVI, 
klasická marionetová pohádka. Od 4 let. Hraje LD Jiskra.

POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ, Známé téma 
trochu jinak. Z Jiráska nebude chybět nic, ale možná 
bude něco navíc…Hraje studio Dell Arte, České 
Budějovice. Od 6 let.

POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ, Známé téma 
trochu jinak. Z Jiráska nebude chybět nic, ale možná 
bude něco navíc…Hraje studio Dell Arte, České 
Budějovice. Od 6 let.

POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ, Známé téma 
trochu jinak. Z Jiráska nebude chybět nic, ale možná 
bude něco navíc…Hraje studio Dell Arte, České 
Budějovice. Od 6 let.

O LOUPEŽNÍKOVI RUMCAJSOVI, 
klasická marionetová pohádka. Od 4 let.Hraje LD Jiskra.

26/01   čt 
9:00; 10:30;
14:00 

27/01  pá 
9:00; 10:30; 

28/01  so 
10:00

29/01  ne 
10:00

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

8. ledna, 15:00   Divadlo VšeMožno – O Smolíčkovi aneb E�keta v divadle, představení pro dě�. Vstupné 90 Kč
Jdete poprvé do divadla? Tak to jste si vybrali správně. Prožijete to�ž nejen Smolíčkův příběh, ale také se z vás stane zkušený 
divadelní divák.

11. ledna, 18:00   Sokol Libeň - loutkové představeni. Vstup volný.

16. ledna, 19:30   Divadlo VšeMožno – Tož Welzl, představení pro dospělé. Vstupné 220 Kč
Jan Eskymo Welzl byl český polárník, cestovatel, dobrodruh, lovec a náčelník eskymáků.
Inscenace kombinuje hrané a loutkové scény.

19. ledna, 18:00   Lubomír Brabec - Putování po Antark�dě,cestopisný večer s hudbou. Vstupné 50 Kč.
Známý kytarový virtuos vás provede krajinou věčného ledu, své vyprávění doplní originálními fotografiemi a podmanivou hudbou. 

21. ledna, 10:00   Divadlo VšeMožno – Perníkomat aneb Je to na vás, představení pro dě�.Vstupné 90 Kč.
Dobře, dobře, tohle známe. Jeníček, Mařenka, ježibaba… Všichni víme, jak to dopadne. Ale my do téhle rovnice přidáme jednu 
neznámou - vás. Jaký bude výsledek?

29. ledna, 14:00    „Po stopách Zmizelé Libně s fotografiemi Václava Chocholy“,komentovaná procházka. Vstup volný.
Připomínka slavného libeňského fotografa při příležitos� 100. Výročí jeho narození, sraz před Libeňským světem. 

Program leden 2023

Otevřeno středa 13:00 – 18:00, ostatní všední dny na základě objednání.
Kontakt: Kateřina Ondrušová, email: katerina.ondrusova@praha8.cz, telefon: 222 805 186
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Nový rok a leden obecně je plný přesvědčení  
a plánů o tom, jak budeme striktně dodržovat naše 
předsevzetí. Jak zhubneme, jak přestaneme kouřit,  
jak omezíme čas strávený na mobilu a sociálních sítích, 
jak budeme víc chodit do přírody...

Někomu to vydrží pár dnů, 
někomu pár týdnů, měsíců 
a u mnohých zůstane jen u přá-
ní. Já si roky žádná předsevzetí 
nedávám, především proto, 
abych nezažil zklamání z neú-
spěchu. Ale letos jedno předse-
vzetí mám, i když to není před-
sevzetí v tom správném smyslu 
slova. Jedná se totiž o slib, že 
v roce 2023 vyjde Kuchařka 
jižní Moravy. Vy, co mou práci 
sledujete, asi víte, že se v tomto 
případě bude jednat již o mou 
třetí knihu.

A právě díky práci na jihomo-
ravské kuchařce jsem přišel na 
mnoho úžasných, skoro až 
zapomenutých receptů, o které 
bych se s vámi rád v průběhu 
tohoto roku podělil.

A tím prvním receptem jsou 
béleše.

Béleše či báleše jsou vlastně 
takové kynuté placky moravské 
kuchyně. Řekněme něco jako 
běžné pečivo z jednoduchého 
kynutého těsta, pečené nasucho 
na plotně. Béleše se daly použít 
skoro ke všemu, prostě jako 

rohlík. Se zavařeninou, s tvaro-
hem, ale taky k masu, k zelí 
nebo k polévce.

Kdybych to měl k něčemu 
přirovnat, tak béleše jsou něco 
mezi langošem a bavorskými 
vdolečky. Jsou to placky, které 
potřebují vlastně jen trochu 
mouky a droždí, času, tepla 
a práce. Dají se opékat na sucho 
na kamnech nebo na pánvi, ale 

stejně tak se mohou usmažit. 
Béleše jsou placaté, mají důlek 
uprostřed, a tak snadno pojmou 
tekutou zavařeninu, měkký 
tvaroh, zakysanou smetanu, 
nebo třeba dušené zelí. Já osob-
ně mám rád ještě teplé béleše 
s máslem a třeba plátkem kvalit-
ní šunky.

Radek Pálka 

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Zapomenuté 
moravské béleše

  Béleše lze použít ke slaným i sladkým pokrmům

Moravské béleše

SUROVINY NA JEDNU DÁVKU  
(cca 20 kusů):

NA TĚSTO:
  500 g polohrubé mouky
  250 ml mléka
  1/2 kostky droždí
  1 lžíce cukru moučka
  2 žloutky
  velká špetka soli

NA DOKONČENÍ:
  mouka na posypání pracovní 

plochy
  sádlo nebo máslo na potření
  zavařenina, tvaroh, strouhaný 

tvaroh, povidla, mletý mák 
a další dobroty na dochucení

POSTUP PŘÍPRAVY:
Mléko trochu ohřejte, aby bylo 
vlažné. Do jeho poloviny 
rozdrobte droždí, přidejte cukr, 
lžíci mouky, rozmíchejte a ne-
chte 5 až 10 minut zpěnit, tedy 
vzejít kvásek. 
Do mísy dejte mouku, přidejte 
žloutky a sůl. Vlijte kvásek, 
promíchejte a za postupného 
přilévání i zbytku vlažného 
mléka vypracujte vařečkou 
těsto, které je hebké, měkké 
a skoro nelepivé. Nebojte se 

práce a pořádně těstu dejte 
zabrat, čím víc, tím líp. Případně 
vše svěřte kuchyňskému robo-
tu, který hebké těsto vypracuje 
během pěti minut.
Vál důkladně poprašte moukou. 
Ještě nevykynuté těsto vykra-
jujte lžící a tyto bochánky 
pokládejte na připravený vál. 
Teprve teď nechte kousky těsta 
20 až 30 minut vykynout, až 
kousky na vále zdvojnásobí svůj 
objem.
Nyní rozehřejte plotýnku nebo 
suchou litinovou pánev. Vyky-
nuté kousky těsta konečky 
prstů vytvarujte tak, že těsto 
roztlačíte ze středu směrem 
k okrajům a vytvoříte vdolek 
s důlkem uprostřed a silnějšími 
okraji. 
Měl by mít zhruba velikost 
dlaně. Tyto placky pokládejte 
do suché pánve nebo na plotýn-
ku a pečte nasucho asi tři minu-
ty po každé straně, dokud 
povrch zřetelně nezezlátne. 
Ještě teplé béleše potřete 
rozpuštěným sádlem nebo 
máslem a udržujte v teple. 
Pak už je to jen na vás, s čím si je 
dáte. Se zavařeninou, tvaro-
hem, zakysanou smetanou, 
dušeným zelím či k polévce, 
tedy jak je libo.
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Zábava

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 10. ledna 2023 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 182 00 Praha 8. 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní kontakt. 

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudokuV tajence najdete dokončení citátu ruského symbolistického básníka  
a překladatele Konstantina Dmitrijeviče Balmonta,  
od jehož úmrtí v prosinci uplyne 80 let.
„Láska je jen obal citů, jejich pozlátko…“

Správné znění tajenky z minulého čísla,  
citát amerického spisovatele Kurta Vonneguta.  
Kouření je jediný čestný způsob sebevraždy.

Výherci, kteří obdrží knihu Jitky Neradové  
Statečnost je ženského rodu, jsou:
  Oldřiška Podzemská, Libeň
  Jan Topercer, Troja
  Marie Čermáková, Bohnice

3 výherci opět obdrží knihu  Jitky Neradové  
Statečnost je ženského rodu
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Inzerce

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

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

17:30 do 19:00 hod. 

Poruchy příjmu potravin
 přednášející odborník z Centra Anabell
 Křižíkova 50, Praha 8, bezbariérový klubový prostor Centra aktivizačních programů SOS Praha 8

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

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

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

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

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

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

17/1

23/2

21/3

20/4

16/5

15/6

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

Podvečery
pro rodinu
o rodině

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

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

2023


