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Hospodský: Zájem
Masopust bude.
Libeňská zeď připomene
o rozvoz jídla mě zklamal Skromný, ale také v Libni hrdinné parašutisty

FARMÁŘSKÉ
TRHY
V BOHNICÍCH ČASTĚJI,
V KARLÍNĚ S NOVINKOU
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Inzerce

Karlibeňská masopustní pátračka
pro rodiny s dětmi .

Trasa : Libeňský zámek – Invalidovna – Karlínské náměstí (i její část)
Drobná odměna v cíli . Doprovodná soutěžpro děti
- malování masopustních postav.

V sobotu 6. 2. 2021 doporučujeme vyrazit
v maskách a kostýmech a navštívit speciální
masopustní farmářské trhy, které budou
od 10 do 18 hodin na Karlínském náměstí .
Akce je zdarma.
Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými
opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví .
w w w.k arlinskespektrum.cz
Městská část
Praha 8
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Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
tento úvodník nemohu zahájit jinak, než že mne začátek očkovací operace v naší zemi těžce zklamal. Nejenže je málo vakcín, ale absentuje
systém, celá akce zatím probíhá chaoticky. Praha 8 zřídila několik linek,
na kterých naše dámy obětavě pomáhají seniorům s registrací k očkování, sami máme už více než týden připravené očkovací místo v Gerontocentru, ale v době psaní tohoto článku (19. 1. pozn. aut.) nemáme to
potřebné razítko.
Přesto se snažím věřit, že přes všechny problémy, které podobná obří
logistická akce přináší, dokáže náš stát celou operaci co nejrychleji
uskutečnit a vrátíme se po více než roce k nějakému normálnímu životu.
Musíme začít s obnovou po pandemii, děti se musí zase standardně
vzdělávat, začneme zase chodit do divadel a kin, potkávat se, diskutovat,
sportovat….
Máme za sebou rok, na který nezapomeneme, rok, ve kterém se ukázalo, jak vlastně křehký je náš před pandemií zdánlivě neotřesitelný svět.
A už víme, že v takových chvílích funguje jediné, umět si vzájemně pomoci, držet spolu a překonávat společně
všechny překážky.
Dovolím si vás poprosit, abychom
ještě několik týdnů vydrželi, ač
naprosto chápu, jak otravné toto
období je. Už však vidíme světlo
na konci toho předlouhého
tunelu.
Vydržme!

5 ZPRAVODAJSTVÍ
Zastupitelé žádají odstranění betonárky
z Karlína

S úctou k vám všem
Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8

16 KULTURA
V budovách radnice se v únoru můžete
těšit na dvě nové výstavy
6 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Palmovka má územní studii
projektu rozvoje
8 DOPRAVA
Cyklostezka na Rohanském ostrově
změní svůj povrch
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10 ČTENÁŘI PÍŠÍ...
... a radnice jim odpovídá
12 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Jaký máte názor na dobrovolné plošné
očkování proti nemoci covid-19?
24 SENIOŘI
Nabídka Center aktivizačních programů
29 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Osmičky otiskujeme několik pozvánek
na akce, jejichž konání závisí na rozhodnutí
státních orgánů o opatřeních souvisejících
s šířením koronaviru. Prosíme, sledujte stránky
www.praha8.cz, kde se dovíte aktuální informace,
zda se akce koná, či nikoli. Děkujeme.
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Zpravodajství
FARMÁŘSKÉ TRHY

Podpořte své
oblíbené prodejce
nnV loňském roce radnice
Prahy 8 zprovoznila hned
dva farmářské trhy. I přes
v podstatě celoroční restriktivní opatření si trhy na
Karlínském náměstí i u OC
Krakov na bohnickém sídlišti
našly své příznivce a pravidelné návštěvníky.
Především bohnické trhy si lidé
velmi oblíbili. „Navštěvujete je
v počtu, který vysoce předčil má
očekávání. Proto jsme trhy
u OC Krakov po krátké vánoční
pauze znovu spustili hned od
nového roku, a nyní je navíc
rozšiřujeme o další den,“ informovala předsedkyně komise pro
kulturu a volný čas Hana Novotná (TOP 09 + STAN). Počínaje
únorem se tak můžete na trzích
zastavit každé pondělí a středu
od 8 do 18 hodin. Veškeré informace o prodejcích najdete na
facebookových stránkách bohnické.farmarske.trhy nebo na
stejnojmenném instagramovém
profilu.

HANA NOVOTNÁ patří mezi pravidelné návštěvnice farmářských trhů.

V Karlíně po zimní přestávce
trhy startují 6. února tematickým
masopustním trhem, kde si
všichni úspěšní účastníci masopustní soutěže budou moci
vyzvednout svou výhru. V běžném provozu poté trhy poběží od
12. února každý pátek od 8 do
17 hodin. „Letos se ostatně jako

loni velmi těžko plánuje, ale
vězte, že na celý letošní rok pro
vás máme přichystáno spoustu
krásných akcí. Pokud tomu
aktuální situace bude nakloněna,
budeme vás o jejich konání vždy
s předstihem informovat. Již od
března ale spouštíme jednu
zajímavou komunitní aktivitu,

takzvaný sousedský stánek.
Rozhodli jsme se každý týden
poskytnout jeden stánek pro vás,
naše občany,“ sdělila Hana Novotná. O co jde? Na základě
pořadníku se budou prodejci
z vašich řad na stánku střídat se
svými výrobky, ať už napečete
domácí buchty, nebo přivezete
vlastnoručně vyrobené paštiky.
Zkrátka, aby se karlínské trhy
staly i vašimi trhy, místem, kde
nakoupíte vaše oblíbené produkty a kde se, až to bude zase možné, budeme všichni opět rádi
setkávat. Všechny aktuality
o Karlín Marketu naleznete na
facebookovém a instagramovém
profilu @karlinmarket.
„Jsem šťastná, že touto iniciativou můžeme podpořit pěstitele
a prodejce, kteří se vinou koronavirové krize dostali do potíží.
Současně jsme schopni vám,
občanům Prahy 8, usnadnit
přístup ke kvalitním produktům.
Kdy jindy než nyní dbát o to, co
dáváme svému tělu, abychom
letošní rok prožili ve zdraví,“
(tk)
dodala zastupitelka. 

ADMINISTRATIVA

Vodárenské firmy spustily společný
vyjadřovací portál, občané ušetří čas
nnPražské vodovody a kanalizace (PVK), provozovatel městské vodohospodářské infrastruktury, a její správce, Pražská
vodohospodářská společnost (PVS), spustily do ostrého provozu vyjadřovací portál, který umožňuje elektronickou formou podávat žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci
nebo také k činnostem nad již realizovanými vodovodními
a kanalizačními přípojkami.
„Hlavní výhodou vyjadřovacího
portálu je urychlení vyjádření
PVK a PVS. Žadatel již nemusí
žádat každou společnost samostatně, ale má možnost podat
jednu žádost z klidu svého
domova, kterou vyřídí obě
společnosti zároveň. Případná
komunikace s žadatelem probíhá pod jedním číslem jednacím

pomocí emailové adresy a formuláře. Není tedy nutné v případě chybně podané projektové
dokumentace evidovat nové
žádosti,“ uvedl garant projektu
za PVK Marek Červenka.
Služba je bezúplatná a splňuje
veškeré podmínky pro ochranu
osobních údajů. „Vyjádření, které
žadatel obdrží e-mailovou for-

mou, je opatřeno elektronickou
pečetí pro jednodušší komunikaci a důvěryhodnost se stavebními úřady,“ upřesnil.
V době současné koronakrize
také omezí možnost přenosu
nemoci, protože lidé se nebudou
díky vyjadřovacímu portálu
setkávat v uzavřených
prostorách.
Služba má i svůj finanční
a ekologický rámec na straně
PVK, PVS i žadatele. Odpadnou
například náklady na tisk projektové dokumentace. Obě
společnosti ročně vyřídí na
jedenáct tisíc žádostí, což činí
úsporu zhruba 18 tun papírů za
jeden rok.

Pomocí vyjadřovacího portálu
může žadatel podávat žádost
o vyjádření k jednotlivým fázím
stavebního řízení dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, předprojektové přípravě nebo k technickým žádostem nad již realizovanými vodovodními nebo
kanalizačními přípojkami. Více na
www.vyjadrovaciportal.cz.
Nadále sice existuje možnost
požádat o vyjádření písemnou
formou. Tyto žádosti však musí
být digitalizovány z důvodu
evidence do systému a možnosti
společného vyjádření, a proto
jejich příjem bude zpoplatněn.(red)
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ÚZEMNÍ ROZVOJ

Betonárka na Rohanský
ostrov nepatří, říká radnice
nnZastupitelé městské části Praha 8 schválili usnesení, kterým nesouhlasí s existencí komplexu „betonárny“ a souvisejících staveb, mimo jiné včetně dočasné obslužné účelové komunikace. Jde o dočasné stavby TBG Metrostav s.r.o.
v lokalitě Rohanský ostrov v Karlíně.
Zastupitelé Prahy 8 proto požadují, aby hlavní město Praha
nečinilo žádné kroky, které by
vedly k prodlužování stavebního
povolení, respektive prodlužování období pro dočasnou stavbu
a prodlužování nájemních smluv
na pozemky, kde se betonárka
a související stavby nachází.
„V takto progresivně se rozvíjejícím území už betonárka
nemá prostor. Je tam velmi
rychle vznikající obytná část,
kde budou tisíce bytů, společně
s odpočinkovou zónou, a samotná funkce betonárky už zde není

vhodná. Je lidmi negativně
vnímána,“ domnívá se zastupitel
Prahy 8 a hlavního města Prahy
Radomír Nepil (ANO).
„Usnesení je podnětem pro
hlavní město. Kroky, které jsme
provedli, jsme vyčerpali své
možnosti. Nyní čekáme na
rozhodnutí hlavního města, na
to, jaký postup zvolí. Naše představa je, aby betonárka a další
související dočasné stavby byly
odstraněny do konce roku 2021,“
dodává radní Prahy 8 Tomáš
Slabihoudek (TOP 09 + STAN).
(mš)

V OKOLÍ BETONÁRKY vznikají rozvojové projekty, lidé nesou její fungování nelibě.

KRÁTCE
ZÁPISY DO ŠKOL
V souladu s ustanovením § 36
odst. 2 a odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční
zápis dětí k povinné školní
docházce do 1. ročníků
základních škol městské části
Praha 8 pro školní rok
2021/2022 v dubnu 2021.
Vzhledem k současné
epidemiologické situaci
budou bližší informace
Městská část
Praha 2
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 4
Praha 1
Praha 11
Praha 13
Praha 9
Praha 3
Praha 5
Praha 12
Praha 10
Praha 14
Praha 15
placená inzerce
367-20_SEVT_inzerat_92x130mm_v1.indd 1

29.06.2020 11:01:57

a podrobnosti k zápisu
upřesněny v návaznosti na
případná krizová opatření
vlády ČR, resp. Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

POPULARITA STAROSTŮ
Skoro tisíc respondentů
starších osmnácti let v prosinci 2020 odpovědělo agentuře
Phoenix Research na otázku,
jak vnímají působení starostů
a starostek patnácti největších městských částí
metropole.

Jméno
Jana Černochová
Ondřej Kolář
Jan Čižinský
Ondřej Gros
Irena Michalcová
Petr Hejma
Jiří Dohnal
David Vodrážka
Jan Jarolím
Jiří Ptáček
Renáta Zajíčková
Jan Adamec
Renata Chmelová
Radek Vondra
Milan Wenzl

Pozitivní vnímání
15 %
14 %
13 %
13 %
12 %
11 %
10 %
10 %
9%
8%
7%
6%
4%
2%
2%

Zdroj: Denik.cz
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Územní rozvoj
PALMOVKA

Pandemie komunikaci
s občany nezastavila
nnPamatujete si na informační kontejner, který stál v létě
minulého roku na Palmovce? Zúčastnili jste se některého
z workshopů nebo komentované procházky? Vyplnili jste
dotazník spokojenosti se službami v okolí Palmovky na PalmovkaTED.cz nebo jste přišli s konkrétním návrhem, co by
v okolí moderní Palmovky nemělo podle vás chybět?
Pak vás určitě zajímá, jak práce
na jedné z významných oblastí
Prahy 8 pokračují. Složitá epidemiologická situace, která se jak
červená nitka prolínala celým
uplynulým rokem, nám sice
znemožnila pořádání některých
kontaktních a participativních
akcí, ale o to víc se radnice Prahy
8 zaměřila na online prostor a na
distanční komunikaci s občany.
„Jsem rád, že obyvatelé ze sousedství Palmovky, ale i ti, kteří
v okolí pracují nebo využívají
Palmovku jako dopravní uzel, se
zapojili do debat na sociálních
sítích a hojně využívali platformu PalmovkaTED.cz. Tam se
nám sešlo mnoho podnětných
návrhů, které jsme vyhodnocovali ve spolupráci s odborníky
z Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy,“ říká
k netradiční formě komunikace
radní pro strategický rozvoj
Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).

setkání, celý projekt Palmovka
TEĎ takzvaně usne. Od začátku
totiž bylo cílem, aby do nové
podoby moderní Palmovky bylo
zapojeno co největší množství
občanů, jedině tak se z této
oblasti může stát opravdu plnohodnotné mikrocentrum Prahy 8. Natočení série videí, ve
které přibližujeme kroky, které
se udály za posledních několik

dokonce i územní studie celého
projektu.
Na dnešní Palmovku není
zrovna pěkný pohled. Již brzy by
se ale mohla stát výkladní skříní
Prahy 8. Z místa, kudy většina
lidí jen prochází, by se mělo stát
místo, kde budou chtít občané
trávit svůj volný čas, nakupovat,
bavit se i pracovat. Výstavba
nových bytových domů v těsné
blízkosti lokality má navíc do
oblasti přivést nové obyvatele.
Území Palmovky je důležité
rozvojové centrum Prahy, které
bylo dlouhou dobu opomíjené,
a to především z důvodu majetkově složitých vztahů a nejasné
budoucnosti v oblasti dopravní

objektů v prostoru, dostatek
zeleně, použité materiály i na
architektonické zpracování
budov a mobiliáře. Venkovní
prostory by měly být přehledné
a měly by být uzpůsobeny
pohybu většího množství lidí.
Měly by ale také zvládnout
konání trhů či venkovních
kulturních akcí. Zeleň pak bude
tvořena primárně stromy větvenými v dostatečné podchozí
výšce, které budou vytvářet stín
a příjemné mikroklima i v horkých letních dnech. A zazelenat
by se měly také tramvajové pásy.
„Vegetační povrch ze sukulentů
snižuje náklady na údržbu
životního cyklu tratě, jelikož

INFORMAČNÍ VIDEA

Abyste i nadále byli informováni
o všech novinkách, které se
Palmovky a přilehlé oblasti
týkají, připravila pro vás MČ
Praha 8 několik videí, ve kterých
vás postupně bude seznamovat
se závěry z participativních
setkání s občany, s výstupy
z dlouho očekávané územní
studie nebo s budoucím vzhledem v minulosti zanedbaného
náměstí Bohumila Hrabala.
Formou rozhovorů se seznámíte
s názory a doporučeními odborníků z mnoha oblastí, můžete se
těšit na videa s architekty, ale
i s experty přes adaptaci na
klimatickou změnu. Na Palmovce má své nezanedbatelné místo
i kultura, a to nejen jako odkaz
Bohumila Hrabala, a proto má
i toto téma své místo mezi připravovanými videi.
„Měli jsme obavu, že kvůli
celorepublikové situaci, kdy
jsme nemohli pořádat sousedská

S BUDOUCNOSTÍ PALMOVKY občany seznámil i vedoucí oddělení plánování a rozvoje MČ Praha 8 Lukáš Vacek (vlevo) a architekt
a jednatel UNIT architekti Filip Tittl.

měsíců, mi proto přijde jako
elegantní řešení jak ,na dálku‘
komunikovat s obyvateli,“ komentuje přínos videí zastupitel
Prahy 8 a koordinátor platformy
Palmovka TEĎ Petr Pelc (TOP 09
+ STAN).
Videa budou k dispozici na
kanále YouTube a o jejich vydání
budeme informovat na www.
palmovkated.cz a sociálních sítích Instagram a Facebook.

KAVÁRNY I NOVÁ ŠKOLA

Ačkoliv je Palmovka hlavním
centrem Prahy 8, už dlouhé roky
nevypadá tak, jak by si zasloužila. Věci se ale dávají do pohybu,
a tak by se občané měli brzy
dočkat velké proměny tohoto
klíčového území. Na světě už je

infrastruktury. Teď se ale blýská
na lepší časy. Podle územní
studie v místě vzniknou nové
parky, promenády, sportoviště,
mateřská a základní škola,
poliklinika, kavárny, restaurace,
obchody, ale i kanceláře či nové
prostory radnice. Součástí studie
je také návrh koncepce automobilové dopravy a parkování
v oblasti. Cílem je, aby Palmovka
žila, a to jak během pracovních
dnů, tak i po večerech a o víkendech. To má zajistit právě polyfunkční využití tamního
prostoru.
Díky územní studii mají být
změny promyšlené, citlivé
a s důrazem na funkčnost a kultivovanost veřejného prostoru.
Dbát se bude na rozmístění

oproti travinným a travobylinným pásům nevyžaduje tak
vysokou dotaci na vodu a sestřih,“ stojí ve studii.
„Územní studie je zárukou
vzniku kontinuálně kvalitního
městského prostředí,“ říká
k přípravám proměny radní
Prahy 8 pro strategický rozvoj
Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN)
a dodává: „Mám velkou radost,
že se věci dávají do pohybu a že
Palmovka skutečně projde
proměnou, kterou si zaslouží
a na kterou dlouhé roky čekáme.“ Průběh příprav i samotné
proměny pak mohou občané
sledovat také na webu www.
PalmovkaTED.cz. K územní
studii je plánován i workshop
(kcp)
pro veřejnost.
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ZASTUPITELSTVO

Nová pravidla
pro jednání
s investory

nnJedním ze základních problémů, se kterým se obce při řešení problému s nedostačující infrastrukturou potýkají, je
odmítavý postoj developerů.
Pokud je totiž obec ve své vyjednávací pozici příliš vágní a nedává předem jasně najevo, co od
svého rozvoje očekává, nemají
investoři motivaci k vyjednávání. Jednoduše podají žádost
o vydání územního rozhodnutí
a počítají dopředu s tím, že
městská část nebo obec jako
účastník bude jednat neefektivně. To by mělo v Praze 8 po
desítkách let skončit.
Na posledním a časově nejdelším jednání zastupitelstva
osmého obvodu v roce 2020
prošel pro osmou městskou část
v oblasti územního rozvoje
strategický materiál nastavující
po mnoha letech jasná, transparentní pravidla pro jednání
s investory, kteří chtějí stavět
budovy větší než 500 m2 hrubé
podlažní plochy. Tato pravidla
navrhl a předložil místostarosta
Jiří Vítek (Patrioti). S oddělením
územního rozvoje na nich pracoval více než rok. Pravidla umožní

investorům přispívat finančně
na veřejný prostor a infrastrukturu. Investor by se měl podílet
finančně na výstavbě nových
škol, sociálních zařízení a tak
dále. Celý vztah je dobrovolný,
ale konečně nastavuje regule,
kdy každý takový projekt bude
projednán v Radě městské části
Praha 8 dle schválených
pravidel.
Místostarosta Vítek za uplynulé dva roky uskutečnil jednání, kdy se podařilo získat z již
minulých projektů téměř sedmdesát milionů korun, které jsou
přesměrovány na budoucí
výstavbu školského zařízení na
Rohanském ostrově.
V České republice neexistuje
jednotný systém pro jednání
s investory jako například v sousedním Rakousku. Hlavní město
Praha teprve připravuje podobný materiál. Zásady jasně definují každému stavebníkovi, ať už
jde o někoho, kdo chce v Praze 8

INVESTORŮM budou moci finančně přispívat na veřejný prostor a infrastrukturu.

stavět rodinný dům nad 500 m2
hrubé podlažní plochy, nebo
o většího developera, co má
udělat. Jak má vypadat proces
vyjednávání: na kterém odboru
začít, kdy záměr oznámit, co
chce městská část v místě vý-

stavby posílit, vybudovat či jaké
jsou tam potřeby veřejné
vybavenosti.
Transparentní účet Fondu
rozvoje městské části Praha 8:
8863142/0800
(tk)


placená inzerce
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Doprava
ROHANSKÝ OSTROV

Páteřní cyklostezka dostane
nový asfaltový povrch
nnUž během února začne stavba na důležité cyklostezce A2,
spojující Karlín s Libní na Rohanském ostrově. Vymění se
nevhodný mlatový povrch za asfaltový, také dojde k rozšíření
komunikace a doplnění veřejného osvětlení.
„Mám velkou radost, že se nám
podařilo konečně získat stavební povolení a tato důležitá cyklostezka může dostat nový povrch.
Jedná se o úsek mezi Libeňským
mostem a ulicí Šaldova, celkem
asfalt pokryje asi 1,1 kilometru
dlouhý úsek,“ řekl radní pro
dopravu Tomáš Slabihoudek
(TOP 09 + STAN).
Cyklostezka A2 je hlavní cyklotrasou vedoucí po pravém břehu
Vltavy, která propojuje centrum
Prahy s okrajem města. V Praze 8
vede po celé délce břehu této
městské části. „Je to dobrá zpráva
nejen pro všechny cyklisty, kterých zde jezdí opravdu mnoho, ale
také pro všechny ostatní, kteří zde
chodí pěšky nebo běhají. Na
zpevněném povrchu se projedou
i bruslaři,“ uvedl Martin Jedlička
(TOP09 + STAN), předseda komise
pro dopravu.

Podle radního Slabihoudka
kromě nového asfaltu bude
doplněno také veřejné osvětlení,
což ještě více rozšíří možnosti
využití.
V rámci stavby na bezmotorové komunikaci A2 na Rohanském ostrově dojde k omezení
provozu na několik týdnů.
Cyklisté mohou počítat s objízdnou trasou, Rohanský
ostrov zůstává tedy pro bezmotorovou dopravu i nadále
průjezdný. Stavba začne 9.
února a potrvá zhruba do
konce dubna, termín se ale
může posunout v závislosti na
klimatických podmínkách.
Cílem je dokončit stavbu ještě
před hlavní cyklistickou sezonou, aby bylo omezení cyklistů
i chodců co nejmenší.
Jde o první z úseků A2 v Praze 8, který dostane nový povrch.

Městská část připravuje výměnu
povrchu i ve zbylé části této
cyklostezky na Rohanském
ostrově a také opravu asfaltového povrchu na úseku cyklostez-

ky A26 v úseku U Českých
loděnic-Povltavská, na nějž
naváže dostavba chybějícího
úseku A2 podél vltavského
(tk)
břehu.

I V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ JSME VÁM NABLÍZKU!

VRTULE MÁ OTEVŘENO
i když všude jinde je zavřeno

…nechápu
probranou látku
z online výuky!

…mě online
výuka nebaví!

Jsme tu pro vás
a můžeme vám
pomoci,když…

…je to už
k uzoufání!

…nemám dobré
připojení a/nebo
notebook s webkou!

» pomoc s řešením technického
problému s online doučováním
V případě, že máte jakýkoliv technický problém
s online doučováním, nabízíme pomoc i v tomto
ohledu. Po předcházející domluvě, můžete
využít prostor Nízkoprahového klubu Vrtule
v dopoledních hodinách pro online výuku.
Máme k zapůjčení notebooky se sluchátky
a připojením na internet.

»
»
»
»

individuální doučování
základní sociální služby
smysluplné trávení volného času
krizová pomoc

Heliport – zázemí Nizkoprahového klubu
Vrtule, které se nachází na hřišti u ZŠ
Hovorčovická – má aktuálně otevřeno
v pondělí a ve středu 13.30–17.00 h.

Pracovníky Nizkoprahového klubu Vrtule je možné kontaktovat hned několika způsoby:

SOUČASNÝ MLATOVÝ POVRCH nahradí vhodnější asfalt.

»
»
»
»

zprávou na Facebookovou stránku facebook.com/klubvrtule
zprávou na Instagramový profil @nizkoprah_vrtule
mailem na vrtule@sdb.cz, nebo telefonem +420 731 604 196
nebo se zastavte v Heliportu, Maringotce, či v klubu Vrtule osobně

I V DRUHÉ VLNĚ ZŮSTÁVÁME S VÁMI
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NEGRELLIHO VIADUKT

Rekonstrukce skončila,
chystá se revitalizace okolí

nnZkraje nového roku byla
dokončena dlouhá a náročná
rekonstrukce Negrelliho
viaduktu. Vlaky po tomto
historickém mostním objektu jezdí už od poloviny roku
2020, a na začátku toho letošního zmizelo hrazení stavby
a skončila dopravní omezení.
V ulici Prvního pluku byla
obnovena parkovací místa.
Veřejný prostor v okolí Negrelliho viaduktu ale zatím žádnému
novému účelu neslouží, do
oblouků mostu je zákaz vstupu,
kterému brání ocelová lana,
okolní prostranství celkem
nevzhledné. „Samozřejmě nejde
o finální stav. Prozatím byla
dokončena stavba ze strany
Správa železnic a teď se čeká na
pokračování prací. Revitalizace
okolí viaduktu dle projektu
MOBA měla navázat hned, ale

SOUČASNÁ A BUDOUCÍ PODOBA Negrelliho viaduktu v ulici Prvního pluku.

bohužel to magistrát nestihl
a příprava se zdržela,“ vysvětluje
Martin Jedlička (TOP09 +
STAN), předseda komise pro
dopravu.
Kdy k finalizaci projektu ze
strany magistrátu dojde, není

zatím zcela jasné, komplikací je
i koronavirus. Souběžně probíhá
příprava na zasklení oblouků.
V nich by měly vzniknout prostory pro vyvážený mix komerčních a nekomerčních subjektů.
Předběžně se počítá například

s kavárnami, knihovnou či letní
divadelní scénou.
Současně běží příprava kompletní rekonstrukce přilehlé
ulice Za Poříčskou branou.
Projekt připravuje Technická
(tk)
správa komunikací.

V Bohnicích byl otevřen bytový komplex pro seniory
1. ledna 2021 byla v Řešovské ulici v Bohnicích otevřena Rezidence Jasmín – bytový
komplex se dvěma systémy ubytování
a péče pro seniory, který současně nabízí
širokou škálu volitelných služeb.
Rezidenční bydlení Jasmín představuje
moderní a pohodlnou formu klidného ubytování
v zeleni s dobrou dostupností centra Prahy.
K pronájmu jsou nabízeny bezbariérové byty
v uspořádání 1+kk a 2+kk. V obytné místnosti
bytu se nachází moderní kuchyňská linka,
keramická varna deska, digestoř a dřez. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, toaletou
s bezpečnostním madlem, topným tělesem,
a koupelnovou skříňkou se zrcadlem. Součástí
některých bytů je venkovní terasa a lze zajistit
i pronájem garážového stání a sklepní kóje.
Bohatá nabídka volitelných služeb podporuje
soběstačnost seniorů, a zároveň jim v případě
potřeby poskytuje pomocnou ruku. Klienti tak
mohou vést spokojený život s ohledem na své
vlastní potřeby a aktuální zdravotní stav. Jednou
z volitelných služeb je nepřetržitá přítomnost
zdravotnického a sociálního personálu, dále
ordinace lékaře a fyzioterapeuta přímo v budově
rezidence. Klienti mohou současně využívat
služeb úklidu, donášky nákupu, praní prádla,
přístupu do společné klubovny a stravování

v místní jídelně či restauraci, která je rovněž
součástí objektu.
Druhou částí komplexu je Alzheimer Home
– Domovy se zvláštním režimem, které propojují zdravotní a sociální služby na nejvyšší
možné úrovni. Specializací tohoto zařízení je
poskytování komplexní péče o klienty trpící
Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou

chorobou nebo jinými onemocněními způsobujícími demenci. Pro klienty je přechod
z rezidenčního bydlení do Alzheimer Home
snazší, jelikož zůstávají ve známém prostředí
komplexu.
Zájemci naleznou více informací na
www.rezidencejasmin.cz
placená inzerce
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Čtenáři píší
Vážení občané,
několik z vás před Vánocemi
oslovilo redakci s dotazem, kdy
začne fungovat nová světelná
signalizace na křižovatce ulic
Ústecká a K Ládví v Kobylisích.
Přinášíme odpovědi dvou kompetentních zástupců magistrátu
i radnice Prahy 8.
Redakce Osmičky

Dobrý den,
světelná signalizace na křižovatce Ústecká – K Ládví je podmíněnou investicí pro bytový areál

Nové Chabry, a proto jsou záležitosti týkající se kroků vedoucích
ke zprovoznění signalizace věcí
investora tohoto bytového projektu. Na základě nám dostupných informací je potřeba provést ještě administrativní kroky,
podle kterých investor předpokládá zprovoznění světelného
signalizačního zařízení v průběhu měsíce února letošního roku.
Z dopravního hlediska k této
věci za odbor pozemních komunikací a drah MHMP doplňujeme, že aktuální složitou situaci
vnímáme rovněž v kontextu

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE na kobyliské křižovatce zatím nefunguje

adventního času
spojeného s nárůstem
intenzit dopravy
a věříme, že zprovoznění světelné signalizace ve vztahu výše
uvedených skutečností snese odkladu.
Věříme, že uvedené
vysvětlení budete moci
přijmout s pochopením.
S pozdravem
Jaroslav Lehký,
specialista silničního
správního úřadu (MHMP)

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

Dobrý den,
semafory na křižovatce Ústecká
– K Ládví měly být spuštěny ke
konci listopadu 2020. Důvodem
zdržení je skutečnost, že magistrát nechal na ulici Ústecká vyznačit cyklopruh, který v původním
projektu z roku 2017 nebyl a se
kterým Praha 8 nesouhlasila.
V prosinci odstartovala takzvaná
změna stavby před dokončením,
kterou schvaluje stavební úřad
magistrátu. Teprve potom bude
možné spustit světelné signalizační zařízení, zdržení odhaduji
na zhruba tři až čtyři měsíce.
Martin Jedlička (TOP 09 + STAN),
předseda Komise pro dopravu
RMČ Praha 8

Dobrý den, vážený pane
starosto,
děkuji za prosazení Vaší myšlenky uklízet listí prostřednictvím
TSK až po jeho definitivním
spadnutí. Stejný problém, jako
píše pan Hajný, je i v ulici Strážnická v Čimicích. Z listí je nyní
břečka, a když v říjnu vidíme
cedule „blokové čištění“, divíme
se, proč se to tak brzy dělá.
Držím palce, aby zvítězil rozum
nad harmonogramem, který
někdy někdo vytvořil.
Děkujeme. Hodně zdraví
a úspěchů v roce 2021 Vám
i všem spolupracovníkům radnice Praha 8 přeje
Ilona Zelenková

NAPSALI JSTE NÁM NEJEN NA WWW.PRAHA8.CZ
○ Dobrý den,
mám dotaz ohledně nějaké vyhlídky výstavby supermarketu v okolí tramvajové
trasy mezi Palmovkou a Kobylisy. V této
lokalitě jsou pouze vietnamští prodejci
a nějaký supermarket by se vzhledem ke
stále se rozšiřující výstavbě novostaveb
hodil. Je prosím nějaká informace, zda
nebude v nově vznikajícím developerském
projektu Koti Libeň (zastávka U Kříže),
případně na zbývajících prostorách? Velice
děkuji.
Veronika Č.

Dobrý den,
bohužel stavební úřad nemá k dispozici
informaci, zda v uvedeném projektu bude
nějaký supermarket. Můžeme potvrdit, že
v parteru budov jsou nebytové prostory,
jejichž využití je v pravomoci vlastníka
prostor. Většinou u podobných projektů
bývají podobné prostory využity pro poskytovatele služeb veřejnosti, včetně
obchodů.
S pozdravem
Pavel Kryštof,
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby

○ Dobrý den,
narodilo se nám dítě, prosím o radu jak

a zda vůbec je třeba nahlásit nového člena
rodiny v bytě kvůli platbě za komunální
odpad.
Děkuji.
Poláčková

Vážená paní Poláčková,
předpokládám, že se jedná o obecní byt.
V tom případě, prosím, kontaktujte oddělení bytů MČ Praha 8:
https://www.praha8.cz/
Oddeleni-bytu-a-spravy-pohledavek.
Pokud se jedná o byt v osobním vlastnictví, je třeba toto řešit s příslušným SVJ.
S pozdravem
Jan Macke,
oddělení komunikace,
vnějších vztahů a infocentra

○ Dobrý den,
potřebujeme ověřit podpis na listinu, ale
bohužel babička je nechodící. Je možné
zajistit přes úřad někoho, kdo by k babičce
zašel domů?
Děkuji
Darina Kandráčová

Vážená paní Kandráčová,
potvrzuji, že Vámi požadovaná služba je

běžně zajišťována na základě objednání
referentkami občansko-správního odboru
Úřadu městské části Praha 8, a to v souladu s § 15 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů. Nicméně
je nutno konstatovat, že na základě znění
zákona Úřad městské části Praha 8 nemá
zákonnou povinnost tuto službu poskytovat, a proto v současné situaci, kdy je pro
celé území ČR z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 vyhlášen nouzový stav,
a ve smyslu Usnesení Vlády ČR ze dne
21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového
opatření o omezení činností orgánů veřejné moci a správních orgánů, není tato
služba poskytována.
Nicméně, pokud je z Vaší strany možnost
dopravit babičku do budovy Úřadu městské části Praha 8 (U Meteoru 6, Praha 8 –
Libeň), lze s vedoucí správního oddělení
paní Jitkou Dvořákovou na tel. 222 805
543 domluvit přednostní ověření podpisu
u přepážky, popř. před budovou úřadu.
Jinak doporučuji se s žádostí o ověření
podpisu v domácím prostředí obrátit na
notáře.
S pozdravem
Martina Tikalová,
pověřena vedením odboru občansko-správního

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ÚNOR 2021 

Inzerce

www.praha8.cz

11

Vydává městská část Praha 8,
plnobarevný tisk, náklad 64 200 výtisků,
zdarma distribuován na všechna
doručovací místa v Praze 8,
formát 210 x 297 mm.

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI P R A HA 8

CENÍK INZERCE
1/2 strany

1/2 strany

1/3 strany

188 x 264 mm

92 x 264 mm

188 x 130 mm

59 x 264 mm

55 000 Kč

27 500 Kč

27 500 Kč

18 500 Kč

1/3 strany

1/4 strany

1/4 strany

1/8 strany

18 500 Kč

14 000 Kč

14 000 Kč

7 000 Kč

1/9 strany

1/16 strany

1/16 strany

1/32 strany

6 500 Kč

3 500 Kč

3 500 Kč

2 000 Kč

188 x 86 mm

61 x 86 mm

92 x 130 mm

44 x 63 mm

Cena 2. a 4. obálky (1/1 strany): 70 000 Kč,
cena 3. obálky (1/1 strany): 60 000 Kč.
Řádková inzerce:
• 85 Kč za řádek o 30 znacích

188 x 63 mm

92 x 30 mm

92 x 63 mm

44 x 30 mm

Platí od 10. 1. 2019

1/1 strany

Slevy (nevztahuje se na řádkovou inzerci):
• 3 a více opakování inzerátu: 10 %
• 6 a více opakování inzerátu: 20 %
• 9 a více opakování inzerátu: 35 %
• navíc agenturní provize: 15 %
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

OSMIČKA – měsíčník městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
e-mail: inzerce@praha8.cz • www.praha8.cz
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Fórum zastupitelů
Jaký máte názor
na dobrovolné
plošné očkování
proti nemoci
covid-19?
Podporujete
jej a necháte se
očkovat?

TENTO MĚSÍC
SE PTÁ:
ANO

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

Ondřej Gros
starosta
MČ Praha 8

ODS

Anna Filinová,
zastupitelka
MČ Praha 8

PIRÁTI

Ilona Tůmová,
předsedkyně
klubu zastupitelů

8ŽIJE

Očkování je jediná Očkování je
možností začít
známá cesta
opět normálně žít
k normálu

Není divu, že
vakcína vzbuzuje
emoce

Odpověď je z mé strany jasná,
očkovat se zcela jistě nechám,
jelikož to vidím jako jedinou
cestu, abychom se mohli vrátit
k normálnímu životu. Stejně
jsem se letos nechal očkovat
proti chřipce, i když jsem nebyl
nemocný léta a věřím, že mám
díky sportu velmi silnou
imunitu.
Patřím rozhodně k těm, kteří
nechali v raném věku očkovat
svou dcerku, jelikož se obávám
spíš nebezpečných chorob, než
velmi málo pravděpodobných
vedlejších účinků. Nic v lidském
životě není bez rizika, ale jako to
mnohem horší vidím možnou
nákazu.
Co se týká očkování proti
koronaviru, podstoupím ho ve
chvíli, kdy na mne přijde v chaotickém vládním systému řada,
a rozhodně nebudu hledat
cestičku, jak se k vakcíně dostat
dřív. Bohužel, takové případy se
již objevily a považuji je za
selhání státu.
Velmi ožehavá se ukazuje
otázka, zda nebude obyvatelstvo
nejen u nás rozkastováno na
očkované a neočkované. Proto si
nejprve dovolím apelovat na
maximální ochotu nechat se
vakcinovat, ale je mi naprosto
proti srsti, aby byli občané
rozděleni do kategorií podle
toho, zda si vakcínu aplikovat
nechali či ne. Obávám se však, že
celosvětově bude něco takového
zavedeno pro cestovatele.
Doufám úpěnlivě, že se naše
vláda postará, aby vakcinace
proběhla co nejrychleji, že zajistí
dostatek dávek a materiálu
nutného k aplikaci. Úspěšná
vakcinační operace nás totiž
může konečně vrátit k životu, na
jaký jsme byli zvyklí – tedy bez
strachu z nákazy, nadechnutí
podnikatelů, normálnímu setkávání lidí, drobným radostem,
sportu a nakonec i k debatám na
restauračních zahrádkách či
v kavárnách.
Videokonferencí a sociální
izolace už mám opravdu po krk.

Fórum zastupitelů je jediným
mediálním prostorem opozičních klubů a nyní se zde máme
vyjádřit k celospolečenské
otázce očkování. Je jejím smyslem upozornit na nezvládnutou
druhou vlnu pandemie, na
nefunkční trasování a chaotické
informování obyvatel? V okolních státech nyní již naplno běží
vakcinace, u nás stále bojujeme
s dezinformacemi. Není tedy
divu, že vakcína vzbuzuje emoce,
lidé jsou nejistí a zmatení vládními opatřeními a nevěří jim.
Oslovila jsem proto dr. Vojtěcha Muchu, praktického lékaře
z Prahy 8, aby nám přiblížil
problematiku očkování proti
covid-19: „V otázce vakcinace
Česká republika opět zaspala.
Navzdory tvrzení premiéra
a hlavního koordinátora očkování v jedné osobě bude vakcín
díky Evropské unii nejspíš
dostatek, ale distribuci za nás
Unie nevyřeší. Hlavní problém
vidím v tradiční absenci jakékoliv organizace celého procesu
vládou a ponechání všeho na
nyní již tak uštvaných zdravotnících. V naší ordinaci očkovat
samozřejmě plánujeme, jakmile
vakcíny budou (snad v březnu),
ale vzhledem k bezpečnosti
a z důvodů nutnosti zachování
běžné i covidové péče zvládneme jen jednotky až desítky
dávek denně – což je proces na
cca pět měsíců. Druhým velkým
problémem je katastrofální
nedostatek informací pro veřejnost, která tak podléhá dezinformacím. Může tak nastat situace,
že budeme mít dostatečný počet
nejlepších vakcín, ale nikdo je
nebude chtít. Vládní kampaň na
vakcinaci by si zasloužila tak 4−,
asi jsou její priority jinde.“

Na vakcínu proti nemoci covid-19 čekáme od začátku celé
pandemie, tedy už od jara 2020.
Proto musíme všichni dodržovat
vládní opatření, která už jsou
pro řadu lidí tvrdá, zdlouhavá
a některé sektory tato opatření
ničí před očima.
Očkování vnímám jako možnost začít opět normálně žít
a fungovat, tedy chodit do práce,
potkávat se bez obav s rodinou
a přáteli, sportovat, mít možnost
jít do divadla, na koncert nebo
jen tak posedět v restauraci. Také
už bych zase ráda chodila učit
seniory pracovat s počítačem bez
pocitu, že pro ně můžu být nebezpečná. A věřím, že časem snad
mezi ně budu moci jít bez obav
i bez roušky či respirátoru, abychom si dobře rozuměli.
Takže ano, až to bude možné
a bude na mě řada, nechám se
dobrovolně očkovat. A nemyslím
tím jen na sebe. Je to totiž možnost, jak očkováním zároveň
ochránit ty, kteří se z různých
důvodů očkovat dát nemohou.
Doufám, že všichni, kteří se chtějí
nechat naočkovat, budou tu
možnost mít co nejdříve. Stejně
tak doufám, že lidé budou k očkování pozitivně motivováni. Také
doufám, že nebudou „trestáni“ ti,
kteří očkování z nějakého důvodu odmítnou.
Piráti v uplynulých měsících
apelovali na vládu, aby zveřejnila
podrobný očkovací plán. Všichni
máme právo na informace, je
třeba reagovat na možné obavy
a otázky, stejně jako vyvracet
lživé mýty, které o očkování
kolují.
A ještě na závěr. V Praze bude
devět očkovacích center ve
státních nemocnicích, které
budou očkovat podle státního
rezervačního systému. Magistrát
chce očkovat i v Městské poliklinice ve Spálené. Využijte toho.
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Jana Solomonová
zastupitelka
MČ Praha 8
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Tomáš
Slabihoudek
radní MČ Praha 8

Petr Vilgus
zastupitel
MČ Praha 8
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Jiří Vítek
místostarosta
MČ Praha 8

ANO

TOP 09 A STAN

ZELENÍ

Pokud existuje
možnost ochrany,
využijme ji

Vidím světlo
na konci tunelu

Zelení: Půjdeme
Důvod je vlastně
se očkovat
v prvním termínu jen jeden

V loňském roce, který změnil
chování lidí, světové ekonomiky,
ale také odhalil v lidech touhu
pomáhat, jsme se naučili s nemocí covid-19 mnohému. Třeba
tomu, že když se lidé spojí, dokážou nemožné. Bylo tomu tak
loni, kdy celá republika šila
roušky. Je tomu tak i dnes, kdy
mnoho dobrovolníků pomáhá
v nemocnicích a bez kterých by
možná naše zdravotnictví dávno
zkolabovalo.
Myslím, že by nikdo nehádal, že
rok od vypuknutí pandemie
budou mít vědci v oblasti očkování
hotové vakcíny, které budou
schváleny a připraveny pro svět.
Mnozí namítají, že je vývoj vakcíny
vlastně jen o penězích. Já si to
nemyslím, i když je jasné, že nemoc
covid-19 není levnou záležitostí.
Nejen vakcína a její vývoj, ale také
testování obyvatel něco stojí,
stejně tak péče o nemocné pacienty. Ovšem tím nejdražším, čím
v poslední době platíme, jsou
životy lidí.
Pokud tedy existuje možnost,
jak se proti této nemoci chránit,
a ochránit tak své okolí a rodiny,
využijme toho. Očkování se ostatně jeví jako jediná možnost, jak
tuto pandemii zastavit. Je třeba,
aby se však očkoval dostatečný
počet obyvatel, a to na celém světě.
Logické je, že budou první očkované ohrožené skupiny obyvatel,
zdravotníci a další profese, které
jsou potřeba k chodu státu. Je však
důležité, aby mohl být naočkován
každý, kdo o to bude mít zájem.
Proto s plošným očkováním,
které je postavené na dobrovolnosti, souhlasím. Sama se očkovat
nechám, hned jak to bude možné.
Doufám, že to udělá co nejvíce lidí
a covid-19 se stane brzy jen nemocí, kterou se podaří dostat pod
kontrolu, jako v minulosti černý
kašel nebo spalničky.

Uzavřená společnost, omezení
pohybu, podnikání, studia,
kulturních akcí a oprávněné
obavy o vlastní zdraví – to jsou
jen některé dopady pandemie,
které pociťujeme každý den na
vlastní kůži. Jak z toho ven?
Hovoří se o kolektivní imunitě.
Té však lze dosáhnout (podle
názoru odborníků) pouze vysokým procentem imunních lidí ve
společnosti.
Očkování proti covid-19 představuje jednu z možností, jak
toho dosáhnout. Pokud se tedy
chceme někdy vrátit k normálnímu způsobu života, musí vysoké
procento lidí ve společnosti buď
nemoc prodělat, nebo se nechat
očkovat. Obavy o následky
takového očkování nelze asi
nikdy vymýtit, vždy bude ve
společnosti skupina lidí, kteří
budou vakcínu odmítat, ostatně
tak tomu bylo i v době předcovidové, kdy někteří lidé odmítali
nechat očkovat své ratolesti proti
nebezpečným dětským nemocem, na které dříve umíraly děti
po celém světě. Tito rodiče však
očkováni většinou byli a lze tak
pouze spekulovat o tom, jaké
skutečnosti je přesvědčily o opaku. Tak jako u všeho je řešením
mít dostatek informací o tom, jak
nová vakcína funguje, seznámit
se s názory odborníků v této
oblasti a ověřovat si pravdivost
informací z vícero zdrojů.
Ačkoliv jsem nemoc neprodělal, znám dost lidí, kteří ano, a ať
už měli průběh nemoci lepší,
nebo horší, rád se této zkušenosti
zřeknu, proto se já osobně očkovat nechám, jakmile to bude
možné. Chci tak chránit sebe,
svou rodinu a své okolí. Přeji
všem pevné zdraví do roku 2021!

Nejsem lékař, ale to není většina
lidí, kteří se teď rozhodují, jestli
se mají očkovat. Doktorát mám
z historie výtvarného umění :-)
Dovolím si napsat laický názor.
Covid-19 je ten vir, který
epidemiologové očekávali řadu
desetiletí. Růžky tento typ
nákazy vystrčil před 18 lety
v podobě SARS a před 8 lety jako
MERS. První moc nezabíjel, ale
zdatně se šířil, druhý byl vražedný, ale neuměl se moc šířit. Teď
máme covid-19, který zvládá obě
disciplíny.
Covid-19 změnil náš život od
základu. Musíme zkusit jakoukoliv cestu, která nám umožní
obnovu světa, jaký jsme znali
před pandemií. Jedním z nadějných pokusů je očkování. Možná
nebude fungovat natrvalo
a nebude poskytovat 100%
ochranu, ale pořád to bude
užitečné tlumení epidemie tak,
jak funguje při očkování proti
chřipce. Proto se zelení zastupitelé půjdou očkovat v prvním
momentu, kdy to bude možné.
Je zjevné, že stát nyní není
řízený jako firma. Řídí nás nemehla, která selhávají ve všem,
na co sáhnou. Když nefunguje
stát, musí ho nahradit jiné
funkční jednotky, např. obce,
aktivní občané nebo i soukromé
firmy. Ty větší společnosti mají
dostatek organizačních schopností, aby to zvládly minimálně
u svých zaměstnanců. Některé
se na to už nyní chystají.
Zelení jsou připraveni pomáhat. Pokud potřebujete poradit
nebo pomoct, ozvěte se Petrovi
Vilgusovi na 602 607 994. Jsme
tu pro vás. Držme si všichni
palce.

PATRIOTI
S TRIKOLOROU

Možná stojíme před osudovým
a nejdůležitějším rozhodnutím
současné generace. Chápu, že
odmítání očkování má pro
některé jistou přitažlivost. Je
totiž výrazem svobody, kterou
bychom měli ctít a bránit. Teď je
však situace zcela jiná. Tohle
není pandemie Babiše či lokální
malér. Je to problém, se kterým
se perou všechny země bez
rozdílu systému. Paradoxem je,
že potlačení pandemie může
bohužel trvat tak dlouho, až
dojde ke kompletnímu rozvratu
ekonomiky kočkopsem, rozvratu
morálky a v konečném důsledku
i ke ztrátě svobody.
Sami můžeme sledovat, jaké
malé vředy lezou na povrch ve
společnosti: přetlak, napětí,
udávání, rvačky kvůli nenasazeným rouškám, zbytečné provokace. Sociální sítě vypouští bublinky závisti i nenávisti.
Absolutně respektuji rozhodnutí jednotlivce odmítnout
vakcínu a v žádném případě bych
je nikdy a nijak netrestal, nikdy.
Bohužel, to že se už dnes bez
očkování na žlutou zimnici, tyfus
či žloutenku nedostanete do
70 procent zemí světa, bude
znamenat nejspíše, že se bez
očkování na covid nepodíváte pár
let ani do Tater.
Jako člověk, který polovinu
života pracoval jako hasič-záchranář, mám pro sebe jeden hlavní
argument, který ční nad ostatní:
ochota nechat se očkovat je
vyjádřením elementární odpovědnosti vůči komunitě, rodině,
v níž žijeme, a respektu k ostatním. Teď jen fofrovat jako Izrael,
to, co předvádí centrální nákupčí
a přerozdělovač vakcín v Bruselu,
je zatím slabota.
Sousedé, krásný a šťastný nový
rok všem a hlavně to zdraví!
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Podnikání
PROVOZOVATEL RESTAURACE U ZÁBRANSKÝCH:

Zlevnili jsme asi o třetinu
nnTradiční restaurace s více než stoletou historií, jež se stala
jedním ze symbolů Karlína. To je hostinec U Zábranských, od
roku 1958 na seznamu kulturních památek. Úspěšně přečkal obě
kruté světové války, hospodářskou krizi, komunismus, divoká
devadesátá léta a nyní bojuje o přežití kvůli viru. Majitel vyhlášeného podniku Milan Mužátko, který se oblíbeného podniku ujal
před dvaceti lety, boj se zákeřným nepřítelem zatím nevzdává.
Je covid to nejhorší, co vás
zatím potkalo?
Asi jo. Když máte povodeň,
víte, že až prostor uvedete do
původního stavu, je to dál jen na
vás. Teď to tak není. Hospoda
přežila válku, prohibici, komu
nismus, ničivou velkou vodu,
kterou jsem tu už zažil, protože
jsem přišel v roce 2000. Teď
bojujeme s dalším nepřítelem.
Covid je velká neznámá, pořád
se to netváří, že by se to v dohledné době spravilo.
Co říkáte aktuálním opatřením vlády?
Mě mrzí, a to není jenom náš
segment, že nemáte možnost
prokázat to, že byste s tím chtěli,
uměli bojovat. Striktně nám to
zařízli, povolili na krátký čas
otevřít, s omezeními, která se,
myslím, všude dodržovala.
Nebylo nám řečeno, udělejte si
přepážky třeba z igelitu, který
budete dezinfikovat.
Takže byste dokázali vymyslet
taková opatření, která by případnou nákazu eliminovala?
Rozhodně. A pořád by to bylo
lepší, než mít k zákazníkovi přístup
jen přes výdejové okénko nebo
rozvážkové služby, které jsou neekonomické. Oni si opravdu berou
35 až 40 procent. Když zohledníte,
že většina plateb probíhá elektronicky, máte další poplatky.
Zdražili jste proto?
Naopak. Obědové menu nabízíme celý den a s cenami jsme šli dolů.
Zmizela totiž přidaná hodnota,
zákazník si u nás nemůže posedět
a být obsloužen. Zlevnili jsme asi
o 30 procent, stejně tak u piva.
Objednávají zákazníci přes
rozvozové služby?
Přiznám se, že zájem jsem
čekal větší.
Dokážete odhadnout, jak
dlouho jste schopní ustát
současný režim?

Jde o to, že v podniku máte
nejen finanční, ale i emoční
investici. To první období, kdy
jsme museli zavřít, jsem kvitoval,
protože se za roky nahromadily
věci, které byly potřeba opravit.
Třeba podlahy, vymalovat,
renovovat stoly a podobně.
Otevřelo se, ale bohužel ne
s vidinou, že by se investice
začala vracet. Jak dlouho vydržím? To je těžké říct.
Přesto zůstáváte optimistou?
Jsem optimista, jinak bych už
určitě hledal nějakého náhradního provozovatele za sebe.
A lidi k okénku chodí?
Zákazníci se pomalinku po
vánočních svátcích vracejí.
V prosinci byly tržby oproti
druhému uzavření na podzim
výrazně nižší.
Co by strávník u vás rozhodně
neměl vynechat?
Určitě naši specialitu: bio
přeštickou krkovičku. A moje
maminka každý den peče jiný
dezert.

Zájem o rozvoz jídla
jsem za tohoto stavu
čekal větší
Vyznáte se ještě ve vládních
nařízeních?
Už jsem tak ztracený. Je to čím
dál těžší se orientovat. Jeden den
něco můžete, druhý den je všechno jinak.
Jak hodnotíte podporu ze
strany státu?
Uděláte jednu chybu v žádosti,
neuznají vám to. Ale aspoň že nějaká podpora je, zatím jsem nikoho
nepropustil. Je problém, že proplácení trvá dlouho. Teď by měla přijít padesátiprocentní kompenzace
od státu na nájem, nebýt toho, tak
už rozhodně nepodnikám.

MILAN MUŽÁTKO provozuje karlínskou restauraci už 21 let.

Městská část vám pomáhá?
Hned v říjnové vlně přišly
e-maily ohledně bezplatného
zařazení do radničního časopisu,
obec pomohla okamžitě.
Jak dlouho v oboru působíte?
Od 19 let nedělám jinou práci.
U Zábranských začínáte
21. rok. Které období považujete za nejhezčí?
Tři čtyři roky po povodních
v roce 2002, kdy se začali obměňovat obyvatelé a Karlín začal
vzkvétat.
Změnili se strávníci za ten
čas?
Díky informacím z médií
začali chodit daleko náročnější
zákazníci.
V jakém slova smyslu?
Co se výběru jídel i pití týče.
Zajímají se o zdravou stravu,
z čeho se vaří, osm let máme
pokaždé jídlo bez masa i bezlepkové.
Jaké jsou současné trendy
v kuchyni?
Lidé jsou hodně ochotní
experimentovat. Slyší třeba
na to, když nabídnete mexickou kuchyni. Stále frčí
česká klasika, guláš, pečená
kachna, svíčková, za poslední

roky burgery a tomu podobná
jídla.
Na čem si nejvíc pochutnáte
vy?
Právě na české klasice.
Díky čemu jste tak dlouho
vydržel v oboru?
Určitě díky vztahu se zákazníky. Když si něco budujete, nese
to ovoce v tom, že se lidé vrací.
Máte zkušenosti s vařením
v restauraci nebo obsluhováním?
Pokud můžu, obsluhuju doteď,
kuchař tedy nejsem. Samozřejmě jsem párkrát musel zaskočit,
ale za kuchaře se nepovažuju.
Jste jeden z mála podniků
v lokalitě, co nyní funguje...
Myslím, že je to lepší než sedět
nečinně doma.
V Praze 8 i bydlíte. Co se vám
líbí?
V Praze 8 žiju od roku 1996.
Oproti jiným částem Prahy je
pořád vidět nějaká aktivita
radnice, třeba nedávné rozsvícení vánočních stromků nebo trhy
v Karlíně jsou výborné.
A je něco, co vám vadí?
Já ani nevím, jsem docela
spokojený. 

(lf)
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KORONAVIRUS

Radnice pomáhá gastronomii
Provozovatelé restaurací, kaváren, bister či hospůdek dostali
možnost zdarma prezentovat
svoji činnost. Na této stránce
najdete tabulku podniků, které
zaslaly informace o svých nabíd-

kách a možnostech i v této
složité době. Podle tabulky lze
poznat, která restaurace přešla
na výdejní okénko, jak upravila
svou provozní dobu, zda nabízí
rozvoz a tak dále.

Pokud jste majitelem restaurace nebo máte svůj oblíbený
gastro podnik, kterému chcete
pomoci, zašlete informace ve
formátu: název zařízení/provozní doba/typ služby: rozvoz – vy-

dejní okénko/adresa/telefon/
www stránky, a to na e-mailovou
adresu: martin.salek@praha8.cz.
Aktuální tabulku najdete na
https://1url.cz/4zfLR.
(tk)

Provozovna

Provozní doba

Typ služby

Adresa

Webové stránky

Telefon

FIGO pizza & pasta

PO – NE 11:00 – 20:00

Osobní odběr + rozvoz

Čimická 445/33

www.figorestaurant.cz

Restaurace 284 685 543
Rozvoz 731 005 006

Restaurace Šutka

PO – NE 11:00 – 20:00

Osobní odběr + rozvoz

Čimická 445/33

www.sutka.cz

Restaurace 284 685 543
Rozvoz 731 005 006

Indian Aroma

PO – PÁ 10:30 – 20:00
SO 11:00 – 20:00

Osobní odběr + rozvoz

Křižíkova 27

www.indianaroma.cz

602 329 570

Pivovar Ládví Cobolis

PO – SO 11:00 – 20:00

Osobní odběr + rozvoz

Burešova 1661/2

www.cobolis.cz

774 165 835

Svatojánský Dvůr

PO – NE 11:00 – 20:00

Osobní odběr

Střížkovská 1

www.svdvur.cz

608 340 199, 608 179 901

Zenklovka

PO – SO 11:00 – 20:00

Osobní odběr

Zenklova 10/68

www.restauracezenklovka.cz

602 223 223

Pivo Karlín

PO – PÁ 11:00 – 20:00

Osobní odběr + rozvoz

Pernerova 691/42

www.pivokarlin.cz

602 221 525

Karlínská pivnice

PO – PÁ 12:00 – 20:00

Osobní odběr

Březinova 2

www.pivnicekarlin.cz

773 002 582

U Součků

PO – PÁ osobní odběr
10:00 – 14:30
rozvoz 10:00 – 13:00

Osobní odběr + rozvoz

Klapkova 54/171

www.usoucku.cz

776 376 697

Restaurace Veranda

PO – NE 11:00 – 15:00

Osobní odběr + rozvoz

Na Hrázi 17

www.restauraceveranda.com

774 639 737

Restaurace U Králů

PO – NE 11:00 – 21:30

Rozvoz

Pivovarnická 1022/1

Restaurace U Jagušky

PO – NE 11:00 – 19:00

Osobní odběr

Na Žertvách 28

www.jaguska.cz

284 824 747

Kolkovna DOCK

PO – NE osobní odběr
10:00 – 20:00
rozvoz 10:00 – 22:00

Osobní odběr + rozvoz

Smrčkova 4

www.kolkovna.cz

226 521 510

Restaurace Rodr

PO – NE 11:00 – 17:00

Osobní odběr + rozvoz
(pouze 4 jídla a více)

Klapkova 731/34

www.rodr.cz

606 669 859, 284 680 856

Restaurace
U Zábranských

PO – NE 11:00 – 20:00

Osobní odběr + rozvoz

Křižíkova 89/330

Cafe Decada
(svačinárna)

PO – PÁ 8:00 – 18:00

Osobní odběr

Vacínova 10

www.decada.cz

774 446 474

U Horkých pivní
sanatorium

PO – NE 10:30 – 16:00

Osobní odběr

Koželužská 8/595

www.uhorkych.cz

737 301 465
604 715 036

Pho Šutka

PO – NE 11:00 – 20:00

Osobní odběr

Čimická 443/35

Restaurace u Hofmanů

PO – NE 11:00 – 15:00

Osobní odběr + rozvoz

Nad Šutkou 16/490

www.uhofmanu.cz

775 257 584 736 617 091

Castle Residence

PO – NE 11:00 – 16:00

Osobní odběr + rozvoz
(4 a více porcí)

Květinářska 755

www.castle-restaurant.cz

731 189 181

Restaurace Kozlovna
Almara

PO – PÁ Osobní odběr
11:00 – 16:00
Rozvoz 11:00 – 15:00

Osobní odběr + rozvoz

Klapkova 80

www.kozlova-almara.cz

284 683 781

A Posto trattoria

PO – NE 10:00 – 20:00

Osobní odběr + rozvoz

Za Piskovnou 1210/2

www.aposto.cz

775 129 841

Chabrybarna (rybárna
a bistro)

ČT – NE 12:00 – 19:00

Osobní odběr + rozvoz

Pod zámečkem 92/3

www.chabrybarna.cz

728 861 403

Galaxy kebab

PO – NE osobní odběr
10:30 – 20:00
rozvoz (zdarma po P8)
10:30 – 22:00

Osobní odběr + rozvoz

Bohnická 320/40

Restaurace Pod Hájem

PO – PÁ 11:00 – 20:00

Osobní odběr + rozvoz

Davídkova 1764/112

www.podhajem.makro.
rest

606 566 000

River Garden Grill

PO – NE 12:00 – 20:00

Osobní odběr + rozvoz

Za Karlínským
přístavem 683/6

www.rivergardengrill.cz

601 163 623

Pizzeria Aria

PO – NE 11:00 – 20:00

Osobní odběr

Křižíkova 9

www.pizzeria-aria.cz

224 812 958

Namaste India

PO - NE 11:00 - 20:00

Osobní odběr

Ronkova 2

www.namasteindia.cz

223 003 034

NAPALMĚ

PO - NE 16:00 - 20:00

Osobní odběr

Zenklova 252/13

www.facebook.com/
barnapalme

605 283 520

775 445 500

Restaurace 222 323 332
Rozvoz 775 112 617

776 888 812

776 374 727
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Bohnické historické cesty...

nnPo obecných informacích o vznikající naučné stezce v Bohnicích v minulém čísle bychom rádi navázali s konkrétními
zajímavostmi. Dnes to bude formou popisků k přiložené mapě
o cestách dávných i novějších.
1) jedna z nejstarších, možno
říci i pravěkých, cest vedla do
Bohnic od brodu u Tříkrálky
(u dnešního psího útulku). Táhlé
mírné stoupání bylo dlouho
i jedinou příhodnou cestou pro
vozy, před 100 lety vedlo mezi
poli, dnes turisty vede spíše lesem.
2) strmá stezka, vedoucí od
bývalé Kavkovy továrny na víno
a lihoviny v Podhoří do blízkosti
vyhlídky na Farkách, je zachycena např. na mapě z roku 1757.
Sloužila hlavně obyvatelům
„Velmi děkujeme všem 65 dárcům, kteří přispěli do programu ČSOB pomáhá regionům
částkou 44 639 korun. Moc si
ceníme každé koruny vaší
podpory.“

přifařených obcí – Sedlce, Bubenče a Podhoří. Cesta měla
pouze lokální význam.
3) z Dolního Ovence (dnešní
Troje) vede dodnes užívaná
strmá kamenitá cesta kolem
dnešní botanické zahrady
4) o kousek východněji, ulicí Pod
Havránkou, také šplhá stará cesta,
dnes již panely nahradil asfalt.
Cesty 3 a 4 vedly přes Čimice na
Chabry a dále k Mělníku.
5) 1889 – nová silnice spojila
Bohnice s Čimicemi a pokračovala k Ládví
1903 – 366 m silnice ulehčilo občanům pohyb po obci
6) 1906 – zpevněná silnice
Bohnickým údolím k Vltavě.
Vznikla kvůli přepravě materiálu
na stavbu Zemského ústavu pro
choromyslné.

PŘIBLIŽNÝ PRŮBĚH HISTORICKÝCH CEST i nejstarších novodobých silnic.

Zdroj: Národní technické muzeum

7) 1910 – zpevněná silnice do
Troje, velká serpentýna zmírnila
stoupání původní cesty, 1927 –
nový válcovaný povrch
8) 1926 – spojení do Kobylis
bylo zřízeno pro pravidelnou
autobusovou linku (dnešní
Čimická ulice)
Příště se dozvíte něco o historii

VZDĚLÁVÁNÍ

O novou naučnou hru byl
zájem, chystá se další
Nejen během vánočních svátků si mohli malí
i velcí obyvatelé Libně zahrát naučně-zábavnou QR hru v ulicích Libně, která pátrala po
místě prvního vánočního stromku v Čechách.
Hra zaujala nejen děti, pro které byla
určena, ale i dospělé, kteří si pochvalovali
informace o navštívených místech doplněné
historickými fotografiemi. Návdavkem se
hráči mimo jiné dozvěděli, co je to „cesmína“,
„chvojí“ či jak se říká první adventní neděli.
Vyplněné dotazníky odevzdalo 326 účastníků. Za všechny správně vyplněné obdrželi
věcné odměny. Hlavní cenu – dárkový koš –
získala nejpovedenější básnička. Ta musela
být složená z klíčových vánočních hesel
použitých v křížovce, jež byla součástí hry.

O NOVOU HRU projevily zájem i televizní štáby.

Neuvěřitelných 62 básniček byl opravdu
nečekaný veršovaný počin, básník Karel
Hlaváček by měl ze svých Libeňských určitě
velkou radost.
Vítězná báseň:
Vánoce v Libni
V kostele ticho jak v Betlémě,
neslyšíš koledy, vánoční písně.
Libeň šedá jak olovo,
policajt na rohu tváří se přísně.
Železná tvář se však úsměvem rozzáří,
když malý Štěpán do ticha jekne:
„Našel jsem vojáčka tadyhle u chvojí.“
Letos ta vánoční hra Libni sekne!
„Doufám, že naše hra splnila hlavní účel,
proč byla instalována – nejen během svátků
vytáhla děti i dospělé od obrazovek a počítačů. Podle mnoha rekcí pobavila a snad i trochu poučila o vánočních zvycích a libeňských pamětihodnostech,“ řekl autor hry,
radní Michal Švarc (Patrioti).
Úspěch hry organizátory potěšil a inspiroval. Již nyní dokončují hru další, tentokrát
masopustní, a to ve spolupráci s Karlínským
Spektrem. Kdo vánoční hru nestihl a chtěl by
si ji zahrát, najde ji na odkazu https://m.praha8.cz/libensky-stromecek.
(tk)

hromadné dopravy. Pokud byste
chtěli pátrat i sami, nechte se
inspirovat zápisem z obecní kroniky z roku 1909 a prozkoumejte, do
čeho obecní rada investovala...
Pokud vás něco zajímá z historie obce, ptejte se e-mailem na:
blankarosi@seznam.cz
Za tým tvůrců Blanka Rošická

VÝSTAVY

Únor nabídne nové
expozice
V minulém čísle Osmičky jsme si přáli, abychom mohli pořádat více výstav offline než
online. To je v době, kdy tvoříme únorové
vydání, vzhledem k vládním opatřením nejisté, a otevření galerijních prostor je proto na
území Prahy 8 zatím v nedohlednu. I přesto
myslíme na vaše kulturní já a k současným
online výstavám připravujeme další v prostorách Libeňského zámku i Bílé galerie.
V únoru vystřídá „Nejkrásnější záběry
Prahy 8“ výstava mapující 100 let kobyliského
skautingu, kde vám „Čtyřiadvacítka“ představí
historii oddílu a také vás seznámí s tím, že
skautské ideje jsou platné v každé době.
Výstava začne v takzvaném Bílém domě
22. února na Den sesterství a bude k vidění
minimálně do poloviny dubna.
Další plánovanou výstavou jsou „Cesty“
malíře Jana Hofmana, který je mnohaletým
občanem Prahy 8 a vášnivým malířem krajin,
portrétů a zátiší. Autor zachycuje štětcem
krásy přírody, hry světel a stínů a své zážitky
z cest přenáší do svých děl. Na tuto výstavu se
můžete těšit v Libeňském zámku od 12. února
do 15. dubna.
Výstavy, stejně jako jiné kulturní události
budou probíhat za aktuálních epidemických
opatřeních vlády, proto, prosím, sledujte naše
informační kanály, Facebook, Twitter a především webové stránky www.praha8.cz, kde
budeme průběžně zveřejňovat informace
o těchto i jiných pořádaných akcích.
Odbor kultury
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KARLÍNSKÝ I LIBEŇSKÝ MASOPUST

Netradičně pojaté slavnosti
osvěží i hra pro děti
nnKarlínský masopust je letos plnoletý, ale namísto velkolepé
oslavy se musíme uskromnit. Vládní nařízení jsou neúprosná
a situace nelehká. Karlínské Spektrum a MČ Praha 8, tradiční
organizátoři akce, se jen tak nevzdali a připravili pro vás
několik masopustních aktivit, které splňují přísná protiepidemická nařízení.
První únorový den startuje
Karlibeňská masopustní pátračka pro rodiny s dětmi. Karlínský
masopust se vždy snažil cílit na
rodiny s dětmi, a tak nepřekvapí,
že hlavní aktivitou je pátrací hra
pro děti po masopustních
maskách.

SKROMNÝ MASOPUST
I V LIBNI

Pomocí chytrého telefonu s mobilními daty se jednotlivci či týmy
z jedné domácnosti snaží najít
osmnáct stanovišť s QR kódy, po
jejichž načtení zjistí, že Bakchus
– vůdce masopustního průvodu
– shání masky, které se mu zatoulaly v Libni a Karlíně. Ano, letos je
Karlínský masopust skromný, ale
zase zavítá i do Libně. Jednotlivé
body vedou od Libeňského zámku
přes Invalidovnu až po Karlínské
náměstí. Začít můžete u kteréhokoliv bodu a trasu si můžete
vybrat podle sebe. Celá trasa je
dlouhá přibližně pět kilometrů,
ale můžete jít jen část, nebo si hru

rozdělit na více dní. Hry se totiž
můžete zúčastnit kdykoliv od
pondělí 1. února do úterý 16. února, kdy je poslední den masopustu.
Každé stanoviště je věnováno
jedné masopustní postavě, kde je
vždy třeba odpovědět na kvízovou otázku. Za sedm správných
odpovědí získáte malou odměnu,
za patnáct správných odpovědí
bude odměna o něco větší. Tu si
můžete vyzvednout ve všední dny
od 10 do 18 hodin na Libeňském

6. února

se od 10 hodin v Karlíně
uskuteční speciální
masopustní trhy
zámku nebo v Karlínském Spektru, popřípadě v sobotu 6. února ve
stejný čas na masopustních trzích
na Karlínském náměstí.
Na hru je třeba se přes mobil
registrovat na adrese www.

TRH V KARLÍNĚ na rozdíl od minulých ročníků bude mít kvůli koronaviru řadu omezení.

ÚKOLEM NOVÉ HRY Karlibeňská masopustní pátračka je pátrání po masopustních
maskách.

karlinskymasopust.cz. Při jednoduché registraci si můžete zvolit
kategorii mladší (pro děti do
sedmi let) nebo starší (pro děti
osm let a starší). Pokud máte
mladší i starší děti, můžete
zkusit obě varianty, jen je lepší
mít dva mobilní telefony.
Po dobu hry samotné běží
také doprovodná soutěž o ceny
pro děti. Zadání je jednoduché:
Namaluj obrázek na téma masopustu. Na obrázku musí být
ztvárněna alespoň jedna postava
z naší pátrací hry. Obrázek

zašlete do 16. února 2021 na
e-mailovou adresu: michal.
svarc@praha8.cz.

TRH NA KARLÍNSKÉM
NÁMĚSTÍ

Hlavním dnem Karlínského
masopustu bude sobota 6. února. Od 10 do 18 hodin se na
Karlínském náměstí uskuteční
speciální masopustní trhy.
Budete si moci nakoupit všemožné zabijačkové speciality,
koláče, buchty, frgály a mnoho
dalšího, ale jak současná nařízení přikazují, vše pouze zabalené
a připravené s sebou.
V tento den doporučujeme
vyrazit na pátrací hru v maskách a kostýmech a hru zakončit právě na trhu. Kolem Karlínského náměstí se totiž potkáte
s masopustními postavami. Pro
aktuální informace o masopustním dění a dalších aktivitách nás
sledujte na www.karlinskespektrum.cz a www.praha8.cz nebo na
Facebooku.
Dobrou zprávou je, že všechny
aktivity jsou díky MČ Praha 8
a hlavnímu městu Praha
zdarma.
Prosíme účastníky, aby po
celou dobu průběhu akce dbali
na aktuální protiepidemická
opatření a nařízení vlády. Masopustní období má být veselé
a my věříme, že vám tyto aktivity přinesou alespoň trošičku
radosti. Pojďme si jej i přes
(vs)
nelehkou dobu užít.
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Inzerce

Městská policie hl. m. Prahy prijímá nové strážníky

Stabilní práce

časopis pětka nábor mp praha.pdf 1 04.11.2020 11:29:42

O nás se
můžete
oprít
nástupní plat až

40 500 Kc
náborový príspěvek

100 000 Kc
ubytování po dobu
zapracování zdarma
*Nástupní plat po absolvování
vstupního kurzu.

PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

nabor.mppraha.info
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Kultura
VEŘEJNÝ PROSTOR

Zeď povypráví o příběhu
Operace Anthropoid

nnPraha 8 se úspěšně zapojila
do projektu Galerie hl. města
Prahy „MuralArtUM 2020“,
v rámci kterého metropole
výtvarně upravuje nevzhledné betonové plochy v obydlených oblastech.
„Žijeme v místech, která hrála
významnou roli během druhé
světové války, a cítíme potřebu
příběhy odboje proti nacistickému Německu vyprávět i nastupujícím generacím. Forma grafitti
a komiksu je mladým bližší než
psaný text či přednáška. Proto
byla naše volba jasná – připomenout touto formou kolemjdoucím či jedoucím jednu z nejvýznamnějších událostí moderních
českých dějin – Operaci Anthropoid, která vyvrcholila popravou
českého kata – říšského protekto-

!

Máte ve vašem okolí
podobnou betonovou
plochu hodnou výzdoby?
Pošlete prosím vaše tipy
na e-mail: michal.svarc@
praha8.cz.

TAKTO BY MĚLA VYPADAT nyní nevzhledná zeď u stanice tramvaje Vychovatelna.

ra Reinharda Heydricha právě
v bývalé zatáčce pod Vychovatelnou,“ uvedl k výběru autor námětu a radní Prahy 8 Michal Švarc
(Patrioti).
Soutěže se zúčastnilo 23 námětů a odborná komise vybrala
dílo výtvarníka Jakuba Marka.
Jeho návrh komise ocenila pro
propojení tématu muralu s historickým příběhem, který se
odehrál v nejbližším okolí.
Nevýhodou je prázdný prostor

Odraz v zimě
Dvanáctiletý žák Základní školy Na Šutce David Kůs
redakci Osmičky zaslal vlastní snímek nazvaný Odraz
v zimě. Vytvořil ho klasickým fotoaparátem, nikoli
mobilním telefonem, a přes zasněžené zrcátko poblíž
Čimického háje.
Děkujeme. 

(tk)
FOTO: David Kůs

kresby, který možná bude znehodnocen tagy a jinými graffiti.
Z návrhu však vyplývá ochota
autora spolupracovat na opravách malby a její udržitelnosti
během roční expozice. Oceněno
je hlavně narativní, přesvědčivé
a čisté pojetí (mikrokomiks)
a také jednoduchá realizovatelnost. Návrh byl oceněn také pro
svou nejlépe zvládnutou formu
zpracování tématu (ideový
námět – příběh operace Anthro-

poid), doplňující nedaleký
památník.
Mural s historickým příběhem
by měl být zhotoven v jarních
měsících tohoto roku. „Rádi
bychom dílo odhalili nejpozději
v květnu, kdy si budeme připomínat 79 let od této významné
události. Plánujeme na tento
měsíc velkou dobrodružnou QR
hru pro malé i velké a hotové
dílo bude jednou z jejích zastávek,“ uvedl radní Švarc.
(mš)
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Osmikvítek funguje i v době
kovidové, přijímá i nové členy
nnJeště v roce 2019 byl diář Dětského pěveckého sboru Osmikvítek doslova nabitý koncerty i vystoupeními při nejrůznějších kulturních akcích, zájezdy na festivaly a sborové soutěže, prázdninovými či víkendovými soustředěními v různých
koutech České republiky.
Plány na rok 2020 byly neméně
smělé. Osmikvítek měl vyjet
i do zahraničí, a naopak hostit
zpěváčky z Českého Meziříčí
nebo rakouského Grazu. S příchodem koronavirové pandemie přišel bohužel nucený
útlum ve všech oblastech
společenského života, kdy
nařízená omezení zcela vytěsnila možnost živých hudebních
vystoupení. V červnu se uskutečnil jediný větší společný
koncert všech oddělení
v KD Krakov, o letních prázdninách proběhlo soustředění
v Janově nad Nisou. V září ještě
Koncertní sbor „stihl“ jedno
vystoupení při akci městské
části Praha 8 „Kdo si hraje,
nezlobí“. Pak jsme se stali
Půlnočním královstvím, kde je
– bohužel zcela nepohádkově
– zakázáno veřejně zpívat.
Jak se v takové době věnovat
kolektivně zpěvu, a neporušit
přitom žádná vládní nařízení?
Paní sbormistryně Iva Hennová
a Terezka Venclová se na rozdíl
od mnoha jiných kroužkových
aktivit, které utlumily svou
činnost, snaží fungovat dál

alespoň formou online. Pro
mladší přípravná oddělení
Sněženek a Kopretinek umístily
na webové stránky sboru výuková videa, starší děti pak mají
přes aplikaci Google Meet pravidelná každotýdenní setkání se
svými sbormistryněmi, z Google
Classroom si stahují nové písničky a noty i zábavné úkoly a hry
s hudební tematikou. Jako
dokument této zvláštní doby

vzniká pozoruhodný a technicky
náročný projekt Koncertního
sboru (a časem i oddělení Pampelišek), kdy budou nahrávky
natočené jednotlivými zpěváky
poskládány dohromady do
jednoho společného videa ve
formě společně zazpívané
písničky.
Společnému zpívání u klavíru se to sice nevyrovná, ale
sbormistryně Hennová neztrácí optimismus a již znovu
plánuje koncertní vystoupení,
soutěže, odložené zájezdy
a soustředění, a společně s kolegyní Terezkou Venclovou
pilně nacvičuje s dětmi nové

písně, aby byl sbor hned, jak to
jen zase půjde, připraven opět
vystupovat naživo a rozdávat
radost publiku. A ačkoliv musíme být nyní ještě hodně trpěliví, těšíme se, že nejpozději po
létě čeká Osmikvítek opět
bohatá sezona a koncerty
v naplněných sálech, při nichž
si budeme zase moci s dětmi
zazpívat pro radost.
Noví zájemci o přihlášení do
Dětského sboru Osmikvítek se
mohou zapsat i prostřednictvím
webových stránek www.osmikvitek.cz.
Alice Nejedlá
Spolek přátel DPS Osmikvítek

DĚTI Z OSMIKVÍTKU si nyní zazpívají distančně, například pomocí výukových videí

Soutěž „Natoč si svou knihu“ zná vítěze
Druhý ročník soutěže „Natoč
si svou knihu“ skončil. Z došlých příspěvků letos nejvíce
zaujal herecký a střihačský
výkon děvčat z libeňské ZŠ
Bohumila Hrabala, které
natočily upoutávku s názvem
Ipohádka. Klip si můžete
přehrát na odkaze https://
youtu.be/UpbVfV5TRMY.
„Jsem rád, že se i v tomto roce
u dětí projevil zájem nejen si
knížku přečíst, ale i natočit její
upoutávku pro spolužáky
a ostatní,“ uvedl k výsledkům
soutěže za organizátory radní
(tk)
Michal Švarc (Patrioti).
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HISTORIE VODÁRENSTVÍ

Léčebna se dočkala pitné
vody až před 50 lety
nnBohnická obec řešila na počátku
20. století zásobování svých obyvatel
vodou v souvislosti se stavbou a provozem zdravotnického zařízení, a to až do
roku 1972, kdy bylo celé území napojeno
na vodovodní síť hlavního města.
Královský Český zemský ústav pro choromyslné v Bohnicích vyprojektoval architekt
Václav Roštlapil v roce 1905. Součástí tohoto
projektu byly i stavby pro zásobování vodou.
Pitnou vodou byl ústav od roku 1908 zásobován ze tří studní, které dodnes stojí v parku před hlavní budovou mezi ulicemi Ústavní a Katovická. Z těchto zdrojů byla pitná
voda čerpána do vodojemu u čimické vrátnice, odtud tekla přímo do centrální kuchyně.
Pro ostatní zařízení byla voda donášena
ručně.
V roce 1907 byla zpuštěna úpravna vody
na břehu Vltavy u Tříkrálovky. Voda byla
jímána z osmi filtračních studní a čerpána
dvěma rourami do ústavního areálu vzdále-

ného dva kilometry. Jedna roura ústila do
věžového vodojemu a druhá v pozemním
třísetkubíkovém vodojemu. Odtud pak
proudila do jednotlivých pavilonů. Věžový
vodojem měl tři nádrže, na užitkovou stude-

JEDNA ZE STUDNÍ v parčíku mezi Ústavní a Katovickou
ulicí. Jsou staré přes sto let.

nou vodu, teplou vodu a teplou vodu určenou pro ústřední lázně.
Okolo svatodušních svátků roku 1911 se
začalo s budováním vesnického vodovodu,
který byl napojen na jeden z výtlačných
řadů, někde v místě dnešní západní vrátnice.
Tato událost, vyšší spotřeba vody, včetně
zhoršení kvality užitkové vody, přiměla
správu ústavu k přebudování úpravny na
Tříkrálce. V roce 1925 byla dokončena nová
úpravna vody, nicméně voda byla nadále
pokládána za užitkovou.
V roce 1972 byl ústav připojen na veřejný
vodovod vybudovaný pro sídliště Bohnice.
Na tento systém byl napojen i starý vodovod
vesnice Bohnice a obyvatelé mohli používat
opravdu pitnou vodu. Budovy sloužící kdysi
zásobování bohnické léčebny vodou stále
stojí, ale technologie většinou chybí.
Zdroj:
Vodovody předměstských obcí
před vznikem Velké Prahy
Jaroslav Jásek – Kryštof Drnek Scriptorium 2020

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

Každé pondělí: výtvarná dílnička s tetou Andrejkou od 10 h.
Každé úterý: chvilka s prvky Montessori s tetou Ivetkou od 10 h.
Každou středu: chvilka cvičení s tetou Ivetkou od 10 h.
10. 2. 2021 od 11 h: Dámský klub – Valentýnské tvoření
Balíček s komponenty ke tvoření v ceně 150 korun si můžete
dle domluvy vyzvednout v DK Ďáblík, Taussigova 1, pondělí až
středa 9–13 h. Rezervace: rc@osmickaprorodinu.cz.
11. 2. 2021 od 10 h: Hravé učení
Vhodné pro děti ve věku 5 až 7 let, ve 20 minutách se dozvíte,
že učení není mučení, ale i hra.
Od 1. 2. 2021 po celý únor spouštíme Bojovou hru Pohádková cesta Osmičky pro rodinu. Zveme všechny rodiče s dětmi
ve věku 2 až 6 let. Lokalita Karlín, Ládví, Čimice a Bohnice.
Všechny potřebné informace ke hře dostanete (lokalita Karlín,
Čimice) na rc@osmickaprorodinu.cz nebo telefonicky na
606 035 260. Pro lokalitu Ládví a Bohnice pište na:
dablik@osmickaprorodinu.cz nebo volejte 702 171 705.
Všechny naše aktivity jsou online přes Google-meet a pouze na rezervaci.
O připojení a bližší informace pište na rc@osmickaprorodinu.cz, nebo
volejte 606 035 260. Sledujte FB Osmička pro rodinu.

Vítání
občánků
Prahy 8
22. a 23. března 2021
Prosím 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 21. února 2021
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.
Na akci budou dodržována všechna aktuální epidemiologická opatření.

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

ON-LINE Osmička pro rodinu

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat
rodiče dětí narozených
v roce 2020 na
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Školu bojových
umění vir nezastaví
nnLoňský rok byl plný nečekaných událostí, které nás zastihly. Na jaře koronavirová opatření, kterým jsme se museli
přizpůsobit. Venkovní tréninky nikomu nevadily, alespoň
jsme byli na čerstvém vzduchu. Horší byla opatření, co následovně přišla: zákaz stýkání osob, to pro nás znamenalo i konec tréninků.
My jsme se ale nevzdali a začali
jsme s video lekcemi a online
tréninky. Náš mistr Martin
Zámečník vytvořil více než sto
výukových videí a nespočet
online tréninků. Probíhaly také
soukromé lekce pro naše členy.
Nejlepší členové se připravovali na Mistrovství Evropy, které
mělo proběhnout v květnu 2020
v Praze. Našich 16 nominovaných studentů mělo speciální
cvičební plán, který museli
dodržovat. Nebylo to jenom
o trénincích, ale také o pilné
domácí přípravě. Všichni byli
perfektně připraveni, ale bohužel kvůli špatné situaci se šampi-

onát přesunul na léto, poté byl
zrušen.
Naši nominování členové
dlouho nesmutnili a začali na
sobě pracovat mnohem více, aby
na dalších závodech prokázali
svoji výkonnost. Loni jsme se
také chystali obhájit titul nej
úspěšnějšího střediska talentové
mládeže a též obhájit titul nejúspěšnější školy na Mistrovství
České republiky. Ač byly obě
soutěže zrušeny (odloženy), my
nepřestáváme cvičit. V novém
školním roce jsme měli velmi
slabé nábory kvůli neumožnění
tradičních exhibičních ukázek
na školách následkem epide

ŠKOLA GE-BAEK HOSIN SOOL působí v ZŠ Libčická v Čimicích

miologické situace. Na podzim
kvůli opatřením naši učitelé
začali vysílat opět tréninky
online a účast na trénincích byla
opravdu obrovská.
Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba našeho tréninkového centra v Beztahově u Votic.
Nyní je na řadě zbrusu nová
prostorná hala, která bude na
jaře dokončena. Všichni se již
těší, až si v nové hale naplno
zacvičí. Velký dík patří hlavně

našim členům, kteří nás celou
dobu podporovali a byli s námi.
Staňte se členy největší školy
bojových umění v ČR, posilujte
cvičením obranyschopnost svoji
i svého organismu a naplňte
třeba svůj dávný sen nebo novoroční předsevzetí. Stačí na www.
tkd.cz nalézt vám nejvíce vyhovující trénink a přijít si cvičení
zkusit zdarma. Nebo se účastnit
našich online lekcí.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool
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Zdravotní a sociální péče – CAP
ram
Prog

r
Úno
2021

CENTRUM
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ

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

CAP Burešova

www.sospraha8.cz

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

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pondělí

 9:30–12:00  Nordic Walking
pro méně zdatné – L. Čipera
Informace na webu:
klus-osmicka.webnode.cz
 10:00–11:00  Cvičení na
židlích – I. Kostečková
 11:30–12:45  Jóga –
E. Bihelerová

Úterý

 8:00–8:50  Čchi-kung –
M. Vilímová
 9:10–10:00  Čchi-kung –
M. Vilímová

Středa

 9:30–11:00  Zdravotní
cvičení, terapie tancem –
J. Matějková
 11:00–13:00  Kurzy společenského tance – Ing. Sokol,
E. Dlouhá

UPOZORNĚNÍ:

Aktivity budou probíhat
dle nařízení vlády. Prosím
sledujte aktuální situaci.
V případě dotazů volejte
na 283 881 848

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY – SENIORY,
kteří chtějí nezištně pomáhat druhým lidem. Jedná se
o pomoc seniorům, kterým zdravotní stav neumožňuje
navštěvovat CAP. Rádi bychom jim zajistili kontakt
s vrstevníky formou doprovodu na procházku, povídání, hraní her či předčítání v domácím prostředí. Zájemci volejte na tel: 283 881 848 (CAP Burešova), nebo tel:
283 024 118 (CAP Mazurská).

Pondělí

 8:00–9:00  AJ pro zač. –
F. Urban
 11:00–11:50  AJ Language
Titbits – PhDr. Sukopová
 13:00–13:50 AJ  Repeating
English – zač. a mírně pokr.,
V. Machulková

Úterý

Úterý

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

Středa

 13:00–16:00  Šachový kroužek

Úterý

 8:00–9:30; 13:00–14:30  přístup na internet
 10:00–11:00 Školička PC kon
zultace – Ing. Pázler

Středa

ARTETERAPIE,
VÝTVARNICTVÍ,
RUČNÍ PRÁCE

 8:00–12:00  přístup na
internet
 13:30–15:30  Školička PC
– RNDr. Tomková

Pondělí a pátek

Čtvrtek

POČÍTAČOVÉ KURZY
A VOLNÝ PŘÍSTUP
NA INTERNET

 9:00–11:00  Školička PC
konzultační metodou –
Mgr. Černý. Objednání v kanceláři CAP nutné
 13:00–15:00  Školička PC
a internetu pro mírně pokročilé – P. Smitková

Pondělí

Pátek

 9:00–12:00  Arteterapie –
R. Svobodová

 8:00–12:00; 13:00–15:30  přístup na internet

 8:00–12:00  přístup na
internet

Čtvrtek

 Pravidelné turistické výlety
– RNDr. Štulc. Informace v kanceláři CAP
 9:30–12:00  Nordic Walking
pro zdatné - L. Čipera.
Informace na webu:
klus-osmicka.webnode.cz

 8:00–8:50  AJ pro zač. –
F. Urban
 9:00–9:50  AJ pro mírně pokr.
– Ing. Vondráček
 10:00–11:30  NJ pro mírně
pokr. – J. Kříž
 10:10–11:00  AJ pro středně
pokr. – Ing. Vondráček
 11:10–12:00  AJ pro mírně
pokr. – Ing. Vondráček
 13:00–14:30  IJ pro začátečníky – J. Kříž
 13:30–15:00  Esperanto –
V. Markant

Středa

 8:30–9:20  AJ pro mírně pokr.
– Ing. Soukupová
 9:00–11:00  ŠJ pro radost –
E. Rozsypalová
 9:50–10:45  AJ pro pokr. –
M. Mizerová
 11:10–12:00  NJ pro pokr. –
JUDr. Pudil
 11:15–12:30  AJ pro pokr. –
Z. Mejstřík
 14:30–16:00  NJ konver. pro
pokroč. – T. Zelinka

Čtvrtek

 9:30–10:45  IJ pro mírně
pokr. – J. Kříž
 10:00–10:50  AJ konverzace
pro pokr. – Ing. Kolářová
 11:00–11:50  AJ pro středně
pokr. – Ing. Soukupová
 11:10–12:00  AJ pro středně
pokr. – Ing. Kolářová
 11:10–12:00  AJ Bible stories
– Ing. Vondráček

Pátek

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

TRÉNINK PAMĚTI,
PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ
AKTIVITY

Pátek

 9:00–10:30  AJ American
English – Mgr. Vašíčková

Pondělí

 14:00–16:00  Právní poradenství pro objednané

JAZYKOVÉ KURZY

NA POČÍTAČOVÉ KURZY v současnosti senioři docházejí individuálně po dohodě.
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Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů pro seniory
Praha 8, Mazurská 484/2 tel.: 283 024 118
email: cap@sospraha8.cz

CAP Mazurská

www.sospraha8.cz

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

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pondělí

 8:00–8:45  čchi-kung –
(M. Dobrovská)
 9:10–10:00  čchi-kung –
(RNDr. J. Pospíšilová)
 10:20–11:20  jóga – (J. Borská)
 12:50–15:15  stolní tenis

Úterý

 8:00–8:45  spinální cvičení:
páteř – (M. Dobrovská)
 9:10–10:00  zdravotní cvičení
– (J. Hrubá)
 9:00–12:00  nordic walking
(sraz před CAP – S. Činátlová)
 10:20–11:00  zdravotní cvičení na židlích – (Mgr. Z. Vévoda)
 11:20–12:40  jóga –
(E. Bihelerová)
 13:00–15:00  stolní tenis
– pokročilí

Středa

 8:00–8:45  zdravotní cvičení
– (D. Kovaříková)
 9:10–9:50  zdrav. cvičení
s pomůckami – (Mgr. Z. Vévoda)
 10:20–11:20  zdravotní cvičení v CAP – (V. Formánková)
 11:45–13:00  jóga – (J. Borská)
 13:30–15:00  stolní tenis

Čtvrtek

 8:10–9:10  čchi-kung –
(M. Vilímová)
 9:30–10:50  cvičení a terapie
tancem – (J. Matějková)
 12:40–13:40  relaxační cvičení
– (E. Parma)
 14:00–14:45  cvičení – veselé
židle – (M. Dobrovská)

Pátek

 8:00–9:15  stolní tenis

 10:40–11:40  orientální tance
– (H. Kurková)
 11:55–12:55  zdravotní cvičení – (Z. Josková)
 13:15–14:00  zdrav. cvičení na
židlích – (Mgr. Z. Vévoda)

TRÉNINK PAMĚTI,
PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ
AKTIVITY
Středa 3. a 17. 2.

 13:30–15:00  Bingo – společenská hra

Středa 10. a 24. 2.

 10:00–11:00  trénink paměti
na PC – (Mgr. Z. Vévoda)
 13:30–15:00  klubové setkání

POČÍTAČOVÉ KURZY
A VOLNÝ PŘÍSTUP
NA INTERNET
Pondělí

 8:00–9:00 přístup na internet
 12:30–15:00 přístup na
internet

Úterý

 8:45–9:35 Školička PC – mírně
pokročilí – (Ing. B. Šmilauer)
 13:00–14:30 přístup na
internet

Středa

 8:00–9:00 přístup na internet
 13:00–15:00 přístup na
internet

Středa 3. a 17. 2.

 9:00-9:50 Školička PC – mírně
pokr. – (Ing. V. Košťál)
 10:00-11:00 Školička PC
začátečníci – (Ing. V. Košťál)

KLUBY SENIORŮ

Info: www.sospraha8.cz
Tel: 283 842 214
Adresa

Provozní doba

Od – do

Vedoucí

DPS Křižíkova 50

úterý a čtvrtek

14:00–17:00

Alena Tesařová

DPS Bulovka 10

pondělí a čtvrtek

13:00–16:00

Alena Šoutová

DPS Burešova 12 při CAP

pondělí a středa

13:00–16:00

Dagmar Čtvrtečková

Taussigova 1172 – klub je trvale uzavřen
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.

Pátek

 8:00–9:00 přístup na internet
 12:00–14:00 přístup na
internet

Pátek 5. a 19. 2.

 9:00–9:50 Školička PC –
(J. Votrubová)
 10:00–10:50 Školička PC –
(J. Votrubová)

JAZYKOVÉ KURZY
Pondělí

 9:00–10:00  AJ – pokročilí
– (Mgr. .M. Rexová)

Úterý

 8:30–9:40  NJ konverzace
– pokročilí – (L. Ulč)
 11:30–12:30  – AJ mírně
pokročilí – (E. Hyklová)

UPOZORNĚNÍ:

Aktivity budou probíhat dle
nařízení vlády. Prosím sledujte aktuální situaci.
V případě dotazů volejte na
tel. 283 024 118
 13:00–14:00  – IJ mírně pokročilí – (E. Hyklová)

Středa

 8:15–9:30  AJ – pokročilí
– (Mgr. E. Emmerová)
 10:00–10:50  FJ – mírně pokročilí – (M. Randyšová)
 11:00–12:00  FJ – konverzace
– (M. Randyšová)

Čtvrtek

 8:30–9:30  AJ – mírně pokročilí – (Ing. H. Soukupová)
 13:50–14:45  AJ – pokročilí
– (E. Parma)
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI

``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC, umyva
del, van, el. ohřívačů, připojení
praček, myček, vodoměrů,
kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ A KANALIZACE,
veškeré instalatérské práce,
topenářské práce. Nepřetržitě!
Rekonstrukce koupelen
a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ,
spolehlivost a 10% sleva,
demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE revize
domů, SVJ, BD, škol. Odstranění
revizních závad, nová el. vedení,
opravy v bytech a domech.
www.elektrikarerben.cz.
T.: 604 516 344
``REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215
``OPRAVA ŽALUZIÍVÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ
PLASTOVÝCH OKENVERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA
LODŽIE-SÍTĚ PROTI HMYZU
Tel.: 733 720 950,
pavel.janci@email.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ,
bytových jader, malování, www.
malreko.cz, tel.: 603 410 942
``MALÍŘ, LAKÝRNÍK,
tel.: 605 015 145

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

``VÝROBA, OPRAVY, MONTÁŽ
ŽALUZIÍ, ROLET, sítí do oken,
spouštěcích garnyží. Prodej
drobného železářského zboží.
U Pazderek 146, P 8, tel.:774 858 102

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

``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
A KEŘE motorovými nůžkami,
včetně odvozu odpadu.
Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz/plot

``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 728 324 916
``PLYNAŘ– INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032
``Provádíme sádrokartonářské
práce (stropy, příčky, předstěny,
půdní vestavby, akustické
odhlučnění, bytová jádra). Dále
provádíme zednické a malířské
práce. Tel.: 605 075 095.
Milos.Verner@email.cz

NÁKUP – PRODEJ

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

``Povánoční sleva 10 % na čištění
koberců a sedaček profi strojem
Karcher, tel. 732 212 200

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

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

``Hodinový manžel elektro, voda
a další práce. 40 let praxe na rek.
bytů. Tel.: 602 366 135

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

``NEVIDOMÝ MASÉR
tel.: 608 458 201.
Více na: www.masazekodet.cz

``Koupím staré šperky
i poškozené zlaté mince, stříbrné
předměty, staré zbraně, hodinky
atd. INTERANTIK Praha 9, Pod
Pekárnami 3, T. 605 829 440
po 10h. Děkujeme, za telefon
předem!

``ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ
Provádím veškeré zednické,
malířské, obkladačské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytu, domu, nebytových prostor.
Volat 606 125 116.

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

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

``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

``POTŘEBUJETE VYKLIDIT
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme
a odvážíme z těchto míst: půdy,
byty, sklepy, dvorky, zahrádky
atd. Levně, tel.: 702 410 965. 7 dní
v týdnu.

``ELEKTRIKÁŘ nové rozvody.
Zjištění závad a opravy. Výměna
rozvaděců. Tel.: 608 278 778.
POLACEK.L@seznam.cz

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

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

``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

REALITY PRONÁJEM

``Hledám menší byt do 14 tisíc
nebo větší do 18 tisíc Jen pro
2 osoby - pár. Ideálně dlouhodobě,
lodžie výhodou ale nemusí
být. Centrum do 30 minut. RK
nevolat. Děkuji. Tel.: 605 845 088

``ELEKTRIKÁŘ VESELÝ.
Tel.: 602 881 859

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

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

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

placená inzerce

``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ
- vyklidíme Váš dům, byt a jiné.
Pracujeme levně, rychle, kvalitně
– i o víkendu. Ceny dohodou.
Roman. Tel.: 775 520 155
``VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU,
SKLEP, DŮM. Volejte
tel.: 608 884 148. Ceny dohodou.

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
``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE UŽÍVAT.
Vykupujeme byty i s dluhy
nebo v exekuci. Platba ihned
v hotovosti. Tel.: 739 665 455
``KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ
DŮM, VILU, pozemek jakkoli
velký i spoluvlast. podíl s právní
vadou, exekucí, nežádoucím
nájemníkem. Formality vyřídím.
I na dožití. Tel.: 603 420 013.
``Koupím byt v Praze 8, přímo od
majitele. Tel.: 604 617 788
``Koupím chatu, chalupu do 50 km
od Prahy v dobrém i špatném
stavu. Děkuji za nabídku,
tel.: 720 031 400
REALITY SLUŽBY

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

KRÁSA

``Pedikúra klasická mokrá
metoda, ošetření kuřích ok,
zarostlých nehtů, nehtové špony,
Poznaňská 438/27 Bohnice,
tel.: 777 272 303
``PEDIKÚRA (I MOBILNÍ),
REFLEXNÍ masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
``Nabízím kadeřnické služby levně,
vhodné pro důchodce, zajdu
i k vám domů, tel.: 724 909 592
VÝUKA – KURZY

``DOUČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA NA
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.
www.doucovanipraha8.cz.
Tel.: 737 112 013
``VÝUKA MATEMATIKY přijímačky pro žádky 5, 7, 9 tříd.
Soukromé hodiny. Tel. 606670724
NABÍDKA PRÁCE

``ZAHRADNICKÁ FIRMA přijme
pracovníka údržby zeleně. Sekání
trávy, řez živých plotů, pomocné
práce. Tel.: 724 006 275,
info@pvj-group.cz
``Hledáme kolegy pro montáže
žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu.
Volná pracovní doba, odměna
dle počtu zakázek, rozsah
práce dohodou. Vhodné i jako
přivýdělek. Jednoduché montáže,
zapracujeme. Kontakt písemně na
gato@gato.cz, telefon: 777 038 000
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100 let

–
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V RÁMCI DOPLŇOVÁNÍ NAŠEHO TÝMU HLEDÁME VHODNÉ
UCHAZEČE/UCHAZEČKY NA OBSAZENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH
PRACOVNÍCH POZIC:

skautingu
v kobylisích

VŠEOBECNÁ/PRAKTICKÁ SESTRA SE ZÁJMEM O PSYCHIATRII

22. 2. – 16. 4. 2021
Úřad MČ Praha 8

LÉKAŘ/LÉKAŘKA - PSYCHIATR (PO ATESTACI)
VŠEOBECNÝ SANITÁŘ
NUTRIČNÍ TERAPEUT/KA
NABÍZÍME:

 zázemí silného státního zdravotnického zařízení,
 odpovídající finanční ohodnocení na základě předchozí praxe (dle platových tarifů)
a zaměstnanecké výhody,
 příležitost pro samostatnou tvůrčí práci,
 profesní vzdělávání,
 stravenky na základě délky odpracované směny až do 110 Kč,
 MultiSport Karta s příspěvkem zaměstnavatele,
 příspěvek na penzijní připojištění,
 možnost rekreace ve vlastních zařízeních (Jizerské hory, Jižní Čechy),
 možnost sportovního vyžití v areálu,
 možnost ubytování v ubytovně, po zapracování možnost získání služebního bytu.

Úřad MČ Praha 8
U Meteoru 6, Praha 8
PO, ST: 8:00 – 18:00
ÚT, ČT: 8:00 – 15:30
PÁ: 8:00 – 15:00
SO, NE: zavřeno

vstup zdarma
více informací na:
www.24sever.org/100let

Podrobnější informace o pozicích na
https://bohnice.cz/o-nemocnici/kariera/
https://www.jobs.cz/prace/?company%5b%5d=4072118
Kontakt: Mgr. Machocký, tel.: +420 725 827 015
E-mail: daniel.machocky@bohnice.cz

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

Městská část
Praha 8

www.bohnice.cz

92x130-pnb-nabidka-prace.indd 1

Společnost s 25 letou praxí v oblasti elektrotechniky hledá do týmu
ve Zdibech u Prahy pracovníka na pozici:

SKLADNÍK
Pracovní náplň:
Řízení činností expedice- manipulace s VZV, příjem a výdej zboží
vč. zpracování příslušných dokladů
Správa skladového hospodářství
Zodpovědnost za údržbu skladového vozového parku (VZV a jiná
manipulační technika)
Kvalifikační a další požadavky:
Min. SŠ vzdělání s maturitou
Praxe ve skladu i řízení VZV
Znalost práce na PC
Spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost a aktivní přístup
Trestní bezúhonnost
Platný průkaz VZV výhodou
Nabízíme:
Nadstandartní finanční ohodnocení kombinující fixní a motivační
složku
Zaměstnanecký poměr ve stabilní firmě
25 dnů dovolené, 3 dny SickDay, stravenky v hodnotě 100 CZK,
služební telefon, Multisport karta, příspěvky na pojištění aj.
Práce na plný úvazek

Nástup možný ihned!
V případě zájmu, prosím, zašlete svůj profesní životopis spolu s
motivačním dopisem na adresu: lucie.ulicna@hager.cz
placená inzerce

12.1.2021 13:38:00
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Společenská rubrika
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz
NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
Září 2020

Vraná Nina

Broulíková Kateřina

Hartmanová Marie Tereza

Prosinec 2020
Bartošová Thea

Jonášová Lada
Hasík Teodor

Říjen 2020

JUBILEA
Únor 2021
Dne 26. 2. oslaví Jan Borovec
krásných 70 let. Všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje manželka Míla.

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.

Vážení spoluobčané,
• v případě vašeho zájmu
o uveřejnění v této rubrice
nás, prosím, kontaktujte
na telefonních číslech
222 805 170 nebo
601 306 107, popřípadě
na e-mailové adrese:
osmicka@praha8.cz.
• Fotografie a text zveřejňujeme jak v tištěné
podobě časopisu Osmička,
tak v elektronické verzi
umístěné na webových
stránkách www.mesicnik
osmicka.cz.
• Prosíme vás, abyste
zasílali fotografie pouze
u dětí do tří měsíců věku
v době uveřejnění.
Dále zveřejňujeme jméno
a příjmení u dětí do šesti
měsíců věku, ostatní pouze
pokud je volné místo.

Kopřiva Čestmír

Kratochvílová Karolína
Machová Anežka

Musiał Matyáš

Leden 2021
Listopad 2020

Mráčková Stela

Šafářová Tereza

Cvičit se dá i má v každém věku

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

Důkazem, že pohyb prospívá tělesnému i duševnímu zdraví, je
skupina seniorek ve věku 70 až 80+ let z CAP Burešova. Už deset
let se „děvčata-tanečnice“, jak si samy říkají, schází na cvičení
„Od hlavy až k patě“ a na známé lidové melodie tančí pod vedením cvičitelky a choreografky Jiřiny Matějkové. Několikrát s ní
vystupovaly v Domovech pro seniory v Burešově ulici, ve Slunečnici v Bohnicích a také na Bulovce a vždy měly úspěch.
„Našim divákům jsme udělaly radost a nás velice potěšilo, když
s námi zpívali,“ říká jedna z členek skupiny Marie Maříková,
která za všechny kolegyně vyzdvihla roli jejich cvičitelky Jiřiny
Matějkové, která 4. prosince 2020 oslavila 94 let: „Naše Jiřinka je
naší inspirací a motorem, abychom se hýbaly. Díky, ať s námi
(vrs)
ještě dlouho cvičíš a tancuješ!“
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Servis
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita

Datum

Čas

Lokalita

Datum

Čas

Tanvaldská 1 (proti domu č. 1)

1. 2.

15:00–19:00

Kašparovo náměstí – u školy

20. 2.

13:00–17:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

2. 2.

14:00–18:00

V Zámcích (u domu 51 / 64)

22. 2.

15:00–19:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

2. 2.

15:00–19:00

Janečkova

23. 2.

13:00–17:00

Gabčíkova ( mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

3. 2.

13:00–17:00

Zhořelecká – parkoviště u Alberta

23. 2.

13:00–17:00

Lindavská

3. 2.

13:00–17:00

Podhajská pole

23. 2.

14:00–18:00

Drahorádova

3. 2.

14:00–18:00

Pivovarnická x Na Rokytce

24. 2.

13:00–17:00

Služská x Přemyšlenská

4. 2.

13:00–17:00

Na Vartě

24. 2.

13:00–17:00

Hlivická 423/10

4. 2.

13:00–17:00

Pobřežní x U Nádražní lávky

24. 2.

14:00–18:00

Kubíkova (u DD)

4. 2.

14:00–18:00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

25. 2.

13:00–17:00

Mazurská (u trafostanice)

5. 2.

13:00–17:00

Gdaňská x Toruňská

25. 2.

13:00–17:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

5. 2.

13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

25. 2.

14:00–18:00

Havránkova x Šimůnkova

5. 2.

14:00–18:00

Tanvaldská (proti domu č. 1)

26. 2.

13:00–17:00

Štěpničná (parkoviště)

6. 2.

13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská

26. 2.

13:00–17:00

Frýdlantská (u garáží)

6. 2.

13:00–17:00

Chaberská x Líbeznická

26. 2.

14:00–18:00

Křivenická x Čimická

8. 2.

14:00–18:00

Kurkova (parkoviště)

27. 2.

13:00–17:00

Třeboradická x Košťálkova

8. 2.

15:00–19:00

Klecanská x Na Ládví

27. 2.

13:00–17:00

Burešova

9. 2.

14:00–18:00

K Haltýři x Velká skála

9. 2.

15:00–19:00

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Mlazická

10. 2.

13:00–17:00

Na Truhlářce x Valčíkova

10. 2.

13:00–17:00

Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Petra Slezáka x Urxova

10. 2.

14:00–18:00

Kubišova x S. K. Neumanna

11. 2.

13:00–17:00

Uzavřená

11. 2.

13:00–17:00

Písečná x Na Šutce

11. 2.

14:00–18:00

U Draháně 163/9

12. 2.

13:00–17:00

Na Žertvách x Vacínova

12. 2.

13:00–17:00

Braunerova x Konšelská

15. 2.

14:00–18:00

U Pekařky

16. 2.

13:00–17:00

Pernerova x Peckova

16. 2.

13:00–17:00

Dolejškova x U Slovanky

16. 2.

14:00–18:00

Fořtova x Okořská

17. 2.

13:00–17:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí

17. 2.

13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická

17. 2.

14:00–18:00

Trojská x Nad Trojou

18. 2.

15:00–19:00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

18. 2.

13:00–17:00

Havlínova x Pohnertova

19. 2.

13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

19. 2.

13:00–17:00

Šimůnkova (slepý konec)

19. 2.

13:00–17:00

Milí diváci, vzhledem k protikoronavirovým opatřením vlády
je Divadlo Karla Hackera uzavřeno.
VVpřípadě
uvolnění
program
případě uvolněníopatření
opatřenínajdete
najdeteprosincový
únorový program
na www.divadlokh.cz.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?
Rozhodne NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. - autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad,
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
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Gastronomie
ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Staré pečivo nevyhazujte,
lze z něj dělat dobroty
nnDnešní recept je jedním z nejjednodušších, které znám,
a myslím si, že i pánové, kteří doma běžně nevaří, si s ním bez
větších problémů poradí.
Jsem si vědom, že leden a únor
spíš patří k měsícům, kdy se
mnozí z nás knedlíkům vyhýbají.
Jistě, naše novoroční předsevzetí, že zhubneme, se nás ještě drží,
i když na konci ledna už to
nebývá tak intenzivní.
Často v Bohnicích, kde s rodinou bydlíme, vidím kolem kontejnerů naházené zbytky jídla.
Všude u popelnic se povaluje

staré tvrdé pečivo, které čeká
buď na to, až ho voda a déšť
rozpustí, nebo až ho nějaký
dobrák sebere a vyhodí.
Statistiky říkají, že průměrný
Čech ročně 785 kilogramů jídla
spotřebuje a 200 kilogramů
vyhodí. To je přeci hrozné. Chápu, že některá jídla nejdou použít, zvláště pak, pokud na ně
zapomenete.

LEVNÉ, RYCHLÉ, JEDNODUCHÉ. Takové jsou knedlíky z brambor a rohlíků.

Ale je mnoho potravin, které
vám zbývají a které se dají použít i dlouho poté, co jejich původní účel dávno ztratil smysl.
Třeba právě staré pečivo je
jednou z potravin, kterou není
třeba vyhodit prakticky nikdy.
Pečivo se dá vždy usušit, a neníli jiného využití, odnést ho
zvířátkům. My doma pečivo taky
sušíme. Část rovnou nakrájím
na kostky a uchovávám pro
případ, že budeme dělat knedlíky, nebo třeba nádivku do kuřete. Část sušíme jen tak. Buď si
tvrdý chléb a pečivo beru s sebou, když jdu na ryby, nebo ze
starého chleba děláme krkonošské kyselo. To bychom si mohli
uvařit na podzim, až budou růst
čerstvé houby.
Tyto ,,chlupaté“ knedlíky jsme
si zamilovali okamžitě, jakmile
jsem prvně tento recept doma
uvařil. Jednak proto, že jsou
skutečně velmi dobré, a hlavně
pro jejich jednoduchou přípravu.
Tyto knedlíky mají obrovskou
výhodu v tom, že se hodí prakticky ke každému pečenému
masu. Výborné jsou jen tak
s kysaným zelím a vypečenou
slaninou, a pokud knedlíky
nespotřebujete hned, dají se bez
problémů zamrazit. Po rozmrazení prakticky chutnají úplně
stejně dobře. Snad vám mé

Knedlíky z brambor
a rohlíků
SUROVINY:

 6 menších nebo středních
brambor nastrouhaných
najemno
 6 rohlíků, nakrájených na
kostičky
 2 vejce
 2 lžíce hrubé mouky
 sůl

POSTUP:
1. Brambory nastrouhejte
najemno a zcela z nich

vymačkejte vodu. Nejlépe přes
plátno, nebo utěrku.
2. Rohlíky nakrájejte na kostičky
a nechte uschnout.
3.Vodu z vyždímaných brambor

bramborovo-houskové chlupaté
knedlíky budou chutnat a snad
společně alespoň trochu pomůžeme tomu, aby se jídlo vyhazovalo co nejméně.
Kdyby vás napadlo něco, co byste
chtěli, abych vám v časopise
Osmička v budoucnu uvařil, klidně
mi to napište na e-mail: sefkucharuvdenik@gmail.com
Radek Pálka

RADEK PÁLKA (44) žije
s rodinou již řadu let v Bohnicích. Jako šéfkuchař
působil v Německu, Americe, Africe, Itálii. Byl členem
Národního týmu kuchařů
a cukrářů ČR. V současné
době pracuje jako šéfkuchař
hotelu Duo na Střížkově.
Pamětníci ho mohou znát
třeba z pořadu Mňam aneb
Prima vařečka.

INSTALATÉR
TOPENÁŘ
vylijte a škrob, který zůstal
na dně nádoby vraťte zpět
do brambor.
4. Brambory, rohlíky, mouku
a vajíčka smíchejte v těsto.
Dle chuti osolte.
5. Vytvarujte koule a vařte cca
10 až 15 minut dle velikosti
koulí.
6. Nejjednodušší je po deseti
minutách jeden knedlík
vytáhnout, rozkrojit a ochutnat.

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968
283 881 375
Rothenberg

s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8
placená inzerce
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

V tajence najdete dokončení jednoho z citátů ruského spisovatele
a filozofa Fjodora Michajloviče Dostojevského, od jehož úmrtí v těchto
dnech uplynulo 140 let.
„Hlupák, který...“
Správné znění tajenky z lednového čísla, citát
Coco Chanel (vlastním jménem Gabrielle
Bonheurové), slavné francouzské módní
návrhářky, od jejíhož úmrtí v lednu uplyne padesát let.
„Žijete jenom jednou, tak by to měla být zábava.“

SUDOKU

(OBTÍŽNÉ)

8

Výherci, kteří získávají novou knihu Helgy
Hoškové Weissové: Nikdo nás nečekal, jsou:
Helga Buschová, Kobylisy
Vladimír Andrýsek, Troja
Zbyněk Gregora, Čimice

vylosovaní výherci získají

dárkový certifikát
od společnosti SPORTISIMO

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete
nejpozději do 10. února 2021 na adresu:
Měsíčník Osmička Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní kontakt.

v hodnotě
500 korun
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Inzerce
Očkování
proti COVID-19
VOLEJTE 1221
32
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Je Vám 80 a více let, nemáte přístup
k internetu, nedaří se Vám přes linku
1221 objednat na očkování a potřebujete
s registrací na očkování pomoci?
Obraťte se na naše seniorské infolinky

601 263 294
601 263 290
601 263 291
601 263 292
Všední den 9 - 16 hod.
Pozn.: Centrální rezervační systém (crs.uzis.cz) či státní telefonní linku 1221
neprovozuje městská část Praha 8 a nezodpovídá za jejich fungování. Infolinky
Prahy 8 pro seniory jsou podpůrným opatřením, které můžete využít v případě
nesnází.

