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Inzerce
MČ Praha 8 vás zve na

nádvoří 
Libeňského 

zámku

17. července  
19:00 

Bohuš Matuš
Magda Malá
Jaroslav Břeský
Charlie Band

Program sestaven z písní, které znáte
 z muzikálů a fi lmů – např. Dracula, 

Rebelové, Bídnici, Bohemian Rhapsody,
 Kdyby tisíc klarinetů, Čas růží atd. 

Vstupné: 280 Kč
Vstupenky lze zakoupit hotově od 2. 6. na Libeňském zámku, Zenklova 35/1, přízemí – odbor kultury

 pondělí a středa 9–11 a 13–16 hod. u paní Wildtové, tel.: 222 805 104, 606 613 390; vladislava.wildtova@praha8.cz

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

Velký večer
muzikálových

a filmových melodií

Městská část 
Praha 8
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6 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Na budoucí podobě ďáblického sídliště se 
podíleli i občané

8 DOPRAVA
Dolní část Prosecké má nový povrch,  
chystá se oprava jejího dalšího úseku

10 ČTENÁŘI PÍŠÍ...
... a radnice jim odpovídá

12 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Jak se vám líbí stav komunikací po zimě? 
Stará se o ně magistrát dobře?

20 ŠKOLSTVÍ
Zápisy dětí do mateřinek začínají 2. května

20 KULTURA
V Libni už vzniká multifunkční místo pro 
koncerty či výstavy

30 VAŘENÍ
Vyzkoušejte jahodové tiramisu podle 
receptu známého šéfkuchaře

18 KULTURA
Přichází další ročník fotosoutěže. 
Dostala motto „Praha 8 ve dne v noci“

14 ROZHOVOR
V Karlíně postavíme další budovu, říká 
šéf Kooperativy Martin Diviš

PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU
Vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797
Náklad: 60 000 ks
Distribuce: Česká distribuční, a. s.
Adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 – Libeň,  
e-mail: osmicka@praha8.cz
Příjem inzerce: Lenka Jančijuková, e-mail: inzerce@praha8.cz, tel.: 222 805 112
Šéfredaktor: Tomáš Kňourek, e-mail: tomas.knourek@praha8.cz
Redakční rada: Tomáš Mrázek (předseda), Martin Štěrba (místopředseda),  
Jiří Vítek, Jana Solomonová, Tomáš Pavlů, Tomáš Tatranský, Michal Kalina
Infocentrum MČ Praha 8: tel.: 222 805 505, 222 805 506
Tisk: Asagraph, s. r. o., v tiskárně Severotisk, s. r. o., Ústí nad Labem 
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha,  
č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995.
Registrace:  MK ČR E 12043
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.
Toto číslo bylo uzavřeno 10. května 2021 a vyšlo 24. května 2021
Redakční uzávěrka příštího, prázdninového dvojčísla je 7. června 2021.
Zasláním příspěvku dává zasilatel souhlas s jeho zveřejněním v komunikačních médiích MČ Praha 8 
a zaručuje, že zveřejnění není v rozporu s právy třetích osob.  
K převzetí textů, fotografií a audiovizuálních materiálů, zveřejněných v komunikačních médiích MČ Praha 8, 
a jejich následnému zveřejnění v jiných médiích je nutný souhlas vydavatele.
Titulní strana, FOTO: Vladimír Slabý

Slovo starosty Co najdete v čísle

Vážení a milí spoluobčané,
v květnu se konečně začala uvolňovat proticovidová opatření, více dětí 
zamířilo do školy či na hřiště, konečně se můžeme důstojně najíst na 
předzahrádkách restaurací a snad už se konečně pomalu vrátíme k nor-
málnímu životu, který nám koronavirus tak nemilosrdně hatil. 

I tak mne velmi mrzí přístup ministerstva zdravotnictví k našemu společ-
nému projektu s vedením FN Bulovka, kterým mělo být velké očkovací 
centrum v Kulturním domě Ládví. Tento projekt byl škrtem pera zastaven 
den před schválením smlouvy o spolupráci. Ministrovi zdravotnictví jsme 
do dnešního dne nestáli ani za odpověď, zda a kdy by bylo možné toto vak-
cinační centrum přece jen zprovoznit. Asi nemá čas pro všechny své kauzy 
nic takového řešit.

Abychom však nebyli pouze skeptiky. V červnu se na nádvoří Libeňského 
zámku uskuteční Léto hereckých osobností, na kterém budou k vidění diva-
delní i filmové hvězdy, a byl bych rád, aby se stalo jakýmsi signálem, že nás 
nějaký koronavirus jen tak nepoloží. 

Další kulturní i kulinářské akce pak proběhnou i na Ládví, kde je spolu 
s naší radnicí pořádá místní pivovar Cobolis. Určitě je to příležitost vydech-
nout si po náročném období u dobrého jídla i pití, i když samozřejmě bude 
nutno zachovat ještě jistou opatrnost a řídit se možnými hygienickými 
pravidly. Více najdete v tomto vydání časopisu. 

Jestli se však na něco opravdu moc těším, pak je to vítání nových občán-
ků, které se uskuteční v po-
lovině června. Nemohlo se 
konat opravdu dlouho 
a i to, že malé ratolesti přiví-
táme jako občany naší 
městské části, je znakem, že 
jsme z nejhoršího venku. 

Krásný červen všem přeje
    

  Ondřej Gros
      starosta MČ Praha 8

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

KRÁTCE
Další Lidl 
v Bohnicích
Začátkem května se uskutečni-
la schůzka se zástupci společ-
nosti Lidl u objektu bývalého 
nákupního střediska v Lodžské 
ulici. Setkání se zúčastnili 
zástupci přilehlých bytových 
družstev společně s místosta-
rostou Jiří Vítkem (Patrioti) 
a předsedou komise pro bytová 
družstva a SVJ Michalem 
Janovským (Patrioti). Cílem 
bylo vyjasnit si otázky ohledně 
možného termínu otevření, 
ujištění, že prodejna nebude 
hmotově nijak navýšena, že 
proběhne revitalizace zanedba-
ného okolí a informace o využi-
tí nadzemního parkoviště 

pouze pro potřeby prodejny 
Lidl. Detailní informace z jed-
nání tak mohou zástupci byto-
vých družstev předat svým 
členům. Plánované otevření 
prodejny Lidl je v únoru 2022.

Prvňáci čistili 
údolí
Žáci 1.A ze Základní školy 
1. KŠPA Praha s.r.o. společně 
odstranili přes deset kilogramů 
plastů a jiného harampádí 
z údolí Draháňského potoka. 
Nejen radnice Prahy 8 jim za 
toto úsilí děkuje a věří, že to 
nebyla jejich poslední uklízecí 
akce, které často dělají i v Ďáb-
lickém a Čimickém háji. 

(tk)

Covid nám ale z velké části 
komunitního ducha z trhů ode-
jmul. Nicméně myšlenka soused-
ského setkávání je v nás stále, 
i když zatím můžeme takové akce 
pouze plánovat. Víme, kolik 
z našich sousedů a návštěvníků 
se během posledních měsíců 
dostalo do nelehké situace, 
a i proto jsme přišli s myšlenkou 
sousedského stánku.

„Každý pátek tak na Karlín 
marketu nabídneme jeden 
stánek zdarma pro kohokoliv 
z našich sousedů, který najde 
odvahu vyzkoušet si stát se na 
jeden den prodejcem. Chceme 
podpořit samoživitele, lidi, 
kteří by si rádi touto formou 
přivydělali, někoho, kdo si 
chce vyzkoušet, jak na jeho 
produkt budou reagovat zá-
kazníci nebo klidně jen ty 
z vás, kteří se chtějí na jeden 
den vžít do role našich prodej-
ců a farmářů a stát celý den na 
stánku,“ informovala předsed-

kyně komise pro kulturu 
a volný čas Hana Novotná 
(TOP 09 + STAN). 

První „odvážnou“ sousedkou, 
která s námi zažila trh v Karlí-
ně 7. května byla Petra Kleino-
vá. Vášnivá pekařka a cukrářka, 
která žije v Karlíně a stará se 
o svého syna se specifickými 
potřebami. Vzhledem k tomu je 
pro ni obtížné najít si zaměst-
nání s pevnou pracovní dobou, 
a nejen proto ji zaujala myšlen-
ka sousedského stánku. Petra 
je oddanou fanynkou trhů a její 
buchty a koláče jsme mohli 
ochutnat již dříve, když nám 
naprosto nezištně donesla 
několik plechů na ochutnání ve 
dnech, kdy vítr a mráz zalézaly 
pod kůži všem prodejcům. 
Petra si na svůj prodejní den 
připravila domácí sušenky, 
svatební koláčky, dorty, buchty 
i slané quiche. Zákazníci se 
u jejího stánku scházeli a z je-
jích ohlasů víme, že vše bylo 

KARLÍN 

Trhy nabízejí stánek pro 
kohokoli z vás. Neváhejte

 nPo první vlně uvolnění opatření se opět otevřely trhy na 
Karlínském náměstí. Původně byly plánovány jako místo 
setkávání, posezení s přáteli, trávení odpoledne u sklenky 
vína a poslechu dobré hudby a v neposlední řadě samozřejmě 
jako místo, kde můžete nakoupit kvalitní a vždy čerstvé 
produkty. 

naprosto fantastické. Petra si 
sama užila den, kdy se střídal 
déšť s vichrem, ale na pozitivní 
náladě jí to neubralo. Moc 
Petře děkujeme, že se zapojila 
jako první do našeho soused-
ského stánku, a přejeme jí 
mnoho úspěchů třeba i v dal-
ším pečení. 

Naši sousedé se již hlásí a my 
jsme nadšení, že je o sousedský 
stánek zájem. Zapojit se můžete 
i vy. Stačí, když nám napíšete na 
e-mail: info@karlinmarket, 
s jakým produktem byste chtěli 
přijet, něco málo o vás a domlu-
víme se. Těšíme se na vás.
Tým Karlín Market, provozovatel trhů

PRODUKTY PETRY KLEINOVÉ měly mezi kupujícími velký úspěch.
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 nOblíbená mlžící zařízení, takzvaná 
brčka, se v letních měsících objeví 
i v Praze 8. O jejich instalaci rozhodlo 
vedení osmého obvodu. Ve spolupráci 
s PVK nechá mlžítka umístit na čtyřech 
místech: u KD Ládví, u stanice metra B 
Palmovka, na Karlínském náměstí a na 
Florenci u stanice metra C.

Jedná se o vodní prvky, které zpříjemňují 
v letních dnech obyvatelům i návštěvníkům 
pobyt v rozpáleném městě. Mlžítka pocitově 
snižují teplotu okolí, zvyšují vlhkost a snižují 
prašnost v okolí. Kapky mlžícího zařízení 
také absorbují část sluneční energie, tím 
dochází k přeměně vody na páru a k ochla-
zování vzduchu.

„V loňském roce byl testovací provoz na 
Florenci a letos budou rozšířeny i do dalších 
oblastí Prahy 8. Instalovány budou od červ-

na do konce září,“ řekl radní Prahy 8 Tomáš 
Slabihoudek (TOP 09 + STAN).

Mlžítka jsou ovládána prostřednictvím 
řídicí jednotky s online přístupem operáto-
ra. Ovládání má několik provozních variant, 
může být řízeno automaticky pomocí před-
nastavené hysterezní teplotní smyčky nebo 
v časových cyklech, případně přímým 
ovládáním operátora pomocí funkčních 
příkazů. „Brčka“ nejdou umístit všude, ale 
jen tam, kde to dovolují možnosti vodovod-
ního řadu a další bezpečnostní normy. Při 
technickém šetření je posuzován stav 
podzemní části hydrantu, tlakové poměry 
v konkrétním místě sítě a celková provozní 
vhodnost. Z dalšího prověřování jsou vyřa-
zeny hydranty s primární funkcí zdroje 
vody pro hašení požárů. Urbanistické 
posouzení provádí na žádost PVK Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

 (tk,mš)

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Co se stát členy 
volební komise?
Rozhodnutím prezidenta republiky 
z 28. prosince 2020 zveřejněném dne 
31. prosince 2020 ve Sbírce zákonů 
č. 611/2020, částka 248, byly vyhlášeny 
volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky, a byly stanove-
ny na tyto dny:

- pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin
- sobota 9. října 2021 od 8 do 14 hodin

Máte-li zájem pracovat při volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
jako člen okrskové volební komise na 
území osmé městské části, kontaktujte, 
s uvedením vašeho jména, příjmení, data 
narození, adresy trvalého pobytu a tele-
fonního čísla, občansko-správní odbor 
ÚMČ Praha 8, a to na na telefonním čísle: 
222 805 547 nebo 222 805 555, nebo 
e-mailem: stanislava.ciprova@praha8.cz.

Podmínkou je státní občanství ČR 
a dosažení věku 18 let nejpozději 
k 16. září 2021. Odměna člena komise 
činí 1800 korun (předseda 2200 korun, 
místopředseda 2100 korun).

Na základě projeveného zájmu budete 
zařazeni do seznamu zájemců o členství 
v okrskové volební komisi a o případném 
členství budete včas informováni. (red)

 nAkreditovaná laboratoř Pražských 
vodovodů a kanalizací (PVK) začala 
využívat dvě nové analytické metody, 
které rychle odhalí znečištění vody i ve 
velmi nízkých koncentracích. 

„Nové analytické metody pomáhají zjistit 
případné znečištění pitné vody v řádu hodin 
a upravit stávající technologie tak, abychom 
Pražanům garantovali vysokou kvalitu 
dodávané pitné vody, na kterou jsou zvyklí,“ 
sdělil náměstek pražského primátora Petr 
Hlubuček (Spojené síly pro Prahu).

Podle manažerky útvaru kontroly vod 
PVK Lenky Vavruškové jsou PCR metody 
v dnešní době běžně využívány ve zdravot-
nických a farmaceutických laboratořích či 
v potravinářství. „Jejich využití pro kontrolu 
kvality vody je však v rámci České republiky 
úplnou novinkou,“ informovala. PCR metoda 
je běžně využívána pro stanovení bakterií, 
popřípadě virů. Tento velmi citlivý postup 
umožňuje detekovat dokonce jedinou kopii 
DNA cílového mikroorganismu. 

PVK rozhodly využít tuto metodu k rych-
lému stanovení znečištění pitné vody po 
zásazích do vodovodní sítě a haváriích. 
Laboratoř tak například díky rychlé a přesné 
detekci bakterie E.coli zjistí, zda došlo ke 
znečištění pitné vody. Dosud mikrobiologic-

ké analytické metody využívaly kultivační 
techniky a výsledky analýz byly známé za 
několik dní od odběru vzorku. Díky nové 
PCR metodě mají vodohospodáři výsledky 
již v řádu hodin, a mohou tedy velmi pružně 
reagovat na vzniklou situaci. (tk)

KVALITA VODY

Nová metoda testování 
rychle odhalí znečištění

VEŘEJNÝ PROSTOR

Mlžítka v ulicích zpříjemní 
horké dny, ochladí vzduch

MLŽÍTKA LZE UMÍSTIT jen tam, kde je to technicky 
i bezpečnostně možné.

VYUŽITÍ PCR METODY pro kontrolu kvality vody je 
v tuzemsku novinkou.
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Rozvoj 

Otázka budoucí podoby ďáblické-
ho sídliště leží na stole již řadu let. 
Ačkoliv návrhů na jeho proměnu 
byla celá řada, žádný z nich nebyl 
dostatečně komplexní a citlivý. 
Městská část se nakonec rozhodla 
do projektu zapojit nejen odborní-
ky, ale i místní obyvatele, a tak 
vznikl projekt s názvem „Vize 
rozvoje sídliště Ďáblice”. Ten 
ukazuje, jak má sídliště zůstat 
tváří v tvář předpokládaným 
výzvám a proměnám společnosti 
atraktivním místem pro bydlení. 

„Vedení radnice Prahy 8 schvá-
lilo důležitý dokument pro 
budoucnost sídliště Ďáblice. 
V minulosti se objevilo několik 
pokusů, jak toto sídliště revitali-
zovat. Bohužel tyto pokusy byly 
připravovány bez zapojení veřej-
nosti, a tak se proti nim zvedl 
odpor místních. Nyní konečně 
došlo k participaci občanů a mys-
lím, že výsledná společná práce 
stojí za to,” říká k k projetku radní 
pro strategický rozvoj Tomáš 
Hřebík (TOP 09 + STAN).

Vize rozvoje sídliště Ďáblice 
počítá se zachováním původních 
kvalit sídliště, zejména zeleně, 
pocitu vzdušnosti, dostupných 
služeb i jasného členění prosto-
ru. Zároveň reaguje na růst 
standardů bydlení, klimatickou 
změnu a vývoj životního stylu. 

Centrum Ládví a sousedská 
centra vzniklá z bývalého druž-
stva Včela získají přitažlivější 
podobu pro nakupování, kultur-
ní akce a trávení volného času.

„Tato studie daleko citlivěji než 
předchozí pokusy pracuje s ur-
banistickým i dopravním řeše-
ním celé situace. Velice rád bych 
poděkoval za přístup a skvělou 
práci spolku Krásné Kobylisy 
a panu architektu Petru Klápště-
mu,” uvedl radní Hřebík. 

„Velice oceňujeme partnerský 
přístup vedení městské části. 
Chtěli jsme, aby Vize co nejvíce 
respektovala přání zástupců 
místních rezidentů. Dosáhnout 
dohody o buducnosti sídliště je 
úžasný úspěch,“ potvrzuje Jana 
Rozmarová ze spolku Krásné 
Kobylisy. Radnice Prahy 8 bude 
nyní se zástupci obyvatel usilo-
vat o to, aby se tato Vize stala 
součástí územní regulace sídliš-
tě, zejména územní studie aktu-
álně zpracovávané Institutem 
plánování a rozvoje. Způsob 
zapojení občanů do celého 
projektu je poměrně průkopnic-
kým řešením a může být vzorem 
pro další projekty nejen na 
území Prahy 8. 

Sídliště Ďáblice je v rámci 
střední Evropy unikátním pří-
kladem úspěšného skloubení 
modernistických a tradičních 
principů v urbanismu. I díky 
tomu prokazuje svou živo-

PARTICIPACE OBČANŮ

Sídliště Ďáblice zná svoji 
budoucí podobu

 nCitlivá revitalizace panelového sídliště není žádná legrace. 
V každém takovém projektu se totiž musí počítat s celou 
řadou proměnných a požadavků. A jak se ukazuje na součas-
né „Vizi rozvoje sídliště Ďáblice“, nejlepší je do procesu zapojit 
i místní obyvatele.

TAKTO BY ZA PÁR LET mohl vypadat prostor u KD Ládví.

V PROJEKTU NECHYBĚJÍ ani komunitní zahrady.

taschopnost a atraktivitu i něko-
lik desítek let od vybudování. 
V uplynulých letech se objevilo 
několik návrhů přestaveb, které 
tento koncept necitlivě narušo-
valy a odstartovaly debatu 

o budoucím směřování celého 
sídliště. Schválení Vize jeho 
rozvoje je pak logickým vyústě-
ním dlouholeté práce místních 
obyvatel.

 (kcp)

HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM
Přestože jsou letošní Vánoce ještě 
daleko, již nyní vyzýváme ty, kteří 
se chystají v době vegetačního klidu 
kácet strom, který by mohl být 
vhodný na vánoční strom Prahy 8, 
aby se s námi spojili.

Kontaktujte, prosím, paní  
Zuzanu Láznovou, e-mail:  
zuzana.laznova@praha8.cz,  
tel.: 222 805 170, 
mobil: 601 306 107.

VÝZVA

Cesta k vizi rozvoje
 v březnu 2019 představena 
studie Institutu plánování a rozvo-
je hl. m. Prahy, která byla odmít-
nuta občany i vedením MČ Praha 8

 ve stejném měsíci místostarosta 
Jiří Vítek (Patrioti) předkládá 
návrh usnesení, které schválilo 
zastupitelstvo MČ Praha 8 i magis-
trát k výstavbě společnosti CPI 
Reality a.s. a koncepci výstavby 
pro·ďáblické sídliště, které odmítá 
studii IPRu a výškovou výstavbu

 v srpnu 2020 vedení Prahy 8 
schválilo připomínky radnice 
k návrhu Územní studie Sídliště 
Ďáblice.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVEN 2021  www.praha8.cz 7

Radnice Prahy 8 ve spolupráci 
s Univerzitním centrem energe-
ticky efektivních budov ČVUT 
(UCEEB) a Institutem plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 
organizovala po celý rok 2020 
různé typy plánovacích setkání 
nad lokalitou Palmovky. Budouc-
nost této rozvojové oblasti byla 
prezentována skrze aktuální 
projekty v informačním kontej-
neru IPRu, umístěném v blízkos-
ti dopravního uzlu, uskutečnily 
se komentované vycházky 
a vícero druhů dotazování 
místních občanů, podnikatelů 
i návštěvníků, a to online 
i osobně.

Jednou z významných pláno-
vacích akcí bylo vedení obsáh-
lých a podrobných rozhovorů 
s reprezentanty různých cílo-
vých skupin (obyvatelé Palmov-
ky, pracující v okolí, zástupci 
spolků, podnikatelů či blízkých 
institucí a další). Cílem provádě-
ných rozhovorů bylo zachytit 
vnímání a zkušenosti obyvatel 
s lokalitou Palmovky a identifi-
kovat specifická místa, která se 
v oblasti vytvořila v průběhu 
posledních let. Výstupem těchto 
rozhovorů je Sociologicko-antro-
pologický výzkum žitého prosto-
ru v lokalitě Palmovka. Ten tvoří 
jeden ze základních kamenů pro 
citlivý rozvoj prostoru, který má 
ambice se ze zanedbaného 
území, často vnímaného jen jako 
„pouhá křižovatka“, stát plno-

hodnotným pražským centrem 
s kvalitním veřejným prostran-
stvím, které bude reflektovat 
přání a požadavky místních 
obyvatel.

„Za výzkumný tým UCEEB 
bych ráda poděkovala všem 
účastníkům výzkumu za to, že 
věnovali svůj čas k tomu, aby 
se s námi podělili o své zkuše-
nosti s Palmovkou. Je znát, že 
lidem, kteří Palmovku užívají, 
není budoucí směřování lokali-
ty lhostejné, ba naopak. Vý-
zkum ukázal, že uživatelé 

LIBEŇ

Výzkum pomůže zklidnit Palmovku
 n Jak se na Palmovce cítíme a jak ji vnímáme? To byly základ-

ní otázky sociologicko-antropologického výzkumu, který 
pomůže městské části při plánování dalších kroků pro zklid-
nění a modernizaci lokality.

Palmovky na ni mají různé 
názory a pohledy, což je při 
plánování rozvoje lokality 
třeba mít na paměti. Doufáme, 
že výsledky výzkumu pomo-
hou k pochopení různých 
perspektiv a vzájemnému 
respektu nejen při diskusích 
nad budoucím rozvojem Pal-
movky,“ komentuje průběh 

rozhovorů Michaela Malá, 
koordinátorka výzkumu.

V rámci rozhovorů účastníci 
výzkumu vytvářeli i tzv. men-
tální mapy, skrze které zobrazo-
vali své osobní pohledy na celé 
území. Z těchto map je poté 
možné vyvodit, jak se obyvatel 
nebo účastník v lokalitě pohy-
buje, ale také jak lokalitu vnímá, 

jak na něj působí konkrétní 
místa a kde vidí prostor pro 
zlepšení.

„Hlavní závěry z výzkumu 
budeme aplikovat nejen při 
plánování nové výstavby, ale 
zejména v rámci důkladné 
revitalizace veřejného prostoru. 
Z rozhovorů mimo jiné vyplynu-
lo, že obyvatelé cítí frustraci 
z nekoncepčního plánování 
rozvoje Palmovky v minulosti 
a právě proto vznikla platforma 
Palmovka TEĎ, která si klade za 
cíl propojovat místní aktéry – 
obyvatele, spolky, podnikatele, 
investory a zástupce radnice tak, 
aby výsledkem jejich společné 
práce byla moderní Palmovka, 
kde se budou cítit dobře místní 
i přespolní,“ popisuje přínos 
společného plánování s občany 
Petr Pelc (TOP 09 + STAN), 
zastupitel Prahy 8 a koordinátor 
platformy Palmovka TEĎ.

„Kvalitativní analýzu používá-
me při plánování lokalit, které 
čeká zásadnější změna. Díky této 
metodě dnes můžeme lépe poro-
zumět místním hodnotám, což je 
v případě Palmovky například 
sociální i architektonická různo-
rodost. Na tuto analýzu by měla 
navázat dlouhodobá práce s ve-
řejností v jejím dalším zapojování 
a vysvětlování významu rozvoje 
Palmovky. Věřím, že se z ní stane 
místo, které bude lépe sloužit 
potřebám místních obyvatel,“ 
sdělil ředitel IPRu Ondřej Boháč.

Kompletní znění výzkumu, 
včetně závěrů a doporučení pro 
plánování a budoucí rozvoj 
Palmovky naleznete na palmov-
kated.cz.  (kcp)

placená inzerce

OBČANÉ SE NA ROZVOJI PALMOVKY loni mohli podílet i prostřednictvím 
informačního kontejneru.
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Doprava

placená inzerce

  

 

INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

 

NEPŘETRŽITĚ 
 

Tel:  603 421 968 
737 415 417 

 

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

Uzavírka ulice Vosmíkových, 
plánovaná od konce dubna do 
konce roku, letos neproběhne. 
Přehodnocení původních 
plánů oznámila Pražská vodo-
hospodářská společnost (PVS) 
na základě požadavků radnice 
Prahy 8. Magistrát hlavního 
města původně avizoval tuto 
uzavírku v termínu od 30. 4. do 
konce letošního roku s objízd-
nou trasou ulicemi Na Sypkém, 

Františka Kadlece a Na Stráži, 
což vzbudilo obavu ze zahlcení 
této části Libně tranzitní 
dopravou.

„Je jasné, že kanalizace musí 
být opravena, a tak jednoho dne 
k uzavírce dojde. V mých poža-
davcích na PVS jsem chtěl, aby 
objízdná trasa vedla celá po ulici 
Zenklova. Také jsem chtěl změnu 
termínu, jenž koliduje s letošní 
uzavírkou Prosecké, která sama 

o sobě přinese pro Libeň značné 
dopravní komplikace. Tyto 
požadavky schválila osmičková 
dopravní komise a také vedení 
radnice. Výsledkem je dobrá 
zpráva od PVS, že odloží akci 
Vosmíkových na dobu až po 
rekonstrukci Prosecké. Jsem rád, 
že přesvědčivá argumentace 
přinesla úspěch,“ uvedl radní pro 
dopravu Tomáš Slabihoudek 
(TOP 09 + STAN). (tk)

„Jsem rád, že tuto opravenou 
bezmotorovou komunikaci se 
nám podařilo otevřít ještě před 
oteplením a začátkem hlavní 
sezóny. V dnešním, téměř již 
letním počasí, mohou cyklisté 
i pěší využít nový asfaltový 
povrch, který nahradil dřívější 
nekvalitní mlatový. Ten býval po 
dešti velmi rozbahněný. Skvělou 
zprávou je, že cyklostezku se 

nám podařilo rozšířit na čtyři 
metry, což je na ní velmi znát 
a výrazně to zvýšilo její kapacitu 
i komfort všech uživatelů,“ uvedl 
radní pro dopravu Tomáš Slabi-
houdek (TOP 09 + STAN).

Jedná se o úsek mezi Libeň-
ským mostem a osou ulice Šaldo-
va, celkem nový asfalt pokryl asi 
1,1 kilometru dlouhý úsek. „Na 
stavbě se neobjevily žádné zásad-

ROHANSKÝ OSTROV

Cyklostezka září novotou, 
dostala nový povrch a je širší

 nPráce na nové cyklostezce A2 na Rohanském ostrově skon-
čily, ta je již v provozu. Během stavby byl položen nový asfal-
tový povrch, komunikace byla rozšířena na čtyři metry a bylo 
doplněno veřejné osvětlení.

LIBEŇ

Uzavírka Vosmíkových se odkládá

Stejné místo cyklostezky na Rohanském ostrově před půl rokem a nyní.

ní komplikace, proto se ji podařilo 
realizovat v termínu o měsíc dříve 
oproti povolení. Už na konci 
dubna byl položen nový asfaltový 
povrch a dopravní značení, a hned 
na začátku května byla stavba 
uvedena do provozu,“ uvedl 
předseda komise pro dopravu 
Martin Jedlička (TOP 09 + STAN). 

V době vydání tohoto čísla 
Osmičky by již mělo být zapojené 
i nové veřejné osvětlení a stavba by 
měla být v nejbližší době zkolaudo-
vána. Akci připravila a realizovala 
MČ Praha 8. Investice přesáhla 
sedm milionů korun s DPH.

Radnice Prahy 8 v součas-
nosti projektově připravuje 
rozšíření a asfaltový povrch 
i na zbývající části cyklostezky 
A2 na Rohanském ostrově 
v úseku Šaldova–Negrelliho 
viadukt, která na právě dokon-
čenou stavbu naváže pravděpo-
dobně příští rok. Připravuje se 
také obnova povrchu na A2 
podél Kaizlových sadů a do-
stavba 1,1 kilometru dlouhého 
úseku cyklostezky podél Povl-
tavské ulice (viz Osmička 
duben 2021).

 (tk)
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Prosecká ulice v úseku Zenklo-
va–Hejtmánkova dostala nový 
povrch. Práce proběhly v prv-
ních dvou květnových týdnech 
za úplné uzavírky. „Akce měla 
bohužel dopad na průjezdnost 
Libně, protože odklonila veške-
rou dopravu z Prosecké ulice do 
Zenklovy přes komplikovanou 
křižovatku U Kříže. Naštěstí je 
již otevřena a tento úsek, který 
byl nedávno více než rok zjed-
nosměrněn kvůli pracem na 
kanalizaci, už bude sloužit bez 
dalších uzavírek,“ uvedl Martin 
Jedlička (TOP 09+ STAN), před-

seda komise pro dopravu. Akci 
povolil Magistrát hl. m. Prahy, 
investorem byla TSK hl. m. 
Prahy. 

V letošním roce odstartuje 
i další etapa rekonstrukce 
povrchu Prosecké ulice v úseku 
Na Labuťce–Na Rozhraní. Tato 
oprava naváže na již rekonstru-
ované úseky a vyžádá si úplnou 
uzavírku. Dle sdělení TSK by 
měla začít během léta, přesný 
termín zatím není známý. Bude-
me o něm informovat na www.
praha8.cz.

 (tk)

OPRAVY

Další část 
Prosecké ulice 
prošla 
rekonstrukcí

FRESH     SCHOOL

FRESH
Jazyková škola, 
která vás bude bavit.

JAZYKOVÉ KURZY
Prosek

www.fresh-school.cz

PRO DOSPĚLÉ 
• Skupinová, individuální  

a firemní výuka
• Konverzace s rodilými mluvčími
• Slevový program FRESH FAMILY

• Rodilí mluvčí i čeští lektoři
• Doučování, konverzace, FCE
• Prázdninové kempy
 

Zápis on-line!

Praha 9 – Prosek, Litvínovská 609, tel.: 604 11 69 69

ZÁPIS ZAHÁJEN

PŘIVEĎ MÁMU, PŘIVEĎ TÁTU 
sleva 500,-Kč na rodiče

20-05-15-devitka-92x130-01.indd   1 15.05.2020   14:40:33

placená inzerce

Máte zájem inzerovat 
v našem měsíčníku? 

Chcete oslovit 
64 200 domácností?

KONTAKTUJTE NÁS:

e-mail:  
inzerce@praha8.cz
tel.: 222 805 112

placená inzerce

Hledáme vhodné kandidáty 
na pracovní pozice:

• právník,

•  technik protipovodňové  
ochrany,

•  řidič odtahového vozidla  
nad 7,5 tuny,

• technik oddělení odtahů a vraků.

Další informace na www.sshmp.cz.

Správa služeb 
hlavního města Prahy
Kundratka 19,  
Praha 8 – Libeň 

placená inzerce

JANA KUBÍKOVÁ +420 606 611 548
WWW.HLIDANI-KOCEK.EU
FACEBOOK/HLIDANIKOCEKPRAHA
HLIDANIKOCEK@GMAIL.COM

Chystáte se na dovolenou nebo služební cestu?
... nemáte hlídání pro svou kočku?

My ji nakrmíme, s láskou a péčí se o ní postaráme.
 Spolehlivě a se zkušenostmi.

Kočka je spokojená tam, kde to zná. 

placená inzerce
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Čtenáři píší

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

○ Dobrý den, 
takhle vypadá po každém dešti chodník 
a trávník v ulici Svidnická v Bohnicích. Louži 
se lidé vyhýbají přes trávník, který podle toho 
vypadá. Dá se s tím něco udělat?

S pozdravem
Helena Vojtková

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět ohledně stavu 
chodníku v ulici Svidnická. Během kontroly 
provedené z naší strany bylo oproti Vámi 
pořízené fotografii na místě sucho a nebyly 
patrny žádné závady. Celou věc jsme kon-
zultovali se společností, která opravy chod-
níků provádí, a bylo domluveno, že na zákla-

dě monitoringu prováděného za deště  
bude rozhodnuto o nejvhodnější variantě 
opravy. 

S přáním hezkého dne
Václav Knejfl, vedoucí odboru životního prostředí

○ Dobrý den, 
na sídlišti Bohnice jsou dětská hřiště, ve 
kterých bývá pouze jedna houpačka pro 
nejmenší děti, a někde ani to ne. Rodiče s dět-
mi musí vždy čekat, až se houpačka uvolní. 
Uvažujete o tom, že zvýšíte počet houpaček na 
dětských hřištích?

S pozdravem 
Jiří Dušek

Dobrý den,
těší nás Váš zájem o stav veřejných zaříze-
ní. V sídlišti Bohnice je zřízeno několik 
dětských hřišť. Ta jsou zařízena tak, aby 
mezi umístěnými herními prvky byl dodr-
žen bezpečný prostor, který je pevně stano-
ven normou. Počet herních prvků je tedy 
dán velikostí konkrétního hřiště. Vzhledem 
k prostoru, který je na hřištích k dispozici, 
neuvažujeme o navýšení počtu dalších 
herních prvků. Pevně věříme, že vzhledem 
k množství různých herních prvků a počtu 
dětských hřišť v sídlišti, budou potřeby 
nejmenších uspokojeny.

S přáním hezkého dne
Radek Bukolský,  

Oddělení správy městské zeleně

○ Dobrý den, 
prosím o sdělení, jaké jsou 
plány koordinátora očkování 
hlavního místa Prahy s očko-
vácím místem v Gerontoligic-
kém centru v Šimůnkově ulici?

Děkuji.
 Smutná

Vážená paní Smutná,
odborem zdravotnictví pražské-
ho magistrátu nám bylo v minu-
lém týdnu sděleno, že se v sou-
časné době neplánuje vypnutí 
očkovacího místa v Gerontolo-
gickém centru. Bude se nadále 
očkovat vakcínou Moderna. 
Nicméně množství přidělených 
vakcín nejsme schopni ovlivnit.

Pokud byste potřebovala 
pomoc či další informaci, 
neváhejte se na nás obrátit. 
Telefonní čísla: 601 263 294, 
601 263 292, 601 263 290 či 
601 263 291.

S pozdravem
Zuzana Holíková, vedoucí odboru 

zdravotnictví a sociálních služeb

○ Dobrý den, 
Chtěla bych se zeptat, proč je 
do Karlína umisťováno tak 
málo velkoobjemových kontej-
nerů? V květnu pouze jeden-
krát. Nemyslím si, že by zde 
nebyly potřeba.
 J. Němcová

Vážená paní Němcová, 
na květen jsou v Karlíně napláno-
vány čtyři velkoobjemové kontej-
nery. V červnu bude umístěno pět 
velkoobjemových kontejnerů. 
V některých částech Karlína 
bohužel nelze kvůli nedostatečné-
mu prostoru zajistit schválení 
místa k přistavení kontejneru. 
Pokud byste měla zájem, aby na 
některém konkrétním místě byl 
velkoobjemový kontejner přista-
vován častěji, tak mě neváhejte 
kontaktovat.

S pozdravem
Tomáš Veselý,  

oddělení kontroly ovzduší, odpadů 
a správních činností

○ Dobrý den, 
ráda bych se přimluvila za 
umístění košů na psí exkrementy 
v ulicích Na Šutce, Na Přesypu 
a u ZŠ na Šutce. Není tu ani 
jediný, přestože je tady oblíbená 
trasa na procházky do Troje 
a každodenní venčení. Nyní se 
tady začaly objevovat každý den 
plné zelené sáčky zavěšené na 
ploty a poházené po ulici. Do-
konce i na plotě školky a školy. 

Děkuji. Lucie Kubicová

Vážená paní Kubicová,
děkujeme za Váš podnět. Ve 
Vámi zmiňovaných ulicích je koš 
na psí exkrementy před domem 
Na Šutce 385/39, ale souhlasím 
s Vámi, že by koš na exkrementy 
našel uplatnění i dále v ulici Na 
Šutce nebo v ulici Na Přesypu. 
Prověříme možnosti umístění 
koše na psí exkrementy ve Vámi 
navrhované oblasti.

S pozdravem
Tomáš Veselý, oddělení kontroly 

ovzduší, odpadů a správních činností

○ Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat, proč 
nejsou v ulicích také kontejne-
ry na kovy. Děkuji.

Barbora Pochmanová

Vážená paní Pochmanová,
kontejnery na kovy jsou aktuál-
ně u poloviny všech stanovišť 
na tříděný odpad, viz mapu na 
našem webu https://www.
praha8.cz/Nadoby-na-kov. Na 
některých stanovištích nelze 
nádobu na kovy přidat z důvo-
du nedostatku místa. Také 
pokud jsou dvě stanoviště na 
tříděný odpad vedle sebe, tak ve 
většině případů je kapacitně 
postačující mít nádobu na kovy 
u jednoho z nich. Rozšiřování 
sítě nádob na kovy stále probí-
há, takže pokud máte tip na 
konkrétní umístění, tak mě 
neváhejte kontaktovat.
S pozdravem

Tomáš Veselý 
oddělení kontroly ovzduší,  

odpadů a správních činností

NAPSALI JSTE NÁM NEJEN NA WWW.PRAHA8.CZ

CHODNÍK ve Svidnické ulici po dešti.
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LETNÍ SCÉNA LIBEŇSKÝ ZÁMEČEK

SPOLUPOŘADATEL
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Fórum zastupitelů

Jak se vám 
líbí stav 
komunikací po 
zimě? Stará se 
o ně magistrát 
dobře?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

ODS

ODS
Katastrofa 
v podání 
magistrátní firmy
Stav silnic je po celé Praze kata-
strofální, naši městskou část 
nevyjímaje. Technická správa 
komunikací, akciová společnost 
stoprocentně vlastněná magist-
rátem, po zimě pouze provizorně 
zalátala ta největší zvěrstva. To 
však znamená, že se do ulic bude 
muset opět vrátit k definitivní 
opravě. Tedy pokud k tomu bude 
z její strany vůle.

Kvalita silnic totiž úzce souvisí 
s rolí TSK. Ta v posledních letech 
téměř rezignovala na svůj hlavní 
úkol – správu a údržbu komuni-
kací a chodníků. Firma se pod 
tlakem aktivistů z vedení magis-
trátu soustředí na tak zásadní 
úkoly, jako je budování elektro-
cyklodep, malování cyklopruhů 
a cyklopiktogramů na těch 
nejšílenějších místech či papíro-
vému vylepšování stavu mostů. 
U nás v Praze 8 máme krásný 
důkaz, Libeňský most. Po několi-
ka nových měřeních se jeho 
kondice zázračně zlepšila a ha-
varijní stav rázem zmizel.

Chápu, že vedení magistrátní 
firmy nemá moc času věnovat se 
hlavní náplni své činnosti. Je 
totiž zaneprázdněno stěhová-
ním svých úředníků z městské-
ho objektu k soukromému 
developerovi úplně náhodně 
sídlícímu v tolik populární 
Praze 7 (nájem bude jistě mno-
hem nižší…) či tvorbou nového 
loga od jednoho z nejdražších 
designerských studií.

Anebo je všechno úplně jinak. 
Magistrátní TSK nás šíleným 
stavem komunikací nutí přesed-
lat z automobilů na sdílené 
elektrokoloběžky a elektrokola…

PIRÁTI
Díra v silnici není 
ideový problém. 
Je to prostě díra!
Bývalo zvykem v těchto sloup-
cích řešit naši městskou část 
a kroky, které radnice udělala 
anebo plánuje udělat. V poslední 
době se však zdejší koalice snaží 
svými otázkami odvést pozor-
nost jinam – k velké Praze a ma-
gistrátu, který zřejmě může za 
všechny problémy městských 
částí včetně té naší. Ale budiž.

Jak už to bývá, každá zima dá 
silnicím zabrat, a nejinak tomu 
bylo po té letošní. Někde je to 
vidět více, někde méně. Některé 
díry či výmoly se opraví provi-
zorně, protože na větší opravy 
nezbývají čas ani peníze. Praž-
ský rozpočet, ani rozpočet orga-
nizace odpovědné za zajišťování 
udržování sjízdnosti pražské 
silniční sítě, kterou je Technická 
správa komunikací hl. města 
Prahy (zkráceně TSK), totiž není 
bezedný. 

Zjednodušeně by se dalo říct, 
že čím frekventovanější silnice 
v Praze, tím větší a lepší péče. 
Pokud na takovém úseku dojde 
k destrukci povrchu, je větší 
šance, že silničáři vozovku opraví 
rychle a lépe než v případě „za-
padlé ulice“, kde projede pár aut 
za den. Ideální to není, ale je to asi 
to nejlepší řešení. Příkladem větší 
opravy v posledních měsících je 
třeba Jižní spojka – sestra našich 
Holešoviček. Na takto vytíženém 
místě by měla provizorní oprava 
životnost pár týdnů, došlo proto 
k vyfrézování asfaltu a položení 
nového.

A ještě k TSK – nedávno se ve 
skupině Libeň, Karlín na Face-
booku řešila krátká oprava 
Prosecké ulice v části, kde do-
chází k odbočení ze Zenklovy 
ulice. Strhla se velká diskuse 
o tom, jak zlí Piráti a Praha sobě 
ničí a zavírají Prahu. Je to ale 
jinak – ti, kteří rozhodují o tako-
vých opravách, nejsou politici, 
ale úředníci. Díra v silnici není 
ani pravicová, ani středová a ani 
levicová. Je to prostě díra, která 
se musí opravit.

Pokud vás trápí nějaký výmol 
či díra, nahlašte ji skrze magist-
rátní aplikaci zmente.to. Věřím, 
že bude opravena co nejdřív. 

8ŽIJE
Je třeba veřejný 
plán oprav

Na takřka totožnou otázku už 
jsem odpovídala v časopisu 
Osmička 11/2020. Ale opakování 
je matka moudrosti, tak ještě 
jednou. Stav komunikací v Praze 
a především stav chodníků není 
dobrý ani po zimě, ani po létě. 
Nedá se srovnat s povrchy 
v zahraničí, a to nejen v Němec-
ku, ale mnohdy i na východ od 
nás. Všude samá záplata, hladký 
chodník skoro nenajdete.

Jaká je příčina? Asi jich je víc: 
možná podstav městské společ-
nosti Technická správa komuni-
kací (TSK), v níž má stotisícovou 
Prahu 8 na starosti jen jeden 
člověk. Možná absence financí, 
ale i systematičnosti. Chybí 
detailní pasport všech komuni-
kací a chodníků s popisem jejich 
stavu a několikaletým plánem 
oprav, který by byl projednán 
i se správci vodovodů a kanaliza-
cí a dalších sítí, aby byly opravy 
plánovány společně. S takovým 
pasportem by určitě mohla 
pomoct i Praha 8. Bohužel mám 
pocit, že opravy jsou prováděny 
tak nějak náhodně podle toho, 
jaká stížnost od občanů zrovna 
dorazí.

Osmička žije přispěla ke 
zlepšení stavu věcí tím, že právě 
teď po zimě sesbíral náš zastupi-
tel Ondřej Buršík podněty obča-
nů a předal je TSK. Velkou část 
z nich už společnost vypořádala 
a díry opravila, ty další budeme 
určitě sledovat a urgovat. A ve 
volném čase (protože jsme 
všichni neuvolnění zastupitelé, 
kteří nepracují na radnici, ale 
jinde) budeme procházet Pra-
hu 8 a dělat vlastními silami 
pasport silnic a chodníků, aby-
chom – pokud po volbách bude-
me v koalici na radnici – neztrá-
celi čas, ale jeli podle plánu a jen 
urgovali a urgovali.

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.

Tomáš Mrázek 
zastupitel  

MČ Praha 8

Martin Štěrba 
předseda Pirátů 

v Praze 8

Vlaďka Vojtíšková 
zastupitelka  
MČ Praha 8

JEDNA Z MNOHA řidičských výzev v ulici 
Františka Kadlece.
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ANO
Silnice jsou 
vizitkou města

Stav komunikací po zimě se 
nelíbí snad nikomu. Déšť, posy-
pová sůl a střídání mrazových 
cyklů udělají přes zimu svou 
práci a asfaltový kryt vozovky 
i chodníku se rozpadne. Řešit se 
to dá jedině tak, že buď se místo 
co nejrychleji opraví, anebo bude 
ještě před zimou v takovém 
stavu, že vydrží zimu bez úhony. 
A právě dlouhodobá a promyšle-
ná péče o komunikace Praze 
chybí (a není v tom sama). 

Začíná to nesmyslným umís-
ťováním kanalizačních šachet do 
vozovky, kolem kterých se tvoří 
ihned výtluky, které se musí 
neustále opravovat. Pokračuje to 
ignorováním stavu některých 
ulic, například Nad Rokoskou. 
Vrcholem jsou každoroční taha-
nice a handly o rozpočet TSK, 
jejichž jediným výsledkem je, že 
TSK do poslední chvíle neví, 
s čím může nebo nemůže 
pracovat. 

Letošní zima byla tužší, než 
jsme byli zvyklí, což se na stavu 
silnic odrazilo. Doufejme, že se 
TSK podaří dát je dohromady co 
nejdříve. Vedení města by se ale 
mělo hlavně zamyslet, jak pro-
blémům předcházet. A tím 
nemám na mysli žádný zázračný 
software na správu silnic, ale 
obyčejný selský rozum a jasný 
jednoduchý plán. Jestli jsou 
někde polorozpadlé silnice (a to 
jsou), musí se zrekonstruovat. 
Kompletně. Praha na tom přes 
všechny problémy není tak 
špatně, aby si to nemohla dovo-
lit. Může. Jenom chybí jasná 
politická vůle. Vedení města se 
raději soustředí na líbivá gesta 
a pozlátka, ale důležité věci 
nechává být nebo je neustále 
odkládá. Pane primátore Hřibe, 
pane náměstku Scheinherre, je 
čas vyhrnout si rukávy a začít 
něco dělat!

TOP 09 A STAN
Nelíbí. Ale 
pracujeme na tom, 
aby to šlo líp
Hodně ulic v Praze 8 je v kata-
strofálním stavu. Zodpovědná je 
městská firma Technická správa 
komunikací (TSK), s jejíž Oblast-
ní správou Sever jsem každé jaro 
v úzkém kontaktu, a tím myslím 
denodenní kontakt, kdy jim 
předávám podněty vlastní 
i podněty občanů (jimž za ně 
velmi děkuji). Díky tomuto tlaku 
se nám podařilo v loňském roce 
zvýšit počet opravených vozo-
vek v Praze 8.

Chci oblastní správě TSK 
poděkovat, protože v rámci svého 
rozpočtu a personálních možnos-
tí (má na to právě jednoho techni-
ka) dělá, co může, a snaží se 
vozovky opravovat. Lepí, záplatu-
jí, a u těch nejvíce rozbitých ulic 
navrhujeme investičnímu oddě-
lení TSK celoplošné opravy 
(Podlipného, Lindnerova, Kato-
vická a další).

Zde se ale dostáváme k jádru 
problému. TSK spadá pod ná-
městka primátora pro dopravu 
Adama Scheinherra (Praha sobě), 
který na opravy ulic v Praze 8 
bohužel nedává dost financí, aby 
bylo možné je opravit pořádně, 
v celé šířce. Panu Scheinherrovi 
mimochodem leží na stole žádost 
o opravu cca 15 špatných chodní-
ků od roku 2019, a nedal na ni 
finance. Vozovky v Praze 8 ho 
zjevně vůbec nezajímají, neřeší je, 
stejně jako neřeší takové „drob-
nosti“, jako městský okruh nebo 
zahloubení Holešoviček. Místo 
toho věnuje čas vymýšlení, jak 
nám zúžit co nejvíc vozovek a tím 
řidičům aut co nejvíc znepříjem-
nit život. Na opravy děr v ulicích 
bohužel nezbývá čas ani peníze.

Závěrem nabízím svůj e-mail 
a telefon, protože já si na rozdíl 
od pana Scheinherra čas na 
občany Prahy 8 vždy udělám: 
martin.jedlicka@praha8.cz, 
736 760 256. Neváhejte mi dát 
vědět, kde jsou ulice v Praze 8 
rozbité, a já váš podnět předám 
TSK.

OSMIČKA SOBĚ, 
KDU-ČSL 
A NEZÁVISLÍ
Magistrát 
opravil lávku, 
radnice ani 
rozbitou 
Palmovku
Minule zde byla otázka, zda je 
hlavní město připravené na 
krizové situace. Otázka opět cílí 
na magistrát, že by tazatelé - Pa-
trioti a ODS – rezignovali na 
vlastní úsilí o zlepšení života 
v Praze 8! Radnice má s magist-
rátem spolupracovat, žádat 
a urgovat opravy atd., zdejší 
ODSka společně s ANO a Patrio-
ty jen kope do magistrátu. Oni 
tam totiž nejsou ve vedení, víte…

V Praze o silnice 2. a 3. třídy 
pečuje Technická správa komu-
nikací (TSK), majitelem TSK je 
hlavní město Praha tedy magist-
rát. TSK provádí údržbu komu-
nikací, hlásíme zde závady atd. 
viz web https://www.tsk-praha.
cz/. TSK zadává opravy dalším 
firmám, některé opravy vypada-
jí, že je dělal Pat a Mat. A zde je 
místo pro vedení Prahy 8 má 
žádat o nápravu. 

Zatímco magistrátu se poved-
la rychlá stavba Trojské lávky 
a zahájil stavbu metra D,  vedení 
Prahy 8 ani za 10 let nepostavilo 
radnici na Palmovce, navíc se 
zamotalo do soudních sporů 
a topí zde další a další peníze 
daňových poplatníků. Na začát-
ku epidemie magistrát okamžitě 
poskytl finanční pomoc měst-
ským částem (Praze 8 - 31 milio-
nů), přitom odpovědný místosta-
rosta pan Vítek nebyl schopen 
přes mnohé žádosti předložit 
plán využití 31 mil. Kč! Za této 
situace se raději neptat: Jak se 
stará radnice Prahy 8? (tj. ODS, 
TOP-STAN, Patrioti a ANO 
o Prahu 8?) Protože odpověď zní:  
Ale, ani se neptejte, ještěže 
máme ten magistrát!

PATRIOTI 
S TRIKOLOROU
Každé jaro hrát 
kličkovanou je už 
o neschopnosti 
údržby

Máme jarní počasí, ale mnoho 
řidičů stále kličkuje mezi výtlu-
ky na silnicích jako někde v Don-
basu. Víte, upřímně neznám 
koncepci kontroly vozovek po 
zimě společností TSK, které velí 
magistrátní úředníci. Někdy mi 
připadá, že sedí u e-mailu či 
u nějaké slavně vytvořené 
aplikace a čekají, až jim nějaký 
občan pošle prosbu o opravu 
této či oné díry na vozovce a oni 
začnou losovat, co udělat dřív 
a kde bude po rekonstrukci lepší 
fotka s papalášem. 

Skutečně nevím, zda má 
nějaký odpovědný pracovník 
určený rajon, který si projede 
autem třeba prvního dubna 
a zaznamená každou díru do 
mapy a pak se začnou dít věci, 
najedou kluci asflaterský apod. 

Sám žádám e-mailem, přes 
aplikaci či telefonicky TSK 
o opravy ulic v sídlištích Bohni-
ce či Ďáblice už více než rok. 
Ulice uvnitř sídlišť jsou v kata-
strofálním stavu až tak, že když 
jdete k autu, je skutečným rizi-
kem vykloubení kotníku. A je 
velmi těžké občanům vysvětlo-
vat, že vozovky spravuje magist-
rátní firma, která se snad více 
zamilovala do cyklostezek 
a modrých zón než do vozovek, 
které využívají vozidla a které 
mají být prioritou. Občanům je 
to fuk, chtějí mít důstojné silni-
ce, chodníky a já je chápu. 

O prosbě opravy schodů u OC 
Odra a pochozí terasy ani nemá 
cenu hovořit, už z principu svoji 
žádost s fotografiemi každý 
měsíc automaticky přeposílám 
a stále bez odezvy. Jestli mám 
napsat slušně hodnocení, tak 
TSK má skutečně v opravě 
komunikací velké manažerské 
rezervy.

Matěj Fichtner 
zastupitel 

MČ Praha 8  

Martin Jedlička, 
předseda komise  

pro dopravu  
RMČ Praha 8

Tomáš Pavlů 
zastupitel 

MČ Praha 8  

 Jiří Vítek
místostarosta  

MČ Praha 8
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Rozhovor

Kooperativa má centrálu 
v Praze 8 již od roku 2012. 
Jak se vám v Karlíně líbí?

Jsem rodák z Prahy 6, ale 
Karlín a Prahu 8 samozřejmě 
za ta léta znám. Mám rád 
historii a věci, které mají 
příběh. Kooperativa byla 
historicky v Praze na více 
než deseti místech, proto-
že jsme se postupem času 
do naší budovy v Templo-
vé ulici již zdaleka nevešli. 
Když jsme hledali místo na 
stavbu nové centrály, 
zvažovali jsme Pankrác. 
Ale v Karlíně se naskytla 
možnost koupit již navrže-
ný projekt. Ke Karlínu 
mám speciální vztah. Za 
mých studentských let to 
nebyla žádná „vyhlášená 
adresa“, spíše zanedbaná 
oblast. Po povodních 
v roce 2002 právě pojišťov-
ny hodně přispěly k rozvo-
ji Karlína a my jsme od té 
doby svědky obrovské 
proměny v krásnou čtvrť, 
která je úžasná i tím, že 
tady protéká Vltava. Třeba 
když srovnám s Vídní, tak 
tam Dunaj teče spíše 
bokem.

Co na Karlínu nejvíc oceňu-
jete?

Karlín se stal jakýmsi dru-
hým centrem Prahy, velmi mu 
pomohla rekonstrukce Ne-
grelliho viaduktu a pak také 

zajímavé novostavby, jako je 
právě centrála Kooperativy 
a České podnikatelské pojišťov-
ny. Najdete tady skvělou kom-
binaci zajímavých bytových 

i kancelářských prostor, spous-
tu krásných kaváren, restaura-
cí, ale i dostatek zeleně. Místa 
k žití, k oddychu, cyklostezky, 
ale i historická místa – třeba 
Karlínské náměstí s kostelem 
svatého Cyrila a Metoděje. 
Pankrác je víc kancelářskou 
částí Prahy, ale Karlín, dnešní 
Karlín je moc pěkný a patří za 
mě rozhodně k nejhezčím 
místům metropole. A z toho 
mám velkou radost a jsem moc 
rád, že jsme se před lety roz-
hodli právě pro tuto čtvrť. 

Plánujete další rozšíření 
centrály Kooperativy a ČPP?

My bychom dál chtěli přispět 
k rozvoji Karlína a plánujeme 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL KOOOPERATIVY MARTIN DIVIŠ:

Rozhodli jsme se před lety pro 
Karlín. A rozhodně nelitujeme

 n „Karlín prošel obrovským pozitivním vývojem a rozhodně 
patří k nejhezčím místům v Praze. Snad i my jsme přispěli naší 
budovou a galerií,“ říká šéf Kooperativy Martin Diviš. Ta 
letos slaví 30 let svého působení na pojistném trhu v tuzem-
sku. Svojí hodnotou je zřejmě nejvýznamnější firmou sídlící 
v Praze 8. 

výstavbu další budovy. Dění 
kolem pandemie aktuálně 
změnilo situaci v oblasti potře-
by kancelářských prostor. Stále 
ale počítáme s projektem nové 
budovy na místě mezi naší 
centrálou a viaduktem, na 
pozemku, který vlastníme. 
A měla by to být další dominan-
ta a jakási brána do Karlína.

Nejen místní fanoušci umění 

oceňují, že v centrále Koope-
rativy najdou i volně přístup-
nou galerii. Jak tato myšlen-
ka vznikla?

Idea věnovat celé jedno patro 
kavárně a především galerii je 
v podstatě „pokračováním“ naší 
podpory výtvarného umění. Již 
takřka od počátku existence 
Kooperativy v roce 1991 jsme 
totiž začali budovat vlastní 
sbírku českého výtvarného 
umění, která dnes patří ke 
špičce u nás a čítá na tři tisíce 
děl. Částečně si fakt, že pojiš-
ťovny umění podporují, přines-
li zakladatelé Kooperativy 
z České pojišťovny. Nicméně 
tuto tradici podpory najdeme 
již v pojišťovnách a bankách za 

1. republiky. Navíc jeden ze 
zakladatelů Kooperativy Vladi-
mír Mráz osobně měl a má 
k umění velký vztah. Řada 
uměleckých děl mizela v deva-
desátých letech v zahraničí, 
a tomu se Kooperativa snažila 
zabránit. Jsem přesvědčen, že 
pojišťovna prostě má dělat 
něco pro společnost a pro zemi, 
kde působí. Kooperativa pod-
poruje řadu projektů a určitě 

po sobě chceme zanechat 
nějakou pozitivní stopu. 
A důvodem je samozřejmě 
i to, že umění je prostě 
dobrá investice a uplynulá 
desetiletí to bezpochyby 
dokazují.

Je určitě škoda, že je 
galerie již řadu měsíců 
zavřená…

To mě samozřejmě moc 
mrzí, zejména s ohledem na 
to, že jsme loni právě před 
začátkem pandemie připra-
vili výstavu děl našeho 
uměleckého velikána – Jose-
fa Mánesa. 12. května 2020 
totiž uplynulo 200 let od 
jeho narození a chtěli jsme 
oslavit toto výročí největší 
výstavou pořádanou v jubi-
lejním roce právě v Galerii 
Kooperativy. Tuto výstavu 
jsme bohužel mohli otevřít 
chvíli na jaře a chvíli na 
podzim. Jinak to pandemic-
ká situace neumožnila.

Vláda postupně zmírňuje svá 
opatření. Kdy se chystáte 
galerii otevřít a na co se mají 
návštěvníci těšit?

Už brzy vás pozveme na 
výstavu s názvem Mistři české-
ho malířství – 30 let sbírky. Těšit 
se můžete na více než 130 děl ze 
sbírky Kooperativy od velkých 
jmen české malby. K vidění bude 
například Národní kulturní 
památka Podobizna zamyšlené-
ho muže od Jana Kupeckého, 
ještě nevystavovaný Havránkův 
Choltický les u Pardubic nebo 
Mánesův portrét paní 
Kleblatové.

Otevřeme podle situace, jak 
jen to bude možné. Srdečně jsou 
zváni nejen občané Prahy 8. (tk)

Stále počítáme 
s projektem nové 
budovy mezi naší 

centrálou a viaduktem. 
Na pozemku, který 

vlastníme.
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Více o benefitech a možnostech jejich kombinování najdete na www.prodej-vozu.cz a www.havex.cz.

placená inzerce

Centrálu Kooperativy na Rohanském nábře-
ží v roce 2012 odborníci označili za nejlepší 
kancelářský dům světa. Získala i nejvyšší 
stupeň mezinárodního certifikátu – LEED 
Platinum. Ten hodnotí hlavně úspornost 
budovy, její ekologickou náročnost a vliv na 
okolí. Stala se první tuzemskou budovou, 
která toto nejvyšší hodnocení získala. 

„Komisi uchvátil například unikátní obvo-
dový plášť budovy s vertikálními sklobetono-
vými pilastry, které fungují jako slunolamy. 
Dále chlazení budovy, které využívá vltav-
skou vodu, a v neposlední řadě také vnitřní 
komfort budovy,“ uvedl tehdy Rick Fedrizzi, 
prezident organizace U. S. Green Building 
Council, která certifikáty vydává. 

Hodnocení v rámci certifikace LEED je 
velmi komplexní. Nehodnotí se jen úspornost 
provozu budovy, ale jde i o to, jak se budova 
zasadí do prostředí, jak zasahuje výstavba do 
běžného života lokality a podobně. „Museli 
jsme tedy například staveniště osít trávou, 
aby se z něj neprášilo do okolí, nebo jsme 
překládali odváženou zeminu na čisté ná-
kladní vozy na hranici staveniště, abychom 
neznečišťovali okolní silnice,“ vzpomíná 
Jaroslav Suk, manažer projektu výstavby 
nové centrály. (red)

Nejlepší kancelářský dům světa
STAVBA OBJEKTU 
fyzicky začala v roce 
2010. 

SÍDLO KOOPERATIVY 
využívá ke svému chlazení 
vltavskou vodu.

ATRIUM BUDOVY, 
ve které v podstatě 
nenajdete pravý úhel.

GALERIE KOOPERA-
TIVY již hostila řadu 
výstav.
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Podnikání

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470
těšíme se na vás v červnu 2021:
d

St 16. a Čt 17.6. 19:30: Dešťová hůl 
kdo je dneska indián? / ten, kterej jezdí 
na motórce? / naše nejnovější hra 
inspirovaná stejnojmenným románem 
Jiřího Hájíčka
d

Petr Vápeník: Začátek dlouhé cesty
výstava fotografií volně přístupná při 
všech představeních, komentované 
prohlídky lze objednat na 775 718 470
d

podrobnosti a další program na 
www.divadlokamen.cz

Milí diváci, vzhledem k protikoronavirovým opatřením vlády 
je Divadlo Karla Hackera uzavřeno.

V případě uvolnění opatření najdete prosincový program 
na www.divadlokh.cz.

V případě uvolnění opatření najdete červnový program

Vážení čtenáři,
i v tomto vydání časopisu Osmička nabídla radnice, 
vědoma si tíživé situace provozovatelů gastrono-
mických zařízení, zdarma prostor pro prezentaci 
jejich služeb. V této rubrice chceme pokračovat 
i v následujících měsících. Budeme však reagovat na 
aktuální vládní nařízení a omezení. Proto se o mož-
nosti objevit se v Osmičce dozvíte na oficiálních 
sociálních sítích městské části či na webových 
stránkách www.praha8.cz.

Burešova 1661/2 (KD Ládví)
www.cobolis.cz
www.facebook.com/pivovarcobolis
tel: +420 774 165 835
info@cobolis.cz

Výdejní okénko:  
po–ne od 10 do 21 hodin

Pivovarská kuchyně v provozu 
každý den od 11 do 20 hodin.
Tankové pivo s sebou. Každý den 
čerstvé dobroty z pivovarské 
cukrárny a pekárny.

Podlipného 810/14
IG- pancelandi_pekarstvi
FB- Pekařství - Bistro Pance & Landi
Tel: 607 217 172

Výdejní okénko otevřeno  
od 8 do 13 hodin

Nabízíme čerstvé pečivo z naší 
pece. Každý den polévka a hlavní 
chod do krabičky. Výběrová a ital-
ská káva.

Pivní bar NAPALMĚ

www.facebook.com/barnapalme
Zenklova 252/13
tel. č.: 605 283 529
barnapalme@email.cz

Výdejní okénko, otevřeno denně 
16 až 20 hodin

V nabídce únětické pivo 10°, 12° 
a další čepovaná i lahvová piva 
z minipivovarů

Střelničná 1680/8
http://seasonsbistro.cz
tel. č.: 603 320 400  
(Kristína Tayaru, spolumajitelka)

Bistro je aktuálně otevřené od 
11 do 15 hodin pouze přes výdejní 
okénko, případně je možné objed-
nat přes Wolf.

Kuchyně vychází z krabiček My-
Chef Kitchen. Vaříme z lokálních 
a sezonních surovin. Denní menu 
je každý den od pondělí do pátku 
a jedno jídlo je vždy vegetarián-
ské. Připravuje se zahrádka. 

Koželužská 8/595, Libeň 
Telefonní čísla: 737 301 465  
nebo 604 715 036
Více na www.uhorkych.cz
Facebook: https://www.facebook.
com/uhorkych

Okénko k dispozici každý den 
včetně víkendu od 10.30  
do 22 hodin. 

Denní menu, minutky.

Pivovar Ládví Cobolis Seasons 

Pekařství – Bistro Pance &Landi Restaurace U Horkých pivní sanatorium
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Sport

Neočekávali jsme žádný 
finanční příjem. Nene-
chali jsme se depri-
movat a nepostavili 
jsme se do role 
pasivních diváků. 
Právě naopak. Aktiv-
ně jsme hodiny a ho-
diny natáčeli videotré-
ninky a online tréninky. 
Naši skvělí trenéři se nezalekli 
kamer, a i když to není jednodu-
ché, stoupli si před ně a sami 
cvičili s dětmi. Nebylo výjimkou, 
že aktivně trénovali i čtyři 
hodiny v kuse. Od začátku jsme 
to vnímali jako to, co můžeme 
udělat pro děti. Ano, stálo nás to 
řadu finančních nákladů, ale my 
toho nelitujeme, protože víme, 
že jsme to dělali pro děti. Víme, 
že pro řadu dětí v online videu 
chybí motivace a rozhodně to 
nenahrazuje trénink v tělocvič-
ně, ale naše motto bylo „i kdyby 
to pomohlo jen jednomu dítěti 
z deseti, má to velký smysl“.

Řada rodičů to průběž-
ně oceňovala a děkova-

la nám. I proto jsme 
se v průběhu pande-
mie rozhodli natáčet 
video tréninky pro 
děti „karatem nepolí-

bené“. Chtěli jsme tak 
dát prostor i všem 

sourozencům a dalším 
dětem, aby se do trénování 
zapojili. Podle ohlasů se nám to 
povedlo. 

Ihned po uvolnění opatření 
jsme opět začali trénovat spo-
lečně a nyní je náš cíl jasný. 
Chceme pomoci dětem opět se 
vrátit do normálního života. Do 
života plného pohybu a sociál-
ních kontaktů s ostatními 
dětmi. Věříme, že se nám to 
povede. Kromě tréninků již 
nyní plánujeme řadu akcí, 
včetně příměstských táborů 
a soustředění. 

Více na webu www.karate1.cz.  
Filip Miler

V létě bude Svoboda park hostit 
další softbalovou událost. Na co 
a kdy se mohou fanoušci této 
pálkovací hry těšit?

Letos máme tu čest organizovat 
mistrovství Evropy juniorek, 
které proběhne od 19. do 24. čer-
vence. Akci pořádáme ve spolu-
práci s městskou částí Praha 8, 
která se významně podílela na 
rekonstrukci bohnického softba-
lového areálu, především hřiště B. 
Díky této pomoci nyní Svoboda 
park splňuje nejvyšší mezinárod-
ní standardy. Na ME juniorek dále 
přispěly Magistrát hlavního 
města Prahy a Národní sportovní 
agentura, ve spolupráci s Českou 
softballovou asociací. Všem jsme 
za jejich spolupráci velice vděční.   

Jak bude akce probíhat?
Celý třetí červencový týden se 

bude na Joudrs hrát na dvou 
hřištích. Časy zápasů jsou úmysl-
ně posunuté tak, aby bylo možné 
mezi nimi přecházet. Začínat se 
bude vždy kolem desáté dopoled-
ne, hrát se bude do večera. Plánu-
jeme dát do škol volné vstupenky, 
takže budeme rádi, když se 
přijdou podívat a zafandit i děti.

V bohnickém areálu se před-
staví celá evropská softbalová 
špička včetně Italek, Holanďa-
nek, Rusek a Britek. Tyto výběry 
by se společně s Češkami měly 
utkat o cenné kovy. Věřím, že to 
naše holky dotáhnou do finále, 
které se bude hrát 24. července 
odpoledne.  

KARATE

Tréninky před kamerou
 n I přes složitou covidovou situaci, která postihla i náš oddíl 

SK Kamiwaza karate, jsme ihned od začátku pandemie hledali 
cestu, jak pomoci dětem a našim členům. Snažili jsme se po 
celou dobu nepřestávat v našich aktivitách. 

SOFTBAL

Šampionát v Bohnicích se blíží
 nV bohnickém areálu softbalových Joudrs si to v červenci 

rozdají o medaile top juniorské týmy žen z celé Evropy. Nejen 
na tuto akci zve sportovní fanoušky z celé Prahy Tomáš Kusý, 
předseda SK Joudrs Praha a hlavní trenér reprezentačního 
týmu žen do 18 let v jedné osobě.

To je cíl národního výběru?
Český tým si dal za cíl získat 

na domácím mistrovství jednu 
z medailí. Hráčkám, ale i nám, 
realizačnímu týmu, určitě udělá 
velkou radost patřičná podpora 
z hlediště. Tímto tedy zvu všech-
ny, aby se přišli na naše zápasy 
podívat a vytvořit patřičnou 
kulisu. Pozvání se ale samozřej-
mě týká i dalších zajímavých 
utkání.

Národní výběr se bude opírat 
především o nadhazovačku 
Kateřinu Kindermannovou, 
která se mimochodem podílela 
na loňském extraligovém titulu 
Joudrs žen A. Reprezentační 
tým je složený z hráček z celé 
republiky, přičemž mezi nomino-
vanými bude i několik zástup-
kyň našeho klubu.

Kromě šampionátu, na co 
dalšího byste letos fanoušky 
do Svoboda parku pozval?

V plánu jsou dva mezinárodní 
mládežnické turnaje – dívčí 
a chlapecký, z nichž jeden by se 
měl konat v červenci a druhý 
v srpnu. Čekat by nás měl také 
jeden mezinárodní turnaj mužů. 
Vše je ale závislé na tom, jak se 
bude vyvíjet situace kolem 
koronaviru.

Na hřištích v Bohnicích se 
bude tento rok hrát jak extrali-
ga žen, tak mužů. V ženách 
bychom rádi obhájili loňský 
titul, v mužích chceme minimál-
ně postoupit do play-off. Zlaté 
medaile budou chtít opět získat 
i ženy do 18 a také do 20 let. 
Nejvyšší ambice mají i naši 
junioři.

Důvody pro návštěvu Svobo-
da parku tedy určitě budou a my 
doufáme, že nám i naši fanoušci 
pomůžou k tomu, abychom 
zopakovali loňské úspěchy nebo 
to dotáhli ještě dál.

(vs)
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Kultura

Milovníci nádherných soch 
a temných mystických obrazů si 
opět neměli nechat ujít Den 
otevřených dveří ve dvou libeň-
ských ateliérech. Svá díla před-
stavili sochař Radek Andrle 

a malíř Petr V. Godothor v areálu 
Štrasburk na Švábkách. Obrazy 
si přišli prohlédnout i profesor 
Dimitrij Kadrnožka (uprostřed) 
a akademický malíř Aleš Krejča 
(vpravo).  (tk)

Libeňské ateliéry 
přivítaly veřejnost

D Ě K U J E M E  N A Š I M  S P O N Z O R Ů M

22.6. v 18.00 hodin
na prostranství u OC Krakov
sbormistryně: Iva Hennová, Tereza Venclová

Akce se uskuteční v závislosti na epidemických opatřeních vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR.

V loňském roce proběhl první 
ročník výstavy fotografií 
z fotosoutěže Nejkrásnější 
záběry Prahy 8. Ty jste mohli 
v prosinci a lednu zahlédnout 
v prostorách takzvaného 
Bílého domu nebo na virtuální 
galerii vg8.cz. A protože dobré 
snímky si zaslouží širší než 
rodinné publikum, připravil 
Odbor kultury další ročník 
fotosoutěže, tentokráte pod 
názvem Praha 8 ve dne v noci.

Žádné místo není v průběhu 
dne stejné. Ráno člověka 
zastihne každodenní shon 
a večer se kochá hrou světla 
a stínu zapadajícího slunce na 
stěnách protější budovy. Všed-
ní koloběh dne a noci nám 
kolikrát utíká mezi prsty, aniž 

bychom postřehli krásy malič-
kostí, zachytili nevšední oka-
mžiky a zvěčnili půvaby, byť na 
první pohled obyčejných 
i neobyčejných objektů. Zají-
mavých míst v natolik atrak-
tivní lokalitě, kterou Praha 8 se 
svým historickým jádrem, 
moderní výstavbou, většími či 
menšími lesy a parky je beze-
sporu dost.

Do soutěže se mohou při-
hlásit jak děti, tak i dospělí. 
Každý měsíc porota vybere 
jednoho autora z každé kate-
gorie, který od radnice obdrží 
hodnotné ceny. Na konci 
fotosoutěže dojde k výběru 
nejlepšího z nejlepších a sním-
ky budou vystavené v prosto-
rách radnice Prahy 8. (lj)

Soutěžní kategorie:

 foceno mobilem
 profi fotografie

Fotografie: 

 rozlišení fotografie mini-
málně 150 dpi, ideálně 
300 dpi, reps. od 4MPx. Do 
fotografie nevpisujte texty, 
jejich názvy uveďte jako 
součást názvu souboru

 do soutěže se zařadí pouze 
fotografie z MČ Prahy 8 (Kar-
lín, Bohnice, Kobylisy a části 
katastrálních území Troja, 
Střížkov, Nové Město a Žižkov)
 posílejte maximálně deset 
fotografií za měsíc, a to na 
e-mail: vystavy@praha8.cz
 šanci vyhrát máte celkem 
čtyřikrát, soutěž trvá od 
1. června do 30. září 2021

ZÁBAVA

Oblíbená 
fotosoutěž 
je zpět

MICHELLE EGLI – alone dark 5.

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ
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 nPříběh vlastenectví, nezlomnosti hrdi-
nů, sebeobětování. Takto popisují operaci 
Anthropoid – akt pomsty na katanovi 
českého národa Reinhardu Heydrichovi 
během německé okupace českých zemí –
spisovatelé a filmoví tvůrci. 
V pravdě antický příběh vypráví nedávno 
dokončená zeď na stanici tramvaje Vychova-
telna, tedy nedaleko od místa, kde se atentát 
odehrál. Takzvaný Murál vytvořil z iniciativy 
radnice Prahy 8 student Jakub Marek v rámci 
projektu „Mural Art“ Galerie hl. m. Prahy.

„Naším dlouhodobým úkolem je předávat 
informace o této libeňské události světového 
významu především mladým. Komiksová forma 
navíc v streetartovém provedení je těmto gene-
racím velmi blízká a v našem úsilí nám rozhodně 
pomůže,“ sdělil autor myšlenky a člen výběrové 
komise, radní Michal Švarc (Patrioti).

„Přijďte si naši zeď prohlédnout i s dětmi 
a současně si zahrajte o ceny naší novou QR 
bojovou hru Anthropoid. Ta vás zavede na 
další místa spojená s aktem pomsty a nemé-
ně hrdinné pomoci civilních obyvatel Libně 
a jejího okolí,“ zve na akci (viz inzerát na 
str. 25) radní Švarc.  (tk)

OPERACE ANTHROPOID

Zeď vypráví příběh hrdinů

NEVZHLEDNOU ZEĎ u Vychovatelny nahradila vzpomínka na hrdinský čin.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 9

Komentovaná  procházka se 
spisovateli Jaroslavem Čvančarou 
a Vlasslavem Janíkem. 

PO STOPÁCH 
ANTHROPOIDU 

od 14:00 

DOLNÍ LIBNÍ
27.6. 2021 

www.praha8.cz

Sraz u pomníku Anthropoidu 
v ulici V Holešovičkách.
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mě ní si budou moci návštěvníci 
prohlédnout fotografie a cenné 
exponáty z archivu Prahy 8, 
Libeňského sokola, Meteoru 
Praha, Divadla Pod Palmovkou 
a dalších institucí.

Nemalou měrou přispěli 
i libeňští obyvatelé a soukromí 
sběratelé. První výstavou, která 
se návštěvníkům představí, bude 
„Bohumil Hrabal barevně i čer-
nobíle – fotografie, grafiky, 
koláže, ilustrace, obálky 
a plakáty“.

„Výzdoba a exponáty nejen 
v sále budou poctou Libni. Jejím 
slavným obyvatelům a význam-
ným událostem. Děkujeme všem, 
kteří pomohli a přispěli,“ dodal 
radní Švarc.  (tk)

Kultura

 nLibeň si koncem léta připo-
mene 120. výročí svého při-
pojení k Praze několika veřej-
ně přístupnými akcemi. Mezi 
ně bude patřit i slavnostní 
otevření nového kulturně 
společenského centra „Libeň-
ský svět“ s podtitulem 
„Hrabal, Lustig a spol.“. 

Centrum nyní vzniká v bývalém 
spolkovém sále domu Pivovar-
nická 3. „Poslední zachovalý 
libeňský spolkový sál se nám 
podařilo přeměnit v multifunkč-
ní místo pro výstavy, komorní 
koncerty, filmové projekce, 
divadlo malých forem, přednáš-
ky, společenská setkání a další 
akce podobného charakteru 
nejen pro obyvatele Libně. 
Zvláštní důraz budeme věnovat 

především návštěvníkům z řad 
školáků,“ informoval radní 
Michal Švarc (Patrioti).

Sál bude vyzdoben velkoploš-
nou koláží od akademického 
výtvarníka Václava Špale. Kro-

HISTORIE

Libeň oslaví výročí otevřením 
nového multifunkčního  centra

SVÍČKY ZA POPRAVENÉ

Spolek Mašínův statek - Památník tří odbojů a Spolek pro zachování odkazu 
českého odboje ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 za účasti Čestné stráže 
Armády ČR pořádají pietní akt za 72 popravených vlastenců ze dne 30. 6. 1942 

Památník Kobyliská střelnice 

Pietní akt + komentovaná prohlídka areálu s panem Jaroslavem Čvančarou

Městská část
Praha 8www.praha8.cz

30.6. 2021 v 19:30 

Registrace účasti na E-mailu michal.svarc@praha8.cz

Kobyliská střelnice se stala svědkem popravy 540 osob nacisty. Právě 30.6.1942 
bylo popraveno 72 vlastenců, kteří byli spjati s českým odbojem. Mezi 

popravenými hrdiny byl i gen. Josef Mašín. Symbolickou svíčku na jeho památku 
přijde zapálit jeho dcera Zdeňka. Připojte se k nám a přijďte zapálit svíčku 
za každého popraveného na Kobyliskou střelnici, ve stejný čas, jako byla 

zahájena poprava před 79 lety.

Přineste prosím s sebou také svíčku na znamení 
sounáležitosti  s těmi, kteří padli abychom my žili.    

Městská část
Praha 9

NYNĚJŠÍ PODOBA tehdejšího spolkového sál v Pivovarnické ulici.
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Inzerce

1. ročník fotbalového turnaje 

PROGRAM TURNAJE

SAPHO CUP 

ročník 2013

kategorie

m
ladší přípravk

y

Termín: 5.6.2021

Místo konání: stadion FK ADMIRA PRAHA,
Na Pecích 46, Praha 8 – Kobylisy

høištì B

høištì  A

10:00
10:45
11:30
13:00

FK ADMIRA U8 – SK ĎÁBLICE U8
SK ĎÁBLICE U8 – TJ SLOVAN BOHNICE U8
FK ADMIRA U8 – TJ SLOVAN BOHNICE U8

zápas o 3. místo

høištì C
10:00 - 14:00 turnaj týmu „B“

FK ADMIRA PRAHA pořádá 

Generální partner turnaje

Partner turnaje        PA RRI AHM ADA

FK

Restaurace U Blekotů 

10:00  FK ADMIRA U9 – TJ BŘEZINĚVES U9, U8
10:45  TJ BŘEZINĚVES U9, U8 – SK DOLNÍ CHABRY U9, U8
11:30  FK ADMIRA U9 – SK DOLNÍ CHABRY U9, U8
13:00  zápas o 5. místo
14:00  finále turnaje

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

CHCETE SE ZAPOJIT 
DO DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU 

V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI BOHNICE?

PŘIJÍMÁME NOVÉ 
DOBROVOLNÍKY

92x130-pnb-nabidka-dobrovolnictvi.indd   1 10.12.2020   13:07:17
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Zdravotní a sociální péče

 nPryč je doba, kdy pečovatelská služba 
byla veřejností vnímána jako ta, co nosí 
pouze kastrůlky s obědem. Naopak je 
toto pojetí přežité a při zavádění pečo-
vatelské služby u nových klientů se 
velmi pečlivě vyhodnocuje, jakou míru 
podpory skutečně potřebují. 

„Osmičková terénní pečovatelská služba ušla 
za poslední téměř dva roky velký kus cesty, 
proměnila se a rádi vám v Osmičce postupně 
představíme, co je obsahem onoho transfor-
mačního procesu, kterého se účastníme 
spolu s dalšími službami v hlavním městě. 
Podstatou je, že jsme schopni být oporou 
i lidem s potřebou velmi vysoké míry pomo-
ci, lidem, kteří by bez pomoci nemohli zůstat 
ve svém domácím prostředí,“ sdělila mís-
tostarostka Vladimíra Ludková (ODS). 

Příběh paní Lucie její slova dokresluje. Po 
dvou operacích páteře chtěla první rok jen 
umřít. Lucii bylo 35 let, když po lékaři podce-
něné vážné nemoci ochrnula od hrudníku po 
chodidla. Byl to šok. Následovalo pět měsíců 
strávených v nemocnicích, dalších pět v re-
habilitačním ústavu. Domů se vrátila na 
vozíku a s příručkami, co a jak se v rodině 
změní, s čím má počítat a na co se musí 
připravit. Vyhlídky na zlepšení měla mizivé. 
Přesto s pomocí rodiny, přátel a pečovatelské 
služby SOS Praha 8 chuť žít znovu našla.

Lucie chtěla být od malička prodavačkou. 
Celé dny trávila v pohybu, venčila psy, ráda 
tancovala, o to víc se jí život obrátil na ruby, 
když najednou sama nemohla nic. Ztráta 
pocitu smysluplnosti života pro ni byla těžká 
rána. „Zpočátku jsem doma o sestru pečova-

la hlavně já s pomocí Lucčina přítele. Dělala 
jsem to s láskou, jakou jen k sourozenci 
můžete cítit. Odešla jsem ze zaměstnání 
a veškerý čas a energii jsem věnovala jí, 
studiu diagnózy a základů rehabilitace,“ 
vzpomíná sestra Jitka. „Já jsem od takové 
zátěže sestru odrazovala. Nakonec jsme se, 
po dvou pro nás obě fyzicky i psychicky 
velmi náročných měsících, rozhodly vyhle-
dat pomoc odborníků na domácí péči. Pečo-
vatelskou službu domluvila Jitka, já jsem 
kolikrát tak unavená, že nezvednu ani tele-
fon,“ vysvětluje Lucie.

Naději, že zase bude líp, podpořil hned 
první kontakt se sociální pracovnicí a pečo-
vatelkou. „S tím, co mě potkalo, jsem se 
dlouho nemohla vyrovnat, ale pak jsem 
poznala pečovatelku Danielu, která mi v tom 
hodně pomohla. Bez ní bych se už neobešla,“ 
dodává.

Pečovatelská služba Lucii pomáhá napří-
klad s vyčištěním zubů, celkovou hygienou, 
obléknutím, s přesunem na vozík, nebo 
rehabilitační šlapadlo či ji polohuje na lůžku. 
Když to situace klienta vyžaduje, v možnos-
tech terénní služby je poskytovat péči i opa-
kovaně během dne. „Naštěstí mi pomáhá 
také přítel. Sama toho moc nezvládnu, ale 
snažím se. Všechno, co potřebuji, musím mít 
nachystané kolem sebe. Potřebuji posílit 
ruce, abych se dokázala alespoň sama přesu-
nout na vozík. Zatím cvičím s gumou a chys-
tám se zapůjčit speciální posilovací stroj 
podobný tomu, co mám na nohy,“ doplňuje 
Lucie. „Byla jsem teď tři týdny v Centru 
Paraple a měla jsem se tam skvěle, nic mi 
nechybělo, ale doma je doma. Mám tu život-
ního partnera, tři pejsky, bez nich bych být 
nemohla. Když je venku hezky, posedím na 
balkóně s kávičkou a cigárkem,“ pochvaluje 
si Lucie možnost dál žít doma.

Oporu v pečovatelské službě našli i rodin-
ní pečující. „Bylo úžasné vidět, že pečovatel-
ka, která mě má částečně nahradit, má 
o mou sestru upřímný zájem jako o lidskou 
bytost, která si prochází nejtěžším obdobím 
svého života, a to je mnohem víc, než jsem 
kdy vůbec čekala. Pečovatelská služba dělá 
úžasnou práci pro lidi, kteří ji potřebují 
a důvěřují jí,“ uzavřela celý příběh Luciina 
sestra Jitka. (tk)

Rohovou budovu, u které 
Sokolovskou ulici protíná 
Šaldova, mají mnozí spojenou 
s Centrem Amelie. Organizace, 
která pomáhá onkologicky 
nemocným a jejich blízkým, 
v této budově sídlí už 12 let. 
V posledním roce musela 
Amelie, podobně jako jiné 
neziskové organizace, část 
svých služeb a aktivit přesu-
nout do online prostředí. 
I v této chvíli se mohou onkolo-
gičtí pacienti zapojit do Pod-
půrné online skupiny, kde 

v bezpečí a bez rozpaků sdílejí 
své příběhy a zkušenosti s ne-
mocí i běžným životem s lidmi 
v podobné situaci. Podobně 
funguje i online kurz Vracím se 
do práce, v kterém se lidé do-
zvědí cenné informace spojené 
s návratem do zaměstnání po 
onkologické nemoci.

Díky rozvolňování opatření 
se ale Centrum Amelie znovu 
otevírá klientům a živému 
kontaktu. Onkologicky ne-
mocní i jejich blízcí tak můžou 
kromě individuální konzulta-

ce s psychologem nebo sociál-
ním pracovníkem znovu 
navštěvovat skupinové aktivi-
ty, jako jsou jóga, pilates, tajči, 
trénink paměti nebo tvořivé 
workshopy. 

Speciálním projektem Ame-
lie jsou odborné online před-

nášky na zdravotní i psycho-
sociální témata, kterých se 
může zúčastnit široká veřej-
nost. Před létem si tak můžete 
i vy poslechnout přednášku 
oblíbené lékařky Heleny 
Máslové o ženskosti a zdra-
vém vztahu k sobě, dále před-
nášku fyzioterapeutky Barbo-
ry Imrichové a jejich kolegyň 
o rehabilitaci plic po prodělá-
ní onemocnění covid-19, nebo 
zajímavé povídání psychologa 
Adama Táborského o terapii 
v přírodě. (red)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHY 8 

Příběh paní Lucie: silná vůle, pomoc 
blízkých i terénních pracovnic

CENTRUM AMELIE

Pomáhat je možné i online

VŠECHNO, CO POTŘEBUJI, musím mít nachystané 
kolem sebe, říká Lucie.
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Inzerce

Od 22. května do 18. června 2021 na místě Mural Artu startuje QR  bojovka “Operace Anthropoid” 
o ceny pro starší děti a dospělé (více na www.praha8.cz/anthropoid), kterou Praha 8 připravila 
ve spolupráci s Prahou 9,  Sokolem Libeň, Divadlem Pod Palmovkou a DDM Spektrum Karlín.  
Ze hry pořizujte fota, pište básně a krátké povídky. Posílejte na michal.svarc@praha8.cz. 
Nejúspěšnější budou odměněni věcnými dary. Datum dokončení Mural Art je předpokládané.

MČ Praha 8, Praha 9 a DDM Spektrum vás zvou

Od zastávky tramvaje Vychovatelna 
směr Bulovka

Anthropoid

na
QR bojovou hru (do 18. června 2021)

MČ Praha 8, Praha 9 a DDM Spektrum vás zvou

na
QR bojovou hru (do 18. června 
2021)
Anthropoid

Od zastávky tramvaje Vychovatelna směr Bulovka

 

Bez názvu-1   1 5/14/2021   3:05:03 PM
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Zdravotní a sociální péče

CAP Praha 8 je zde pro vás 
13 let a za tu dobu se stalo 
jedinečným místem, často 
utvářejícím nová přátelství. Pro 
mnohé jeho klienty a návštěvní-
ky poskytl CAP Praha 8 nový 
smysl života, když se ocitli 
v uzlové životní situaci. CAP 
Praha 8 to jsou jeho ochotné 
aktivizační pracovnice, to jsou 
dobrovolníci, to jste vy. Možná 
jste si dosud netroufli zajít si na 

některý z kurzů či se účastnit 
nabízených aktivit. Možná 
právě toto setkání s námi je pro 
vás ta hledaná cesta. 

„Jmenuji se Věra 
Machulková, již 
mnoho let studuji 
angličtinu a v roce 
2010 jsem narazila 
na další formu 
výuky v CAP Bure-
šova. Zvláště mne 
zaujal letáček s na-
bídkou kurzu pana 
Ing. Vondráčka, 
výuka angličtiny se 
zpěvem a kytarou. 
V CAP jsem našla 
krásné zázemí, 
skvělé lidi a vynikají-
cího lektora. Po 
několika letech 
docházení do tohoto 
pohádkového pro-
středí kultivovaných 
lidí jsem cítila potře-
bu sama vracet úsilí ostatních 
dobrovolníků, a tak jsem se 
v roce 2016 stala lektorkou 
angličtiny. V tomto kroku mě 
tehdy podpořila lektorka 
ruštiny a francouzštiny Ljuba 
Bodláková, která mi v začát-
cích hodně pomohla. Učení 
druhých se mi stalo velkým 
koníčkem a láskou. Mé stu-
dentky jsou vstřícné a vděčné. 

V CAP jsem našla seberealiza-
ci a životní radost a před 
dvěma lety jsem si zde našla 
i partnera, který je také lekto-
rem a učí začátečníky. Mé 
poděkování patří i pracovni-
cím CAP, které všem empatic-
ky pomáhají, rozumí senior-
ským problémům a mají 
dlouholetou praxi v oboru.“ 
 (red)

Květnová doplňovačka má své 
výherce a jsou jimi paní D. P., 
paní M. V. a pan T. J.. Tímto jim 
gratulujeme. Video z losování 
můžete vidět i na facebookové 
stránce CAP Praha 8. Znění 
tajenky bylo „letní čas“. Pevně 
věříme, že vás potěšíme dalším 
kolem a knižními tituly, které 
věnovala místostarostka Vladi-
míra Ludková a v nichž sehrává 
hlavní roli Sherlock Holmes. 
Znění tajenky posílejte na e-mai-

lovou adresu: vladimira.ludko-
va@praha8.cz, a to do 12. června. 
Ještě v červnu však můžete zkusit 
své štěstí v křížovkářském klání 
7 týdnů s CAP křížovkou, protože 
poslední kola jsou v termínech 
7. a 14. června. Křížovky můžete 
získat i zpětně, rádi vám je pošle-
me e-mailem. Případné dotazy 
rádi zodpovíme na e-mailové 
adrese: renata.handlova@sospra-
ha8.cz nebo telefonním čísle  
283 881 848. Tým CAP Praha 8

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

Nečekejte, co pro vás vymyslíme. 
Zapojte se a tvořte s námi

 nVážení a milí senioři, 
přijďte si za námi popovídat, co byste rádi našli v Centru 
aktivizačních programů, co byste sami mohli nabídnout dru-
hým. Pojďte nám pomoci utvářet novou náplň oblíbeného 
centra pro seniory. 

Kdy se s námi  
můžete potkat?
Pondělí 21. června

10 až 11.30 hodin v CAP Burešova

Pondělí 21. června
14 až 15.30 hodin v CAP Mazurská 

Červnová doplňovačka

1. ovocný nápoj
2. česká řeka
3. chem. značka zlata
4. relaxační omalovánky

5. druh sýra
6. svátek 8. 1.
7. letní radovánky
8. krajské město ČR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pokud nemáte možnost přijít 
21. června v 10 hodin do před-
náškové místnosti CAP Burešo-
va v prvním patře v bytovém 
domě Burešova 12, nebo ve 
14 hodin do CAP Mazurská 
(vchod z boční strany poliklini-
ky), napište, prosíme, svoji 
představu na e-mail: renata.
handlova@sospraha8.cz, nebo 
dopisem: CAP, Burešova 12, 
180 00 Praha 8. 

Případně můžete svoje psaní 
předat na některé z našich tří 
poboček (Burešova, Mazurská, 
Bulovka). 

Na setkání s vámi, které může-
te využít i pro sdělení dalších 

PŘEDSTAVUJEME DOBROVOLNÍKY CAP PRAHA 8

Inspirativní příběh lektorky 
angličtiny

  9.  zkratka pro Centrum 
aktivizačních programů

10. pracovna lékaře

9

1

2

3

4

5

6

7

8

10

témat ze života Prahy 8, se velmi 
těšíme. 

S úctou, 
Tým CAP Praha 8, místostarostka 

Vladimíra Ludková, vedoucí odboru 
zdravotnictví a sociálních služeb  

Zuzana Holíková
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Inzerce

KOMUNITNÍ  CENTRUM
KARLÍN

Vás zve na pravidelná setkání s odborníky do našich poraden
v Karlíně (Sokolovská 87/95 a Peckova 277/7).  

Nabízíme Vám ZDARMA individuální poradenství 
s odborníkem (právní, dluhové, finanční, pracovní, zdravotní,

pedagogicko-psychologické, sociální, rodinné a další
poradenství), konzultace Vašich problémů (rady, doporučení 

a možnosti vedoucí k řešení daného problému), možnost
nabídky práce, pravidelné besedy o aktuálních tématech.

Na všech akcích je zajištěno hlídání dětí ZDARMA.

Máte dluhy a potřebujete poradit „jak dál“ včetně insolvence? Chcete poradit,
jak ven z dluhové pasti? Máte chuť pracovat a chtěli byste získat stabilní

zaměstnání? Potřebujete poradit v oblasti financí, sociální problematice či
s dalšími problémy? Rádi byste se účastnili pravidelných besed o zajímavých

tématech?

Všechny aktivity jsou realizovány v rámci projektu 
Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín reg. č.

CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001738.
KONTAKT A REZERVACE TERMÍNU

PhDr. Marie Petrželová (224 817 724), Mgr. Milan Cmár (223 550 060)
email: cidpraha8@centrum.cz, milan.cmar@volonte.cz

Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy   Karlínské nám. 7, Praha 8
www.ddmpraha.cz

program akce bude přizpůsoben aktuálním nařízením MZČR

Karlínské
Spektrum

Stanice
techniků

Stanice
přírodovědců

Stadion
mládeže

Klub
Klamovka

Jezdecké stř.
Zmrzlík
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI

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

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

 `ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO 
POTRUBÍ A KANALIZACE, 
veškeré instalatérské práce, 
topenářské práce. Nepřetržitě! 
Rekonstrukce koupelen 
a bytových jader. Tel.: 603 421 968, 
737 415 417

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

 `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

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

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

 `OPRAVA ŽALUZIÍ-
VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK 
- NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ 
PLASTOVÝCH OKEN-
VERTIKÁLNÍ 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

 `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

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

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

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

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

 ` 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

 `ELEKTRIKÁŘ VESELÝ.  
Tel.: 602 881 859

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

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

SLUŽBY

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

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

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

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

 `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.

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

 `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

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

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

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

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

 ` SEKÁME TRÁVU na zahradách 
naší motorovou sekačkou včetně 
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz/trava

 `DÁMY S LUXEM - čištění 
koberců a sedaček profi strojem 
KÄRCHER. Praxe 8 let.  
Tel. 732 212 022

 `KOTEL-KARMY-VAFKY-
SPORÁKY kvalitní a rychlý servis. 
PLYNEL.CZ Jiří Kudela.  
TEL.: 776 120 919 info@plynel.cz

 `KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ 
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ vč. 
odvozu. T.: 604 512 297

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

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

 

DRAČÍ DEN 
PRO MALÉ 
I VELKÉ
V sobotu 29. 5. od 14 do 16 hodin 
v Centru Krakov a na náměstí
Přijďte se podívat na velkolepé představení Lumpíny, 
baletek a mažoretek, zapojte se do zdobení dračích  
vajec, nebo si dejte v dračím baru něco dobrého na zub.
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 `EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ  
Ing. Mirgová. Tel.: 603 415 830,  
www.predseda-svj.cz

 `ŽALUZIE-LODŽIE-ROLETY: 
montáže a servis. Česká výroba. 
Volejte 605 862 441

 `Trápí vás počítač? Počítejte 
s námi! Provádíme čištění, 
zrychlení, instalace, opravy, 
konzultace, obnovu dat i výkup 
zařízení. Volejte 773 192 003. 
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

REALITY POPTÁVKA

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

 `MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT, do 
3,5 mil na hypotéku. Prosím 
volejte 604 128 439

 `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

 `Koupím RD s velkým pozemkem 
v Praze, P-V, P-Z. T.: 608 300 122

 `Přímý zájemce koupí 2KK-
3+1. Ideálně před rekonstrukcí. 
Finance v hotovosti do týdne. 
Vyplatíme i provizi za tip. 
UNGELT INVEST SRO.  
Tel.:776 672 943

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

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

 `GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
K PRONÁJMU V ULICI 
KŘIŽÍKOVA PRAHA 8 ZA 1400 KČ. 
TEL.: 602 288 444.

 `PRONAJMU GARSONKU NA 
PRAZE 7 ZA 12 000 KČ+POPL. 
TEL.: 602 288 444

 `Nabízím k pronájmu byt 2+KK 
v P-8, Čimice, Křivenecká ul.  
Tel.: 605 813 622 

 `Pronájem pokojů od 3600 Kč/
měsíc. Zdiby, 10 min bus 371 
a 374 na metro Kobylisy.  
TEL.: 607 126 568.

 `Ubytování v Krkonoších 
u Jilemnice, byt 2+1 (max 5 os.) 
ve 2. podlaží RD v centru obce. 
Venkovní bazén. Volat: 731 820 031

 `Ubytování v Krkonoších 
u Jilemnice, ve zrekonstruované 
roubence, wifi a TV. Byt 4+kk 
(max 8 os.). Polosamota nad obcí. 
Parkování u chalupy.  
Volat: 731 216 272

NÁKUP – PRODEJ

 ̀Čerstvé a zdravě chované pstruhy 
ze Šumavy možné objednávat na 
www.bioplus.cz. Předání Velká 
Skála každé úterý a sobota.

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

 `VÝKUP VOZIDEL, 
POJIZDNYCH, NEPOJIZDNYCH 
A HAVAROVANÝCH. 
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
VOZIDEL, tel.: 739 665 455

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

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

 `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!

 `Ořechy-králíky-vajíčka-
brambory, tel.: 723 266 481

KRÁSA

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

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

 `Masáže Marika Tomanová: 
reflexní, hloubkové a relaxační 
masáže, práce s meridiány, 
dárkové poukazy. Podlipného 14. 
Tel.: 705114184.  
www.masazetomanova.cz

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

VÝUKA – KURZY

 `Nečkejte s přípravou na 
přijímací zkoušky až na září, 
začněte už nyní. TopDoučování. 
Tel.: 737 112 013

 `Výuka kytary začátečníci 
a pokročilí. Hnězdenská.  
Tel. 736 287 212

NABÍDKA PRÁCE

 `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, tel.: 777 038 000

Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový 
komplex, který přirozeně propojuje ubytování  
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu k  dispozici zdravotní a sociální 
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.  
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje  
bohatý program volnočasových aktivit.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.  
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím  
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

 +420 602 725 547
 +420 602 369 789
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 852/10 

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ  
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na  

www.rezidencejasmin.cz 

placená inzerce placená inzerce
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Společenská rubrika

Leden 2021
Buchtová Denisa

� Šedivý Marek

Únor 2021
� Kotrch Kvido

� Šípková Marie

Březen 2021
� Boháček Václav

� Dušáková Zuzana

Valeš Annaëlle

Vernerová Nela

Duben 2021
� Blažková Emma

� Kolář Jaromír

� Němcová Johanka

� Paličková Anežka

Všem dětem přejeme krásné 
a šťastné dětství a jejich rodičům 

blahopřejeme.

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

Ke gratulantům se připojuje 
i MČ Praha 8: 
„Gratulace jsou pro mě nejen příjemným setkáním, ale 
rovněž možností dotázat se na potřeby seniorů, poskyt-
nout poradenství ve věci dostupných sociálních služeb 
a případně nalézt podporu a pomoc,“ říká místostarostka 
Vladimíra Ludková (ODS), která spolu s dalšími zastupite-
li 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-mailo-
vé adrese: osmicka@praha8.cz.

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

JUBILEA
Duben 2021

Dne 28. dubna oslavil náš 
milovaný dědeček pan  
Ing. Richard Špatina krásné 
88. narozeniny. Vše nejlepší 
a hlavně hodně zdraví a štěstí 
přejí vnoučata Lucinka a Hon-
zík s rodiči. 

Dne 29. dubna oslavili man-
želé Marie a Antonín Suroví 
65 let společného života, ka-
mennou svatbu. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí a zdra-
ví do dalších let. 

Červen 2021
Dne 13. června oslaví Hana 
a Ctibor Vrbických 68 let spo-
lečného života. Mnoho zdra-
ví, lásky a štěstí do dalších let 
přejí synové Pavel a Petr s ro-
dinou a neteř Hanka s rodi-
nou.
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Servis

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY BIOODPADOVÉ KONTEJNERY
Lokalita Datum Čas

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 1. 6. 2021 13:00 – 17:00

Třeboradická x Košťálkova 1. 6. 2021 14:00 – 18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 1. 6. 2021 15:00 – 19:00

V Nových Bohnicích x K Farkám 3. 6. 2021 13:00 – 17:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 3. 6. 2021 14:00 – 18:00

Na Vartě 3. 6. 2021 15:00 – 19:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 4. 6. 2021 13:00 – 17:00

Sopotská x Bydhošťská 4. 6. 2021 14:00 – 18:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí 4. 6. 2021 15:00 – 19:00

Petra Slezáka x Urxova 5. 6. 2021 8:00 – 12:00

Pekařova x Jestřebická 5. 6. 2021 9:00 – 13:00

Nekvasilova 5. 6. 2021 10:00 – 14:00

Burešova 7. 6. 2021 13:00 – 17:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 7. 6. 2021 14:00 – 18:00

Fořtova x Do Údolí 7. 6. 2021 15:00 – 19:00

V Zámcích (u domu 51/64) 8. 6. 2021 13:00 – 17:00

Pod Labuťkou x Prosecká 8. 6. 2021 14:00 – 18:00

Dolejškova x U Slovanky 8. 6. 2021 15:00 – 19:00

Gdaňská x Toruňská 10. 6. 2021 13:00 – 17:00

Havlínova x Pohnertova 10. 6. 2021 14:00 – 18:00

K Haltýři x Velká Skála 10. 6. 2021 15:00 – 19:00

Hnězdenská x Olštýnská 11. 6. 2021 13:00 – 17:00

Janečkova 11. 6. 2021 14:00 – 18:00

Turská x K Větrolamu 11. 6. 2021 15:00 – 19:00

Kandertova  x Lindnerova 12. 6. 2021 8:00 – 12:00

Křivenická x Čimická 12. 6. 2021 9:00 – 13:00

Ke Stírce x Na Stírce 12. 6. 2021 10:00 – 14:00

Kollárova x Pernerova 15. 6. 2021 13:00 – 17:00

Korycanská x K Ládví 15. 6. 2021 14:00 – 18:00

Kubíkova (u DD) 15. 6. 2021 15:00 – 19:00

Kurkova (parkoviště) 17. 6. 2021 13:00 – 17:00

Libišská (parkoviště) 17. 6. 2021 14:00 – 18:00

Mazurská (u trafostanice) 17. 6. 2021 15:00 – 19:00

Drahorádova 18. 6. 2021 13:00 – 17:00

Kubišova x Pod Vlachovkou 18. 6. 2021 14:00 – 18:00

Mlazická 18. 6. 2021 15:00 – 19:00

Modřínová x Javorová 19. 6. 2021 8:00 – 12:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 19. 6. 2021 9:00 – 13:00

Na Pecích x Chaberská 19. 6. 2021 10:00 – 14:00

Pivovarnická 7 21. 6. 2021 13:00 – 17:00

Šimůnkova 21. 6. 2021 14:00 – 18:00

Na Přesypu x Pod Přesypem 21. 6. 2021 15:00 – 19:00

Valčíkova x Na Truhlářce 23. 6. 2021 13:00 – 17:00

Na Vartě 23. 6. 2021 14:00 – 18:00

Na Žertvách x Vacínova 23. 6. 2021 15:00 – 19:00

Nad Popelářkou x Nad Strání 25. 6. 2021 13:00 – 17:00

Havlínova x Klíčanská 25. 6. 2021 14:00 – 18:00

Pakoměřická x Březiněveská 25. 6. 2021 15:00 – 19:00

Pernerova x Sovova 26. 6. 2021 8:00 – 12:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 26. 6. 2021 9:00 – 13:00

Tanvaldská ( proti domu č. 1) 26. 6. 2021 10:00 – 14:00

Lokalita Datum Čas

Na Hlinách 2. 6. 2021 13:00 – 17:00

Kandertova západní konec 2. 6. 2021 14:00 – 18:00

Přemyšlenská x Chaberská 2. 6. 2021 15:00 – 19:00

Na Hranicích x Kočova 6. 6. 2021 9:00 – 12:00

Přívorská x Hanzlíkova 9. 6. 2021 14:00 – 18:00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 9. 6. 2021 15:00 – 19:00

Nad Popelářkou 177/12 13. 6. 2021 9:00 – 12:00

K Haltýři (před domem 12) 14. 6. 2021 13:00 – 17:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 14. 6. 2021 14:00 – 18:00

Fořtova x Do Údolí 14. 6. 2021 15:00 – 19:00

Na Hranicích x Kočova 19. 6. 2021 9:00 – 13:00

Na Dílcích 20. 6. 2021 13:00 – 16:00

Havlínova x Klíčanská 22. 6. 2021 14:00 – 18:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 22. 6. 2021 15:00 – 19:00

Brandýská x Ke Hřišti 24. 6. 2021 14:00 – 18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 24. 6. 2021 15:00 – 19:00

Pernerova x Sovova 27. 6. 2021 13:00 – 16:00

Klecanská x Na Ládví 28. 6. 2021 14:00 – 18:00

Ke Stírce x Na Stírce 28. 6. 2021 15:00 – 19:00

Sopotská x Bydhošťská 29. 6. 2021 14:00 – 18:00

Přádova x Nad Hercovkou 29. 6. 2021 15:00 – 19:00
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Gastronomie

chuti každého z vás, čemu dává-
te přednost.

Co bychom však o jahodách 
měli vědět? Jahody nejen výbor-
ně chutnají, ale také mnoha 
způsoby prospívají zdraví, takže 
je můžete mlsat bez výčitek 
svědomí. V jahodách nalezneme 
mnoho látek, které naše tělo 
přivítá. Jedná se zejména o vita-
míny C, A, B, E, antioxidanty, 
minerály (draslík, vápník, hořčík, 
mangan) a třísloviny. Dále obsa-
hují též vlákninu, kyselinu 
jablečnou, šťavelovou a citróno-
vou. Jejich důležitou součástí je 
i voda, díky které podpoříte 
hydrataci pleti. Mají též výrazné 
protizánětlivé účinky. Jahody 
fungují jako afrodiziakum pro 
muže i ženy. Jejich semínka totiž 
obsahují zinek, nejdůležitější 
minerál ovlivňující sexuální 
výkonnost. 

SLADKÁ RŮŽE
A napadlo by vás, že tohle první 
jarní ovoce patří do rodiny růží? 
Jahoda není bobule ani plod. 
Zatímco bobule (rybíz, angrešt, 
borůvka, okurka nebo dýně) 
má semínka obklopená duži-
nou, u jahod je to jinak. To, co se 
konzumuje, je zbytnělé květní 
lůžko. Vlastní plody jsou malá 
zelená zrníčka na červené 
slupce. Průměrná jahoda má 
na svém povrchu kolem 
200 semínek.

Co je však pro mě jako pro 
kuchaře důležité, je fakt, že chuť 
jahod jde výborně dohromady 

rozmačkané s cukrem. V poz-
dějším věku se mi nějak odzici-
ly. Nechutnaly mi a dával jsem 
přednost jiným druhům ovoce. 
Teprve před pár lety se mi 
chuť na červené to plody 
vrátila. 

VITAMÍNY I MINERÁLY
A co se nezměnilo, je fakt, že 
nejlepší jahody jsou čerstvé. 
Nemám je rád v knedlících, ani 
jako kompot. Nemám rád jahody 
tepelně opracované. Ale je na 

V červnu dozrávají i naše domá-
cí, české jahody. Jahody, které 
zčervenaly díky sluníčku, a ne 
někde ve skleníku nebo fóliovní-
ku. Ano, jahody lze v našich 
krajích koupit po celý rok, ale jen 
ty letní, ty sluníčkové jsou šťav-
naté a sladké.

Pro sklizeň jahod je ideální 
čas ráno, když oschne rosa, 
nebo až k večeru. Ale i ty 
utržené přes den jsou dobré. Já 
osobně měl rád jahody jako 
dítě, nejraději čerstvé nebo 

ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Jahody nejen jako laskomina. 
Pomáhají třeba i v sexu

 nČerven, poslední měsíc před školními prázdninami. Sice 
letos je to díky pandemii koronaviru trochu jiné, ale stejně… 
V červnu se už naše myšlenky více či méně zaměřují na dovo-
lenou. Mnozí se těší k moři, jiní k rybníkům, řekám a na chaty. 
Ale k červnu od nepaměti patří jahody.

RADEK PÁLKA (45) žije 
s rodinou již řadu let v Boh-
nicích. Jako šéfkuchař 
působil v Německu, Ameri-
ce, 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.

JAHODY si velmi dobře rozumí se smetanou

SUROVINY:
  250 g cukrářských piškotů
  100 ml sladkého dezertního 

vína
  400 g čerstvých sladkých 

jahod
  50 g třtinového cukru
  250 g mascarpone
  290 ml čtyřicetiprocentní 

ušlehané smetany, podle 
chuti slazené cukrem

POSTUP:
1. Piškoty pokapejte dezert

ním vínem. Mascarpone 
rozmíchejte s ušlehanou 
smetanou.

2. Připravte si skleněnou 
mísu o objemu zhruba jeden 
litr. Dvě třetiny jahod roz
mačkejte, zbytek nakrájejte na 
plátky. Na dno misky dejte 
polovinu piškotů, na ně polo

vinu rozmačkaných jahod 
a polovinu mascarpone se 
šlehačkou. Zopakujte ještě 
jednou. Navrch položte plátky 
jahod. Vychlaďte, nejlépe přes 
noc. Můžete ještě dozdobit 
mátou a jemně posypat mou
čkovým cukrem.

Jahodové tiramisu

s chutí smetany. Toto spojení 
již dávno objevili Italové v pří-
padě panna cotty nebo tradiční-
ho tiramisu. Jak jinak než 
s jahodami.

Kdyby vás napadlo něco, co byste 
chtěli, abych vám v časopise 
Osmička v budoucnu uvařil, klidně 
mi to napište na e-mail: sefkucha-
ruvdenik@gmail.com

PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
domov se zvláštním režimem
specializace na Alzheimerovu  
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty

      601 526 025        775 065 565
           zadosti@dsvysocany.cz

Domov seniorů Vysočany
Bassova 14, Praha 9 
www.dsvysocany.cz

placená inzerce
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MČ Praha 8 vás zve na

nádvoří  
Libeňského  

zámku

17. července   
19:00 

Bohuš Matuš     Magda Malá      Jaroslav Břeský     Charlie Band

Velký večer
muzikálových

a f lm
ových melodií

Městská část 
Praha 8

Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU 

Výherci, kteří dostanou po dvou vstupenkách na 
Letní hraní Divadla pod Palmovkou, jsou:
Drahomíra Libichová, Čimice
Blanka Černá, Libeň
Tomáš Jírovec, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla nám 
zašlete nejpozději do 10. června 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 tajence najdete citát švýcarského lékaře 
a psychoterapeuta, zakladatele analytické psychologie 
Carla Gustava Junga, od jehož úmrtí v červnu uplyne 
60 let.  

Správné znění tajenky z dubnového čísla, citát 
Napoleona Bonaparteho: 
„Je třeba chtít žít a umět umřít.“

vylosovaní výherci obdrží 
po dvou vstupenkách 

na Večer muzikálových 
a filmových melodií 17. 7. 

2021 na Libeňském 
zámku. 
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