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Inzerce

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku
sportovní legenda

Základní pravidla: Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha 8, nebo musí být
registrovanými členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem na území městské části Praha 8.
Tato podmínka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být nominován každý občan,
který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu a v době své aktivní sportovní činnosti působil či žil v Praze 8.
Podrobná pravidla soutěže najdete na www.praha8.cz.
Anketa se koná pod záštitou radní MČ Praha 8 Jany Solomonové.

Městská část Praha 8 pořádá
pod patronací Jána Mahora
(Sportovní legendy Prahy 8)
anketu SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2020

Nominační lístek

nominace do kategorie:
 žáci
 žákyně

 junioři
 juniorky

 sportovní tým sportovní klub 

 muži
 ženy

 trenér
 legenda

jméno a příjmení nominovaného / název nominovaného 
týmu či klubu:

rok narození:
název a sídlo klubu nebo školy, kde působí:

kontakt na nominující osobu (telefon, e-mail)*:

*nepovinné

Vyplněný kupón zasílejte na adresu:
Městská část Praha 8
Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
Zenklova 1/35, Praha 8, 184 00
obálku označte: 

nominovat můžete: do 31. prosince 2017
hlasování na internetu: leden 2018
slavnostní vyhlášení ankety: únor 2018

NOMINACE
PRODLOUŽENY

M ě stsk á  čá st
Pra h a  8

M ě stsk á  čá st
Pra h a  8

Městská část
Praha 8

kontakt na nominovaného sportovce / tým / klub 
(telefon, e-mail):

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy
v daném roce):

sportovní odvětví:

 Nominovat můžete do: 31. 11. 2020 
 O pořadí rozhodne hodnotící komise z řad 
 zastupitelů MČ Praha 8, zástupců úředníků ÚMČ 
 Praha 8 a zástupců odborné veřejnosti.

Základní pravidla: 
Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha 8, nebo musí být registrovanými 
členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem na území městské části Praha 8. Tato podmín-
ka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být nominován každý občan, který 
má nesporné zásluhy o rozvoj sportu a v době své aktivní sportovní činnosti působil či žil v Praze 8.

SPORTOVEC PRAHY 8

Nejlepší sportovce budeme 
vyhlašovat v kategoriích:

2020

ROKU 2020

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2020

Městská část Praha 8, Odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče pořádá anketu

žáci (ročník 2006 a mladší)

žákyně (ročník 2006 a mladší)

junioři (ročník 2001-2005)

juniorky (ročník 2001-2005)

dospělí – muži (ročník 2000 a starší)

dospělí – ženy (ročník 2000 a starší)

trenér roku
sportovní tým
sportovní klub
sportovní legenda

Naskenovaný lístek lze zaslat na e-mail: 
osmicka@praha8.cz nebo vladislava.wildtova@praha8.cz.
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10 DOPRAVA
Řada přechodů do škol bude bezpečnější

12 ČTENÁŘI PÍŠÍ...
... a radnice jim odpovídá

13 HISTORIE 
Výročí popravy vlastenců v Mauthausenu

14 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Jak se vám líbí „rychlost“ oprav komunikací 
pod taktovkou magistrátních organizací?

20 KULTURA 
V Galerii Kooperativa můžete vidět díla 
Josefa Mánesa a jeho blízkých

24 SENIOŘI
Nabídka Center aktivizačních programů

29 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu 

31 ZÁBAVA 
Luštěte křížovku o zajímavé ceny 

8 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Radnice připomínkuje studii budoucnosti 
ďáblického sídliště

18 SPORT
Softbalistky z Bohnic získaly titul

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,  
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Šéfredaktor: Tomáš Kňourek, e-mail: tomas.knourek@praha8.cz
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Tisk: Asagraph, s. r. o., v tiskárně Severotisk, s. r. o., Ústí nad Labem 
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Slovo starosty Co najdete v čísle

Milí spoluobčané,
bohužel nelze nezaregistrovat, že nás koronavirus sevřel mnohem hůř, 
než jsme asi všichni čekali. Ve chvíli psaní tohoto úvodníku máme zave-
dena již velmi přísná opatření a já bych si vás dovolil poprosit o to, abys-
te je skutečně dodržovali. Jde o hodně a není to opravdu žádná legrace. 

Zároveň je teď nutno ze strany státu projevit maximální empatii 
a rychle pomoci těm, kteří kvůli restrikcím přicházejí o živobytí. Mají to 
teď obrovsky těžké a nezaslouží si hrubě necitlivá slova českého prezi-
denta o neschopnosti. V této souvislosti je to i na nás občanech. Podpoř-
me nákupem ty, kteří dnes strádají uzavřením svých provozoven a snaží 
se přežít alespoň pomocí objednávek či prodejem přes okénka. 

Snažme se vzájemně pochopit, držet spolu a nehádat se. Teď není čas 
na spory zastánců roušek s jejich odpírači. Žádné „vyhrané“ hádky na 
sociálních sítích nikomu z nás v okamžiku pandemické krize nepomo-
hou. Dokázali jsme být zodpovědní a jednotní na jaře, dokážeme to i teď. 
Držme spolu.

Neberme pandemii jako svého druhu sportovní ligu – není žádné „best 
in COVID“, jak bohužel řekl předseda vlády v létě. Nebylo vhodné se 
vychloubat, ale nesmíme se ani nyní vzdát. Buďme trpěliví, buďme chá-
paví, buďme zodpovědní, chraňme se před nákazou. 

A mysleme na ty, kteří s nemocí bojují v první linii a zachraňují životy. 
Na lékaře, na zdravotní sestry i bratry. Je třeba jim složit poklonu a po-
děkovat. A nejen jim. Mysleme i na paní učitelky, kuchařky a další za-

městnance z mateřských škol, kteří se starají 
o naše nejmenší, abychom mohli pracovat. Na 
všechny, kteří nám svou prací umožňují naku-
povat potraviny, léky a další nezbytnosti. Podě-
kujme všem, kteří svou činností pomáhají 
udržet společnost v chodu. 

Mnoho trpělivosti, hodně sil a pevné zdraví přeje 

      Ondřej Gros
      starosta MČ Praha 8
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doc. MUDr. Iva Holmerová, 
Ph.D. (*1955)

Absolvovala Fakultu 
všeobecného lékařství 
Univerzity Karlovy v Pra-
ze, specializovala se 
v praktickém lékařství, 
geriatrii, veřejném zdra-
votnictví a medicíně 
dlouhodobé péče. Ph.D. 
získala v oboru sociální 
gerontologie. Habilitovala 

v oboru kulturní a sociální antropologie se zamě-
řením na problematiku péče o seniory a Alzheime-
rovy choroby. Působí jako zakládající ředitelka 
Gerontologického centra v Praze 8, proděkanka 
pro zahraniční vztahy UK FHS, zakladatelka 
Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé 
péče (CELLO ILC CZ), odborný garant Studií 
dlouhověkosti na FHS UK a jako hostující profe-
sorka na University of the West of Scotland.

plk. Julián Slepecký (*1928)
Za války byl nacistickými 
úřady odvlečen na práce 
do Lipska a pak do Báden-
ska. Po osvobození se 
dostal do francouzského 
sběrného tábora pro 
občany Sovětského svazu 
a měl být deportován do 
SSSR navzdory tomu, že 
se hlásil k české národ-
nosti. V Polsku se mu naštěstí podařilo z transpor-

tu uprchnout. Do Československa se dostal až na 
konci listopadu 1945. Přihlásil se do vojenské 
školy pro spojařské mechaniky. Vojenským výcvi-
kem prošel na Slovensku a na vojenská studia 
nastoupil v Novém Mestě nad Váhom. Když se čs. 
armáda dostala do područí komunistů, byl zatčen 
a odsouzen na dvacet let. Na svobodu se dostal 
těsně před amnestií v roce 1959. Pracoval pak 
jako řidič a také v dělnických profesích. Po roce 
1990 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti 
plukovníka. Žije v Praze 8 a je činný ve vojenské 
sekci Konfederace politických vězňů.

MUDr. Slavoj Brichcín  
(*1935)
Český sexuolog a psychia-
tr, soudní znalec v těchto 
oborech. Přál si studovat 
literární vědu, kvůli poli-
tickým poměrům byl však 
vyslán na lékařskou 
fakultu Univerzity Karlo-
vy v Plzni. Ve vyšších 
semestrech studoval 
zároveň dva roky psycho-
logii na Filozofické fakultě UK. Poté působil 
v psychiatrické léčebně v Dobřanech, od roku 
1961 v Českých Budějovicích a pak v Praze. Po 
roce 1986 se stal primářem Psychiatrické léčeb-
ny v Bohnicích. Založil a organizoval Bohnické 
sexuologické dny. Vede psychoterapeutickou 
sekci České křesťanské akademie. Je dlouhole-
tým členem Psychiatrické, Sexuologické a Psy-
choterapeutické společnosti ČLS J. E. Purkyně.

 nObřadní síň Libeňského zámku 
předposlední zářijový den zažila 
tradiční událost – udílení Čestných 
občanství Prahy 8. To se uskuteč-
nilo již pošesté. 

Ocenění Čestný občan Prahy 8 převza-
li zakládající ředitelka Gerontologické-
ho centra Iva Holmerová, bojovník 
proti totalitě a za demokracii Julián 
Slepecký (v zastoupení své manželky 
Oliny) a sexuolog a psychiatr Slavoj 
Brichcín.

„Udílením čestných občanství chce-
me oceňovat osobnosti, které se zvlášť 
významným způsobem zasloužily jak 
o celospolečenský přínos, tak o rozvoj, 
prospěch a dobré jméno osmé městské 
části. Jde o projev úcty za celoživotní 
dílo,“ konstatoval starosta Ondřej Gros 
(ODS) s tím, že ho těší, že tato tradice 
se v Praze 8 ujala. 

Prvním Čestným občanem Prahy 8 
se stal lékař z Nemocnice Na Bulovce 
Josef Hercz už v roce 2005. Poté nasta-
la mnohaletá pauza a na udílení se 
navázalo až v roce 2016. Od té doby se 
jedná o každoroční ocenění. Čestné 
občanství městské části Praha 8 udě-
luje Zastupitelstvo městské části na 
základě § 10 odst. (2) a ve smyslu § 89 
odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. 
Praze, jako projev úcty a ocenění za 
hrdinství, osobní statečnost, celoživot-
ní zásluhy a mimořádné umělecké 
výkony.  (mš)

ČESTNÁ OBČANSTVÍ

Tři osobnosti převzaly ocenění
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 nTři týdny po sobě se v Pra-
ze 8 prováděl bezplatný 
výdej dezinfekce veřejnosti. 
Občané a podnikatelé z Pra-
hy 8 si mohli vyzvednout 
jeden litr dezinfekce, a to na 
trzích v Bohnicích, u metra 
Ládví, v Karlíně u kostela 
a při Čimických trzích. 
Současně s výdejem se provádí 
preventivní dezinfekce škol 
a městských budov, a to vždy 
před dny pro veřejnost a den 
poté. V těchto dnech rovněž 
probíhá ranní dezinfekce ven-
kovních hřišť, noční dezinfekce 
městských budov a škol a součas-

ně odbor krizového řízení prů-
běžně dovybavuje především 
školská a sociální zařízení 
ochrannými prostředky. „Vzhle-
dem k dobré organizaci a vybave-
nosti Prahy 8 se na nás v krizo-
vých situacích obrací i okolní 
obce a městské části, jako Březi-
něves či Dolní Chabry, s žádostí 
o mimořádné dezinfekce objektů 
či materiální pomoc. Výkon 
provádíme společně s naší jed-
notkou dobrovolných hasičů, ale 
obrací se na nás i velké městské 
části, jako například Praha 7. Ta 
od nás mimořádně obdržela pro 
sociální zařízení 500 litrů dezin-
fekce,“ řekl místostarosta Jiří 

Vítek (Patrioti). Nebylo to poprvé, 
kdy Praha 8 pomohla svému 
sousedovi. Při první vlně korona-
virové epidemie dezinfikovala 
ozónem budovu radnice Prahy 7. 
„V oblasti bezpečnosti a krizové-
ho řízení máme společně velmi 
nadstandardní vztahy a vždy 
sousedům rádi pomůžeme. 
Protože náš krizový plán počítá 
s rezervami pro mimořádné 
události, bylo možné provádět 
i veřejný výdej dezinfekce veřej-
nosti v takovém rozsahu,“ prohlá-
sil místostarosta odpovědný za 
krizové řízení MČ Praha 8. 

Nyní odbor krizového řízení 
diponuje šestičlenným týmem, 

který je na dvě trojice rozdělen 
do dvacetičtyřhodinových směn. 
Nedílnou součástí krizového 
řízení je sbor dobrovolných 
hasičů Bohnice a jednotka 
dobrovolných hasičů Prahy 8, 
která disponuje desítkami dob-
rovolníků.  (tk)

KORONAVIRUS

Radnice pomáhá 
i sousedním obcím

MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
FUNGUJÍ
Krizový štáb Prahy 8 rozhodl, že 
městská část nebude uzavírat 
provoz mateřských škol. Chce tak 
umožnit pracujícím rodičům, kteří 
nemají jinou možnost postarat se 
o své děti, chodit do zaměstnání. 
Provoz mateřských škol bude 
v maximální možné míře nastaven 
tak, aby byla eliminována případná 
rizika. „Uzavřením mateřských škol 
bychom zkomplikovali již tak 
obtížnou situaci rodičům a potažmo 
i zaměstnavatelům. I nadále 
pochopitelně platí, že v případě 
přítomnosti nákazy ve školkách 
postupujeme v souladu s pokyny 
Hygienické stanice hlavního města 
Prahy,“ popsal místostarosta pro 
školství Tomáš Tatranský (TOP 09 + 
STAN).

BULOVKA TESTUJE 
ZAMĚSTNANCE
Nemocnice Na Bulovce nabízí 
skupinové testování zaměstnanců 
na covid-19 v místě určeném 
zaměstnavatelem. Testuje se 
schválenou metodou, tzv. PCR 
testem, v souladu s národní 
strategií testování COVID-19. 
Vzorky se zpracovávají přímo 
v Centrálních laboratořích na 
Oddělení klinické mikrobiologie. 
Odběrové místo Bulovka otevřela 
jako jedna z prvních v republice, 
odběry na COVID-19 provádí již 
od letošního března. Test na 
COVID-19 v rámci testování týmu 
u zaměstnavatele stojí 1756 korun 
na osobu. Certifikát o negativním 
výsledku testu PCR (certifikát pro 

KRÁTCE
vycestování) přijde na 250 korun. 
Administrativní poplatek za 
výjezd v Praze a okolí je 
v rozmezí 600 až 1000 korun na 
osobu. Výše administrativního 
poplatku se mění podle vzdále-
nosti dojezdu a počtu odběrů na 
jednom místě.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
ÚMČ Praha 8 pro veřejnost nyní až 
do odvolání funguje v pondělí od 
8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 
17 hodin. Stále platí povinnost mít 
ve všech budovách úřadu zakrytá 
ústa a nos. Doporučuje se také 
před vstupem do budovy použít 
dezinfekci na ruce a veškeré 

schůzky je třeba si nejprve 
telefonicky nebo e-mailem 
domluvit s jednotlivými úředníky. 
Telefonické a emailové kontakto-
vání úředníků je možné samozřej-
mě i mimo úřední dobu pro 
veřejnost.

PRODEJ PODÍLŮ 
V DOMECH
Radnice Prahy 8  připravila 
koncepci prodeje svých spo-
luvlastnických podílů na 
bytových domech ve vlastnictví 
obce, tj. hlavního města Prahy, 
svěřených do správy MČ Praha 8. 
Seznamu vybraných spoluvlast-

nických podílů na bytových 
domech byl již odsouhlasen 
Radou MČ Praha 8 a následně 
i Zastupitelstvem MČ Praha 8. 
Jedná se o tyto objekty: Křižíkova 
76/61, Křižíkova 83/99, Křižíkova 
178/31, Kaizlovy sady 422/5, 
Kollárova 405/1, Okrouhlická 
280/20, Vosmíkových 510/18 
a Vacínova 536/3. Zásady postupu 
prodeje spoluvlastnických podílů 
na bytových domech najdete na 
www.praha8.cz/Prodej-bytu.

MANUÁL PRO SOCIÁLNĚ 
SLABÉ RODINY
Radnice Prahy 8 vydala „manuál“ 
pro sociálně slabé rodiny s dětmi. 
Odpoví na otázky například 
v oblastech ošetřovného, mimořád-
né okamžité pomoci, potíží 
s platbami za stravné, školní 
družinu či klubu nebo záležitostí 
týkajících se doučování. Manuál 
najdete na stránkách www.praha8.
cz, rubrika školství.

PLEXISKLA V JÍDELNÁCH
V rámci úsilí o maximální ochranu 
žáků i kuchařek instalovala MČ 
Praha 8 speciální ochranná 
plexiskla do výdejních prostor 
jídelen základních škol, jejichž je 
zřizovatelem. „Ochranná plexiskla 
ve školních jídelnách jsou 
konkrétním příkladem toho, že 
v boji s nákazou COVID-19 jdeme 
nad rámec běžných opatření, 
protože ochrana zdraví je pro nás 
na prvním místě,“ říká místostaros-
ta Tomáš Tatranský (TOP 09 
a STAN), který má na starosti 
školství. (tk)

RADNICE PRAVIDELNĚ PROVÁDÍ  
i dezinfekci venkovních hřišť.
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Zpravodajství

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.

 nV České republice začal fungovat už 
77. babybox. Do těchto speciálních 
schránek lidé za patnáct let jejich 
fungování anonymně odložili 212 dětí. 
Nejnovější babybox je v Praze 8.

Podle starosty Ondřeje Grose (ODS) radnice 
chce umístěním babyboxu na Libeňském 
zámku pomoci eliminovat případy, kdy se 
novopečená maminka zkratkovitě zbaví 
miminka s tragickými následky. „Rád bych 
poděkoval panu Hessovi, který mne k jeho 
zřízení přivedl, a také paní starostce Prahy 
2 Janě Černochové (ODS), která nám svůj 
babybox předvedla a přispěla cennými 
radami. Snadná dostupnost babyboxu by 
mohla podobným situacím zabránit. 
A vzhledem k tomu, že od vzniku babyboxů 
se jejich pomocí v celé zemi podařilo za-
chránit přes dvě stovky novorozenců, jsem 
rád, že v tomto směru pomocnou ruku 
můžeme podat i my,“ konstatoval starosta. 
Zdůraznil, že velkou výhodou umístění na 
Libeňském zámku je blízkost nemocnice 
i záchranné služby, která tak u babyboxu 
může být během několika málo minut. 

V Praze byly dosud tři babyboxy, ale první 
z nich v Praze 9 na  Hloubětínském zámeč-
ku, instalovaný již v roce 2005, byl loni 
přemístěn do Šrobárovy ulice v Praze 2 na 
objekt Fakultní nemocnice Královské Vino-
hrady. „Za dobu své existence umožnil vstou-
pit do nového života 28 nechtěným lidským 
mláďatům,“ řekl zakladatel projektu Ludvík 
Hess, přezdívaný babydědek. Druhý pražský 

LIBEŇ

Na zámku začal fungovat 
babybox, je čtvrtým v metropoli

Co je to babybox?
Jde o vytápěnou a ventilovanou 
schránku s 37 °C, uvnitř snímanou 
kamerou, do které mohou rodiče 
anonymně odložit své nechtěné dítě. 
Signalizací je napojena na stálou 
službu, čidla reagují na světlo i zvuk 
a ihned vyrozumí obsluhující personál 
o tom, že se dvířka babyboxu otevřela 
i uzavřela a že vanička byla zatěžkána. 
Zároveň odchází signál do mobilních 
telefonů. Stav dítěte a časy jsou zazna-
menávány elektronicky a obrazově, 
ten, kdo dítě vkládá, zůstává 
v anonymitě.

Úřad průmyslového vlastnictví ČR 
vystavil v roce 2008 babyboxu osvědče-
ní o zápisu ochranné známky. Instalo-
vání babyboxů organizuje v ČR Ludvík 
Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým 
dětem, z. s., a Nadační fond pro odlože-
né děti Statim.

NOVÝ BABYBOX otevřel starosta Ondřej Gros (vpravo) spolu s jejich výrobcem Zdeňkem Juřicou. Foto: Vladimír Slabý

babybox je na budově radnice Úřadu měst-
ské části Praha 2 a zachránil šest miminek. 
Třetí na budově radnice Prahy 6 v Jilemnic-
kého ulici, který pomohl letos v srpnu páté-
mu děťátku. 

 „Se starostou Ondřejem Grosem jsem se 
seznámili, když odhaloval bronzovou pa-
mětní desku mého literárního časopisu 
Divoké víno na Gymnáziu U Libeňského 
zámku letos v červnu. Vzápětí jsme s Ond-
řejem Grosem zjistili, že jsme oba navštěvo-
vali stejné gymnázium, ale i základní školu 
Palmovka, dokonce i mateřskou školu na 
Palmovce v Sokolovské ulici. Slovo dalo 
slovo a Ondřej Gros, protagonista baby-
boxů, projevil zájem o instalaci bedýnky 
v Praze 8. Obešli jsme spolu zámek a našli 
ideální umístění ve dřevěných vratech 
v ulici U Libeňského zámku přímo proti 

budově gymnázia,“ popisuje Ludvík Hess 
vznik nápadu instalovat nový babybox 
v Praze 8. (mš)
Rozhovor s Ludvíkem Hessem na str. 16

Poděkování dárcům:
Pavlu Hlaváčkovi, D. I. SEVEN, a. s.
Petru Bečičkovi, 100MEGA Distribution, 
s. r. o.
Martinu Kličkovi, Omnilink Services a.s.
Vojtěchu Novákovi, Květiny Novák 
Praha, a. s.
spolužákům Emila - Mély Machálka, 
jeho rodině a přátelům
a všem dalším dárcům, bez nichž by 
babybox nebyl ani jeden
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Územní rozvoj

Hned čtyři varianty přemostění 
Vltavy mezi Karlínem a Holešo-
vicemi se nedávno řešily na 
veřejném projednání, jehož se 
zúčastnili i zástupci osmé 
městské části. Po dvou hodi-
nách bylo zjevné, že shoda 
nepanuje mezi urbanisty a ar-
chitekty, zástupci magistrátu 
ani městských částí. Hlavním 
problémem je, že není zatím 
jasné, v jaké trase má most vést, 
a to především na straně Hole-
šovic. A mimo jiné i proto nemá 
tento most pro vedení Prahy 
v tuto chvíli prioritu.

Radní Prahy 8 Tomáš Hřebík 
(TOP 09 + STAN) se spolu s 
kolegy z radnice pokusí tento 
přístup změnit. Chtějí, aby 
přemostění dostalo prioritu. Už 
proto, že vedle rekonstrukcí 
stávajících mostů, nového Dvor-
ského mostu a lávky HolKa, se 
žádná podobná investice 
neplánuje.

„V tomto kontextu stojí otázka 
varianty nového mostu až za 
jeho termínem. Usilujeme o to, 
aby se na úrovni územního, 
respektive Metropolitního plánu 
začaly seriózně projednávat 
všechny možnosti, které jsou 
reálné,“ shrnuje postup MČ 
Praha 8 její radní Tomáš Hřebík. 
Platí, že pro radnici se jako 
nejpříznivější stále jeví umístění 

Jateční/Urxova. Už proto, že 
částí Prahy 7 preferované spoje-
ní Komunardů/Thámova naráží 
na existující stavby na území 
Karlína a šířkové dispozice ulice 
U Mlýnského kanálu.

Podle předsedy komise pro 
dopravu Rady MČ Praha 8 
Martina Jedličky (TOP 09 + 
STAN) je nejvyšší čas dosáhnout 
všestranného kompromisu. 
I proto, že Karlín kolem komuni-
kace Rohanský ostrov čeká 
v dalších letech rychlý rozvoj. Na 
holešovické straně Vltavy je již 
zřetelný a bude dále nabírat na 
intenzitě.

„Klíčové v celém záměru je, že 
se na Rohanském mostě počítá 
s tramvajovou tratí. Její pražské 
síti toto propojení pomůže,“ 
vyzdvihuje důležitý fakt Martin 
Jedlička. Regionální organizátor 
Pražské integrované dopravy 
(ROPID) podle něj uvádí, že 
vybudováním Rohanského 
mostu se obsluha celé oblasti 
výrazně zlepší, bude stabilnější 
a cestující nebudou vystaveni 
mimořádným situacím.

Tramvajové spojení mezi 
Karlínem a Holešovicemi by 
mohla zajišťovat linka 24. Záro-
veň by se otevřela možnost 
propojení až na Trojskou ulici 
s perspektivou dalšího rozvoje 
tramvajové trati severním 

ROHANSKÝ MOST

Jak z Karlína do Holešovic? 
Nutno hledat konsenzus

 nUrychlená výstavba mostu spojujícího Karlín s Holešovice-
mi byla jednou z priorit nynějšího vedení radnice Prahy 8. 
A zůstává jí i nadále. I když k realizaci povede ještě dlouhá 
cesta, dílčí úspěchy už jsou tu.

směrem na Zdiby. Ostatně 
obyvatelé Troji by získali přímo 
spojení s Václavským náměstím. 
A další výhody by plynuly 
z hlediska dostupnosti i pro 
Holešovice.

I přes intenzivní jednání 
zástupců MČ Praha 8 není zatím 
možné určit žádný časový rámec 
přípravy a realizace nového 
mostu. Co je naopak jasné už 
nyní, jsou vstupy na úrovni 
ochrany kvalitního životního 

prostředí obyvatel osmé měst-
ské části.

„Společně s kolegy definujeme 
rizikové momenty na úrovni 
hluku, intenzity dopravy, emisí. 
V rámci územního a stavebního 
řízení budeme klást maximální 
důraz na to, aby byly dopady co 
nejnižší. A jednoznačně převáži-
ly výhody spojené s realizací 
a zprovozněním Rohanského 
mostu,“ dodal Tomáš Hřebík.

(tk)

DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ nového mostu má být tramvajová trať.

RADNICE PRAHY 8 podporuje variantu propojení Jateční a Urxovy ulice.

Pravidelná péče o hroby
Úklid hrobu, vyčištění pomníku, květinová výzdoba 

2 – 12x ROČNĚ
+420 734 844 591 www.eterna.cz

PAX SPOL. S R.O. - POHŘEBNÍ SLUŽBY
• pohřby s obřadem i bez obřadu, možnost sjednání doma, tel.: 733 120 411, 283 842 271
Nepřetržitá služba – převozy z bytů NONSTOP: 603 551 038, 603 551 032
Objednávková kancelář, dispečink – P-8 Libeň, Vosmíkových 2, tel.: 284 841 928
Při využití služeb telefonické předobjednávky, bude z konečné ceny sjednaných 
služeb poskytnuta 15% sleva, tel.: 603 551 034

OBJEDNÁVKOV É KANCELÁŘE:
Praha 3 - Olšany, Vinohradská 153, tel.: 272 744 622  |  Praha 4 - Nusle, Táborská 65, tel.: 241 741 164

e-mail: pax@pax.cz 
www.pax.cz

placená inzerce

placená inzerce placená inzerce
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Územní rozvoj

Své podstatné výhrady a připo-
mínky k návrhu předložil v sou-
hrnném materiálu místostarosta 
Prahy 8 Jiří Vítek (Patrioti 
s Trikolorou). Tomu například 
vadí, že některé části studie 
nejsou v souladu s územním 
plánem. Rozsáhlý materiál tak 
bude ještě objektem debat o ko-
nečném přístupu k dlouhodobé 
péči o tuto významnou rezidenč-
ní lokalitu. Studie má podle 
Jiřího Vítka podstatné nedostat-
ky a uvádí celou řadu konkrét-
ních připomínek.

Autoři studie – Institut pláno-
vání a rozvoje hlavního města 
Prahy (IPR) – už v průběhu roku 
2019 absolvovali o věci řadu 
veřejných debat. A to na jedná-
ních pražského zastupitelstva, 
v rámci tzv. pracovní skupiny 
složené ze zástupců občanů, se 
zástupci radnice Prahy 8, vlast-
níků nemovitostí, SVJ a také 
formou prezentace a prezento-
vání materiálu široké veřejnosti. 
„Územní studie si klade za cíl 
vyvarovat se idejím segregace 
a separování městských funkcí, 
kterou je poznamenána urbanis-
tická výstavba modernistického 
období, do kterého spadají 
i sídliště. Hlavním principem je 
město kvalitní, udržitelné. Město 
krátkých, docházkových vzdále-
ností,“ uvádí se v materiálu.

VÝSTAVBA JEN KOLEM 
LÁDVÍ?
Největší hrozbou sídliště Ďábli-
ce, která vychází ze sociodemo-
rafické studie z roku 2018, je 
podle autorů plánu ze studia 
Moba velký pokles počtu obyva-
tel. „Od roku 1980 do roku 2011 
sídliště ztratilo 44 procent 
obyvatel. V posledních sedmi 
letech se jejich počet ustálil na 
15 200. Ovšem podíváme-li se na 
hl. m. Praha jako na celek, ve 
stejném období od roku 1980 do 
současnosti stoupl počet obyva-
tel Prahy o 105 tisíc. Dispropor-
ce mezi růstem obyvatel Prahy 
a poklesem obyvatel Ďáblic je 
největší hrozbou pro udržitelný 
rozvoj a pro naplnění cíle sou-
držného města,“ tvrdí autoři 
projektu.

Konkrétně by IPR chtěl pří-
padnou novou výstavbu koncen-
trovat pouze v okolí metra 
Ládví, soustředit se na úpravu 
veřejného prostoru vnitřní části 
sídliště a Střelničné ulice a ob-
jekty Včel navrhnout výhledově 
převážně jako vybavenostní 
a komunitní centra s nízkou 
podlažností.

PRO STUDII KONKRÉTNĚJŠÍ
Radnice Prahy 8 nezavrhuje 
studii jako takovou, ale vznáší 
konkrétní procesní námitky. 
Zatímco podle autorů „účel 
územní studie je vytvoření 
podkladu pro rozhodování 

v území v souladu se závaznými 
dokumenty hlavního města 
Prahy“, místostarosta Jiří Vítek 
má trochu jiný názor.

„Návrhová část studie ma-
toucím způsobem směšuje 
podklady pro rozhodování 
v území s rozvahou o hypote-
tických možnostech dlouhodo-
bého vývoje území, čímž je 
nesrozumitelná a vyvolává 
nesprávné dojmy ohledně 

KOBYLISY

Studie sídliště bude ještě předmětem diskusí
 nMagistrát hlavního města Prahy předložil a představil 

nejen odborné, ale i široké veřejnosti Územní studii sídliště 
Ďáblice. Ta obsahuje jak návrhy na novou výstavbu či úpravu 
vybavenosti, tak rekonstrukce a úpravy vnitřní části sídliště. 

používání studie,“ namítá Jiří 
Vítek.

Praha 8 tedy požaduje, aby 
byla návrhová část jasně rozdě-
lena na „výrok“ formulující 
zásady rozhodování v území, 
podle kterého bude probíhat 
rozhodování v území a zbytek 
návrhové části se střednědobým 
a dlouhodobým výhledem byl 
jeho „odůvodnění“ a sloužil 
pouze jako doklad, že zásady 
výrokové části dlouhodobý 
rozvoj nepopírají. Zároveň 
požaduje, aby výroková část 
sloužící pro rozhodování v úze-
mí byla formulována skutečně 
jako zásady, podle kterých lze 
relativně jednoznačně rozhod-
nout o ne/souladu v případě 
tvorby stanoviska.

S ohledem na tuto připomín-
ku radnice Prahy 8 upozorňuje 

na části předpokládaného „výro-
ku“ (výkresová část, střednědobý 
horizont), které nejsou v souladu 
s platným územním plánem. 
Obává se narušení interpretace 
„stabilizované plochy“. „Požadu-
jeme proto, aby byly části studie 
určené pro rozhodování v území 
uvedeny do souladu s územním 
plánem. Dle našeho názoru to 
vyžaduje především znovu 
důkladně ověřit analýzu hmot 

stávající struktury a adekvátně 
upravit navržené regulativy.“

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH 
PÁTEŘNÍCH ULIC
Studie podle vedení osmé měst-
ské části navrhuje řešení dopra-
vy, které je závislé na širší trans-
formaci dopravy v celém sektoru 
města a významných doprav-
ních stavbách mimo řešené 
území. Požaduje proto, aby 
studie ve své výrokové části pro 
rozhodování v území zachovala 
současné dopravní uspořádání 
páteřních ulic. 

„Ve shodě s autory studie 
vnímáme jihozápadní okraj 
řešeného území (konkrétně 
okolí stanice metra Ládví, 
v menší míře okolí okrskového 
centra Tanvaldská a polikliniky 
Čumpelíkova) jako plochu 

k transformaci. Kvitujeme záro-
veň navržený princip tří pilot-
ních projektů. Domníváme se 
nicméně, že s ohledem na účel 
pořizované územní studie není 
možné ani vhodné toto téma 
řešit v jejím rámci,“ konstatuje 
Vítek.

Požaduje proto, aby v okolí 
stanice metra Ládví a polikliniky 
územní studie navrhla pouze 
základní regulaci garantující 

VEDENÍ RADNICE PRAHY 8 studii rozvoje například vyčítá, že i nadále počítá s existencí autobusového terminálu Ládví.
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KOBYLISY

Studie sídliště bude ještě předmětem diskusí

zachování koncepce sídliště 
a vymezila prostor pro podrob-
nější dokumentaci, která bude 
zároveň sloužit jako podklad pro 
změnu územního plánu. 

Zeleň mezi poliklinikou, MŠ 
speciální Štíbrova a věžovým 
domem Kyselova 2, která je 
pozůstatkem střelničního parku 
z 19. století, a zelený pás mezi 
domy v ulici Třebenická a ulicí 
Střelničná například radnice 
požaduje zařadit do stabilizova-
ného území. Stejně tak v souvis-
losti se studií žádá zařadit do 
stabilizovaného území i věžový 
dům Taussigova 1, který je 
součástí původní koncepce 
sídliště.

VÝBĚR Z NÁVRHŮ RADNICE 
PRAHY 8: 
 zachování ulice Střelničná 

a Ďáblická ve stávající konfigu-
raci 2+2 pruhy. V místech, kde již 
dnes existuje zúžení do jednoho 
pruhu (resp. levý odbočovací 
pruh pouze doleva), návrat 
k druhému průběžnému pruhu.
 nesouhlas s přesunutím 

přechodu pro chodce Střelničná/
Davídkova o desítky metrů 
západním směrem a s rušením 
přechodů pro chodce Žernosec-
ká/Beachklub Ládví, Žernosec-
ká/Burešova, Žernosecká/Jelín-
kova a všech přechodů pro 
chodce přes ulici Čumpelíkova.
 přehodnocení pozitivního 

postoje studie k existenci auto-
busového terminálu Ládví, resp. 
negativní postoj k jeho přesunu 
na metro Letňany. Chybí posou-
zení maximální přípustné kapa-
city autobusových zastávek na 
stanici Ládví.

Studii jako důležitý počin vítá 
architekt Ondřej Tuček (8žije). 
„Iniciovali jsme jej již od roku 
2015, tedy dříve, než se zde 
objevily developerské záměry 
společnosti CPI. Nyní jsme těsně 
před dokončením tohoto urbani-
stického dokumentu, který má 
vysoké ambice – definovat 
pravidla pro rozvoj sídliště na 
dalších 15 až 20 let,“ uvedl 
Tuček, který zároveň zastupuje 
Spolek přátel sídliště Ďáblice. 

Podle očekávání obyvatel 
i zadání IPR by základní kostra 
sídliště, spočívající na jeho 
stávajících urbanistických 
principech a s kompozicí byto-
vých domů kolem centrálního 
parku měla zůstat zachována. 
Jediné potenciály rozvoje studie 
definuje v oblasti kolem náměstí 
u metra Ládví a na místě dnešní 
Včely ve Frýdlantské ulici. „Zde 
by mohly vzniknout až osmi-
podlažní domy. Je však škoda, že 
hmotové řešení navrhované 
výstavby zůstalo ve značně 
schematické podobě a návrh 
neřeší důležité otázky dopravní-
ho napojení, způsob výstavby 
nad podzemní stavbou metra, 
zastínění stávajících budov 
i radikální změny veřejných 
prostranství. Včely vnímáme 
jako vzájemně propojenou 
a související vrstvu veřejného 
vybavení a jejich případná 
konverze by měla být koordino-
vána a sladěna, nikoliv řešena po 
částech. V tomto smyslu jsme 
podali své námitky a připomín-
ky k rozpracované verzi územní 
studie a věříme, že budou reflek-
továny,“ uvedl Tuček.

(tk)

www.bohnice.cz

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

V RÁMCI DOPLŇOVÁNÍ NAŠEHO TÝMU HLEDÁME VHODNÉ 
UCHAZEČE/UCHAZEČKY NA OBSAZENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 

PRACOVNÍCH POZIC:

VŠEOBECNÁ/PRAKTICKÁ SESTRA SE ZÁJMEM O PSYCHIATRII

LÉKAŘ/LÉKAŘKA - PSYCHIATR (PO ATESTACI)

VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VEDOUCÍ LÉKÁRNY - ODBORNÝ ZÁSTUPCE 

92x130-pnb-nabidka-prace.indd   1 13.10.2020   11:31:57

MAPOVÁNÍ ÚZEMÍ
DO TVORBY STUDIE rozvoje ďáblického sídliště se zapojili i občané.
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Doprava

V blízkosti ZŠ Na Slovance se 
jedná o stavební úpravy v ulici 
Davídkova, konkrétně křižovat-
ky Davídkova/Na Slovance 
a Davídkova/Pod Vodárenskou 
věží, kudy přichází do školy řada 
žáků. „U těchto přechodů pro 
chodce dojde ke stavebním 
úpravám, které zvýší bezpeč-
nost: dojde k zúžení profilu 
vozovky, vysazení chodníkových 
ploch, doplnění přechodů pro 
chodce a doplnění přisvětlení 
přechodů tam, kde dnes chybí. 
Tím by měla být zajištěna vyšší 
bezpečnost těchto přechodů,“ 
uvedl radní pro dopravu Tomáš 
Slabihoudek (TOP 09 + STAN).

Další řešená křižovatka bude 
Na Slovance/Na Dílcích. „V tom-
to případě dojde k dobudování 
části chybějícího chodníku 
a nového zvýšeného přechodu 
pro chodce, tak, aby byly zajiště-

ŠKOLY

V Libni i Karlíně budou 
bezpečnější přechody

 nDalší přechody pro chodce v Praze 8 budou bezpečnější. 
Jedná se o čtyři přechody v blízkosti základních škol Na 
Slovance a Lyčkovo náměstí, které byly vytipovány v rámci 
dopravních studií Bezpečných cest do škol a společně s magis-
trátním odborem rozvoje a financování dopravy byly vybrá-
ny k projektové přípravě pro stavební řízení.

„Podnětem pro vyznačení zhruba 
56 parkovacích míst je už dříve 
avizovaný záměr uzavřít soukro-
mé parkoviště supermarketu Lidl 
(dříve Billa), kde dnes parkují 
místní obyvatelé. Proto jsme 
hledali řešení, které by alespoň 
částečně pomohlo občanům 
zmírnit dopad uzavření parkoviš-
tě a komplikované parkování jim 
usnadnit,“ uvedl radní pro dopra-
vu Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + 
STAN). Dalším důvodem je dlou-
hodobě špatná situace s parková-

ním v ulicích Poznaňská, Hlivic-
ká a v jejich okolí.

Parkovací pruhy v obou smě-
rech ulice Lodžská byly vyznače-
ny v úsecích, které navazují na 
část ulice, kde se v pravém 
pruhu parkuje už řadu let. Ve 
značené části ulice byla doprava 
již vedena.

Osmá městská část nadále 
vede dialog se společností Lidl 
o možnosti využít část parkovi-
ště u supermarketu pro veřej-
nost. (tk)

ny pěší vazby od ulice Davídko-
va ke škole,“ informoval Martin 
Jedlička, předseda komise pro 
dopravu (TOP 09 + STAN). Další 
stavební úpravou projde křižo-

vatka Křižíkova/Urxova, kde 
vznikne nový přechod pro 
chodce v místech, kudy chodí 
řada žáků do ZŠ Lyčkovo náměs-
tí od tramvajové zastávky 
Urxova.

„Chtěl bych poděkovat spolku 
Pražské matky, který uvedené 
studie Bezpečných cest do škol 
nechal zpracovat a který se na 
něm podílel ve spolupráci se 
školami i s městskou částí,“ 
dodal Jedlička.

Uvedené čtyři projekty se 
připojí k pěti dalším připravova-
ným akcím BESIP, které jsou již 
v projektové přípravě od polovi-
ny letošního roku a o nichž jsme 
již informovali (Osmička, červe-
nec 2019). (mat)

 NÁVRHY ÚPRAV vzešlé ze studií 
včetně dopravního značení nejsou finální. 
V rámci projednávání s dotčenými orgány 
se budou pravděpodobně určitým 
způsobem měnit.

PARKOVÁNÍ

V Lodžské mají řidiči 
nová místa

JAK PRODLOUŽIT 
PARKOVACÍ 
OPRÁVNĚNÍ ONLINE?
• Prodloužené parkovacích 
oprávnění je možné online 
přes Osobní stránky uživatele: 
https://osu.zpspraha.cz/login 

• Není tedy nutné chodit na 
úřad.

• Bankovní převod je třeba 
provést nejméně 5 pracovních 
dní před vypršením platnosti 
stávajícího parkovacího opráv-
nění a výhradně se zadaným 
variabilním symbolem.

• Návod na elektronické 
prodloužení naleznete na 
www.parkujvklidu/uzivatel-
ska_prirucka.pdf (na str. 20).

• Pokud jste si přihlašovací 
údaje neuložili, kontaktujte 
přímo referenty výdejny 
parkovacích oprávnění 
e-mailem nebo telefonicky.

Kontakty zde: https://www.
praha8.cz/oddeleni-zon- 
placeneho-stani.

Poznámka: Všechna 
parkovací oprávnění platná 
v době nouzového stavu na 
jaře (16. 3.–11. 5. 2020) 
byla automaticky prodlouže-
na o dobu, kdy byly zóny 
vypnuté, tj. o 56 dní. 

Podle aktuálně dostup-
ných informací se o opětov-
ném vypnutí ZPS v tuto 
chvíli neuvažuje.

 nV Lodžské ulici došlo během října k vyznačení nových 
parkovacích míst, která můžou využít místní obyvatelé.
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 nTéměř do konce listopadu 
potrvá výměna semaforů na 
křižovatce ulic Střelničná- 
-Ďáblická (u Kauflandu). Po 
dobu stavby bude dopravní 
režim křižovatky výrazně 
upraven, a to zejména v prv-
ní etapě stavby, která začne 
7. listopadu.

Doprava v křižovatce bude 
usměrněna a vedena pouze 
v jednom jízdním pruhu v kaž-
dém směru. Vzhledem k podobě 
křižovatky nebudou semafory 
nahrazeny provizorními a po 
dobu stavby budou vypnuté. Po 
dobu stavby bude křižovatka 
změněna na provizorní kruhový 
objezd.

Po dokončení opravy se 
dopravní režim vrátí do dnešní 
podoby, finální dopravní znače-
ní na křižovatce se změní jen 
kosmeticky. Pro vozidla se 
dopravní režim nezmění, zato 
se výrazně usnadní pohyb 
cyklistů přes křižovatku, díky 
vyznačení sdružených přecho-
dů pro chodce a přejezdů pro 
cyklisty.

Důvodem výměny světelných 
signalizačních zařízení je jejich 
velmi špatný technický stav. 
Stavbu provádí TSK hl. m. Prahy, 
dopravní režim byl stanoven 
magistrátem a odsouhlasen 
dopravní policií. Dokončení 
stavby je plánované na 26. listo-
padu 2020.

(mat)

SIGNALIZACE

Semafory u Kauflandu: týdny mimo provoz

Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

Od 1. 11. 2020 otevřeno:
  út–pá 10–16 hod., so–ne 10–18 hod.

Na státní svátek 17. 11. 2020 je otevřeno. 
www.muzeumprahy.cz

placená inzerce
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Čtenáři píší

NAPSALI JSTE NÁM NEJEN NA WWW.PRAHA8.CZ
○ Dobrý den, 
chtěl bych se zeptat na stavbu v Thámově 
ulici, projekt Block B. Začínají každý den 
ráno s nejtěžšími pracemi, ty probudí celé 
okolí a po hodině přestanou a následně je 
celý den vcelku klid. Chápu, že s tím nic 
neuděláte, že je stavební firma sobecká 
a práci má naplánovanou zrovna takto. 
Bohužel však kopou/sekají/bourají i o víken-
dech, a to jak v sobotu, tak neděli a není 
absolutně možné se vyspat, a to žádný den 
v týdnu. Zároveň zvuk proniká do vnitrob-
loku Křižíkova 52/48, v něm se soustředí 
a násobí a je neskutečně hlasitý. Mohou 
v obytné oblasti kopat i od rána i o víken-
dech? Můžete zkontrolovat, že i ve zmíně-
ném vnitrobloku splňují hlukový limit? 
Děkuji.

Ondřej Mádle

Vážený pane Mádle, 
děkujeme za upozornění. Stavebníka upo-
zorníme na dodržování podmínek staveb-
ního povolení, především míru hluku 
a prachu a pracovní dobu. Vzhledem 
k tomu, že se stížnosti opakují, budeme na 
této stavbě provádět další kontroly. Pokud 

by se opakovala hlučná stavební činnost 
nadále, především v neděli nebo nočních 
hodinách, prosím zavolejte hlídku městské 
policie, která zaznamená čas a bude identi-
fikovat osoby na stavbě. Stavební úřad tak 
bude moci učinit správní úkony vůči 
stavebníkovi.
S pozdravem

Pavel Kryštof
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

○ Dobrý den, 
skončila mě 30. 9. 2020 platnost zaplacené-
ho parkování v Praze 8, kde bydlím. Mám 
dva dotazy: Zda vzhledem k jarnímu nouzo-
vému stavu byla prodloužena platnost 
parkování a zda lze vzhledem k omezení 
návštěvních hodin u vás zaplatit parkování 
jinak než osobní návštěvou. 
Děkuji za odpověď.

Petr

Vážený pane, 
všechna parkovací oprávnění, platná v době 
jarního nouzového stavu, byla automaticky 
prodloužena o dobu jarního nouzového 

stavu. Parkovací oprávnění je možné uhra-
dit buď osobně na výdejně parkovacích 
oprávnění, nebo prostřednictvím Osobních 
stránek uživatele, ke kterým Vám byly 
zaslány přihlašovací údaje za předpokladu, 
že jste při registraci parkovacího oprávnění 
poskytl svoji e-mailovou adresu. Pokud jste 
si přihlašovací údaje neuložil, kontaktujte 
přímo referenty výdejny parkovacích opráv-
nění e-mailem nebo telefonicky.
S pozdravem

Michal Komenda,
pověřený vedením oddělení zón placeného státní

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,
už přes rok nefungují displeje 
u metra Kobylisy, na několikeré 
dotazy pořád nepřišla žádná 
informace, kdy budou opraveny 
nebo proč tak dlouho nefungují. 
Dá se to zjistit? Děkuji předem 
za informaci, případně v měsíč-
níku Osmička.
S pozdravem 

Vlasta Zavázalová

Vážená paní Zavázalová,
digitální hodiny (ukazatele času 
a teploty) na autobusovém 
terminálu Kobylisy jsou v majet-

ku a správě Dopravního podni-
ku hl. m. Prahy. Důvodem toho, 
že jsou mimo provoz, je dle 
sdělení DPP „závažná porucha 
– velmi špatný izolační stav 
napájecích kabelů těchto hodin, 
které jsou uloženy v zemních 
výkopech v oblasti autobusové-
ho terminálu. Obnovení činnosti 
uvedených digitálních hodin by 
vyžadovalo velkou rekonstrukci 
a kompletní výměnu poškoze-
ných napájecích kabelů, což by 
znamenalo investiční akci 
s náklady mnoha milionů korun, 
a také rozsáhlé výkopové práce 

v oblasti autobusového 
terminálu.“

O zprovoznění všech hodin se 
dle sdělení Dopravního podniku 
s ohledem na vysoké náklady 
neuvažuje. Za MČ Praha 8 jsme 
s DPP tuto záležitost řešili již loni 
a během letošního roku, kdy nám 
bylo přislíbeno řešení v podobě 
zprovoznění alespoň některých 
z nich. Pokusím se znovu zaurgo-
vat. Děkuji za pochopení.
S pozdravem

Martin Jedlička (TOP 09)
předseda komise pro dopravu Rady 

MČ Praha 8 

Předprodej: 450 Kč
Na místě: 550 Kč

www.podpalmovkou.czKONCERTY 
V DIVADLE 
POD PALMOVKOU

LENKA 
FILIPOVÁ
25. 11. 2020 od 20.00 
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Historie

luxusní vůz SS. Jindřiška tehdy 
pronesla větu, která se později 
ukázala být osudovou: Ještě 
bych se ráda projela tímto krás-
ným autem a pak mohu umřít,“ 
vzpomíná Marie Balejová. 

Celý rozhovor můžete vidět na 
https://www.facebook.
com/1049471894/videos/pcb.29

Ze seznamu popravených vždy 
zaujme příběh nejsmutnější 
– teprve čtrnáctileté mučednice 
Jindřišky Novákové, vězněné, 
týrané a zavražděné zbabělými 
německými vrahy za pouhé 
odvedení jízdního kola.

Radnímu Michalovi Švarcovi 
(Patrioti s Trikolorou) se podaři-
lo vyhledat očitého svědka 
tehdejších událostí: paní Marii 
Balejovou, sousedku a kamarád-
ku Jindřišky, a získat od ní cenné 
svědectví její a její matky, včetně 
dosud nezveřejněných snímků.

„Naše rodina i rodina Nováko-
vých měly blízký vztah. Jindřiš-
ka si se mnou často hrála a hlí-
dala mě. Maminka i já jsme 
potkaly v den atentátu zakrvá-
ceného muže na schodech čin-
žovního domu v ulici Poděbra-
dova 3 (dnes Novákových), který 

patřil naší rodině. Ptal se po 
bytu Novákových. Po chvíli paní 
Marie Nováková požádala ma-
minku o starší košili po otcovi 
pro známého, který údajně 
utrpěl zranění při srážce s uhlíři, 
a o odvedení jeho kola od prodej-
ny obuvi. Maminka byla zane-
prázdněna, proto kolo nakonec 
odvedla Jindra, která se právě 
vrátila ze školy. Košili i zraněné-
ho maminka později poznala na 
fotce v osobě mrtvého Jana 
Kubiše. Oděv včetně námi zapůj-
čeného lihového vařiče je do-
dnes uložen v muzeu Anthro-
poidu. Během prvního zadržení 
Jindřišky gestapem paní Nová-
ková dlela u nás a za ten půlden 
jí zcela zešedivěly vlasy. Při 
červencovém zatýkání Nováko-
vých jsme s Jindrou přicházely 
z nákupu domů a v ulici zahlédly 

HEYDRICHIÁDA

Kamarádka Jindřišky vzpomíná...
 n Již 78. výročí hromadné popravy vlastenců v determinač-

ním táboře Mauthausen – podporovatelů Operace Anthropoid 
– jsme si připomněli 24. října. Tento akt se uskutečnil jako 
pomsta za pomoc při odstranění katana českého národa, 
německého říšského protektora Reinharda Heydricha.

48829458541374/10218723861
341540/

Podle radního 
Švarce je hrdin-
ství ještě nedo-
spělé dívky, která 
prožila martýri-
um ve formě 
věznění, výslechů a následné 
popravy, pro nás zavazující. „Čest 
památce její i ostatních, kteří 
položili život za naši svobodu 
a národní sebeurčení. Nezapo-
meneme!“  (tk)

DOSUD NEZVEŘEJNĚNÝ SNÍMEK 
Jindřišky Novákové (první zleva). Druhá 
zprava Marie Balejová.

MARIE BALEJOVÁ bydlí na sídlišti 
v Kobylisích.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

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

Program může být upraven v souvislosti s nařízeními vlády proti šíření viru COVID 19. 
Aktuální informace na www.divadlokh.cz20

20LISTOPAD

6/11 pá
19:00 

9/11  po 
19:00 

11/11  st 
19:30

18/11  st 
19:30

19/11  čt
19:30

20/11  pá 
19:30

1/11 ne 
10:00

8/11 ne 
10:00

12/11 čt 
9:00; 10:30

13/11 pá 
9:00; 10:30
14/11 so 
10:00
15/11 ne 
10:00
22/11 ne 
10:00

26/11 čt 
9:00; 10:30; 
14:00

27/11 pá 
9:00; 10:30
28/11 so 
10:00
29/11 ne 
10:00

ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE

PÍSNIČKA ZE VŠECH STRAN. Premiérový pořad 
o “Královně Melodii”, která navštíví různé hudební země. Hrají členové 
Státní opery a Národního divadla Praha. Od 6 let.

PÍSNIČKA ZE VŠECH STRAN

PÍSNIČKA ZE VŠECH STRAN

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA. Pohádka 
o princezně, která si zakládala na své urozenosti, je plná humoru i melo-
dických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Hraje Divadelní společnost 
N. Venturové. Od 3 let.

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

DO RÁNA BUDE PO LUCCE. Parodie na detektivní hry 
s ekonomicko-erotickýmpodtextem.
NEMOCNICE UPROSTŘED MĚSTA. Parodie na 
všechny seriály z nemocničního prostředí. K představení patří i bonuso-
vé překvapení a tombola v ceně vstupenky. Hraje PT Divadlo. Pronájem 
otevřený veřejnosti. Vstupné 180 Kč.

E. R. Espalieu: KDY TO BYLO NAPOSLEDY. 
Brilantní absurdní komedie ukazující mnoho věcí, které muži v manželství 
často podceňují, aniž by si uvědomovali, že jim přitom může jít o život. Hrají 
Radka Stupková a Jan Szymik. Vstupné 220 Kč/150 Kč.

C. Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ. Komedie plná zá-
měn a nedorozumění, které roztáčí sluha Tru� aldino, mazaný a přihlouplý 
zároveň.  Hraje Divadlo Bez debat. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 
200 Kč/100 Kč.

MEZIMĚSTO – KONCERT. Samostatný koncert folkové 
kapely MeziMěsto. Téměř dvouhodinový koncert bude spojen se křtem 
druhého alba této skupiny S váhami na křídlech. Kromě známých písní 
uslyšíte i spoustu nových, které jste ještě neslyšeli. Pronájem otevřený
veřejnosti. Vstupné 150 Kč.

RADECKÉHO POCHOD ŽIVOTEM. Unikátní inter-
pretace vojenské kariéry maršála Josefa Václava Radeckého, nejslavnějšího 
vojevůdce narozeného v Čechách a sloužícího neuvěřitelných 72 let. Za-
chycuje významné mezníky jeho vojenské kariéry. Hraje Divadelní spolek 
4generace. Pronájem. Vstupné 200 Kč.

J. Lokos - W. Shakespeare: ZA OPONOU. 
Romeo a Julie trochu jinak. Nesetkáte se s násilím a krveprolitím, nebudou 
zde žádné bitky ani mordy, žádné střety mezi rody Monteků a Kapuletů. 
U nás náš mladý zamilovaný pár smrt nerozdělí. Hraje Naše divadlo Praha. 
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 180 Kč.

C. Baxter: HARD SELL. 
V zahradním bazénu u vily ředitele krachující 
Ústecké uhelné n.p. je nalezeno jeho plovou-
cí mrtvé tělo. Při zběžném ohledání je zjiště-
no, že byl zabit střelou do týlu. Podezřelých 
je mnoho. K případu jsou povoláni kapitán 
Šrot a poručík Čuně, kterým se již sedm let 
nepodařilo nic vyšetřit. Je totiž červen roku 
1995. Hrají K. Rímský, J. Jankovský a J. Poláš-
ková. Vstupné 220 Kč/150 Kč.

DÍVČÍ VÁLKA. Nesmrtelná ko-
medie Františka Ringo Čecha aneb jak to 
Alois Jirásek neviděl. Hraje Divadlo Okko. 
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 
200 Kč/150 Kč.

23/11 po 
19:00

25/11 st 
19:30
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Fórum zastupitelů

Jak se vám líbí 
„rychlost“ oprav 
komunikací 
a poduličních 
sítí v Praze 8 
pod taktovkou 
magistrátních 
organizací?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

ODS

ODS
Praho, zrychli!
Itálie: dálniční most v Janově 
– délka 1,2 kilometru, doba 
výstavby 15 měsíců.

Rusko: Kerčský most –  délka 
19 kilometrů, doba výstavby tři 
roky.

Praha 8: Prosecká ulice –  dél-
ka 180 metrů, doba rekonstruk-
ce dva a půl měsíce.

Praha 8: Cafourkova ulice 
–  délka 150 metrů, doba rekon-
strukce 18 měsíců.

Je nutné k těmto tvrdým 
faktům ještě něco dodávat? 
Bohužel ano. Je důležité si připo-
menout zpackanou rekonstrukci 
Zenklovy ulice z minulého 
volebního období. Tuhle šílenost 
sledují na vlastní oči tisíce 
obyvatel nejen Prahy 8. Kolony 
aut, zpoždění tramvají, nebez-
pečné přechody a tolik „milova-
né“ cyklopruhy, po kterých nikdo 
nejezdí. Bohužel, i dnes má tato 
„akce“ své příznivce u Zelených, 
dnes už raději schovaných pod 
hlavičkou Osmička sobě.

Dobře vím, že je nezbytné 
opravovat vodovodní a kanali-
zační síť, komunikace a chodní-
ky. Mnohdy jsou opravdu ve 
špatném stavu. Ale je třeba 
u toho používat rozum (ne jako 
u Zenklovy) a hlavně pracovat 
rychle. Nepřijde mi normální, že 
se 180 metrů na Prosecké opra-
vuje přes dva měsíce. O ještě 
kratším úseku v Cafourkově 
v Bohnicích ani nemluvě.

Tyto mnou náhodně vybrané 
akce mají společné jedno: jsou 
uskutečňovány magistrátem 
řízenými organizacemi, TSK 
(komunikace, údržba uliční 
zeleně atd.), která spadá do 
kompetence náměstka primáto-
ra Scheinherra (Praha sobě) 
a PVS (vodovodní síť, kanalizace) 
spadající do portfolia náměstka 
Hlubučka (STAN). 

Bohužel podobných případů je 
v Praze 8 víc.

S oběma organizacemi jsme 
jednali. S novým vedením TSK 
přišlo aspoň částečné zlepšení 
v komunikaci a péči o uliční 
zeleň, jednání s PVS zatím výsle-
dek nepřineslo. Zrychlete!

PIRÁTI
Není možné to 
svádět pouze na 
magistrát
„Musíme to opravit, omlouváme 
se za komplikace.“ Tohle je 
spojení, které nerad čte při 
cestování autem či MHD kdokoli 
z nás. Ale leckdy to bohužel 
jinak nejde. 

Mluví-li někdo o „taktovce 
magistrátních organizací“, je 
dobré říci, že jde hlavně o Tech-
nickou správu komunikací – 
tedy TSK. A každá městská část 
má v této organizaci svého 
přidělence – Praha 8 má společ-
ného s Prahou 9, Letňany a dal-
šími oblastmi na severovýchodě 
Prahy. Pokud touto cestou s TSK 
vedení naší městské části neumí 
komunikovat, tedy vznášet 
legitimní dotazy na stav a plán 
oprav v naší městské části a také 
po něm požadovat informace 
o zpoždění, je to prostě chyba. 
Není pak možné házet chybu na 
jiné. I když to bývá 
nejjednodušší. 

Praha 8 dopravní investice 
potřebuje, o tom není třeba 
diskutovat. Poslední velká 
investice byla dokončena v roce 
2018, kdy se opravovala Zenklo-
va ulice. Prosecká ulice se opra-
vuje v současné době – a je 
pravdou, že dopravní situace 
v horní části Libně momentálně 
není dobrá – tramvaje stojí 
a objízdné trasy příliš nefungují. 
Ale co dál? Proč městská část 
neurguje rekonstrukce? 

Ano, vždycky to jde napláno-
vat jinak, a po bitvě je každý 
generál. Nicméně bych vedení 
městské části poradil, aby se 
naučili s magistrátem i magist-
rátními organizacemi komuni-
kovat i sami. Občas stačí zved-
nout telefon. Nebo napsat 
e-mail. V každém případě ale 
k tématu dopravních staveb 
a rekonstrukcí přistupovat 
aktivně.

8ŽIJE
Zveřejňujte plány 
oprav

Rychlost oprav čehokoliv v Čes-
ku včetně Prahy je mnohdy 
tristní a je to dlouhodobý pro-
blém, který se nemění (či mění 
velmi pomalu), ať je ve vedení 
Petr nebo Pavel. Vždyť v minu-
lém volebním období byl ve 
vedení Technické správy komu-
nikací (TSK) dokonce místosta-
rosta Prahy 8 Matěj Fichtner.

Mnohdy přitom člověk vidí 
rozkopanou ulici, na níž v pra-
covní době nepracuje jediný 
dělník, třeba u oprav kanalizace, 
kvůli kterým je na řadě míst 
Prahy 8 už několik měsíců či 
dokonce let stavební ohrada 
jako třeba na chodníku v parku 
Okrouhlík.

Avšak i Praha 8 by mohla 
přispět k racionalizaci provádění 
oprav: například tím, že by si 
vytvořila na webu veřejně do-
stupný přehled o stavu všech 
chodníků i silnic na svém území. 
Každý povrch komunikace by 
ohodnotila nějakým stupněm 
bodové škály od výborného 
stavu po havarijní, tento seznam 
by pak pravidelně aktualizovala 
a řešila s TSK, která opravy 
realizuje. Dokonce by si Praha 8 
od jednotlivých organizací 
(kromě TSK také Pražské vodo-
vody a kanalizace, Pražská 
energetika či Pražská plynáren-
ská) mohla vyžádat i plány 
oprav vodovodů, plynovodů 
a kanalizace a mohla by se 
snažit, aby tyto organizace 
sladily harmonogram oprav 
dohromady. Občané by velmi 
ocenili, kdyby se totiž – když už 
se jednou nějaká komunikace 
rozkope a opraví třeba kvůli 
kanalizaci – nerozkopávala další 
rok znovu kvůli jiné opravě.

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

Ondřej Gros
starosta  

MČ Praha 8

Martin Štěrba
místopředseda Pirátů 

v Praze 8

Vlaďka Vojtíšková
zastupitelka  
MČ Praha 8 
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ANO
Bude to jen horší
Stavba nebo oprava komunikace 
je komplexní záležitost a obvykle 
výsledek práce několika desítek, 
možná až stovek lidí – od pláno-
vačů a projektantů přes přípra-
váře a další profese až po mistry 
a stavební dělníky. Proto paušál-
ně „od boku“ kritizovat nízkou 
rychlost nebo kvalitu výstavby 
bez opravdové znalosti toho, jak 
a kde přesně vznikla, je povrchní 
a činí-li tak někdo z politické 
pozice, je to i populistické. Navíc 
většina přípravných i realizač-
ních prací se odehrává mimo 
obvyklý dosah politiků – v pro-
jekčních kancelářích nebo přímo 
na stavbě, a politici zpravidla 
nemohou za to, že nově vybudo-
vaný kanál neodtéká nebo že se 
stavba protáhla o dva měsíce. 

Co však kritizovat lze, je způ-
sob, jakým politici zajišťují pro-
středí a atmosféru, ve které 
stavaři pracují, a celkovou doprav-
ní strategii města. Když se každé 
čtyři roky mění celý management 
Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy (navíc vždy k horšímu), 
neustále se mění priority, rozpo-
čet na několik let předem není 
znám a vládnoucí politici se neřídí 
technickými daty, ale dojmy, těžko 
můžeme po TSK očekávat, že 
bude v takovém prostředí vytvá-
řet stoprocentní výsledky. A už 
vůbec nemůžeme očekávat, že by 
snad pracovníci TSK projevovali 
upřímnou vlastní iniciativu 
a zájem o kvalitu a rychlost, natož 
aby tento zájem sdíleli s podobně 
motivovanými zaměstnanci 
dalších městských organizací 
a společně „pohnuli Prahou“. 

Takže zapomeňme na nové 
radiály, okruhy, mosty a zcela 
opravené silnice bez záplat od 
síťařů a zapomeňme i na to, že se 
víka od kanálů někdy přesunou 
mimo jízdní stopu. Není ve 
vládnoucí koalici nikdo, kdo by 
dokázal o silniční dopravu 
pečovat tak, abychom se k tomu-
to cíli alespoň pomalu blížili. 
Namísto toho dostaneme další 
balisety, zúžení, zpomalení, 
cyklopruhy, omezení. Právě 
proto při zásadních uzavírkách 
neexistují solidní objízdné trasy 
a právě proto jsou ucpané i ty 
ulice, které mají odkloněnou 
dopravu pojmout. 

TOP 09 A STAN
Nelíbí. Ale 
pracujeme na tom, 
aby to šlo líp
Není moc co chválit. Hodně ulic 
v Praze 8 je v katastrofálním 
stavu a opravit by je stálo stami-
liony, které vedení magistrátu 
neuvolní. Ale aktivně pracujeme 
na tom, aby se to zlepšilo a aby 
opravy probíhaly, i když to trvá 
strašně dlouho.

Většinu silnic v Praze 8 má ve 
správě městská firma Technická 
správa komunikací (TSK), která 
se stará o stav vozovek, chodníků, 
i dopravního značení. Celé léto 
jsem bombardoval místní oblast-
ní správu TSK s žádostmi o opra-
vy chodníků, a díky tomu se 
povedlo alespoň zalepit díry 
v ulicích: Střelničná, Zenklova, 
Ústecká, Mazurská, Eledrova, Na 
Jabloňce, Veltěžská, Březině-
veská, Kusého, Ratibořská, Vehlo-
vická, Na Hájku, Bojasova, Slan-
cova, Štětínská, Gdaňská, Za 
Střelnicí, Veleňská, Vršní, Petra 
Bezruče, Chaberská, Nad Mazan-
kou, Mirovická, opravil se chod-
ník u zastávky Štěpničná, ulice 
Katovická se připravuje k celkové 
rekonstrukci. Chci moc poděko-
vat občanům, kteří mi posílali 
fotky, což velmi pomohlo.

Další obrovský problém máme 
s pracemi městské firmy Pražská 
vodohospodářská společnost 
(PVS), která na opravách kanali-
zací pracuje často dlouhé měsíce, 
někdy i přes rok, což způsobuje 
dopravní problémy v jejich okolí. 
Řešíme to přímo s vedením PVS, 
i velmi důrazně. Ale i tady se snad 
podaří v dohledné době dokončit 
některé nekonečné stavby: v ulici 
Cafourkova konečně (po více než 
roce!) dochází k dokončení rekon-
strukce, stejně tak se opravuje 
Prosecká, kde by v dohledné 
době měl skončit letitý zábor 
u křižovatky s ulicí Zenklova.

Závěrem nabízím svůj mail 
a telefon: martin.jedlicka@pra-
ha8.cz, 736 760 256. Neváhejte mi 
napsat, zavolat, kde jsou ulice 
v Praze 8 rozbité, a já váš podnět 
předám na správná místa.

OSMIČKA SOBĚ –  
ZELENÍ, KDU-ČSL
Praze 8 vládne 
díky naší radnici 
stagnace
Nejprve kontrolní otázka. :-) Na co 
jsou komunální politici v měst-
ských částech? Jejich prací je boj za 
zájmy svých občanů. Jde o neustá-
lé hledání peněz na rozvojové 
projekty, které zlepší kvalitu života 
v našich čtvrtích. Hlavním zdro-
jem peněz je magistrát. Od politika 
z Prahy 8 se předpokládá, že bude 
v trvalém kontaktu s radními 
a řediteli odborů na magistrátu, že 
se s nimi bude pravidelně vídat, 
informovat je, lobbovat za svou 
městskou část, tlačit vlastní pro-
jekty a snažit se s nimi uspět 
v konkurenci jiných čtvrtí.

V minulém volebním období, 
kdy jsem byl místostarostou, se 
toto dařilo. Proběhla rekon-
strukce Zenklovy od nejhlubších 
kanálů po krásné chodníky, 
obnova tramvajové trati mezi 
Invalidovnou a Urxovou s luxus-
ní dlažbou, zatravněnou tratí 
a bezbariérovými zastávkami, 
rozjely se přípravy rekonstrukce 
Za Poříčskou branou a Dolní 
Libně. Bagry přijely do Starých 
Bohnic. Byl zahájen projekt 
cyklistického podjezdu pod 
Čuprovou podél Rokytky. Začala 
obnova Palmovky, byly připrave-
ny plány na její kompletní pře-
budování. Vznikly projekty na 
obnovu Labuťky a Kotlasky 
nebo revitalizace Rokytky. 
Prahu 8 tyto věci nestály buď 
nic, nebo jen náklady na projekt. 
Investici zaplatil nebo měl 
zaplatit magistrát či EU.

Přestože nejsem součástí 
vládnoucí koalice, snažím se 
lobbovat za naše občany a do-
tahovat za netáhla z radnice 
Prahy 8 městské projekty na 
našem území. Kdyby na Libeň-
ském zámečku seděli schopní 
lidé s vizí, Praha 8 by se rychle 
měnila k lepšímu. Peněz 
v městském rozpočtu bylo ještě 
letos na jaře víc než dost. Sou-
časná koalice ODS-Svobodní-
-TOP-STAN-Trikolora s podpo-
rou ANO je však naprosto 
pasivní. Zažíváme volební 
období 2018–2022, které nepů-
jde nazvat jinak než stagnací.

PATRIOTI 
S TRIKOLOROU
Někdy je to padlé 
na hlavu
Vzhledem k tomu, že prakticky 
nejezdím vozidlem, ale MHD 
a nemám v gesci dopravu, budu 
komentovat ulice, které prochá-
zím a o kterých hovořím se 
sousedy.

Z kraje mého volebního obdo-
bí mě zaujala rekonstrukce 
nástupní zastávky Sídliště 
Bohnice. Znáte to, přesune se na 
měsíc zastávka, pak se to vrátí 
zpět a člověk by řekl: vše hotovo. 
Když se po pár měsících znovu 
rozkopala, nedalo mi to, a zeptal 
jsem se, kde udělala firma chybu 
a proč se něco musí dělat dva-
krát. Odpověď byla, že šlo o ha-
varijní stav. Otázka je, zda neby-
lo možné zastávku prostě na pár 
měsíců přesunout a počkat na 
kompletní rekonstrukci. Cafour-
kova ulice. 

Další nekonečný příběh plný 
komplikací a především špatné 
komunikace mezi městskými 
firmami, i když pravda je, že zde 
hraje roli problematické podloží. 
Z korespondence: „Dle informa-
ce od zhotovitele stavby není 
doposud vyklizeno staveniště 
druhou firmou a nejsou ani 
dokončené stavební práce na 
kanalizaci. Přes několik výzev 
nejsme stále informováni o sku-
tečném průběhu stavebních 
prací“. A tak dále. Můžu zde psát 
o zbytečně širokých chodnících 
ve Starých Bohnicích a úzké 
komunikaci pro parkování 
vozidel, o hrůzostrašné komuni-
kaci v Katovické, Gdaňské 
a Štětínské, kdy jsem psal žádost 
o opravu. Vím, že vám v hlavě 
vyskakují další a další ulice 
v Ďáblicích, Karlíně, Libni apod. 

Jsou i pozitivní příklady 
rychlých a kvalitních rekon-
strukcí, ale upřímně, městské 
firmy musí prostě víc šlápnout 
na plyn, tedy zrychlit a spolu 
komunikovat. 

Další příběh je sekání trávy, 
kdy Praha 8 seká svoje pozemky 
a magistrátní pozemky zrovna 
prožívají klimatickou nouzi, tak 
se nesekají. 

Je to někdy padlé na hlavu.

Matěj Fichtner
zastupitel 

MČ Praha 8  

Martin Jedlička
předseda komise 

 pro dopravu 
 RMČ Praha 8 

Petr Vilgus
zastupitel  

MČ Praha 8  

 Jiří Vítek
místostarosta  

MČ Praha 8
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Rozhovor

Hess, který má jediné přání, aby 
již nikdy nebylo nalezeno mrtvé 
tělíčko novorozence, jej navště-
voval v letech 1962 až 1965 
a s Emilem-Mélou Machálkem 
vymyslel Divoké víno, časopis 
pro mladé literáty a umělce. Ten 
vychází dodnes. 

Jak k tomu došlo, že babybox 
našel místo i na Libeňském 
zámku, kde sídlí radnice?

Koncem června na libeňském 
gymnáziu, přímo proti zámečku, 
mně odhalovali bronzovou pa-
mětní desku. Je to neuvěřitelné, že 
se tak stalo za živa a za účasti 
neuvěřitelného množství. Při té 
příležitosti jsem se dozvěděl, že 
starosta Ondřej Gros chodil na 
základní školu Na Palouku, kam já 
chodil taky, a před tím do mateř-
ské školy v Sokolovské, stejně jako 
já. Trošku jsme se spřátelili, padlo 
slovo babybox. Domluvili jsme se, 
že bude na zámečku. Je na památ-
ku mého velkého kamaráda Mély 
Machálka, který letos v únoru 
zemřel. Nachází se v ulici U Libeň-
ského zámku. Je to velká nostal-
gie, citová záležitost, protože je 
přímo naproti oknům, kam jsem 
chodil do třídy, a když si půjdu 
sednout do lavice, budu ho moct 
osobně hlídat. 

Podle čeho vybíráte lokality?
Snažím se, aby byly všude. 

Vzhledem k tomu, že jsem nedáv-
no přišel o babybox na zámečku 
v Hloubětíně, jsem rád, že teď 
může být v Praze 8. Snažím se, 
aby tyto schránky našly místo 
v každém okresním městě. Dnes-
ka mi schází asi čtyři. Louny, 
Tachov, Rokycany a Prachatice. 

Sledujete dál děti, které 
babybox zachrání?

Zdaleka ne všechny, vzhledem 
k tomu, že jich je přes dvě stě, ale 
některé ano. 

A je nějaký příběh, který vám 
nejde z hlavy?

Některá z těch děťátek jsem 
poznal osobně a mám je docela 
rád. Je jedna holčička z Nymburka, 
kterou vídám často. Je jí asi deset 
jedenáct. Účastnila se otevření 
babyboxu v Nymburce, velmi mě 
dojala, když se ke mně přitulila, 
objala a říkala, že mě má ráda.

 
Vraťme se k prvnímu vašemu 
zařízení...

První byl otevřen 1. června 
2005 po dvouletém úsilí a pře-
mlouvání. Původně jsem ho 
chtěl na klinice U Apolináře, 
nakonec vznikl v GynCentru 
v Hloubětíně, kde jsem měl 
kamarády gynekology, a ti mi to 
umožnili. Pochytal 28 dětí. 

Babybox je z vaší hlavy?
Nápad ze zahraničí to nebyl. 

Slovo babybox je české, mám na 
něj ochrannou známku. Ale je to 
taková celospolečenská celohis-
torická aktivita, děti se odkláda-
ly vždycky, různými způsoby, 
málokde byla schránka, klimati-
zovaná, ventilovaná, zapojená na 
nejrůznější počítače a mobily 
a tak podobně. Nedávno prošly 
úpravou.

Po 46 babyboxech jsme začali 
vyrábět babybox nové generace. 
Vyrábí je Zdeněk Juřica z Náměš-
ti nad Oslavou a z původních 
46 jsme jich, myslím, 31 vyměnili. 

NOVINÁŘ, SPISOVATEL A CHOVATEL KONÍ LUDVÍK HESS:

Babybox si můžu ohlídat ze školní lavice
 n Babybox, v republice sedmasedmdesátý, kam můžou 

matky, které se nechtějí nebo nemůžou postarat o svoje 
miminko, dítě beztrestně a anonymně odložit, slouží od 
října také na Libeňském zámku. Že se na místě objeví, se 
duchovní otec schránek pro odložené děti Ludvík Hess, 
držitel Medaile za zásluhy, dohodl se starostou Prahy 8 
Ondřejem Grosem (ODS). 

Změna je absolutní. Jako kdybys-
te před časem jezdila škodovkou 
105 a teď superbem. Bedýnka má 
dvoukřídlá dvířka, která se 
otvírají automaticky a samočin-
ně se zavírají, je klimatizovaná, 
ventilovaná, napojená na počíta-
če, mobilní telefony. Když se 
objeví odložené dítě, dostanu 
zprávu. 

Jste velmi činorodý člověk. 
Například chováte koně...

To byl nejšťastnější nápad 
mého života. Zaujali mě v Klad-
ně na Sletišti, kam mě dědeček 
Jaroslav Matyáš vzal na jízdár-
nu, kde mě Sokolové posadili do 
sedla a od té doby to na mě 
přišlo. K obveselení všech jsem 
prohlašoval, že budu sedlákem. 
Podstatou mého rolnictví je 
právě chov koní. Píšu o něm ve 
své knížce Balady o koních 
a romance o holkách, jež vyšla 
19. září 2009, tedy ve výroční 
den, kdy se u mne před 34 roky 
narodilo první hříbě.

Koně chovám od roku 1970, 
teď mám ve svém hřebčíně 
v Hájku asi 25 anglických plno-
krevníků. Mezi největší chova-
telské úspěchy patří vítězství 

mnou odchovaného hřebce 
Marco Polo ve Velké jarní ceně 
v roce 1985.

Stále vychází časopis Divoké 
víno, který jste ze začátku vydá-
val za různého stupně utajení. 
První číslo roku 1972 už skonči-
lo v zapečetěné tiskárně a vy 
v ruzyňské věznici. Vychází od 
roku 1964. Věřila byste tomu?

Čím to je, že se tak dlouho 
udržel na scéně?

Mým dlouhým životem, je mi 
73 let.  

Čemu se v něm vlastně 
věnujete?

Jedná se o umělecký časopis, 
především literární. Jsou to tisíce 
autorů, kteří do něj psali. Měl jsem 

LUDVÍK HESS zná Libeň velmi dobře. 
Kromě jiného chodil i na tamní gymnázium.

Babybox na zámečku je 
pro mě nostalgie, citová 

záležitost. Je přímo 
naproti oknům, kam 
jsem chodil do třídy

tu čest být jedním z prvních 
čtenářů a vůbec prvním editorem 
Jiřího Žáčka, Karla Sýse, Petra 
Cincibucha, Jaroslava Holoubka, 
Karla Hvížďaly, Zdeňka Rytíře, ale 
i Václava Hraběte a Ladislava 
Landy. Otiskl jsem fotografie 
mladého Pavla Jasanského i kon-
troverzní tvorbu Pavla Hudce 
Ahasvera, obrázky Vladimíra 
Jiránka, Standy Holého, Jana 
Vyčítala, Vladimíra Renčína 
a dalších. Od roku 2002 vychází 
Divoké víno na internetu. V kaž-
dém čísle jsem se vracel do histo-
rie a přetiskoval několik básniček, 
povídku nebo třeba fotky či 
kresby z historického Divokého 
vína. A přidával současné autory. 
Vzpomínání na historická čísla 
skončilo, na řadě už je jen součas-
ná tvorba. Podobně jako v minu-
losti nevybírám k publikování 
jenom to, co se mi skutečně líbí, 
ale snažím se, abych z časopisu 
udělal autorskou tribunu. 

Kromě časopisu ještě píšete 
knížky.

Vyšlo mi osm knih. Aktuálně 
mám rozepsanou Jaroslav má 
více kamarádů nebožtíků než 
těch živých, a vypráví o nebožtí-
cích, které mám. Věnoval jsem ji 
Mélovi Machálkovi, který se 
mnou založil Divoké víno. Kdy 
vyjde, to nevím. Nepíšu 
pravidelně. 
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OKAMŽITÁ ANONYMNÍ POMOC,  
pokud Ty nebo někdo ve Tvém 

okolí zažívá v rodině násilí. 

VOLEJ...
poradenskou linku DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ
tel.:  601 500 196  (Po–St: 9–11 h a 15–17 h)

PIŠ...
na chat na webu: www.detstvibeznasili.cz
na mail: poradna@centrumlocika.cz

PŘIJĎ...
k nám na adresu:  
Centrum LOCIKA, Umělecká 6, Praha 7

www.detstvibeznasili.cz

@

ŘEKNI TO 
NĚKOMU! 
JSME TU  

PRO TEBE.

TRÁPÍ TĚ, 
CO SE DĚJE 

DOMA?

Leták okamžitá pomoc děti 2020-08-3.indd   1 2.9.20   11:00

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVINÁŘ, SPISOVATEL A CHOVATEL KONÍ LUDVÍK HESS:

Babybox si můžu ohlídat ze školní lavice

Na svém webu hlásáte, že 
fotografujete život. Co si pod 
tím lze představit? 

Hlavně nahé holky. A cirkus. 

Používáte starou techniku 
nebo nejmodernější technické 
výstřelky?

Stádo nikonů. 

Jaké vzpomínky vás vážou ke 
staré Libni?

Narodil jsem se v Kladně, do 
školy jsem začal chodit v Michli, 
ale krátce nato v Libni, kde jsem 
absolvoval i gymnázium. A taky 
jsem se na zámečku dvakrát 
ženil a křtil několik knížek. 
Zámeček je zajímavý tím, jak 
souvisí s babyboxy. Bydlívala 
tam Marie Terezie, když navští-
vila Prahu, a to byla osvícená 
panovnice, která totálně změnila 
vztah zákona a státu vůči svo-
bodným matkám. Přestala je 
trestat, a naopak začala trestat 
otce, kteří se nestarali o svoje 
děti. A pokračoval v tom její syn 
Josef II., který na zámečku též 
pobýval. 

Libeň, kino Svět, to jsou místa, 
která mám rád, protože to bylo 
moje dětství a mládí. 

To asi nejste spokojen 
s neutěšeným stavem, do 
něhož dospěl Palác Svět?

Palác Svět je ve stavu samo-
zřejmě odpovídajícímu, že patří 
nějaké zahraniční společnosti. 
Palác Svět byl vždy problematic-
ký, protože jeho podzemní část 
leží pod úrovní hladiny řeky 
a Rokytky, zatéká tam. V dobách 
mého mládí se uprostřed před-
stavení musela nezřídka za-
pnout čerpadla a vyčerpat voda, 
aby se diváci mohli koukat dál.

Jak se vám líbí pamětní 
deska?

Víte, co to znamená, mít bron-
zovou pamětní desku, a ještě za 
živa? Je to absurdní, to se nedělá, 
ale tak mně se to stalo, no. Ale je 
to pamětní deska spíš Divokému 
vínu.

Co vás aktuálně zaměstnává?
Jednám o dalších babyboxech. 

Do konce roku bude ve Žďáru 
nad Sázavou nebo v nemocnici 
v Mostu. 

Co říkáte situaci kolem 
koronaviru?

Je to politickopsychotickoepi-
demiologická pandemie. Ne, že 
bych to podceňoval. Ale je to 
hodně ovlivněné politikou. 
Politici se musejí předvádět, kdo 
udělal víc pro to, aby tu pande-
mii udolal. 

Lucie Filová

MEZI NEJVĚTŠÍ LÁSKY Ludvíka Hesse patří koně.
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Sport

  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama

V základní části hráčky Joudrs 
odehrály 28 zápasů, zvítězily 
v jednadvaceti. „Určitě se může 
vrátit zase éra, ve které jsme 
velmi často bojovali proti Eagles 
ve finále. Jak my, tak oni mají 
tým na to, aby zase hrál o přední 
místa v následujících letech,“ 
řekl trenér mistrovského týmu 
a předseda oddílu Joudrs Tomáš 
Kusý. V sérii na dvě vítězná 
utkání bohnický tým vyhrál 11:4 
a 2:0.

K vítězství dohromady přispě-
ly dva homeruny. V prvním 

zápase odletěl míček za plot od 
pálky Jůlie Coufalové, v druhém 
se dlouhým odpalem vyzname-
nala zmíněná Eva Rendlová. 
Excelentním výkonem na pozici 
nadhazovačky tým podržela 
Kateřina Kindermannová.

Klub Joudrs letos sbíral také 
úspěchy v mládežnických kate-
goriích; zlato vybojovaly junior-
ky do 20 i do 18 let, mistry ČR se 
stali také žáci. Stříbrné medaile 
si vysloužili junioři do 20 let 
a kadetky, bronzoví jsou junioři 
do 18 let. (tk)

SOFTBAL

Hráčky Joudrs slaví, jsou 
opět nejlepší v ČR

 n Softbalistky bohnických Joudrs se vrátily po čtyřech letech 
na domácí trůn. Posedmé v historii tým raduje z ženského 
mistrovského titulu. Ve finálové sérii s pražskými rivalkami 
Eagles zvítězily i podruhé a celkově získaly sedmý extraligo-
vý titul. Hrdinkou posledního duelu při výhře 2:0 se stala Eva 
Rendlová. Odpálila homerun.

HRÁČKY JOUDRS získaly titul po čtyřech letech. Foto: Jan Beneš
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Školství

Moderní bydlení v klidné lokalitě poetického 
městečka Libčice nad Vltavou

Žije se tady ještě tradičně a dobře!

■   20 minut jízdy vlakem 
Bořislavka / Dejvická / Holešovice / Masarykovo nádraží 

■   šité na míru mladým párům, rodinám s dětmi, ale 
i rodičům, jejichž děti odrostly a je načase žít klidněji 
a pohodověji

 
Získejte více informací a zaregistrujte se na:
www.ParkCihelka.cz

Park Cihelka Osmincka 188x130mm.indd   1 13.10.20   10:57

 nV rámci grantového pro-
gramu hlavního města Prahy 
byl loni podpořen projekt na 
začátek včelaření v Praze 8, 
a to v areálu Gymnázia U Li-
beňského zámku.

Během dne otevřených dveří 
koncem září, uskutečněného 
k příležitosti 110. výročí založe-

ní školy, se ve spolupráci s příro-
dovědným kroužkem Gymnázia 
U Libeňského zámku uskutečni-
la ukázka včelaření a apiterapie 
pro veřejnost. Zájemci si mohli 
vyzkoušet včelařské oblečení, 
prohlédnout si některé včelař-
ské náčiní a nahlédli i do tajem-
ství života včel v úlu. Zároveň 
proběhla i ukázka zařízení na 

inhalaci vzduchu 
z úlu (apiterapie). 

V té souvislosti se 
v budově gymnázia 
uskutečnila další 
akce. Tentokrát se 
studenti s nadše-
ním pustili do 
výroby vánočních 
svíček ze včelího 
vosku. Každý si 
mohl vyrobit něko-
lik svíček dle vlast-
ního vkusu i fanta-
zie. Mnozí si tím 

zajistili drobný voňavý dáreček, 
kterým mohli udělat radost 
svým blízkým. (tk)

LIBEŇ

U gymnázia se včelaří

VČELAŘI SEZNAMOVALI VEŘEJNOST se svým 
koníčkem.

STUDENTI GYMNÁZIA si vyzkoušeli 
výrobu svíček.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Učitelé získali 
tradiční ceny 
Městská část Praha 8 pravidelně 
uděluje „Ceny Eduarda Štorcha 
za pedagogický přínos“ pedago-
gickým pracovníkům základních 
škol, zřízených městskou částí. 
Za rok 2020 rada městské části 
schválila ocenění pro patnáct 
z nich.

„Má-li být tato cena udělována 
výjimečným pedagogickým 
pracovníkům, neměla by být 
opomíjena nezastupitelná role 
školních družin v celkovém pojetí 
výchovně – vzdělávacího proce-
su. Některé děti v tomto subjektu 
tráví téměř stejný čas jako ve 
škole takové. Proto spolu se 
čtrnácti letos oceněnými pedago-
gy je také jedna pracovnice školní 
družiny,“ vysvětlil Tomáš Tatran-
ský (TOP 09 + STAN), místosta-
rosta pro školství. 

Seznam všech oceněných 
včetně krátkých zdůvodnění 
najdete na stránkách www.
praha8.cz. (mš)

placená inzerce
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Kultura

 nPo několikaměsíční přestávce se opět 
otevřely dveře Galerie Kooperativy. 
A nabízí výstavu uměleckého velikána 
– Josefa Mánesa. 12. května totiž uply-
nulo 200 let od jeho narození. 

Výstava soustřeďuje přes stovku olejomaleb 
a více než padesát kreseb od Josefa Mánesa 
i členů jeho rodiny. Můžete se tak těšit jak na 
krajiny otce Antonína, tak portréty strýce 
Václava nebo žánry bratra Quida. Specific-
kou úlohu jakési strážkyně Josefa Mánesa 
i jeho osudu sehrála jeho starší sestra Amá-
lie, jejíž práce mívaly nejednou velmi vyso-
kou, souměřitelnou, výtvarnou úroveň. 
Podstatnou část vystavených děl tvoří 
artefakty ze sbírek Pražského hradu z Máne-
sova salonku, z kolekcí regionálních galerií, 
významných soukromých sbírek a samozřej-
mě i ze sbírky Kooperativy. 

 „Chceme důstojným způsobem připome-
nout osobnost, která naši kulturu, naši zemi, 
naši historii ovlivnila zásadním způsobem. 
V dnešní globální době je možná důležitější 
než kdy jindy uvědomit si, kdo jsme, odkud 

pocházíme, kde a jak pevné jsou naše kořeny. 
A jako každý národ, i my a naše vlast má své 
ikonické umělce, mezi nimiž jedno z čelných 
míst zaujímá právě Josef Mánes. Malíř 
a kreslíř velmi pracovitý, plodný a zároveň 
originální, který dokázal naši vlast a její lidi 
zobrazit v tisících úžasných variací,“ předsta-
vil tuto významnou osobnost ředitel Koope-
rativy Martin Diviš. 

K výstavě současně vychází i objemná 
kniha s dosud nejrozsáhlejší fotodokumen-
tací kreseb, přípravných skic i samotných 
obrazů. Zaznamenává též lokace Máneso-
vých působišť, archivní fotografie i faksimile 
dopisů. Připravuje se i filmový dokument. 

Expozice je otevřena jen do konce letošní-
ho roku. Otvírací doba je úterý až pátek od 
14 do 18 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích 
pak od 10 do 18 hodin. Vstup je umožněn 
pouze s rouškou. V jeden okamžik bude 
možné vpustit do galerie maximálně 20 
osob. Z důvodu epidemiologických nařízení 
se návštěvní hodiny mohou měnit. Aktuální 
opatření sledujte na webu www.koop.cz/
galerie.   (tk)

Běh na podporu 
Čimického háje

Po stopách 
Bohumila Hrabala
Kdo chtěl, mohl koncem září 
absolvovat procházku Libní 
po stopách spisovatele Bohu-
mila Hrabala. Účastníci na-
vštívili například Hrabalovu 
zeď, Libeňskou synagogu, 
divadlo Pod Palmovkou či 
restauraci U Horkých. „Ko-
mentovanou procházku jsme 

uskutečnili u příležitosti 
70. výročí Hrabalova přestě-
hování do domku Na Hrázi 24. 
Děkuji všem, kteří se zúčastni-
li a připomněli si život a dílo 
nejpřekládanějšího českého 
spisovatele,“ uvedl radní 
a organizátor akce Michal 
Švarc. (tk)

GALERIE KOOPERATIVA                                                                                     

Josef Mánes zamířil do Karlína

V GALERII MŮŽETE VIDĚT desítky děl Josefa Mánesa 
a členů jeho rodiny.

Spolek Vědomý dotek na 
Čimické zahradě (Spádná 
882/9, Praha 8) uspořádal již 
4. ročník charitativního běhu 
na podporu Čimického háje, 
a to pod názvem „Běžte do 
háje 2020“. Letos byl opět 
zaměřen na běh dětí s rodiči, 
kteří na trase v Čimickém 
háji plnili nejrůznější úkoly. 
Všichni, kdo doběhli, získali 
ceny a nakonec bylo i losová-

no z běžeckých týmů o hod-
notnější ceny, jako např. 
knihy vydavatelství Portál. 
Vybrané peníze na vstupném, 
tedy celkem 2160,- Kč, puto-
valy do veřejné sbírky „Pro 
Čimický háj“, který spolek 
Vědomý dotek podporuje. 
Nebylo však jen sportování, 
ale i zábava. Patronem akce 
byl známý český boxer Rosťa 
Osička. (tk)

Foto: Jan Parkman
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 nUž nyní začínají projekční práce na 
novém náměstí Bohumila Hrabala. 
S jeho uměleckou vrstvou architektům 
ze studia UNIT pomůže oceňovaný 
umělec – Dominik Lang. Souběžně vzni-
ká projekt na využití prostoru před 
nádražím Dolní Libeň, které projde 
rekonstrukcí a otevře se veřejnosti.

Prestižní složení měla komise vybírající 
umělce pro práce na náměstí Bohumila 
Hrabala, které do roku 2024/5 vznikne mezi 
novým komplexem Palmovka One a ulicí Na 
Žertvách. Zasedli v ní například náměstek 
primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček 
(Spojené síly pro Prahu), Marie Foltýnová 
z Galerie hl. města Prahy, nejúspěšnější 
český sochař Krištof Kintera nebo Anna 
Švarc, architektka pražského metra z Do-
pravního podniku hl. města Prahy.

Z výběrového řízení, jehož se zúčastnila 
desítka autorů, neměl vzejít konkrétní návrh 
uměleckého díla. Hodnotily se tvůrčí přístu-
py k zadanému tématu, znalost kontextu 
i citlivost vazeb, včetně sociálních, na 
Palmovce.

UMĚLECKÝ PLÁN NA DALŠÍ ROKY
Ve finále se ocitla ještě dvojice vynikajících 
současných umělců Pavla Sceranková/
Dušan Zahoranský. „Volba Dominika Langa 
je odvážná. Jde o progresivního, konceptuál-
ního autora, který vždy vychází z vazeb na 
dané místo. Můžeme čekat vše, jen ne po-
mník nebo jinou klasickou formu umění,“ 
konstatuje radní Tomáš Hřebík (TOP 09 + 
STAN), který byl členem komise. Lang je 
vedoucím ateliéru sochařství na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze. Veřej-
nost  nadchl například realizací pomníku 
Maxe van der Stoela v Praze 6.

Podle vyjádření komise si uznání zaslouží 
všichni přihlášení umělci. Kvalita předlože-
ných postupů dokonce vyústí v umělecký 
plán pro Libeň. Tak, aby se kvalitní díla 
postupně stávala nedílnou součástí Palmov-
ky a okolí. „Odnášíme si cenné poznatky 
a podněty i pro další místa, která v souvislos-
ti s naším projektem a revitalizací celé lokali-
ty vzniknou,“ dodává Kamil Hošták ze spo-
lečnosti Landia Management, která společně 
s Discovery Group realizuje projekt Palmov-
ka One.

Spolupráce s Dominikem Langem a UNIT 
architekti započne ještě na podzim. Do 
konce roku 2020 budou zástupcům Prahy 8 
a magistrátu představeny první návrhy. 
V následujícím roce bude zpracován projekt 
náměstí, které vznikne mezi ulicí Na Žert-
vách a budoucím polyfunkčním projektem 
Palmovka One. Samotné náměstí má být 
dokončeno souběžně s novým komplexem 
– v květnu 2024.

NOVÝ PROSTOR NA PALMOVCE
Umělecké instalace se v budoucnu mohou 
objevit i v prostoru mezi nádražím Dolní 
Libeň a křižovatkou na Palmovce. Roky 
zanedbaný pozemek by se měl již v příštím 
roce využít ku prospěchu veřejnosti.

„Věci se začaly hýbat vloni v září, kdy jsme 
během úklidu tohoto prostranství zformova-
li první představu využití,“ popisuje Petr 
Pelc (TOP 09 + STAN), zastupitel a hlavní 
osoba platformy PalmovkaTEĎ. Bylo na 
čase. I červnová participace na Palmovce 
pořádaná MČ Praha 8 ve spolupráci s Insti-

tutem plánování a rozvoje hl. města Prahy 
ukázala, že obyvatelé Prahy 8 právě tuto část 
Palmovky hodnotí kriticky.

„Stávající situace, kdy tuto část Palmovky 
okupují sociálně nepřizpůsobiví, konzumuje 
se alkohol i drogy a panuje zde všudypřítom-
ný nepořádek, je pro nás nepřípustná. Proto 
jsme se do řešení zakousli a po roce máme 
na stole hned několik variant dalšího postu-
pu,“ shrnuje radní Hřebík.

SEJDEME SE NA ZASTÁVCE…
Klíčové rozhodnutí padlo na konci května. 
Jednání se zúčastnili zástupci všech dotče-
ných úřadů i institucí. Shodli se na nutnosti 
co nejrychlejší proměny předprostoru ná-
draží. Ovšem s tím, že jakákoliv aktivita musí 
být dočasný charakter (5 až 7 let). Proto aby 
neohrozila záměry Pražské developerské 
společnosti, městské příspěvkové organiza-
ce, která v místě chystá novou výstavbu.

Pro urychlení realizace záměru v létě 
vznikl za účasti MČ Praha 8 spolek Libeň 
Bohumila Hrabala. Jeho součástí je také 
Landia Management, architektonické 
studio MAR.S architects, Divadlo Pod Pal-
movkou a další. Spolek přišel s konkrétním 
návrhem vícefunkčního prostoru s názvem 
Zastávka Libeň. Kombinuje kulturní scénu, 
tržiště a food court, velkou permakulturní 
zahradu. Vznikne zde zázemí pro dětské 
kluby, občanské spolky, autoři myslí i na 
seniory.

„Klíčem je otevření lokality. Garance 
úklidu a bezpečnosti. Ideálně celoročního 
provozu a přístupnosti všem skupinám 
občanů Prahy 8,“ objasňuje Tomáš Hřebík, 
který by na Zastávce do budoucna rád 
pořádal vánoční a další sezonní trhy, akce 
městské části nebo měl během zimy umístě-
né kluziště, které Praha 8 vlastní.

…SNAD UŽ V LÉTĚ 2021
Koncepce oslovila vedení Dopravního podni-
ku hl. města Prahy, stejně jako zástupce 
Magistrátu. Spolek se stane na základě 
zákonem určených procesů nájemcem 
prostoru. Jakýmkoliv pracím budou před-
cházet dendrologické posudky, zaměření, 
pasportizace inženýrských sítí. A samozřej-
mě nadále kladná stanoviska zejména odbo-
ru územního rozvoje MHMP.

Všechna dosavadní vyjádření nasvědčují 
tomu, že bychom se na Zastávce mohli sejít 
už na přelomu jara a léta roku 2021. „Děláme 
maximum pro to, aby realizace dopadla ve 
vytyčeném čase. Proměnu tohoto místa 
chtějí občané, my, zástupci města a jeho 
organizací. Platí zde dvojnásob, že kdo chce, 
hledá způsob,“ uzavírá Petr Pelc.

(tk)

LIBEŇ

Palmovku oživí umění i nový 
prostor u bývalého nádraží

OPUŠTĚNÝ DRÁŽNÍ DOMEK a zanedbané okolí se 
promění v kulturní prostor. 
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Zdravotní a sociální péče

K čemu je to potřeba, většina 
cizinců je tu na práci, přijdou 
a zase odejdou, ne?

To už dávno neplatí, teď tu 
větší část zůstává a usazuje se. 
Navíc tu máte více a více rodin-
ných příslušníků – dětí. To je teď 
velmi živé téma…

Dobře, proč by jim ale měla 
pomoct specializovaná 
nezi skovka. To by přeci měli 
zvlád nout sami, většině z nás 
taky nikdo v ničem nepomů-
že...

To je ta lepší varianta, ale 
vzhledem k tomu, že těch překá-
žek v integraci nebývá málo 
(jazyk, neznalost zákonů/zvyk-
lostí, náročná práce, chybějící 
sociální sítě, někdy odmítavé 
prostředí – pozn. autora), je 
každá kvalitní pomoc výhodná 
jak pro cizince, tak pro naši 
společnost – předchází problé-
mům. A my pomáháme přede-
vším těm, kteří jsou z nějakého 
důvodu v nouzi.

Jak tedy konkrétně začleňuje-
te?

Pro děti i dospělé poskytuje-
me sociální služby jako je napří-
klad poradenství, různé kurzy 
češtiny, zapojujeme také dobro-
volníky, kteří pomáhají bezplat-
ně. Kromě toho trénujeme 
lektory češtiny, vzděláváme 
úředníky a pedagogy. 

Vaše služby jsou především 
pro cizince. Najde se u vás 
něco i pro české občany? 

Není neobvyklé, že se na nás 
naši spoluobčané obracejí s pros-
bou o radu ať už jako soukromé 
osoby a příbuzní cizinců, nebo 
zaměstnavatelé. A ten poměr 
vůči cizincům není 
zanedbatelný. 

Naši spoluobčané s otevřeným 
nastavením vůči cizincům se 
mohou zapojit přímo jako dobro-
volníci a pomáhat cizincům 

individuálně, nebo například 
přijít na některé jazykové kluby, 
kde se mohou výměnou za svou 
češtinu něco naučit od rodilých 
mluvčích v angličtině nebo 
španělštině. Jsme rádi, když Češi 
přijdou na naše otevřené událos-
ti, jako jsou diskuse, výlety, kde se 
mohou s cizinci poznat osobně 
a ukázat jim, jak to u nás chodí. 

Co plánujete na podzim?
V září jsme rozběhli maximum 

kurzů, které jsme schopni udělat 
– od nízkoprahových, přes rodin-
né, semestrální, intenzivní, pro 
mládež. Nyní musíme hodně 
z nich v souvislosti s pandemií 
zavřít, ale kde to jde, přenášíme 

výuku do online prostředí a drží-
me dál.   

Vaše aktivity ale něco stojí. 
Kdo to platí?

Je to tak, oproti dobrovolní-
kům je pro nás jako zaměstnance 
tato činnost profesí, a to něco 
stojí. Abychom byli schopni 
všechno zvládnout, podařilo se 
nám v tomto roce zajistit zhruba 
čtyřicítku různých zdrojů finan-
cování. Od ministerstev, přes 
kraje včetně Magistrátu hlavního 
města Prahy, soukromé nadace, 
města a městské části, evropské 

ROZHOVOR

Integrace cizinců 
předchází problémům

 nCentrum pro integraci cizinců, o. p. s., (CIC) vzniklo v roce 
2003 v sousedním Žižkově, nyní sídlí v Pernerově ulici. V Kar-
línském Spektru provozuje vzdělávací centrum Nová půda. 
Jeho ředitelem je Lukáš Wimmer. Další pobočky najdete ve 
Středočeském a Libereckém kraji. „Naším cílem je přispívat 
k úspěšnému začlenění cizinců mezi nás,“ říká ředitel Wimmer.

projekty, dary a malou částí si 
dokážeme něco vydělat. V prv-
ním čtvrtletí v roce a zpravidla 
i déle čekáte, jak různá dotační 
řízení dopadnou, zároveň máte 
finanční závazky vůči zaměst-
nancům, platíte nájmy a tak dále.

Když je to tak složité a nejis-
té, proč to děláte?

Jsem sociální pracovník 
a v CIC se dělají sociální služby 
s vysokým nasazením, a i vzdělá-
vání a dobrovolnické aktivity 
jsou jim v tom rovnocenné. Mám 
tu čest pracovat s lidmi, které 
jejich obor zajímá, mají nadšení 
pro svou práci a celou organizaci 
to tím posouvá neustále dopře-
du – to mě těší. Přes různá úskalí 
máme možnost si řadu věcí dělat 
podle sebe, a to není málo.

A je něco, co vám naopak 
práci znesnadňuje?

Když pominu tancování na 
ledových krách ve financování 

organizace jsou to nepříjemnos-
ti, kdy na neziskovky útočí 
politici a směřují na nás negativ-
ní pozornost veřejnosti. Teď je tu 
velké riziko, zda vláda nenalije 
v příští pětiletce peníze z Evrop-
ského sociálního fondu doslova 
do betonu. To by bylo pro celý 
sektor sociálních služeb a vzdě-
lávání zdrcující.  

Jaký je váš osobní vztah 
k Praze 8?

Já pořádně poznávám „osmič-
ku“ až od té doby, co sem chodím 
do práce (2016). Kousek od 

městského úřadu chodím tréno-
vat, mám tu několik oblíbených 
míst, kde si rád zajdu na pivo. 
Žiju na sousední devítce a někdy 
jezdím do práce na kole podél 
Rokytky, přes Rohanský ostrov, 
stejně jako náš koordinátor 
dobrovolníků. Pevně doufám, že 
kromě nové zástavby tu bude 
dál dost parků a zeleně, že to 
bude příjemné místo k životu po 
všech stránkách. 

Jak CIC reaguje na aktuální 
epidemiologickou situaci?

V případě uzavření škol CIC 
zajistí pro děti cizinců doučová-
ní online. Již na jaře jsme vzhle-
dem k okolnostem nahradili 
prezenční skupinové doučování 
online formou. Praxe se osvědči-
la, a tak bychom postupovali 
obdobně v případě, že by se 
situace opakovala. Skupinové 
doučování v polovině března 
změnilo formát a všem dětem 
byly nabídnuty individuální 
videoschůzky (přes platformu 
jitsi, skype) s jedním dobrovolní-
kem (jedno dítě – jeden dobro-
volník), skupinové doučování se 
tedy stalo individuálním doučo-
váním. Zájemci tak měli pravi-
delnou dlouhodobou online 
podporu po celou dobu krizové-
ho stavu až do konce června. 
Některé děti, které byly dlouho-
době součástí skupinového 
doučování, o nabídku neměly 
zájem a zároveň se nám ozvali 
noví zájemci o podporu. Poptáv-
ku po individuálním doučování 
se nám díky velké pomoci 
a ochotě dobrovolníků podařilo 
uspokojit úplně. Každé dítě 
dostalo svého vlastního mento-
ra, který mu pomáhal s domácí 
přípravou do konce školního 
roku 2019/2020. (pp)

KAŽDÁ KVALITNÍ POMOC je výhodná 
jak pro cizince, tak pro naši společnost, 
míní Lukáš Wimmer. 

OBČANÉ SE MOHOU ZAPOJIT jako dobrovolníci a pomáhat cizincům individuálně.
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Kontakty ÚMČ Praha 8: 

Seniorská linka ÚMČ Praha 8 601 263 294

Odbor zdravotnictví a sociálních služeb 222 805 638, 
222 805 643, 
222 805 646

Odbor sociálních věcí 222 805 215, 
222 805 249, 
222 805 259

Odbor bezpečnosti a krizového řízení 222 805 373 

Tipy na zajištění obědů:

Rozvoz jídel Darvaš 474 692 072, 
731 322 904 

Tommy food 774 911 110

Almed 774 119 186

Tipy na zajištění nákupů:

Ekolandia 775 863 690

Košík.cz 226 220 500

Rohlík.cz 800 730 740

Tesco.cz 800 222 555

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8:

Pečovatelská služba 283 842 214, 
283 842 215

Denní stacionář 224 815 878

Gerontologické centrum:

Osobní asistence: 286 883 676

Možnost zvýhodněné dopravy seniorů:

Societa 778 007 858, 
608 948 100

Handicap – Transport 602 267 040

Hewer 216 216 444

Vážení spoluobčané, 
na základě zkušeností z jarní vlny epidemie koronaviru jsme pro 
vás připravili seznam užitečných kontaktů, které vám mohou 
pomoci zvládnout současné krizové období. Doufáme, že přede-
vším senioři tuto nabídku využijí. Při tvorbě seznamu jsme se 
inspirovali strukturou vašich dotazů, které přicházely v období 
první vlny. 

Na radnici Prahy 8 jsme obnovili důležitou infolinku pro seniory 
(601 263 294), kde vám ochotně poradí v nejrůznějších oblastech 
týkajících se koronaviru.

Přeji pevné zdraví i nervy.
Vladimíra Ludková,

místostarostka Prahy 8

Kontakty pro seniory
Zpracoval: Odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8

Informační linka pro dotazy spojené s Covid 19 1221

Informační linka Hygienické stanice HMP 227 272 065

Odběrová místa na vyšetření na Covid 19 v Praze 8: 

Nemocnice Na Bulovce (Budínova 2) 
pro osoby se žádankou i samoplátce

739 515 083

PREVEDIC medical (Poznaňská 34)
pro osoby se žádankou i samoplátce

270 003 130

CovidPoint - ČSAP, z.s. (Malého 3)
pro samoplátce

224 814 284

Zdravotnická linka Ministerstva zdravotnictví 224 972 222

Seniorská linka Život 90 800 157 157

Linka seniorů Elpida 800 200 007

Služby Ruky pro život stále 
častěji využívají osoby s poru-
chou autistického spektra, a to 
i ti, kteří díky svému chování 
náročnému na péči, vyžadují 
větší prostor a individuální 
podporu. Naší snahou bylo vždy 
reagovat na aktuální potřeby 
klientů a maximálně jim přizpů-
sobit prostředí. I po všech úpra-
vách se ukázalo, že objekt v Raj-
monově ulici nemůže velikostí 
svých prostor pokrýt potřeby 
klientů. Jsme proto velmi rádi, že 
nám vedení MČ Prahy 8 vyšlo 
vstříc a společnými silami se 
podařilo počátkem září 2020 
otevřít Denní stacionář ve 
vnitrobloku Taussigova. Rádi 
bychom se s vámi o naši radost 
z nových prostor podělili a osob-

ně vás už nyní provedli, protože 
však současná epidemiologická 
situace podobným akcím nepře-
je, pořídili jsme alespoň pár 
fotografií, abyste viděli, jak to 
v Denním stacionáři Taussigova 
vypadá. 

Jakožto poskytovatelé sociál-
ních služeb musíme nyní dodr-
žovat veškeré pokyny MPSV. 
Jakmile se situace uklidní, velmi 
rádi vás v našem objektu uvítá-
me. V případě, že byste měli 
zájem o získání více informací 
o našem fungování, cílové 
skupině apod., můžete se s dů-
věrou obrátit na vedoucí služby 
Olgu Dvořákovou (e-mail: olga.
dvorakova@rukaprozivot.cz, tel. 
č.: 739 963 629). 

Jitka Tauchmannová 

RUKA PRO ŽIVOT

Denní stacionář 
Taussigova

 nObecně prospěšnou společnost Ruka pro život řada z vás již 
dobře zná. V osmé městské části působí již více než 12 let. 
Objekt bývalého zdravotního střediska díky ní doslova roz-
kvetl. Zázemí zde našli spoluobčané s mentálním a kombino-
vaným postižením. V průběhu let došlo k výrazné proměně 
klientů a jejich potřeb. 

NECHYBÍ ani 
místnost sloužící 
jako dílna.

 DENNÍ 
STACIONÁŘ 
nabízí svým 
klientům velmi 
moderní interiér.
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Zdravotní a sociální péče – CAP

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pondělí
  9:30–12:00  Nordic Walking 

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

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

  11:30–12:45  Jóga –  
E. Bihelerová

Úterý
  8:00–8:50  Čchi-kung –  

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

M. Vilímová

Středa
  9:30–10:50  Zdravotní  

cvičení, terapie tancem –  
J. Matějková

  11:00–13:00  Kurzy společen-
ského tance – Ing. Sokol,  
E. Dlouhá

Čtvrtek
  Pravidelné turistické výlety 

– RNDr. Štulc. Informace 
v kanceláři CAP

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

Pátek
  10:00–11:00  Cvičení na 

židlích – I. Kostečková

TRÉNINK PAMĚTI, 
PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ 
AKTIVITY

Pondělí 2. a 16.11.
  14:00–16:00  Právní poraden-

ství pro objednané

Úterý 
  9:30–11:00  Dramaticko-reci-

tační kroužek – Z. Poková

Úterý 3. 11. 
  14:00  Ludwig van Beethoven 

– přednáší H. Kohoutová

Středa 
  13:00–16:00  Šachový kroužek 

Čtvrtek 12. 11. 
  13:00  přednáška: Bezpeč-

nost – SEBEOBRANA ANEB 
MÁTE PRÁVO SE BRÁNIT

Čtvrtek 26. 11. 
  13:00  přednáška: Bezpeč-

nost – PREVENCE POŽÁRŮ 
V DOMÁCNOSTI

ARTETERAPIE, 
VÝTVARNICTVÍ,  
RUČNÍ PRÁCE

Pondělí a pátek 
  9:00–12:00  Arteterapie –  

R. Svobodová

Pátek 13. 11. 
  8:30  Patchwork – Mgr. Kyselová

Pondělí 23. 11. 
  15:00  Věnce – J. Vávrová

POČÍTAČOVÉ KURZY 
A VOLNÝ PŘÍSTUP 
NA INTERNET

Pondělí 
  8:00–12:00; 13:00–15:30  pří-

stup na internet

Úterý 
  8:00–9:30; 13:00–14:30  pří-

stup na internet
  10:00–11:00  Školička PC kon  

zultace – Ing. Pázler 3. a 24. 11.

Středa 
  8:00–12:00  přístup na 

internet
  13:30–15:30  Školička PC 

– RNDr. Tomková

Čtvrtek 
  9:00–11:00  Školička PC 

konzultační metodou –  
Mgr. Černý. Objednání v kance-
láři CAP nutné

  13:00–15:00  Školička PC 
a internetu pro mírně pokroči-
lé – P. Smitková

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

www.sospraha8.cz

Program

Listo
pad

2020

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Burešova

Adresa Provozní doba Od – do Vedoucí

DPS Křižíkova 50 úterý a čtvrtek 14:00–17:00 Alena Tesařová

DPS Bulovka 10 pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 Alena Šoutová

DPS Burešova 12 při CAP pondělí a středa 13:30–16:00 Renata Šamšová

Taussigova 1172 – klub je trvale uzavřen

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

KLUBY SENIORŮ 
Info: www.sospraha8.cz
Tel: 283 842 214

Pátek
  8:00–12:00  přístup na 

internet

JAZYKOVÉ KURZY

Pondělí
  8:00–9:00  AJ pro zač. –  

F. Urban
  11:00–11:50  AJ Language 

Titbits – PhDr. Sukopová
  13:00–13:50 AJ  Repeating 

English – V. Machulková

Úterý 
  8:00–8:50  AJ pro zač. –  

F. Urban
  9:00–9:50  AJ mírně pokr. 

– Ing. Vondráček
  10:00–11:30  NJ mírně pokr. 

– J. Kříž
  10:10–11:00  AJ středně pokr. 

– Ing. Vondráček
  11:10–12:00  AJ mírně pokr. 

– Ing. Vondráček
  13:00–14:30  IJ začátečníci 

– J. Kříž
  13:30–15:00  Esperanto –  

V. Markant

Středa 
  8:30–9:20  AJ mírně pokr. 

– Ing. Soukupová
  9:00–11:00  ŠJ pro radost 

– Mgr. Michalcová
  9:50–10:45  AJ pokr. –  

M. Mizerová
  11:10–12:00  NJ pokr. –  

JUDr. Pudil

  11:15–12:30  AJ pokr. –  
Z. Mejstřík

  14:30–16:00  NJ konver. pro 
pokroč. – T. Zelinka

Čtvrtek 
  9:30–10:45  IJ mírně pokr. –  

J. Kříž
  10:00–10:50  AJ pokr. –  

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

– Ing. Soukupová
  11:10–12:00  AJ středně pokr. 

– Ing. Kolářová
  11:10–12:00  AJ Bible stories 

– Ing. Vondráček

Pátek 
  9:00–10:30  AJ American 

English – Mgr. Vašíčková

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

UPOZORNĚNÍ: 
V průběhu měsíce mohou 
nastat náhlé změny pro-
gramu v souvislosti s vý-
skytem koronaviru.

HLEDÁME DOBROVOL-
NÍKY - SENIORY,  
kteří chtějí nezištně po-
máhat druhým lidem. 
Jedná se o pomoc senio-
rům, kterým zdravotní 
stav neumožňuje navště-
vovat CAP. Rádi bychom 
jim zajistili kontakt s vrs-
tevníky formou doprovo-
du na procházku, povídá-
ní, hraní her či předčítání 
v domácím prostředí. 
Zájemci volejte na tel: 
283 881 848 (CAP Burešo-
va), nebo tel: 283 024 118 
(CAP Mazurská).
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Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů pro seniory
 Praha 8, Mazurská 484/2 tel.: 283 024 118 
email: cap@sospraha8.cz

www.sospraha8.cz

POHYBOVÉ AKTIVITY
Pondělí
  8:00–8:45  čchi-kung –  

(M. Dobrovská)
  9:10–10:00  čchi-kung –  

(RNDr. J. Pospíšilová)
  10:20–11:20  jóga – (J. Borská)
  12:50–15:15  stolní tenis

Úterý
  8:00–8:45  spinální cvičení: 

páteř – (M. Dobrovská)
  9:10–10:00  zdravotní cvičení 

– (J. Hrubá)
  9:00–12:00  nordic walking 

(sraz před CAP – S. Činátlová)
  10:20–11:00  zdravotní cviče-

ní na židlích – (Mgr. Z. Vévoda)
  11:20–12:40  jóga –  

(E. Bihelerová)
  13:00–15:00  stolní tenis 

– pokročilí

Středa
  8:00–8:45  zdravotní cvičení 

– (D. Kovaříková)
  9:10–9:50  zdrav. cvičení 

s pomůckami – (Mgr. Z. Vévoda)
  10:20–11:20  zdravotní cviče-

ní v CAP – (V. Formánková)
  11:45–13:00  jóga – (J. Borská)
  13:30–15:00  stolní tenis

Čtvrtek
  8:10–9:10  čchi-kung –  

(M. Vilímová)
  9:30–10:50  cvičení a terapie 

tancem – (J. Matějková)
  12:40–13:40  relaxační cvičení 

– (E. Parma)
  14:00–14:45  cvičení – veselé 

židle – (M. Dobrovská)

Pátek
  8:00–9:15  stolní tenis

  10:40–11:40  orientální tance 
– (H. Kurková)

  11:55–12:55  zdravotní cviče-
ní – (Z. Josková)

  13:15–14:00  zdrav. cvičení na 
židlích – (Mgr. Z. Vévoda)

TRÉNINK PAMĚTI, 
PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ 
AKTIVITY

Středa 4. a 18. 11  
  13:30–15:00  Bingo – spole-

čenská hra

Pondělí 9. 11. 
  13:30  přednáška – L. van 

Beethoven – (Kohoutová)

Středa 11. 11. 
  10:00–11:00  trénink paměti 

na PC – (Mgr. Z. Vévoda)

Středa 11. a 25. 11. 
  13:30–15:00  klubové setkání

Pondělí 12.11. 
  10:00  Sebeobrana aneb máte 

právo se bránit                                       

Středa 25. 11. 
  10:00–11:00 trénink paměti na 

PC – (Mgr. Z. Vévoda)

Čtvrtek 26. 11. 
  10:00  Prevence požárů 

v domácnosti 

ARTETERAPIE, 
VÝTVARNICTVÍ,  
RUČNÍ PRÁCE

Úterý 3. 11. 
  10:00  malování mandal –  

(D. Kovaříková)

Program

Listo
pad

2020

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

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

Čtvrtek 5. 11. 
  10:00  háčkování a pletení –  

(J. Novotná)

Pátek 6. 11. 
  11:00  malování akrylem –  

(A. Gaislerová) 

Úterý 10. 11. 
  10:00  korálky (CAP Mazur-

ská) – (Ing. B. Rošická)

Čtvrtek 19. 11. 
  10:00  háčkování a pletení –  

(J. Novotná)

Pátek 20. 11. 
  11:00  malování akrylem –  

(A. Gaislerová)

Čtvrtek 26. 11. 
  8:00  patchwork –  

(Mgr. S. Kyselová)

POČÍTAČOVÉ KURZY 
A VOLNÝ PŘÍSTUP 
NA INTERNET

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

internet

Úterý 
  8:45–9:35 kurz PC – mírně 

pokročilí – (Ing. B. Šmilauer)
  13:00–14:30 přístup na 

internet

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

internet

Středa 4. 11. a 18. 11. 
  9:00-9:50 PC – mírně pokr. 

– (Ing. V. Košťál)
  10:00-11:00 PC začátečníci 

– (Ing. V. Košťál)

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

internet

Pátek 6. 11. a 20. 11.  
  9:00–9:50 kurz PC –  

(J. Votrubová)
  10:00–10:50 kurz PC –  

(J. Votrubová)

JAZYKOVÉ KURZY
Pondělí 
  9:00–10:00  AJ – pokročilí 

– (Mgr. .M. Rexová)

Úterý 
  8:30–9:40  NJ konverzace 

– pokročilí – (L. Ulč)
  11:30–12:30  – mírně pokročilí 

– (E. Hyklová)
  13:00–14:00  – mírně pokročilí 

– (E. Hyklová)

Středa 
  8:15–9:30  AJ – pokročilí 

– (Mgr. E. Emmerová)
  10:00–10:50  FJ – mírně po-

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

– (M. Randyšová)

Čtvrtek 
  8:30–9:30  AJ – mírně pokroči-

lí – (Ing. H. Soukupová)
  13:50–14:45  AJ – pokročilí 

– (E. Parma)

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

LISTOPAD

ČT 10.0012

PÁ 19.0013

NE

PÁ 19.00

15

20

PO 19.00

19.00

16

SO 14 19.00

Veřejná generálka

Premiéra

Pronájem

Indigo Company,
host divadla

ÚT celý 
den17

ČT 19 celý 
den

ST 18 celý 
den

Pronájem

Pronájem

Pronájem

ČT 19.3012
VIŠŇOVÝ SAD

VIŠŇOVÝ SAD

TOVÁRNA NA ZÁZRAKY

VIŠŇOVÝ SAD

UMĚNÍ VRAŽDY

KRÁLOVA ŘEČ

FESTIVAL NĚMECKÉHO JAZYKA

FESTIVAL NĚMECKÉHO JAZYKA

FESTIVAL NĚMECKÉHO JAZYKA

MLČENÍ BOBŘÍKŮ
ST

ÚT

19.00

19.00

04
03

PO 19.0002

ST 19.0011
ÚT 19.0010
PO 19.0009
SO 19.0007
PÁ 19.0006

ČT 19.3005
ST 19.3004 Cabaret Calembour,

host divadla

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

DON JUAN
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

FUK!
BEZRUKÝ FRANTÍK
EDITH A MARLENE
294 STATEČNÝCH
BEZRUKÝ FRANTÍK

POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

TRIPTYCHON_DI_VOCE

SO 19.0021

PO 19.0023

ÚT 19.0024

Indigo Company,
host divadla

NE 11.0029

ST

SO 19.00

25

28
PÁ 19.00

20.00

27

PO 19.0030

Koncert

Indigo Company,
host divadla

SO 19.3021

PO 19.3023

DOKONALÁ SVATBA

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

FUK!

TŘI VETERÁNI

Lenka Filipová

294 STATEČNÝCH
LASKAVÉ BOHYNĚ

PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

JAK SBALIT ŽENU 2.0

KVIDOULE IV. Cabaret Calembour,
host divadla
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI

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

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

 ` 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, 283 881 375. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz

 `ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO 
POTRUBÍ A KANALIZACE, 
veškeré instalatérské práce, 
topenářské práce. Nepřetržitě! 
Rekonstrukce koupelen 
a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 `ELEKTRIKÁŘ opravy 
rekonstrukce revize zásuvky 
světla www.elektrikarerben.cz 
Tel.: 604 516 344

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

 `REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER, kompletní rekonstrukce 
bytů, www.rek-bachr.cz  
Tel.: 732 359 883

 `MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, 
stěrky a sádrokarton. Sezonní sle-
va 10 %. Volejte na t.: 603 432 476. 

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

 `RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů. 
Zahrady. T.: 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

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

 ` INSTALATÉR ŠVÁRA.  
Tel.: 728 324 916

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

 `ELEKTRIKÁŘ VESELÝ.  
Tel.: 602 881 859

 `ŘEMESLNÉ PRÁCE LEVNĚ: 
MALOVÁNÍ, INSTALATÉRSKÉ, 
ZEDNICKÉ aj. práce v domácnosti. 
Tel.: 602 835 102

 `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

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

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

SLUŽBY

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

 `VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU, 
SKLEP, DŮM. Volejte  
tel.: 608 884 148. Ceny dohodou.

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

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

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

 ` SERVIS PC pro Prahu 8 a 9.  
Tel.: 604 552 758

 `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

 `HODINOVÁ VNUČKA je služba, 
která nabízí seniorům pomoc 
s úklidem, doprovod k lékaři, 
naučení ovládání PC, mobilu, 
společné procházky, předčítání, 
záznam paměti, návštěva 
kulturních akcí. T: 606 740 390, 
www.hodinovavnucka.cz

placená inzerce

4 MINUTY 
NA METRO KOBYLISY

 WWW.NOVECHABRY.CZKlára, bydlí již 4 roky

,,Na metru i autobusu jsem hned. Nejsem tak odkázaná na auto, kdykoli se potřebuji 
dostat do centra.“

B

KOLAUDACE 
LÉTO 2021
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placená inzerceplacená inzerce placená inzerce

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

 `LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ 
- vyklidíme Váš dům, byt a jiné. 
Pracujeme levně, rychle, kvalitně 
– i o víkendu. Ceny dohodou. 
Roman. Tel.: 775 520 155

 `ZAHRADNICKÉ PRÁCE LEVNĚ: 
KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
A POSTŘIK stromů a keřů, 
stříhání keřů, sekání, údržba 
trávníků, odvoz odpadu atd.  
Tel.: 604 512 297

 `KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
STROMŮ A KEŘŮ VČ. ODVOZU. 
TEL: 604 512 297

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

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

 ` "ÚČETNICTVÍ A DANĚ  
Nabízím kompletní vedení 
účetnictví a zpracování daňových 
přiznání, www.uctop9.cz,  
tel. 776 180 650,  
info@uctop9.cz"

REALITY POPTÁVKA

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

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

 `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

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

 ` "MARKÉTA JISKROVÁ - 
CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ 
MAKLÉŘKA  
Specializace na prodej bytů, 
rodinných domů a pozemků. 
Zodpovědnost a profesionalita. 
Nadstandardní prodejní 
marketing. Tržní a jiné odhady 
nemovitostí. Poradenství.  
www.marketa-jiskrova.cz  
Tel.: 602 363 213"

REALITY PRONÁJEM

 `Hledám menší byt do 15 tisíc 
nebo větší do 20 tisíc jen pro 
2 osoby - pár. Ideálně dlouhodobě, 
lodžie výhodou, ale nemusí být, 
centrum do 30 minut. Zařízení na 
dohodě. RK nevolat. Děkuji.  
Tel.: 605 845 088

 `Pronájem kancelářského 
místa nebo celé kanceláře Ládví. 
Prostor je zařízený, přístup 24/7, 
4 min. pěšky od metra. Cena od 
2000 Kč. Tel.: 774 886 185

 `Pronajmu zař. 2+kk s lodžií, 
54m², výhled na Prahu, zdarma 
parking, sauna, fitnes a víř. vana. 
P8 u metra Ládví.  
Tel.: 737 679 671

NÁKUP – PRODEJ

 `Ořechy-králíky-slepice-med.  
Tel.: 723 266 481

Rezidence Jasmín je nový bytový komplex, 
který přirozeně propojuje ubytování a péči 
o seniory. Klienti si mohou dle svých přání 
a potřeb vybrat mezi pronájmem bytu v rám-
ci rezidenčního bydlení, nebo lůžkem s kom-
plexní péčí o seniory a nemocné v domově 
se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku 
bytů, každý čtvrtek v  Rezidenci Jasmín.
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím kon-
taktujte telefonicky nebo e-mailem. Jiný termín 
prohlídky je možný po individuální dohodě.

 +420 602 725 547
 +420 725 499 999
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín 
ulice Řešovská

181 00  Praha 8 – Bohnice

REZIDENČNÍ BYDLENÍ 
PRO SENIORY

Více informací na 

www.rezidencejasmin.cz 

IN20-259_Rezidence-Jasmin_inzerat_92x130_3.indd   1 09.09.20   10:54

 `DŘEVĚNÉ HRAČKY ČESKÉ 
VÝROBY ! Velký výběr nabízíme 
v naší prodejně Praha 8, 
Ořechová 5, tel.: 722 942 194 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

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

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

 `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 !

KRÁSA

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

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

ZDRAVÍ

 `Thajské masáže od rodilé 
Thajky. Jirapa, Veltruská 557/27 - 
Prosek. Tel.:  602 471 035,  
602 616 512, www.thai-jirapa.cz

 `MOKRÁ PEDIKÚRA NA 
PALMOVCE. Základní cena 
320 Kč (neděláme odlakování 
a lakování). Kde? Kadeřnictví 
a kosmetika.Novákových 12 
(vchod za rohem z ul.Heydukova). 
Objednávky tel.: 723 864 763,  
284 828 216

 `Masáže Marika Tomanová: 
reflexní, hloubkové a relaxační, 
lávové kameny, baňkování. 
Podlipného 14. Tel.: 705 114 184

VÝUKA – KURZY

 `VÝUKA ANGLIČTINY 
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ, 
www.angmat.cz

 `TRÉNINKY PLAVÁNÍ – plavco.cz

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, telefon: 777 038 000

 `Nabízíme přivýdělek pro 
důchodkyni. Práce asistentky na 
částečný úvazek v kanceláři na 
Praze 8, základní angličtina, 
počítač MS office, internet. Zájemci 
mohou zasílat CV na e-mail: 
VOSTAPENKO@SEZNAM.CZ

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968 

283 881 375

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

Bc. Sylva Plášková
Vám zajistí kompletní

účetní, daňové a
administrativní služby

plasy@seznam.cz
tel: 739053944

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A DANĚ
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Společenská rubrika

Únor 2020
Franc Oskar

Březen 2020
Gil Ambrioris

Krčil Martin

Duben 2020
Kozáková Alžběta

Rodriguez Martin

Šolcová Isabel

Vlková Sarah

Květen 2020
Čmiel Ondřej

Kačer Zikmund

Krištof Julius

Krištofová Klára

Červen 2020
Dvořák Kryštof

Kocián Lukáš

Kožárová Karin

Červenec 2020
� Burda Adam

� Hiruta Nao

Hubková Emílie

� Ježková Klára

Kohoutová Rosalie

Lekeš Karel

� Petrtýlová Natálie

� Vitíková Laura

Srpen 2020
� Bielesch Jakub

� Skružná Žofie

Šopová Beáta

Září 2020
� Kohoutek Filip

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

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

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

 Vážení spoluobčané, 
•  v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, 
kontaktujte na telefonních číslech 222 805 170 nebo 601 306 107, 
popřípadě na e-mailové adrese: osmicka@praha8.cz.

•  Fotografie a text zveřejňujeme jak v tištěné podobě časopisu 
Osmička, tak v elektronické verzi umístěné na webových 
stránkách www.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
Září 2020
Dne 18. 9. oslavili manželé  
Miloslava a Miroslav  
Holanovi 50 let společného  
života. Do dalších let jim hod-
ně zdraví a všeho dobrého 
přejí dcera Iva a syn Mirek 
s rodinami. 

Listopad 2020
Dne 23. listopadu se dožívá 
100 let paní Marie Šímová. 
Blahopřejeme a přejeme ještě 
hodně dalších let v pohodě. Za 
celou rodinu dcera Vlasta. 

Naše milá manželka, mamin-
ka, babička a prababička, paní 
HANA LOPRAISOVÁ, se doží-
vá dne 26. listopadu význam-
ného životního jubilea 85 let. 
Již deset let je ve velmi váž-
ném zdravotním stavu, přesto 
je velmi ráda mezi námi. Celá 
naše rodina jí přeje do dalších 

let hlavně hodně zdraví, spo-
kojenosti, štěstí a radosti mezi 
svými. Buď s námi ještě hod-
ně dlouho – to Ti přeje manžel 
Zdeněk, děti, vnoučata a nej-
mladší pravnoučata Natálka 
a Dominik.

Prosinec 2020
Naši zlatí rodiče Marie a Karel  
Pinkasovi oslaví 3. prosince  
zlatou svatbu. Hodně štěstí 
a pevné zdraví do dalších spo-
lečných let! Ivana a Honza 
s rodinami.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2020  www.praha8.cz 29

Servis

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY

Lokalita Území Datum Čas

Štěpničná (parkoviště) Libeň 2. 11. 13:00–17:00

Kašparovo náměstí – u školy Libeň 2. 11. 14:00–18:00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 3. 11. 13:00–17:00

Pernerova x Šaldova Karlín 3. 11. 14:00–18:00

Drahorádova Strížkov 4. 11. 13:00–17:00

Janečkova Kobylisy 4. 11. 13:00–17:00

U Draháně 163/9 Bohnice 4. 11. 14:00–18:00

Braunerova x Konšelská Libeň 4. 11. 15:00–19:00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 5. 11. 13:00–17:00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 5. 11. 13:00–17:00

Pivovarnická x Na Rokytce Libeň 5. 11. 14:00–18:00

Mazurská (u trafostanice) Troja 6. 11. 13:00–17:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 6. 11. 13:00–17:00

U Pekařky Libeň 6. 11. 14:00–18:00

Písečná x Na Šutce Čimice 6. 11. 15:00–19:00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 7. 11. 8:00–12:00

Burešova Kobylisy 7. 11. 9:00–13:00

Pod Vodárenskou věží  
(východní konec)

Libeň 10. 11. 14:00–18:00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 11. 11. 13:00–17:00

Kubišova x Gabčíkova Libeň 11. 11. 13:00–17:00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 12. 11. 13:00–17:00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 12. 11. 14:00–18:00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 12. 11. 15:00–19:00

Uzavřená Kobylisy 13. 11. 13:00–17:00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 13. 11. 14:00–18:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 14. 11. 8:00–12:00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 14. 11. 8:00–12:00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 14. 11. 9:00–13:00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 16. 11. 13:00–17:01

Pivovarnická (proti domu č. 7) Libeň 16. 11. 14:00–18:00

Prosecká x Františka Kadlece Libeň 17. 11. 13:00–17:00

Podhajská pole Čimice 17. 11. 13:00–17:00

Libišská (parkoviště) Kobylisy 18. 11. 13:00–17:00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 18. 11. 13:00–17:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 18. 11. 14:00–18:00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou  
a Valčíkovou)

Libeň 19. 11. 13:00–17:00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 19. 11. 14:00–18:00

Lindavská Bohnice 20. 11. 13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 20. 11. 13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 20. 11. 14:00–18:00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 21. 11. 8:00–12:00

Kurkova (parkoviště) Kobylisy 21. 11. 9:00–13:00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 23. 11. 13:00–17:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 23. 11. 14:00–18:00

Lokalita Území Datum Čas

Kubišova x S. K. Neumanna Libeň 25. 11. 13:00–17:00

Hlivická 10 Bohnice 25. 11. 13:00–17:00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 25. 11. 14:00–18:00

Zhořelecká  – parkoviště u Alberta Bohnice 26. 11. 13:00–17:00

Mlazická Čimice 26. 11. 13:00–17:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 
(parkoviště)

Karlín 26. 11. 14:00–18:00

Přemyšlenská x Služská Libeň 27. 11. 13:00–17:00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 27. 11. 13:00–17:00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 27. 11. 15:00–19:00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 28. 11. 8:00–12:00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 28. 11. 8:00–12:00

Pod Vodárenskou věží x Nad 
Mazankou

Libeň 28. 11. 9:00–13:00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 28. 11. 10:00–14:00

Nad Popelářkou x Nad Strání Troja 30. 11. 13:00–17:00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 30. 11. 13:00–17:00

Na Vartě Libeň 30. 11. 14:00–18:00

Lokalita Území Datum Čas

Na Bendovce x Nad Pentlovkou Bohnice 1. 11. 9:00–12:00

Na Pěšinách x Na Stírce Kobylisy 1. 11. 13:00–16:00

Na Truhlářce x Valčíkova Libeň 5. 11. 15:00–19:00

Modřínova x Javorová Kobylisy 7. 11. 8:00–12:00

Fořtova x Okořská Čimice 8. 11. 9:00–12:00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 8. 11. 13:00–16:00

Kandertova západní konec Libeň 9. 11. 14:00–18:00

Pernerova x Sovova Karlín 11. 11. 14:00–18:00

Nad Popelářkou Troja 12. 11. 13:00–17:00

Do Údolí x Libeňská Čimice 13. 11. 13:00–17:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna Libeň 15. 11. 9:00–12:00

Turská x K Větrolamu Čimice 15. 11. 13:00–16:00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 17. 11. 14:00–18:00

U Pekařky x Pod Bání Libeň 19. 11. 13:00–17:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň 21. 11. 8:00–12:00

Přádova x Nad Hercovkou Libeň 22. 11. 9:00–12:00

U Drahaně 163/9 Bohnice 22. 11. 13:00–16:00

Sopotská x Bydhošťská Bohnice 24. 11. 14:00–18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 25. 11. 15:00–19:00

Na Hranicích x Kočova Bohnice 26. 11. 15:00–19:00

Fořtova x Do Údolí Čimice 27. 11. 14:00–18:00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 28. 11. 9:00–12:00

Pod Vodárenskou věží x Nad 
Mazankou

Libeň 28. 11. 13:00–16:00

K Haltýři x Velká skála Troja 29. 11. 9:00–12:00

Brandýská x Ke Hřišti Čimice 29. 11. 13:00–16:00

Havlínova x Klíčanská Kobylisy 30. 11. 15:00–19:00
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Inzerce

placená inzerce
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU  
(LEHKÉ)

V tajence najdete dokončení jednoho z citátů dramatika, 
prozaika, básníka a esejisty irského původu Oscara Wilda, 
od jehož úmrtí koncem listopadu uplyne 120. let. 
Mám velmi jednoduchý vkus...

Správné znění tajenky z říjnového čísla, citát českého 
filmového a divadelního herce, dramatika a scénáristy 
Jana Wericha:
„Přátelství je součást lidského štěstí.“
Výherci, kteří získávají po dvou vstupenkách na 
představení Divadla Pod Palmovkou, jsou:
Fialová Marie, Karlín
Zdeněk Hošek, Kobylisy
Ondřej Dittrich, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla nám 
zašlete nejpozději do 9. listopadu 2020 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.

vylosovaní výherci obdrží 
knihu Jana Jungmanna: 

Libeň – zmizelý svět.
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Inzerce

Doprovodný program se bude řídit aktuálními 
krizovými opatřeními vlády a mimořádnými 

opatřeními ministerstva zdravotnictví. 
Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, 

která může být zveřejněna.

www.praha8.cz

5 vánočních stromů
rozsvítí

Karlínské náměstí  
23. 11.

v 17 hodin

Elsnicovo náměstí 
24. 11.

v 17 hodin

před KD Krakov   
26. 11.

v 17 hodin

před KD Ládví 
25. 11.

v 17 hodin

hřiště 
ZŠ Glowackého   

27. 11.
v 17 hodin

Městská část Praha 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

pořádá 

Cyklus zámeckých koncertů 

OPERETA GALA
SLAVNÉ OPERETNÍ ÁRIE A DUETY

Michaela Rózsa Růžičková – soprán
Luboš Skala – baryton
Stanislav Gallin – klavír

úterý  10. 11.  2020 
od 19:00 hodin

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

Rezervace míst 
tel.: 222 805 104 

606 613 390

Konání koncertu se bude řídit aktuálními krizovými opatřeními vlády 
a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.  

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

Informace: vladislava.wildtova@praha8.cz nebo 606 613 390, 222 805 104 
Předprodej vstupenek: od 10. 11. 2020 před každým koncertem 18:00–18:30 hod. v I. patře, předsálí  

a každé pondělí 9:00–11:30 a středa 13:00–15:00 hod. v přízemí, kancelář č. 39, paní Wildtová, nebo po telefonické domluvě

Libeňský zámek ⁄ obřadní síň
Zenklova 35 ⁄ Praha 8 ⁄ Libeň

ADVENTNÍ KONCERTY

I. adventní koncert  ⁄ úterý ⁄ 24. 11. 19:00
Kubelík kvartet 

host Robert Pacourek – klarinet
Jan Marek – 1. housle

Dana Truplová – 2. housle
Karolína Strašilová – viola
Tomáš Strašil – violoncello

Vstupné: 50 Kč

III. adventní koncert  ⁄ úterý  ⁄ 8. 12. 19:00
Lucie Silkenová – soprán

Jan Musil – zpěv
Jan Rezek – violoncello

Jan Dušek – klavír
Zazní skladby autorů W. A. Mozart, C. Franck, J. S. Bach. 

a směs vánočních koled
Vstupné: 50 Kč

II. adventní koncert  ⁄ úterý  ⁄ 1. 12. 19:00
Věra Likérová – soprán

Komorní soubor Atlantis collegium
Jitka Jiříčková – housle

Jan Sládeček  – violoncello
Vítězslav Podrazil – cemballo

Zazní hudba barokních mistrů.
Vstupné: 50 Kč

IV. adventní koncert  ⁄ středa  ⁄ 16. 12. 19:00
Jaroslav Svěcený – housle

Ladislav Horák – akordeon
Vstupné: 150 Kč

Konání koncertu se bude řídit aktuálními krizovými opatřeními vlády 
a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. 

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

Městská část
Praha 8


