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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Najdete nás na
www.vase8.cz

Osmička už betonárku nechce!
Magistrát i Metrostav se ale brání
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Zrušení betonárky na Rohanském os-
trově, která tam stojí přes padesát let,
má na Praze 8 podporu napříč celým

politickým spektrem. „V takto progresivně
se rozvíjejícím území už betonárka nemá
prostor. Je tam velmi rychle vznikající obyt -

ná část, kde budou tisíce bytů, společně s od-
počinkovou zónou, a samotná funkce beto-
nárky už zde není vhodná,“ myslí si jeden
ze zastupitelů Prahy 8 i hlavního města Ra-
domír Nepil (ANO). Lidé ji podle něj vnímají
negativně.

INZERCE V8-0208

Zvířený prach, hluk a zvýšené emise. Na to si stěžují
obyvatelé Prahy 8 kvůli provozu betonárky na Rohanském
ostrově. Každý den z ní vyjíždějí zaprášená auta s dodávkami
betonu na staveniště po celé Praze. Zastupitelé Prahy 8 do
modernizujícího se Karlína už ale betonárku nechtějí. Ta se
brání, že ji rozvíjející se čtvrť naopak potřebuje. A podporu
má i z magistrátu, kterému rušení betonárky nedává smysl.

Na prosincovém zastupitelstvu se proto
Osmička rozhodla, že betonárka na Rohan-
ský ostrov už nepatří a vyzvala magistrát,
aby pro TBG Metrostav, který ji provozuje,
nečinil žádné kroky, které by vedly k prodlu-
žování stavebního povolení, aby neprodlužo-
val období pro dočasnou stavbu ani neprod-
lužoval nájemní smlouvy na pozemky, kde se
betonárka a související stavby nachází. Tím
podle radního Prahy 8 Tomáše Slabihoudka
městská část vyčerpala své možnosti a je pou -
ze na magistrátu, co bude dál. „Naše před-
stava je, aby betonárka a další související do-
časné stavby byly odstraněny do konce ro ku
2021,“ přeje si Slabihoudek.

Umístění betonárky na Rohanském os-
trově ale podle jejího ředitele Jakuba Šimáčka



Thámova 289,  
Karlín - Praha 8

Prostě z jiného těsta.

Prostě
přiletí

čerstvá!

Rozvoz objednávejte  
na 360pizza.com
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Během února začne stavba na cyklo stez -
ce A2 spojující Karlín s Libní na Ro-
hanském ostrově. Vymění se nevhodný

mlatový povrch za asfaltový, dojde ta ké k roz-
šíření komunikace a doplnění osvětlení.

„Mám velkou radost, že se nám podařilo
ko nečně získat stavební povolení a tato dů-
ležitá cyklostezka může dostat nový povrch.
Jedná se o úsek mezi Libeňským mostem
a uli cí Šaldova,“ řekl radní Pra hy 8 pro dopra -
vu Tomáš Slabihoudek.

Cyklostezka A2 je hlavní cyklotrasou ve-
doucí po pravém břehu Vltavy, která propo-
juje centrum s okrajem města. „Je to dobrá
zpráva nejen pro všechny cyklisty, ale také
pro všech ny ostatní, kteří zde chodí pěš ky
nebo běhají. Na zpevněném povrchu se pro-
jedou i bruslaři,“ uvedl Martin Jedlička, před-
seda ko  mise pro dopravu.

Podle radního Slabihoudka kromě nového
asfaltu bude doplněno také veřejné osvětlení,
což ještě více rozšíří možnosti využití.
V rámci stavby na bezmotorové komunikaci
A2 na Rohanském ostrově dojde k omezení
provozu na několik týdnů. Cyklisté mohou
počítat s objízdnou trasou, Rohanský ostrov
zůstává tedy pro bezmotorovou dopravu i na-
dále průjezdný.

Stavba začne 9. února a potrvá zhruba do
konce dubna, termín se ale může posunout
v závislosti na klimatických podmínkách. Cí-
lem je dokončit stavbu ještě před hlavní cyk-
listickou sezonou, aby bylo omezení cyklistů
i chodců co nejmenší. Městská část připra-
vuje výměnu povrchu i ve zbylé části této cy-
klostezky na Rohanském ostrově v navazu-
jícím úseku až k Negrelliho viaduktu, která
je v současné době v projektové přípravě.

Cyklostezka dostane
nový asfaltový povrch

Koncert pro radost
zazní z KD Ládví

On-line živý přenos koncertu toho
nejlepšího z repertoáru amatér-
ského smíšeného pěveckého sou-

boru Joyful se uskuteční v úterý
23. února od 19.00 hodin z Kulturního
domu Ládví. Přístup na vysílání koncertu
bude z www.praha8.cz. Joyful doslova
znamená „radosti plný“. Tato pěvecká
skupina vznikla na Valentýna roku 2016.
Kromě umělecké vedoucí Katchaby není
nikdo další profesionálním zpěvákem. Re-
pertoár souboru se skládá zejména z po-
pulárních písní.

Karlínský masopust
se musí uskromnit

Tradiční Karlínský masopust bude
mít letos jinou podobu, než na kte-
rou jste zvyklí z minulých let.

Vládní nařízení jsou neúprosná a situace
nelehká. Organizátoři akce se ale ne-
vzdali a připravili několik masopustních
aktivit, které vyhovují i přísným protiepi-
demickým opatřením. Karlínské Spek-
trum připravilo dobrodružnou hru, Pá-
trání po masopustních postavách, kterou
si zájemci mohou zahrát do 16. úno ra.
Na trase mezi Libeňským zámečkem
a Karlínským náměstím na ně bude čekat
osmnáct stanovišť. Potřebovat budou
chytrý telefon a data na přečtení QR
kódů.

Fyzioterapie pro ženy
❖ samovolný únik moči
❖ rekondice po porodu
❖ sestup pánevních orgánů
❖ bolestivé jizvy
❖ fyzioterapie při funkční neplodnosti podle Ludmily Mojžíšové
❖ komplexní fyzioterapie pánevního dna

Objednání a informace:

www.ginnova.cz
tel.: 776 30 30 46,

mail: info@ginnova.cz  

Adresa:

Lékařský dům Palmovka,
G-Innova s.r.o., 5. patro,
Zenklova 340/22, Praha 8

Metro Palmovka,

výstup Zenklova ulice
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ušetřilo až čtvrt milionů jízd nákladních aut
s betonem po Praze. „To jsou miliony ušetře-
ných městských kilometrů,“ tvrdí Šimáček.
„A nejen městských. Kamenivo pro beton se
dopravuje z regionů na sever od Prahy, z pí-
skoven a lomů okolo řek Labe a Vltavy. Díky
lodní dopravě, kterou pro zásobování beto-
náren využíváme, tak byly o miliony kilome-
trů ušetřeny i silnice mnoha obcí Středoče-
ského kraje,“ vysvětlil Našemu REGIONU.
Lodní doprava má podle něj dlouhodobě ze-
lenou i v jiných evropských městech. „V Paříži
je přímo ve městě na břehu Seiny devět be-
tonáren, v Bruselu, který je menší a méně
lidnatý než Praha, se dopravuje desetkrát
více surovin po řece než v našem hlavním
městě,“ řekl Šimáček. Vzhledem k tomu, že
se Rohanský ostrov teprve teď začíná rozvíjet
a bude ještě nějakých deset až patnáct let
staveniště, míní, že bude naopak nejlepší mít
betonárku přímo na ostrově. „Chápeme, že
do budoucna se plánuje využití pozemků be-
tonárny pro volnočasové účely obyvatel, nic-
méně i tento projekt se teprve připravuje a je
vhodné, aby betonárna ještě několik let po-
máhala snižovat množství nákladních auto-

mobilů v pražských ulicích,“ argumentoval
její ředitel.

Společnosti se proti Osmičce zastal i ma-
gistrát. „Nedává smysl rušit betonárku, když
v oblasti největší investice teprve začnou.

Osmička už betonárku nechce!
Magistrát i Metrostav se ale brání

dokončení za strany 1

causa

Betonárna Libeň (Troja) s lodním zásobováním a podzemním kolektorem pro transport
kameniva od řeky do areálu betonárny.

Betonárna Rohanský ostrov – lodní zásobování kamenivem, rozvojová lokalita.

Všechen materiál, který dojede po vodě, by
musel jet po pražských silnicích,“ myslí si
rad  ní hlavního města pro dopravu Adam
Scheinherr (Praha sobě). Betonárka má po -
dle něj strategickou pozici u vody a toho by
se mělo využít.

Polovina Stromovky
Do konečného rozhodnutí o osudu beto-

nárky promluví i výsledek mezinárodní sou-
těže, kterou letos vypíše Institut plánování
a rozvoje hlavního města Prahy. V ní se určí
koncepce rozvoje Rohanského ostrova a po -
dle ní se bude následně celé území revita -
lizovat. Už teď se počítá například s metro-
politním přírodním parkem o rozloze
56 hek tarů, což je zhruba polovina Stromov -
ky, táhnoucím se od Karlína po Libeň. V me-
andru řeky Vltavy se zachová tamní „divo-
čina“ a většina oblastí bude po revitalizaci
sloužit volnočasovým aktivitám.

Součástí proměny oblasti je i nové rameno
Vltavy, které je již dlouhodobě zanesené
v Územním plánu hlavního města jako sou-
část protipovodňové ochrany. Nový průtoční
kanál vznikne odkopáním několika metrů ze-
miny s cílem snížit hladinu Vltavy při povod-
ních a hlavně zpomalit proud řeky. Pro revi-
talizaci Rohanského ostrova je důležitá
rovněž rekonstrukce stávajícího Libeňského
mostu (o problémech kolem rekonstrukce
jsme psali ve Vaše 7 11/2020) a výstavba no-
vého inundačního neboli záplavového mostu.
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● Jak řešíte rozpočtové prob-
lémy spojené s výpadkem pří-
jmů způsobených covidem i da-
ňovými změnami? 

Covid ovlivnil dění v celé spo-
lečnosti, nevyjímaje tím Prahu 8.
Covid měl samozřejmě obrovský
dopad na místní podnikatele, na
vzdělání dětí. Vydaly se desítky
milionů (nákup dezinfekce,
ochran ných prostředků, propad
příjmů z pronájmu majetku a vý-
padek poplatků). Vzhledem k ne-
jistotě spojené s oče kávanými fi-
nančními problémy v Praze jsem
spíše obezřetný a budu prosazo-
vat šetření. Doufám, že tento rok
už bude díky očkování lepší než
ten loňský.
●Budete muset zrušit, omezit
či odložit některé investiční ak -
 ce či podporu veřejného životu
v městské části?

V tuto chvíli nemáme ještě
schválený rozpočet, ten bude za-
stupitelstvo schvalovat v březnu,
tak fungujeme v rozpočtovém
provizoriu. Žádné megaloman-
ské projekty v letošním roce ne-
chystáme. Z významných výročí,
která si letos chceme připome-
nout, je to mimo jiné i 120 let
od připojení Libně ku Praze
(20. 9. 1901) a 125 let založení
FK Me teor VIII (2. 3. 1896). Li-
beň byla na základě zemského
zákona připojena k Praze jako

její osmá čtvrť, proto jsme do-
dnes Praha 8 a Me teor VIII je šes -
tým nejstarším dodnes existují-
cím českým klubem.  
● Co je největším problémem
vaší čtvrti?

Viditelnou přítomnost stráž -
níků a policistů v problémových
lokalitách považuji za klíčovou
formu prevence a zlepšení bez-
pečnostní situace. Proto jsem
loni odeslal pražskému primáto-
rovi a řediteli pražské městské
policie žádost o navýšení počtu
strážníků ve vybraných lokali-
tách Prahy 8. Reagoval jsem tím
na zvyšující se počty stížností na
bezpečnostní situaci v okolí sta-
nic metra Florenc, Ládví, Koby-
lisy a Palmovka. Problémem,
z kterého mě bolí srdce, je cen-
trum No vá Palmovka, tedy pro-
jekt nové radnice městské části
Praha 8. Objekt se ale bohužel
nedostavěl a teď to tam vypadá
spíše jako místo duchů. Zasta-
vení stavby v minulém volebním
období byla obrovská chyba bý-
valého vedení. Z analýzy, kterou
si městská část Praha 8 nechala
zpracovat, vyšly dvě nejvhodněj -
ší varianty, jak dál nakládat s tím -
to objektem. Buď prodej anebo
koncese, tzn. dostavět to s pomo -
cí soukromého investora, který
by to potom provozoval a Praze 8
by objekt na určenou dobu zůstal

ve vlastnictví. K těmto dvě ma
nejvhodnějším variantám přibyla
v návaznosti na aktuální události
ještě jedna varianta, a to odsvě-
ření budovy včetně přilehlých po-
zemků. Znamenalo by to, že bu-
dova i s pozemky by se převedla
za úplatu na hlavní měs to Prahu.
● Vaše priorita pro letošní
rok? 

Náš rozpočet je nastaven ús -
por ně, přesto za naprosto ne-
zbytné považuji neomezování
služeb pro občany. Máme za se-
bou rok, na který nezapomene -
me, rok, ve kterém se ukázalo,
jak vlastně křehký je náš před
pandemií zdánlivě neotřesitelný
svět. A už víme, že v takových
chvílích funguje jediné: umět si
vzájemně pomoci, držet spolu
a překonávat společně všechny
překážky. Proto jsem hrdý na své
spoluobčany, kteří dokázali a do-
káží držet spolu v době bezpre-
cedentní krize. Věřím, že v tom
budeme společně pokračovat, ač
naprosto chápu, jak otravné toto
období je. Už však vidíme světlo
na konci toho předlouhého tu-
nelu.
● Jak jste spokojeni s postu-
pem očkování občanů vaší čtvr -
ti proti covidu?

Začátek očkovací operace v na -
ší zemi těžce zklamal. Nejenže je
málo vakcín, ale absentuje sy-

stém, celá akce zatím probíhá
chaoticky. Praha 8 zřídila několik
linek, na kterých naše dámy obě-
tavě pomáhají senio rům s regis-
trací k očkování, sami máme už
více než dva týdny připravené oč-
kovací místo v Gerontocentru,
ale v době psaní tohoto článku
(2. 2. pozn. aut.) nemáme to po-
třebné razítko. Přesto se snažím
věřit, že přes všechny problémy,
které podobná obří logistická
akce přináší, dokáže náš stát ce-
lou operaci co nejrychleji usku-
tečnit a vrátíme se po více než
roce k nějakému normálnímu ži-
votu. Musíme začít s obnovou po
pandemii, děti se musí zase stan-
dardně vzdělávat, začneme zase
chodit do divadel a kin, potkávat
se, diskutovat, sportovat….

Starosta Ondřej Gros:
Potřebujeme víc policistů

Přijmeme inzertního manažera
prodej inzerce v lokalitě Prahy 8 ● vytváření

obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském

kolektivu ● nadstandardní výdělek

Více informací na: a11.cz/kariera
nebo na tel.: 725 729 877

Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA,
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

INZERCE V8-0203 INZERCE V8-0204

5? 5 otázek pro...

Ondřej Gros (ODS).
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Nedaleko metra Palmovka na Praze 8 jsme se
ptali náhodných chodců, co se jim na jejich
čtvrti líbí a co naopak nelíbí. Propadly zaned-
bané objekty nebo bezdomovci, vedou parky
a přístupné obchody.

Je to tu neutěšené a špinavé, ale snad se to sune
někam dopředu. Myslím, že proti ostatním čtvr-
tím to tu nijak nevystupuje nahoru. Pražský hrad
tu není, je to docela běžná čtvrť. Na druhou
stranu to zase není Jižák. Je tu nějaký park, ale
upřímně ten park, který tady je kolem Rokytky, je
docela úzký a kopcovitý. Optimální by bylo, kdyby
byl o něco větší, a kdyby ta Rokytka byla přístupnější. Je tu občas
špína a lezou tady „vandráci“. Nijak to tu nevystupuje nad, ale ani
pod průměr. Jan Novák, zhruba 30, pracuje v IT

Štve mě, proč se nedodělala tam nahoře ta nová
radnice. Tam už je to takových let nedostavěné
a nic. To je možná už deset let. A to samé Palác
Svět. To je snad už od roku devadesát. Tak to ne-
chápu, proč v tom Praha 8 něco nedělá. A jinak

tady staví takovýhle strašidlo (novostavba v Zen-
klově ulici). Co to bude? To se sem přece vůbec ne-

hodí. Kazí tady starou Libeň, jaká bývala. Já tu bydlím odjakživa,
jsem libeňský rodák. Líbí se mi, co tu zachovali – sokolovna, zámeček,
opravili mostek přes Rokytku, který byl v dezolátním stavu. Něco se
povedlo, ale něco holt ne – co mám na to říct?

Jaroslava Brunclíková, 85 let, důchodkyně

Policie by tu měla dělat lépe svojí práci. Třeba na
Bulovce, tam chodí ty metaďáci (závislí na meta-
donu) a policajtům je jedno, že si to tam střílej.
Já to tam pak mlátím, mně je to jedno, že mám
pak pořád nějaké problémy. Ale to by chtě lo řešit.
Do toho parku pak chodí můj syn a chodím tam
i já se psem a sbírám tam ty buchny (injekční stří-
kačky), to se mi nelíbí. To bych chtěl změnit!

Anonym, tatínek se synem, věk zhruba 30 let

Štve mě, že to není všechno dostavěné – ten barák
tam nahoře, potom tady toho Itala že už dávno
nevyhodili a ten dům nedodělají. Já jsem tady
odmala, od svých šesti let. Líbí se mi tu, že jsou
tady všechny krámy, že je tady ten velký park,

ale vadí mi, že zastavují volná prostranství. Mys-
lím, že by tu mělo být víc parků.

Anna Knoblochová, 70 let, pomocná režisérka v České televizi

Je to tady v pohodě. Akorát někdy večer to tu bejvá
hodně divoký. Lidi, který se scházejí třeba kolem
metra, ale to je asi i jinde. Líbí se mi tu.

Michal, 24 let, bedňák

Je tu strašně drahý nájem, takže se budeme příští
týden stěhovat. Ale jinak je to tady moc hezké,
všude je blízko, jsou tu obchody i parky. Škoda,
že musíme pryč.

Monika, 29 let, na mateřské dovolené
(pomocná kuchařka)

Vadí mi bezdomovci kolem Palmovky. To je
strašné. Ale jinak tu jsou moc hezká místa, Praha
8 je moc hezká čtvrť.

Xénie Fadějeva, 31 let,
na mateřské dovolené (chemička)

Co se vám líbí,
a co vás naopak štve v Praze 8?
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Co se vám líbí, a co vás štve na osmé městské části
Diskutujte na webu nasregion.cz/p8-libisenam
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●Restauraci Góvinda na Palmovce vedete
deset let. Jak se na jejím provozu projevila
současná vládní omezení?

Všichni jsme se museli nějak přizpůsobit,
těžko vymyslíte lepší teambuilding. Všechen
personál se snaží na maximum, aby restau-
race přežila, jsou fakt výborní. K mé práci
přibyl rozvoz jídel, na ten se teď snažíme za-
měřit, takže na manažment je čas až po roz-
vozech nebo někdy i při rozvozech, to se teď
nedá nic dělat. Příští rok bude restaurace sla-
vit třicet let, někteří z nás tu děláme více jak
deset let, už je z toho rodinná záležitost, tu
třicítku musíme dát.
● O kolik procent vám poklesly tržby?

Máme zhruba o třetinu, někdy až o polo-
vinu méně zákazníků a tomu odpovídají
i tržby. Pro někoho, kdo má tak malou marži
jako my, je to likvidační. Do toho vám třeba
ještě zdraží elektřinu, a člověku nezbývá než
taky zdražit, což je v téhle době riskantní,
ale neobejdeme se bez toho, taky nás to čeká.
Bohužel jsou i restaurace, podniky a živnosti,
které jsou na tom i hůře nežli my.
● Myslíte, že to vaše restaurace přežije?

Pokud budeme dostávat dotace v režimu,
v jakém je to nastaveno teď, tak to můžeme
přežít. A hlavně díky podpoře zákazníků. Ale
třeba teď jsem zaznamenal, že i když nám
slíbili pomoc, tak šla mnohem déle, než po
první vlně. Pak už to začíná být zajímavé
a člověk neví, co bude, jestli dotace přijdou,
nebo ne. Prostředky se krátí. Vláda nám po-
máhá, ty peníze chodí, jen ta prodleva, to ne-
bylo úplně ono. Ale myslím si, že to přeži-
jeme, zatím to tak vypadá.
● Jak vám pomáhají vaši zákazníci?

Jsou skvělí. Ukázalo se, že máme hromadu
skalních zákazníků, kteří nemají problém si
v zimě, dešti, sněhu nebo mrazech dojít ke
dveřím a koupit si porci jídla. A projevilo se
to i na rozvozech. Po druhé vlně dokonce za-
znamenávám, že nám pomáhají třeba i tím,

že nám dávají větší dýška, to nám dodává in-
spiraci a chuť pokračovat v tomhle „přeží-
vání“ dál. Obecně, co jsem se bavil s lidmi
z branže, tak podporu lidí cítí. Když mají lidi
tu svojí restauraci rádi, tak chtějí pomoc
a opravdu pomáhají hodně. Bez našich věr-
ných zákazníků bychom to nepřežili. Hodně
to s námi prožívají a ptají se, jak to jde a jak
to zvládáme.
● Co byste udělal na místě vlády vy? Co
byste jí poradil?

Dejme tomu, že by si nechali poradit. Za
mě by mělo dojít k tomu, že omezení pro ta
určitá odvětví, která chtějí limitovat, a pak
jim třeba pomáhat, by měl mít na starosti
někdo, kdo tomu opravdu rozumí, a to ne jen
teoreticky, ale i prakticky. Když to začalo, tak
bylo strašně zřejmé, že to dělá někdo, kdo
tím nežije, nepohybuje se v tom prostředí,
nemá s tím přímou zkušenost a podobně. Ti
lidé mají teoretické vzdělaní a statistiky, ale
zřejmě netuší, jak to chodí v opravdovém
světě. A podle toho vypadají i ta různá naří-
zení, která se buď míjejí účinkem, nebo jsou
dokonce pro některé živnostníky a podnika-
tele likvidační. A nebo se najdou i tací, kteří
na tom vydělají, protože je vládní nařízení
oproti ostatním zvýhodňují. To škodí všem
a nakonec i té vládě. Je vidět, že se nějak
snaží, ale nakonec musí neustále něco měnit,
většinou hned potom, co ta usnesení narazí
na tvrdou realitu. Takže moje rada by byla,
aby se ty věci konzultovaly s někým, kdo
v tom oboru stále podniká, a to jak s velkými,
tak, a to pře devším, i s malými podniky, živ-
nostníky.
● Máte nějaký záložní plán, co budete dě-
lat, když budou přicházet další a další vlny,
a normální provoz bude v nedohlednu?

Záložní plán vznikal už v té první vlně, kdy
měl člověk v hlavě nejrůznější nápady. Nevě-
děli jsme, co bude, a jestli dostaneme nějakou
podporu, takže jsme si říkali, proč se starat

o zavřenou restauraci. Záložní plán byl, že
opouštíme prostor a fungují jen rozvozy. Tedy
že bychom si někde pronajali kuchyň a jídlo
jenom rozváželi.
● V čem je vaše restaurace výjimečná?

Určitě tím, že jsme vegetariánská restau-
race. A není úplně běžné, aby restaurace
stála na nějaké filozofii, což v našem případě
je, protože ta naše je napojená na hnutí Haré
Krišna v Čechách a specificky na farmu Kriš-
nův dvůr u Benešova. Za tím je filozofické
poznání a jeho nedílnou součástí je i učení
ahinsy neboli nenásilí. Z toho vychází i to ve-
getariánství, kterému se snažíme dělat re-
klamu tím, že vaříme bez masa a vajec. Výji-
mečná je také z pohledu gastronomie –
nepoužíváme žádná umělá dochucovadla, po-
lotovary, bujony, takzvaná éčka a podobně.
Drtivá část toho, z čeho vaříme, je čerstvá
surovina, dále pak luštěniny a tak dál. A mám
na vlastní kůži zjištěno, že jsme, dalo by se
říct „bohužel“, v tomhle v porovnání s kon-
kurencí jedineční.
● Jak byste specifikoval vaše hosty? Chodí
k vám třeba i nějaké celebrity?

Protože sídlíme hned vedle Divadla na Pal-
movce, tak sem občas zajdou, nebo spíš cho-
dili, když to ještě šlo, nějací herci. To jsou asi
nejznámější lidé, které jsme tady kdy měli.
Co se týče specifikace našich hostů, tak lidé
mi třeba říkali, že teď je to trend, teď vám to
půjde, ale já jim na to říkám, že jsme tady
skoro třicet let, a co mám zjištěno, tak vět-
šina našich zákazníků nejsou vegetariáni,
nebo vegani. Snažíme se vařit tak, aby to
chutnalo většině. A to se nám, myslím, daří,
to jsem si vyzkoušel na rodině i na různých
známých a kamarádech a nikdy jsem se ne-
setkal s tím, že by jim to vyloženě nechutnalo
nebo že by jim tam něco chybělo, spíš naopak.
Jídlo, které připravujeme, je lehce stravitelné
a chutné. Člověka to, jak se říká, nezaplácne,
a může se v klidu vrátit ke své práci.

Josef Tolar:
Bez našich věrných
zákazníků bychom nepřežili

Restaurace Góvinda, která sídlí v legendární libeňské ulici Na
hrázi téměř třicet let, bojuje s koronavirem jako všechny
ostatní. Přežije vládní opatření? Co nebo kdo jim teď nejvíc
pomáhá? A jak vypíná její manažer Josef Tolar, který ji má na
starosti už deset let?
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● Vy jste také vegetarián?
Ano, vegetarián už jsem nějakých dvacet

let, bez toho by to asi nešlo. Protože vždycky,
když se něco dělá, tak je potřeba, aby se to
dělalo od srdce a s nějakým přesvědčením.
A co znám konkurenci, o které třeba vím, že
to nevedou vegetariáni, ale někdo si to udělal
jen jako koncept, na kterém si chce vybudo-
vat byznys, tak to nikdy není ono. Vždy tam
něco chybí. Když do takového podniku přijdu,
tak na detailech vidím, že tam není to srdce.
● Co děláte, když neřídíte restauraci?

Těch momentů moc není. Myslím, že každý
manažer, který to teď čte, mi to potvrdí. Jak -
mile má něco na starosti, obzvlášť, když je
to nějaký projekt manažer, tak to má v hlavě
dvacet čtyři hodin sedm dnů v týdnu. Člověk
si proto hledá záliby, u kterých může vy-
pnout. Takže v mém případě, když zrovna
neřídím restauraci, tak si sednu na motorku
nebo trávím čas nějakým sportem. Je to ta-
kový životní styl – řídit restauraci.
● Vím, že také hrajete na sitár. Je těžké
naučit se to?

Teď hraní na sitár doba nepřeje, na to je
potřeba mít klid a čistou hlavu, takže to teď
úplně nejde. Obecně u čehokoliv, co se chce
člověk naučit pořádně, tak za nějakou dobu
zjistí, že to není úplně jednoduché. A o to slo-
žitější je to v Čechách, kde v podstatě neexis-
tuje perfektní učitel. Přece jenom sitár pochá -
zí z Indie a nejlepší učitel je zase jenom někdo
tam odtud. Má to tam určitou tradici a to se
pak nedá srovnávat s učiteli ze Západu.
Takže nejtěžší na tom všem je najít dobrého
učitele a pak technicky už to není tak ná-
ročné. Člověk určitě musí mít talent a nějaký
hudební sluch, ale pak už je to jako s jakým-
koliv jiným hudebním nástrojem.

● Byl jste v Indii?
Byl. Už ani nevím kolikrát. Určitě víc než

pětkrát.
● Co vám to dalo?

Při první návštěvě byl zážitek nejsilnější.
Byl to skoro až šok. Proti Evropě a Západu je
to tak jiné. Asie je úplně jiný svět. A zvlášť
Indie. Tam poznáte, že existují i úplně jiné
způsoby, jak žít a jak se stavět ke světu
a k problémům. To mi dalo asi nejvíc. Když
jsem se vracel nazpět, tak mi došlo, že to vy-
cestování z Evropy bylo, jako kdybych vylezl
z nějaké zavařovací sklenice a zjistil, že ko-
lem mě je ještě něco dalšího a jiného, neproz-
koumaného a v mnoha ohledech třeba i zají-
mavějšího.
● A také vám to něco vzalo?

Říká se, že Indii budeš buď milovat, nebo
nenávidět. Tak já se do ní zamiloval, takže
nemůžu říct, že mi to něco vzalo. Spíš mi to

Josef Tolar
■ Narodil se 28. 5. 1981 v Praze.
■ Vzdělání: Střední odborná škola,
obor letecký mechanik.
■ Hned po škole pomáhal kamarádovi
s výrobou a instalací nábytku a pak už
pracoval jen v gastroprovozu. Nejdřív
dělal číšníka, potom v Góvindě myl ná-
dobí a posléze mu nabídli její vedení.
Hraje na sitár a na indický buden
zvaný khol, baví ho baseball a miluje
rychlou jízdu na motorce a zajímá ho
filozofie a psychologie.

spoustu věcí dalo. Jen jsem byl tenkrát ne-
zkušený a nevěděl jsem, co nemám dělat,
když má třeba člověk po návratu nějaké prob-
lémy se zažíváním, takže po návratu mi to
vzalo normální zažívání, můj žaludek přestal
komunikovat s mozkem a to, že mám hlad,
se většinou dozvídám velice pozdě.
● Co byste si teď nejvíc přál?

To se vždycky ptají holek, co vyhrají něja-
kou miss... Nad čím hodně poslední dobou
přemýšlím je, že bych si přál, aby se u nás
změnil vzdělávací systém. To bych si přál
úplně nejvíc. Protože po všem, čím jsem si
prošel a co jsem kdy četl a studoval, tak mi
z toho vyplývá, že pokud se mají lidé a lidská
společnost vůbec někam posunout, tak to
musí začít už odmalička. Od malých dětí,
které se budou učit kriticky přemýšlet, budou
se učit, jak rozpoznat, když je chce někdo
obalamutit, třeba i co je to psychopat a jak
rozpoznat různé psychické nemoci, aby od-
padly předsudky a podobně. Přál bych si, aby
změnou ve vzdělávacím procesu byly další
generace daleko chytřejší, než jsme my. Aby
pak nemusely čelit takovým malérům jako
my a aby si byly schopny zvolit ty správné
lídry nebo třeba úplně jiný, lepší způsob uspo-
řádání společnosti.

„V Indii jsem poznal, že existuje úplně jiný způsob, jak se stavět ke světu.“
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Seniorské infolinky 601 263
294, 601 263 290, 601
263 291 a 601 263 292

jsou v provozu každý všední den
od 9 do 16 hodin 

Městská část je připravena po-
moci imobilním občanům s do-
pravou do očkovacího centra.
Tato pomoc je řešena v rámci pe-

čovatelské služby, doprovod je
zajištěn vozem pečovatelské
služ by a kvalifikovaným pracov-
níkem. Služba za tímto účelem,
a to s ohledem na mimořádnost
situace, je poskytována občanům
ve věku osmdesát let a více bez-
platně. Vzhledem k omezené ka-
pacitě pečovatelské služby, která

musí zabezpečovat i své každo-
denní úkoly, je třeba se na této
pomoci dopředu domluvit.

Proto je nut né, aby zájemci
o očkování nejdříve konzultovali
své potřeby na telefonických lin-
kách pro seniory, ideálně ještě
před samotnou rezervací termí -
nu očkování.

Telefonní linky pomohou seniorům
při potížích s registrací při očkování

Seniorské
infolinky Prahy 8
■ 601 263 294
■ 601 263 290
■ 601 263 291
■ 601 263 292

Pro občany Prahy 8, kterým je 80 a více let, nemají přístup
k internetu, nedaří se jim objednat na očkování přes státní linku 1221
nebo pražskou 800 160 166 a potřebují s registrací na očkování
pomoc, zřídila městská část seniorské infolinky. Pomohou jim
s registrací do státního rezervačního systému, který je v provozu od
15. ledna.

Telefonní linky pro seniory
zprovoznila na podporu občanů
Praha 8 již v rámci první vlny
pandemie covid-19. Na základě
dobré zkušenosti s jejich využí-
váním a řady kladných ohlasů, je
v plném rozsahu obnovila a po-
sílila, aby seniorům v případě po-
tíži mohli pomoci s registrací při
očkování proti covid-19.
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Kromě interiérově zajíma-
vých bytů najdou v pros -
torách Dvou Domů také

provozovny služeb či obchody.
Parkování a další zázemí objektu
bude v podzemních garážích.
Dům sousedí s nově vznikajícím
parkem a v jeho atriu je místo
i pro vlastní zahrádky nájem-
níků.

Společná investice Biskupství
královéhradeckého a developer-
ské společnosti Karlín Group do
stavebních nákladů činí 530 mil.

Kč. Katolická církev vnáší do pro-
jektu etický rozměr, kdy si klade
podmínku, aby všechny byty pat-
řily přímo konečným majitelům.
Společnost Karlín Group nava-
zuje na předchozí úspěšné pro-
jekty rozvíjející živý a pestrý cha-
rakter Karlína, a to jak z hlediska
architektonického, tak z hle diska
prolínání různých funkcí. S po-
dobným přístupem developer
připravuje i další projekty, napří-
klad opět v Karlíně, v Holešovi-
cích či na Smíchově.

Dva Domy v Karlíně už se plní
Nový multifunkční objekt Dva Domy
v Křižíkově ulici hlásí prodej už více než
poloviny bytů. Celkem jich nabízí 112, od
1+kk a 2+kk po rodinné 3+kk či dvoupatrové
duplexy. Budoucí nájemníci se do nich budou
stěhovat po dokončení stavby v létě 2022.

Moderní stavba vyplňující sou-
časnou proluku v Křižíkově ulici
zahrnuje téměř 10 000 metrů
čtverečních rezidenčních a pro-
dejních prostor. Architektonický
návrh pochází z dílny uznáva-
ného slovinského studia Bevk Pe-
rović Arhitekti. „Je to již druhý
projekt na základě jejich návrhu.
Prvním je nyní dokončovaná
první etapa projektu Zahálka
v Modřanech. Jde o velmi výra-
znou architekturu, která vyboču -
je z běžných standardů a vždy se
přizpůsobuje konkrétní lokalitě.
Zkušenosti s rezidenčními pro-
jekty se navíc projevují v dispo-
zicích bytů, které naši klienti oce-
ňují. Nakonec nejde jen o to, aby
dům vypadal hezky z ulice. Hlav -
ní je, aby se v něm dobře žilo jeho
obyvatelům,“ myslí si Jan Ludvík
ze společnosti Karlín Group, kte -
rá zajišťuje přímý prodej bytů.

Prodej nebytových komerčních
prostor o rozlo ze zhru ba 1530
m2 zprostředková vá realitní kan-
celář Svoboda Williams.

DVA DOMY / JEDEN KARLÍN
www.dvadomy.cz
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Řádková inzerce ve Vaše 8 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

INZERCE V8-0202

Datum Čas přistavení Lokalita Katastr
8. 2. 14.00–18.00 Křivenická x Čimická Čimice
8. 2. 15.00–19.00 Třeboradická x Košťálkova Kobylisy
9. 2. 14.00–18.00 Burešova Kobylisy
9. 2. 15.00–19.00 K Haltýři x Velká skála Troja
10. 2. 13.00–17.00 Mlazická Čimice
10. 2. 13.00–17.00 Na Truhlářce x Valčíkova Libeň
10. 2. 14.00–18.00 Petra Slezáka x Urxova Karlín
11. 2. 13.00–17.00 Kubišova x S. K. Neumanna Libeň
11. 2. 13.00–17.00 Uzavřená Kobylisy
11. 2. 14.00–18.00 Písečná x Na Šutce Troja
12. 2. 13.00–17.00 U Draháně 163/9 Bohnice
12. 2. 13.00–17.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
15. 2. 14.00–18.00 Braunerova x Konšelská Libeň
16. 2. 13.00–17.00 U Pekařky Libeň
16. 2. 13.00–17.00 Pernerova x Peckova Karlín
16. 2. 14.00–18.00 Dolejškova x U Slovanky Libeň
17. 2. 13.00–17.00 Fořtova x Okořská Čimice
17. 2. 13.00–17.00 Pernerova x Lyčkovo náměstí Karlín
17. 2. 14.00–18.00 Pekařova x Jestřebická Bohnice
18. 2. 15.00–19.00 Trojská x Nad Trojou Troja
18. 2. 13.00–17.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín
19. 2. 13.00–17.00 Havlínova x Pohnertova Kobylisy
19. 2. 13.00–17.00 Pod Vod. Věží x Nad Mazankou Libeň
19. 2. 13.00–17.00 Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy
20. 2. 13.00–17.00 Kašparovo Náměstí (u školy) Libeň
22. 2. 15.00–19.00 V Zámcích (u domu 51 / 64) Bohnice
23. 2. 13.00–17.00 Janečkova Kobylisy
23. 2. 13.00–17.00 Zhořelecká (u Alberta) Bohnice
23. 2. 14.00–18.00 Podhajská Pole Čimice
24. 2. 13.00–17.00 Pivovarnická x Na Rokytce Libeň
24.2. 13.00–17.00 Na Vartě Libeň
24. 2. 14.00–18.00 Pobřežní x U nádražní lávky Karlín
25. 2. 13.00–17.00 Na Dlážděnce x U sloupu Troja
25. 2. 13.00–17.00 Gdaňská x Toruňská Bohnice
25. 2. 14.00–18.00 Pod Vodárenskou Věží Libeň
26. 2. 13.00–17.00 Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy
26. 2. 13.00–17.00 Řešovská x Zelenohorská Bohnice
26. 2. 14.00–18.00 Chaberská x Líbeznická Kobylisy
27. 2. 13.00–17.00 Kurkova (parkoviště) Kobylisy
27. 2. 13.00–17.00 Klecanská x Na Ládví Kobylisy

Velkoobjemové kontejnery
Konkrétní stanoviště a čas

přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů určuje ve

spolupráci se svozovou společ-
ností zaměstnanec Odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 8 pan
Tomáš Veselý, telefon 222 805
789, e-mail tomas.vese ly@pra -
ha8.cz. Přistavování velkoobje-
mových kontejnerů a jejich pro-
voz provádí svozová společnost
Ipodec – Čisté město. 

Uvedená místa přistavení kon-
tejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení
kontejneru se může na základě
aktuální situace v dané ulici, lo-
kalitě lišit až o několik desítek
metrů.

Přesné informace podá dispe-
čink společnosti Ipodec – Čisté
město na telefonu 724 240 941
od 7.00 do 18.00 hodin. 

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea,
zrcad la, umývadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (například autoba-
terie, zářivky, barvy, rozpouště -
dla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory a pc monitory,
počítače, lednice, mrazáky a spo-
ráky.

Objemný odpad lze také zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hlavního města Pra -
hy. Tato služba je pro občany
s tr valým pobytem na území
měs ta bezplatná. Ve sběrných
dvorech je možné si domluvit za-
jištění odvozu odpadu. Cena této
nadstandardní služby je stanove -
na za naložení (rozhoduje množ-
ství odpadu) a za ujeté kilo metry.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavní ho města
Prahy.

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet. Jediným správným
způsobem je odevzdání nepoužitých léků v lékárně, případně ve
sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá. Každá lékárna
je povinna nepoužité léky převzít. Některé lékárny dokonce mají
uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a označený kontej-
ner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva sama odevzdat.
■V žádném případě není možné vyhazovat nepoužité léky do po-
pelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC
apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí ná-
sledné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí
do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody
a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.

Kam a jak vyhodit roušku
■ Použité roušky je nutné vložit do plastového pytle s tloušťkou
alespoň 0,2 mm, pytel zavázat a jeho povrch vydezinfikovat.
Pytle o tenčí tloušťce je nutné dát dva přes sebe. Tento pytel se
vyhazuje vždy a pouze do popelnic komunálního odpadu.
■ V žádném případě se tento druh odpadu neodkládá mimo
černé kontejnery, jinak by mohlo dojít k ohrožení pracovníků
svozových společností.
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BATERIE SPY
navržena k inspiraci

www.sapho.cz

Jedinečné vodovodní baterie, které Vám
umožní vyjádřit svůj styl ve Vaší koupelně.


