
ZÁŘÍ
Vychází 13. 9. 2021

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

„Sportovní infrastruktura a její tech-
nický stav jsou klíčovými proměn-
nými pro další rozvoj sportu na

území hl. m. Prahy. Realizace potřebných in-
vestic do vlastní sportovní infrastruktury je
jeden z hlavních cílů města plynoucích z Plá -
nu rozvoje sportu a sportovních zařízení
v hl. m. Praze 2021–2032. Plánované inves-
tice, a to odhadovaných 450 milionů na vý-
stavbu víceúčelové sportovní haly při Gym-

náziu Přípotoční a 250 milionů pro dostavbu
venkovní části Plaveckého areálu Aquacen-
tum Šutka, výrazně pomohou navýšit kapa-
citu a zvýšit dostupnost sportovních zařízení
provozovaných městem,” uvedl k tomu praž-
ský radní pro oblast školství a sportu Vít Šim-
ral.

Radní dále vysvětlují, že hlavní město
vlastní a provozuje pouze tři bazény – Aqua-
centrum Šutka, plavecký bazén Strahov

Kam s těmi miliony?
A tak třeba do vody!

Do návrhu rozpočtu hlavního města pro rok 2022 jsou nově
zahrnuty i návrhy na stavby nových sportovních objektů, které by
měly přispět k rozvoji fyzické zdatnosti Pražanů. Kromě projektu
na výstavbu sportovní haly při Gymnáziu Přípotoční to má být
i stavba venkovního bazénu u Aquacentra Šutka. Do projektu
hodlá Praha investovat 250 milionů korun.

a plavecký bazén na Výstavišti. Podle schvá-
leného Plánu rozvoje ve městě chybí mini-
málně pět dalších plaveckých bazénů.

Venkovní bazén
v Praze?

Na dokončení stavby sportovního areálu
Šutka se čekalo dlouhé roky – stavba byla
zahájena koncem roku 1987 s předpokláda-
ným termínem dokončení v roce 1994.
V průběhu výstavby ale postupně docházely
finanční prostředky, až se v roce 1993 práce
úplně zastavily. Další postup pak zablokovaly
restituční nároky. Areál byl otevřený až
v roce 2012, konečné náklady se vyšplhaly
na 748 milionů korun. Roky, které uplynuly
od projektu k dokončení, se ale podepsaly na
vnitřním vybavení areálu, které už nevyho-

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 8

V Praze 8 se děti vrátily do všech pat-
nácti základních škol zřizovaných
městskou částí. Svůj první školní den

v lavicích zažilo 991 prvňáčků.  První školní
den to byl však také pro Mgr. Ivu Červeňan-
skou, novou ředitelku základní školy Mazur-
ská. Právě do této školy na první školní den
zavítal i starosta Prahy 8 Ondřej Gros. Sta-
rosta popřál nové ředitelce, aby pod jejím ve-
dením škola dobře fungovala a aby do školy
rády chodily nejen děti, ale i pedagogický
sbor. Především pak popřál všem dětem, aby

tento školní rok byl pro ně úspěšný, ničím
nenarušovaný, aby se nejen dozvěděly mno -
ho nových věcí, ale našly i nové kamarády.
A ta ké, aby byly zdravé a opatrné ve škole
i mimo školu.  Podle oddělení dětské chirur-
gie FN Bulovka je právě po návratu z prázd-
nin zvýšené procento úrazů. MUDr. Karel
Harvánek říká: „Při hodinách tělocviku je
méně úrazů nežli o přestávkách nebo při mi-
moškolních aktivitách. U prvňáčků je úrazů
minimum. Mnohem více zranění mají děti
druhého stupně základních škol.“ red

Školy v Praze 8 uvítaly
téměř tisícovku prvňáčků

Domácí dobroty, dílny a přednášky, vy-
stoupení místních umělců nebo sou-
těže. V sobotu 18. září se společenský,

kulturní i kulinářský život v Praze 8 přesune
do ulic. Sousedské slavnosti Zažít město ji-
nak v režii spolku AutoMat a stovek místních
organizátorů a organizátorek ukážou, že ve-
řejný prostor nemusí patřit jen autům nebo
nutným přesunům. Letošní téma akce Návod
k sestavení pak poukazuje na základní prin-
cip slavností„udělej si sám“ a zároveň mož-

nost ovlivňovat své okolí i své město.  V ob-
chodním centru Draháň proběhnou farmář-
ské trhy i přednáška o místní historii a ve
Frýdlantské ulici si můžete prohlédnout úsilí
spolku Alternativa II., který budovy bývalé
Včely postupně opravuje a plánuje její pře-
měnu na komunitní prostor. Inscenovaná
procházka Vnitroměsto zase ukáže čtyři
úhly pohledu na území Florence. A to samo-
zřejmě není všechno. Více informací uvádí
web zazitmestojinak.cz. red

Sousedské slavnosti
zaplní ulice Osmičky

Na Libeňském mostě je instalován de-
tektor průjezdu vozidel. Ten umí na
základě hustoty dopravy automaticky

regulovat úroveň osvětlení. V době, kdy přes
most žádné tramvaje a automobily nejezdí,
intenzita svícení postupně klesá. To umož-
ňuje snížit náklady na osvětlení mostu i zá-
těž pro životní prostředí.

„Současný model máme nastavený tak, že
do večerní osmé hodiny bude osvětlení fun-
govat na stoprocentní výkon. Ten po osmé
začne postupně klesat, až se v deset hodin
ustálí na 50 procentech původní hodnoty. Na
těch v průběhu noci i zůstane, pokud hustota
dopravy nepřekročí stanovený limit,“ vysvět-
lil pražský radní Jan Chabr s tím, že pokud
detektor zaznamená na mostě hustší pro-
voz, osvětlení automaticky stoupne na ma-
ximální výkon. „Množství vozidel počítáme
v přibližně desetiminutových intervalech,
pokud tedy po mostě projede kolona dvaceti
aut, neznamená to, že se ihned zvýší i úro-

veň osvětlení,“ dodal. Pracovníci společnosti
Technologie hlavního města Prahy(THMP)
aktuálně pilotní projekt testují. Budou zkou-
šet i jiné modely svícení, ať už co do délky
intervalů načítání dopravy nebo úrovně sví-
cení v době, kdy na mostě žádná vozidla ne-
jezdí. „Otestované řešení potom můžeme li-
bovolně replikovat i v jiných lokalitách, kde
jsou již instalována LED svítidla a chytrá za-

pínací místa. Vždy samozřejmě v intencích
závazných norem, podle kterých na komu-
nikacích svítíme,“ upřesnil předseda před-
stavenstva Technologie hlavního města
Prahy Tomáš Jílek.

„Na Libeňském mostě pilotně testujeme
moderní osvětlení, které se reguluje podle
intenzit dopravy. Je to jasný signál a potvr -
zení, že se s Libeňákem počítá i do budoucna.
Během připravované rekonstrukce zacho-
váme nejcennější obloukové konstruk ce
archi tekta Pavla Janáka a rekonstruované
oblou ky propojí nově navržené mostní kon-
strukce podle původníchJanákových skic.
Nyní jsme už odstranili ocelové parazitní
lampy z původních Janákových kandelábrů
a do nich dopl nili i inteligentní světla, která
budou ři dičům svítit vždy podle aktuální
potře by a provozu na mostě. Sníží se tím ná-
klady i světelná zátěž pro okolní životní pro-
středí,“ uzavřel náměstek pražského primá-
tora pro dopravu Adam Scheinherr. red

Na Libeňském mostě
se testuje moderní osvětlení

Radek Pilař
(nejen) dětem

Radnice připravila dobrodružné
pátrání po sídlišti Ďáblice a jeho
okolí s Rumcajsem, Mankou, Ci-

pískem a dalšími kreslenými postavič-
kami. Zažít dobrodružství, poučit se
o Ďáblicích a Ládví a poznat i méně
známé kreslené postavičky Radka Pilaře
mohou děti i dospělí do 19. září. Hra
startuje u hlavního vchodu do Kultur-
ního domu Ládví, účastníci potřebují
s sebou mobil se čtečkou QR kódů a vy-
tištěnou hrací kartu a mapu, kterou lze
získat v Kulturním domě Ládví, v kavár -
ně Cobolis, na Úřadu MČ Praha 8 nebo
na www.pra ha8.cz/pi lar-detem. red
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3 Zpravodajství z Prahy 8

INZERCE V8-0903

Kam s těmi miliony?
A tak třeba do vody!
vovalo současným požadavkům.
Aquacentrum má teď doplnit
venkovní bazén, nad čímž kroutí
hlavou nejen návštěvníci centra
a okolní obyvatelé. „Venkovní ba-
zén ve městě, kde se dá venku
koupat jen několik týdnů v ro -
ce?“ dopalují se Pražané z okol-
ních čtvrtí i na sociálních sítích.

Sport nebo klid?
Obavy z toho, že venkovní ba-

zén zůstane po většinu roku ne-
využitý, radnice vyvrací, obavy
z dalšího stavebního ruchu a ne-
příjemností pro okolní klidnou
zástavbu, možná i narušení ze-
lených ploch ale zůstávají. „Te-
prve příští rok začne projektová
příprava. Rádi bychom do areálu
vtěsnali i padesátimetrový ven-
kovní bazén, ideálně s možností

sezonního zastřešení formou
přetlakové haly. Bazén je sou-
částí širšího projektu, proto se
určitě podstatně změní podoba
celého řešeného území,“ vysvět-
luje Vít Šimral.

„Zájem o využívání sportovní
infrastruktury ze strany Pra-
žanů je velký, a je tak zapotřebí
nabídku sportovních zařízení po-
stupně nadále rozšiřovat a zkva-
litňovat, s čímž počítá mimo jiné
nedávno zpracovaný Plán roz-
voje sportu v Praze (jeho hlav-
ním autorem nicméně není IPR).
Speciálně bazény představují
v Praze velmi navštěvovaný typ
sportovních zařízení, což platí
i o tom na Šutce. Jeho kapacita
bývá zejména v exponovaných
časech (o víkendech, v zimním
období, aj.) často zcela naplněna.
Z tohoto důvodu záměr na roz-
šíření tohoto sportovního areálu

vítáme a nebojíme se toho, že by
v letním období nebyl ze strany
veřejnosti zájem o užívání ven-
kovního bazénu. Neumíme nic-
méně posoudit, zda jsou náklady
ve výši 250 milionů přiměřené či
nikoliv. V daném případě dáváme
ke zvážení i možnost realizovat
tuto případnou investici ve spo-

lupráci se soukromým partne-
rem (na bázi PPP). Je potřeba
tedy nejprve posoudit všechny
možnosti a zanalyzovat benefity
a náklady vyvolané touto inves-
ticí,“ přibližuje pohled Institutu
plánování a rozvoje hlavního
měs ta Prahy jeho tiskový mluvčí
Marek Vácha. Marcela Nejedlá

dokončení ze strany 1

Vnitřní bazén má na Šutce doplnit i venkovní.
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4Zpravodajství z Prahy 8

Nadprůměrná snůška a úspěšné vyve-
dení pěti mláďat poštolek obecných
ve výklenku pod střechou rodinného

domu vypadala na výbornou. Paní domácí
poštolky bedlivě sledovala a z vývoje měla
radost. Situace se zkomplikovala až s posled-
ním mládětem. Opustilo úkryt krátkým le-
tem a s sebou z hnízda vytáhlo na noze smo-
tek provázků, za který se téměř hned
zachytilo a zavěsilo hlavou dolu na konec vě-
tve košatého ořechu. Paní ihned kontakto-
vala Pražskou zvířecí záchranku na čísle
774155185. Rychlý výjezd, na místě zhod-
notit situaci, možnosti, bezpečnost. S dopo-
mocí hasičů z Ďáblic se podařilo do koruny
stromu bezpečně vylézt a speciálními pro-
dlouženými nůžkami tenkou větev na dálku
odštípnout. Poštolka i s větví měkce dopadla
do keře, odkud byla již dobře v dosahu. Ná-
sledná kontrola veterinářky ovšem potvrdila
obavy, že zaškrcení končetiny, nekróza a ně-
kolikanásobná zlomenina již bohužel nelze
dát dohromady. Pták byl jinak dobře živený,
ale bez nohy dravci kvalitně žít nemohou. 

Podobný případ se odehrál na Proseku,
kdy za nohu viselo mládě sojky a zoufalí ro-
diče jej ovšem takto i krmili. Při vyprošťování
na záchranáře agresivně nalétávali a mládě
si bránili, jak jen mohli. I zde se ale potvrdila
rozsáhlá nekróza a mládě i přes veškerou

péči na následky sepse z dlouhodobého za-
škrcení plastovým motouzem uhynulo.

„Jsou to naprosto zbytečné případy, za
které je přímo zodpovědný člověk. Běžně se
dospělosti dožívá cca 25 procent ptačích mlá-
ďat, tak člověka mrzí, když musíte nechat
uspat jinak perspektivního jedince. Pokud
bychom ale nezasáhli, zvíře by umíralo
dlouho a v bolestech.“ komentuje Katka Lan-
dová z Pražské zvířecí záchranky a nabádá:
„Když na svých výjezdech potkáme podobné
pasti, provázky, vlasce, pokusíme se je vždy
zlikvidovat a odvézt tam, kam patří, a kvitu-
jeme každou iniciativu k uklízení odpadků
z přírody – osobní či akce typu Ukliďme svět.
Snad teď někteří pochopí, že i malý provázek
v přírodě může způsobit velké neštěstí“.

Pražská zvířecí záchranka, kterou provo-
zuje Český svaz ochránců přírody, pomáhá
zpravidla divokým zvířatům, kterým ublížil
člověk.  Pěvci, ale i dravci, si na vystlání
hnízda nosí různý posbíraný materiál. Plas-
tové provázky či roztrhaná síťovina nejsou
výjimkou. Kdo má na zahradě budku pro
ptáky, nejspíš při čištění na nějaký ten pro-
vázek v hnízdě také narazí. Pokud se do něj
zamotá noha ptáčete, může to skončit tra-
gicky. Ptáče většinou neuhyne hned, zůstává
na místě, rodiče jej dále krmí, noha roste
a o to více se zaškrcuje. red

Knižní jarmark
v Kasárnách Karlín

V Kasárnách Karlín se v sobotu
18. září od 10 hodin uskuteční je-
denáctý ročník knižního jarmar -

ku Knihex, který představí 52 malých
nakladatelství a jejich produkci Cílem
knižního jarmarku Knihex je podpora
menších nakladatelů a jejich produkce.
Na prodejním trhu představí jednotlivá
nakladatelství nové knihy a po celý den
bude probíhat doprovodný program,
který bude živě přenášený na Facebook
a YouTube. Děti se mohou těšit hned
v 10 hodin na pohádku Andělíček Toní-
ček od Buchet a loutek a později také na
dvě výtvarné dílny z produkce kreativ-
ního epicentra Vzletná. Veškerý program
pro děti bude tlumočen do znakové ho ja-
zyka. Pro dospělé jsou připraveny tři
disku se, jedna s českými hosty se bu de
týkat (anti)feministických tendencí v če-
ské literatuře, další bude pojednávat
o francouzském komiksu a po zi  ci čes -
kého komiksu v kontextu francouzské
komiksové knižní produkce, zde přiví-
táme hosty z Francie. A poslední mezi-
národní diskuse se bude týkat dopadů
koronakrize na evropský knižní trh
a možností jejího řešení. red

Nové
kontaktní centrum

Vorganizaci Romodrom v Praze 8
otevřelo Generální ředitelství
vězeň ské služby a Asociace orga -

nizací v oblasti vězeňství jedno z kon-
taktních míst pro on-line návštěvy od-
souzených. Rodina a blízcí tak budou
moci zůstat v častějším kontaktu. Kon-
taktní centrum bude pro zájemce o on-
-line návště vu otevřeno každé úterý od
9 do 14 ho din. V centrech bude k dispo-
zici potřebné zázemí, počítač a také ško-
lený pracovník. Centra budou sloužit
pro zprostředkování on-line návštěv pro
osoby blízké, které z nejrůznějších dů-
vodů, ať už finančních, časových či epi-
demiologických, za svými příbuznými
nemohou jezdit přímo do věznic. V urče -
ných hodinách sem mohou přijít pří-
buzní či blízcí lidí ve výkonu trestu a set -
kat se s nimi prostřednictvím on-line
hovoru.Tento způsob návštěv bude
vhod ný pro lidi, kteří jsou např. umístě -
ni daleko od domova, a pro jejich blízké
je častá návštěva nemožná, nebo pro ty,
kteří z důvodu nemoci nemohou cesto-
vat, a pro spoustu dalších. red

Pražská zvířecí záchranka
zasahovala na Praze 8

Další smutný případ v němž hlavní roli hrál plastový provázek,
řešila Pražská zvířecí záchranka v Ďáblicích. Mimo už notoricky
známých rybářských vlasců, jež likvidují vodní ptactvo, jsou čím dál
častější případy, kdy se ptáci zamotají do odhozených plastových
provázků, motouzů, vláken. Dlouho zaškrcené končetiny většinou
nelze zachránit, a akce zvířecích záchranářů tak končí až na
výjimky milosrdným usmrcením pacienta. V Ďáblicích takto
dopadla mladá poštolka.
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5 Zpravodajství z Prahy 8

Datum Čas Lokalita Katastr
9. 8. 2021 13.00–17.00 Hnězdenská x Olštýnská Bohnice

14. 9. 2021 13.00–17.00 Uzavřená Kobylisy
14. 9. 2021 14.00–18.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
14. 9. 2021 15.00–19.00 Třebenická x Sebuzínská Kobylisy
15. 9. 2021 13.00–17.00 Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy
15. 9. 2021 14.00–18.00 Dolákova x Hackerova Bohnice
16. 9. 2021 13.00–17.00 Gdaňská x Toruňská Bohnice
16. 9. 2021 14.00–18.00 Pernerova x Peckova Karlín
16. 9. 2021 15.00–19.00 Prosecká x Frant. Kadlece Libeň
17. 9. 2021 13.00–17.00 Podhajská Pole Čimice
17. 9. 2021 14.00–18.00 Třeboradická x Košťálkova Kobylisy
17. 9. 2021 15.00–19.00 Kandertova x Lindnerova Libeň 
18. 9. 2021 8.00–12.00 Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy
18. 9. 2021 9.00–13.00 Gabčíkova Libeň
18. 9. 2021 10.00–14.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy
21. 9. 2021 13.00–17.00 Lindavská Bohnice
21. 9. 2021 14.00–18.00 Řešovská x Zelenohorská Bohnice
21. 9. 2021 15.00–19.00 Pekařova x Jestřebická Bohnice
22. 9. 2021 14.00–18.00 Klecanská x Na Ládví Kobylisy
22. 9. 2021 15.00–19.00 U Pekařky Libeň
23. 9. 2021 13.00–17.00 Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy
23. 9. 2021 14.00–18.00 Ratibořská x Radomská Bohnice
23. 9. 2021 15.00–19.00 Kubišova x S. K. Neumanna Libeň
24. 9. 2021 13.00–17.00 Fořtova x Okořská Čimice
24. 9. 2021 14.00–18.00 V Zahradách x Na Sypkém Libeň
24. 9. 2021 15.00–19.00 Zhořelecká (parkoviště) Bohnice
25. 9. 2021 8.00–12.00 Mlazická Čimice
25. 9. 2021 9.00–13.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín
25. 9. 2021 10.00–14.00 Přemyšlenská x Služská Libeň
29. 9. 2021 13.00–17.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
29. 9. 2021 14.00–18.00 Hnězdenská x Olštýnská Bohnice
30. 9. 2021 13.00–17.00 Havlínova x Pohnertov Kobylisy
30. 9. 2021 14.00–18.00 Na Truhlářce Libeň
30. 9. 2021 15.00–19.00 Roudnická Střížkov

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
na elektroodpad

Uvedená místa přistavení
kontejnerů jsou orientač -
ní. Přes né informace po -

dá dispečink společnosti Ipodec
– Čisté město na telefonu 724
240 941 od 7.00 do 18.00 hodin. 

Do VOK je možné odložit náby -
tek, koberce, linolea, umý vadla
a WC mí sy, sportovní náčiní,

autosklo a kovové předměty. Do
VOK nelze odkládat živnosten-
ský odpad, jiný odpad než ob-
jemný, který lze vhodit do běžné
sběrné nádoby, bioodpad, staveb -
ní odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory,
PC monitory počítače, lednice,
a sporáky. Zdroj: MČ Praha 8

Do kontejnerů patří baterie
a drobná elektrozařízení,
například kalkulač ky, rá-

dia, počítačové vybavení, tele-
fony, elektronické hračky, apod.

Do kontejnerů nepatří televi-
zory, počítačové monitory, zá-

řivky, úsporné žárovkya velké
domácí spotřebiče jako jsou na-
příklad ledničky, pračky, chlad-
ničky apod. Objemnější elektro-
odpad lze odevzdat ve sběrném
dvoře ve Voctářově ulici Praha-
Libeň. Zdroj: MČ Praha 8

■ Bedřichovská 1957/10
■ Červenkova 527/2
■ Čimická 769/96
■ Chlumčanského 327/10x Bu-
lovka
■ Křižíkova 238/53
■ Křižíkova 448/123
■ Kubišova 989/16
■ Kyselova 2
■ Lodžská 13

■ Mazurská 4
■ Na Šutce 440/28
■ Na zámkách 192/55
■ Palmovka – Novákových 59/2
■ Střelničná (metro Ládví)
■ Šimůnkova 1625/1
■ V Mezihoří 2264/2bx U Pošty
■ Vosmíkových 930/12
■ Zhořelecká x Cafourkova
■ Žalovská 781/41

Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelný-
chobalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lah-
vích,uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky-
šetrné výrobky. Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kana-
lizační síť a svody v domech. red

Jak správně likvidovat léky
● Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet.V žádném případě
není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně
s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod.
● Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva při-
jímá.
● Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lé-
kárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavře -
ný a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá
léčiva sama odevzdat. Zdroj: SUKL

Svoz bioodpadu

Bioodpad je organická hmo -
ta, která v sobě váže
spous  ty živin, které mů-

žeme ve formě kompostu navra-
cet do půdy.

Mezi bioodpad patří listí, trá -
va, plevel, zbytky ovoce, zeleni -
ny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, vět ve,
dřev ní štěpka z větví stromů

a ke řů, hlína z květináčů, spada -
né ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří jídlo,
jedlé oleje, kosti, maso, ků že,
uhynulá zvířata, a všechny další
biologicky nerozložitelné od-
pady. Bioodpad bude zpracován
na kompost, kte rý je využíván,
pro Pražskou zeleň či na rekulti-
vaci. Zdroj: MČ Praha 8

Datum Čas Lokalita Katastr
13. 9. 2021 13.00–17.00 U Pekařky Libeň
13. 9. 2021 14.00–18.00 Na Dílcích Libeň
13. 9. 2021 15.00–19.00 Fořtova x Okořská Čimice
19. 9. 2021 13.00–16.00 Pod V. věží x Nad Mazankou Libeň
20. 9. 2021 13.00–17.00 Přemyšlenská x Chaberská Kobylisy
20. 9. 2021 14.00–18.00 Pod Vlachovkou x Neumanna Libeň
20. 9. 2021 15.00–19.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
26. 9. 2021 9.00–12.00 Trojská x Nad Trojou Troja
27. 9. 2021 13.00–17.00 Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň
27. 9. 2021 14.00–18.00 Na Přesypu x Vzestupná Troja
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Kompletní rekonstrukce
bytů, domů, bytových jader, půdní vestavby,

malířské, podlahářské, topenářské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Seriózní jednání a kvalita. 

e-mail: stavbysrba@gmail.com, tel.: 603 814 590

V té době ale Libeň s Pra-
hou sousedila jen přes
řeku v Holešovicích a až

do postavení provizorního dře-
věného mostu v roce 1903 se
obyvatelé Libně do Prahy dostá-
vali jen přes mimopražská úze -
mí. Z obce Libeň už ale tři roky
bylo město a jak by také ne – celé
19. století se dříve spíše venkov-
ská oblast s několika usedlostmi
překotně měnila v průmyslové
předměstí. Vznikaly tady na svou
dobu moderní továrny, prudký
rozmach povzbudila ještě stavba
železniční trati Praha – Vídeň,
která vede po jižní hranici libeň-
ského katastru.

Ve druhé polovině 19. sto letí
byla založena První českomorav-
ská továrna na stroje, kde se vy-
ráběly parní kotle, železniční
mostní konstrukce, zařízení pro
cukrovary, doly, hutě a vodárny,
stavěly se tu další slévárny
a strojírny, textilky, pivovar, obří
lihovar, roku 1881 byla otevřena
plynárna, a ke konci století se ne-
daleko zámečku vybudoval pří-
stav s překladištěm.

Roku 1885 bylo v Libni zave-
deno veřejné petrolejové osvět-
lení, a o deset let později ho na-
hradilo modernější plynové.
 Pal movku s Karlínem spojovala

od roku 1896 tramvajová trať fi-
nancovaná Františkem Křížkem,
o rok později byla prodloužena
do Nové Libně na křižovatce
U Kříže.

S průmyslovým rozmachem
stoupal i počet obyvatel, v ro ce
1869 měla Libeň 5845 obyvatel,
o 25 let později už 17 240. 

Kdo to byl Ľuben?
Jméno obce je odvozeno od

jména Ľuben, jehož význam je
„milovaný“. Znamená tedy Ľub-
nův majetek nebo statek. Osoba
toho jména ale není v souvislosti
s Libní doložená. Stejně pochyb -
ný je i výklad Václava Hájka z Li-
bočan, který tvrdil, že Libeň za-
ložila roku 720 sama kněžna
Libuše. Řada zmínek v nejstar-
ších českých kronikách se však
tohoto místa týká nepřímo – píše
se zejména o událostech v údolí
řeky Rokytnice – dnešní Rokyt -
ky. První písemná zpráva přímo
o Libni pochází z roku 1363.
Osada Libeň vznikla na přelo -
mu 13. a 14. století a skládala se
ze dvou tvrzí, jedna stála v ob-
lasti dnešních Thomayerových
sadů, druhá na hranicích s Vyso-
čany.

Majitelé obce se často střídali.
Pro současnou podobu Libně

Libeň už 120 let patří k Praze
Právě před sto dvaceti lety, 12. září 1901, byla na
základě zemského zákona připojena k Praze jako
její osmá čtvrť Libeň. Bylo to poslední pražské
předměstí připojené k hlavnímu městu ještě před
vznikem Československa. Přes všechny snahy
Královského hlavního města Prahy se před
vznikem Velké Prahy v roce 1922 podařilo připojit
jen dvě předměstí, Holešovice-Bubny a Libeň.
Karlín například v té době stále ještě zůstával
samostatným městem. 

byla ale důležitá Eliška Hoffman-
nová z Donína, která Libeň vlast-
nila od roku 1595 a nechala na
místě původní tvrze vystavět re-
nesanční zámek, který se později
stal základem dnešního Libeň-
ského zámku. Tady byl v roce
1608 hostem římský císař Ru-
dolf II. a jeho bratr Matyáš Habs-
burský. Bratři tu podepsali
Libeň skou smlouvu, někdy nazý-
vanou také Libeňský mír, kterou
Rudolf Matyášovi svěřil vládu
nad Moravou, Uhry a Rakousy,
ve své oblasti vlivu si ponechal
jen Čechy, Lužici a Slezsko.
Smlouva také zajišťovala Matyá-
šovi nástupnictví na českém
trůnu.

Marie Terezie
i císař Leopold II.

Během pruského vpádu do
Čech v roce 1757 byla Libeň
značně poničena. Tehdejší staro-
městský purkmistr Václav Fri-
drich z Friedenbergu využil
nutné opravy k tomu, aby prosa-
dil rozšíření zámku a jeho roko-
kovou přestavbu. To ale vyžado-
valo značné finance, a protože se
mu nepodařilo je získat od obce,

rozhodl se o ně požádat císa-
řovnu Marii Terezii výměnou za
příslib, že renovovaný zámek by
sloužil k dočasnému ubytování
členů císařské rodiny během je-
jich návštěv Prahy. Díky tomu
byl zámek v letech opravdu re-
konstruován do současné po-
doby a Marie Terezie nabídky
ubytování opravdu využila hned
krátce po dokončení rekonstruk -
ce v roce 1770. 

O dvacet let později čekala Li-
beňský zámek ještě větší sláva –
právě odsud vyšel 31. srpna roku
1791 korunovační průvod Leo -
polda II. Byla to událost obrov-
ského významu, protože panov-
ník pobyl v Praze několik týdnů,
setkal se s mnoha osobnostmi
a korunovaci provázela celá řada
významných událostí. Jednou
z nejdůležitějších byla ale sku-
tečnost, že Leopold II. přivezl
a navrátil do Prahy české koru-
novační klenoty. Ty byly od roku
1637 uloženy ve Vídni, kam byly
odvezeny kvůli hrozbě švéd-
ského vpádu do Čech. Po Leopol-
dově korunovaci byly uloženy do
Korunní komory v chrámu sva-
tého Víta. Marcela Nejedlá

Pohled na Libeň v roce 1845.

Libeňský zámek Hrabalova zeď
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Centrum libeňské historie
a kultury Libeňský svět –
Hrabal, Lustig a spol se

otevírá – poprvé bude otevřeno
v pátek 17. září a v sobotu 18. zá -
ří. Expozice příběhů osobností
a historických událostí, které se
odehrály v kulisách Lib ně, do-
plňuje výstava Bohumil Hrabal
barevně i černobíle – fotografie,
texty, ilustrace a plaká ty ze sbír -
ky Sdružení Serpens.

Městská část Praha 8 si prona-
jala v ulici Pivovarnická 3 v Libni
společenský sál se záměrem vy-
tvořit zde muzeum s kulturním
centrem pod názvem Libeňský
svět. „V tomto místě stále fungu -
je nezaměnitelné libeňské genius
loci. Chceme ho udržet a vrá tit
nejen Libeňákům jeden z mála
zachovalých společenských pro-
stor a sálů. Rádi bychom zde po-
řádali výstavy, společenské akce,

Libeňský svět. Muzeum
a kulturní centrum se otevírá
Centrum libeňské historie a kultury Libeňský svět
– Hrabal, Lustig a spol se otevírá. Poprvé bude
otevřeno v pátek 17. září a v sobotu 18. září.
Expozice příběhů osobností a historických
událostí, které se odehrály v kulisách Libně,
doplňuje výstava Bohumil Hrabal barevně
i černobíle – fotografie, texty, ilustrace a plakáty
ze sbírky Sdružení Serpens..

setkání, přednášky apod. Záro-
veň chceme v tomto prostoru
vzdát hold Libni a jejím obyvate-
lům a rodákům. Především spi-
sovatelům Bohumilu Hrabalovi,
Arnoštu Lustigovi, Eduardu
Štor chovi a dalším. Věříme, že
až nám covid-19 umožní naplno
otevřít, vše bude nachystáno,“
vysvětlil radní Prahy 8 Michal
Švarc.

Pro výběr právě tohoto sálu se
městská část rozhodla hned z ně-
kolika důvodů. Jedná se totiž
o poslední zachovalý autentický
libeňský společenský a komunit -
ní sál. Dříve jich v oblasti Lib ně
byly desítky, například Vlachov -
ka, U Kroftů, U Ferklů, Če chie
apod. V domě, kde se sál nachází,
dříve bydlel Eduard Štorch a do
restaurace sem chodil Bohumil
Hrabal. Bohužel, ani Štorch,
Hra bal nebo Lustig, světově pro-
slulí libeňští spisovatelé, nemají
v Praze expozici, která by jejich
život a díla připomínala. Pro vol -
bu vytvořit muzeum Libeňský
svět formou pronájmu sálu vedly
městskou část také ekonomické
důvody. 

Při jiné uvažované variantě
v Löwitově mlýně vycházely ná-
klady na rekonstrukci v řádu de-
sítek milionů korun, které v sou-
časné době městská část nemá
a navíc se mlýn nachází stále
v zátopovém pásmu Rokytky.
„Za pronájem patří dík soukro-
mému majiteli nemovitosti, kte -
rý se spokojil s rozumnou výší
nájmu a svůj prostor poskytl pro
obecně prospěšný účel. Doposud
zde byla provozována muslim-
ská modlitebna, na kterou si
míst ní obyvatelé stěžovali mimo
jiné i kvůli problémům s parko-
váním nebo produkováním od-
padu. Je symbolické, že Libeňský
svět vzniká v roce, kdy si při -
pomínáme 120 let od připojení
Lib  ně ku Praze. Libeň byla na zá-
kladě zemského zákona připo-
jena k Praze jako její osmá čtvrť,
proto jsme dodnes Praha 8,“ do-
plnil starosta Ondřej Gros.

Centrum bude první víkend
otevřené od deseti hodin dopole-
dne do šesti hodin, v jednu a ho-
dinu odpoledne a potom znovu
ve čtyři hodiny proběhnou ko-
mentované prohlídky. red
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