
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Činžovní dům dvacet minut od Václa-
váku za pouhých 16 milionů. A kup-
cem má být navíc  bytové družstvo slo-

žené z nájemců čtyř obecních bytů, kteří je
získali teprve loni. „Podle opoziční 8žije
a magistrátní Prahy Sobě, které budou letos

na Praze 8 kandidovat společně, jde o ne-
transparentní postup, který může být pro
městskou část velmi nevýhodný. Radnice tím
navíc zbytečně přijde o další potřebné byty,“
tvrdí zastupitel osmé městské části Tomáš
Němeček (8žije). Dění kolem něj je od počát -

Opozicí kritizovaný prodej obecního
domu je prozatím zastaven

Osmičkoví zastupitelé sdružení 8žije a Praha Sobě ostře kritizovali
radnicí plánovaný prodej obecního domu ve Vosmíkově ulici. Vadila
jim údajná netransparentnost prodeje, nízká prodejní cena
i skutečnost, že novým vlastníkem se mělo stát narychlo založené
bytové družstvo. Radnice následně prodej domu stáhla.

ku prazvláštní. Loni Praha 8 vyvěsila na-
bídku na pronájem čtyř obecních bytů
v tomto domě, ale radní se prý vůbec nena-
máhali s propagací, takže i v době těžké by-
tové krize se sešlo jen pár nabídek. „Vítězové
nabídli první nájemné ve výši 2,1 milionu,
1,4 milionů, 2,3 milionů a 2,1 milionů. Do-
hromady dali cca 8 milionů a obecní byty byly
jejich. Ještě se nesešel ani rok s rokem a už
budou mít i celý dům. Čerstvě založené By-
tové družstvo Vosmíkových 18, které tvoří
tito čtyři vítězové, si má odkoupit celý dům
za 16 254 000 korun. Přímo a bez soutěže,“

pokračování na straně 3
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Tomáš Němeček
(8žije)

Tomáš Slabihoudek
(TOP 09)
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Technická správa komunikací
podepsala smlouvu na
rekonstrukci Libeňského
soumostí. Veřejné zakázky se
aktivně zúčastnilo pět
společností. Nejúspěšnějším
uchazečem se stala společnost
Metrostav TBR s nabídkovou
cenou zhruba 2,18 miliardy
korun a navrhovanou dobou
výluky tramvajových tratí 365
dnů. Oprava začne letos
vybudováním provizorní lávky
pro pěší a cyklisty, aby bylo
zachováno spojení mezi Libní
a Holešovicemi.

Konsorcium vedené společností Met-
rostav TBR opraví a přestaví celé sou-
mostí od křižovatky s Dělnickou

a Jankovcovou ulicí po Palmovku a pracovat
bude i na obnovení zasypaného vltavského
ramene.

„Dokázali jsme to. Podepsali jsme smlouvu
se zhotovitelem rekonstrukce Libeňského
mostu, a nejen to. Zhotovitel během stavby
postaví celé soumostí od Manin po Palmovku
v délce 1 200 metrů včetně retenční nádrže
a protipovodňových opatření. Začátku už nic
nestojí v cestě. První práce začnou už v le-
tošním roce. Vedle Libeňáku postavíme do
podzimu provizorní lávku pro pěší a převe-
dení inženýrských sítí. Je to neuvěřitelný

příběh, k zemi měl jít most, na který se 92 let
nesáhlo, a přitom zvládl zkoušky s extrémní
zátěží 547 tun. Jasně se tedy ukázalo, že
správ nou cestou je rekonstrukce, zatěžovací
zkoušky nám navíc daly do ruky velmi po-
drobná data, díky kterým se vyhneme sle-
pým cestám. Historické označení mostu za
nerekonstruovatelný bylo pouze politickým
rozhodnutím, aniž by se kdokoliv zajímal
o jeho reálnou technickou kondici. My se roz-
hodujeme na základě dopravních průzkumů,
podrobných diagnostik, statických a dyna-
mických zkoušek a tvrdých dat.“ uvedl ná-
městek pražského primátora a radní pro do-
pravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). 

Začne se s provizorní lávkou
pro pěší a cyklisty

První stavební práce budou zahájeny již
v letošním roce při stavbě provizorní lávky
pro pěší a cyklisty, aby bylo po celou dobu re-
konstrukce zachováno spojení mezi Libní
a Holešovicemi.

Cílem této veřejné zakázky je nejen oprava
Libeňského mostu přes Vltavu a inundač-
ního mostu na Rohanském ostrově, ale
i kompletní vybudování všech dalších most-
ních objektů, přilehlých komunikací a nut-
ných přeložek inženýrských sítí v ulici Li-
beňský most od křižovatky Dělnická –
Jan kovcova ke křižovatce Palmovka.

Součástí rekonstrukce je také kompletní
výměna trakčního vedení a kolejového
svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský
most a okolí, kterou bude realizovat Doprav -
ní podnik.

Počítá se i se stavbou proplachovacího ka-
nálu, retenční nádrže a souboru protipovod-
ňových opatření. red

Seniorské linky
se osvědčily

Seniorské linky Prahy 8 využilo za
listopad a prosinec loňského roku
přes tři sta občanů, převážně

z osmé městské části. Posílení linek tak
splnilo svoji funkci. V provozu nadále
zůstávají dvě seniorské linky, které za-
jišťuje Odbor zdravotnictví a sociálních
služeb. „Zejména jsme pomohli senio -
rům s registrací na třetí posilující dávku
očkování, zajistili jejich odvoz na očko-
vání prostřednictvím pečovatelské služ -
by SOS Praha 8, vytiskli certifikáty
očkova ným bez možnosti přístupu k in-
ternetu, podali informace o možnosti
přepravy imobilních občanů a byli jsme
tu jako podpora pro osamělé při řešení
dalších životních situací,“ řekla místo-
starostka Vladimíra Ludková (ODS),
kte rá v Praze 8 zodpovídá za zdravot-
nictví a sociální služby. Aktuálně počet
telefonátů ubývá, ale přibývá vážnost
témat a těžkých životních situací, které
senioři řeší. Osmá městská část proto
nabízí i nadále dvě seniorské linky 601
263 294 a 601 263 292. Senioři se na
ně dovolají v pracovní dny od 9 do 16
ho din. red

Úprava zeleně
v Kobyliské střelnici

V letošním roce čekají Kobyliskou
střelnici, národní kulturní pa-
mátku nedaleko Ďáblického háje,

úpravy zeleně. Úpravy budou provedeny
v souladu s režimem ochrany kulturní
památky a podložené rozhodnutím od-
boru památkové péče magistrátu a orgá -
nem ochrany přírody. „Nejen, že to stav
této kulturní památky potřebuje, ale le-
tos si navíc připomínáme uplynutí 80 let
od heydrichiády, kdy na zdejší střelnici
položilo život mnoho hrdinných vlas-
tenců. V areálu Kobyliské střelnice se
počítá s mnohými vzpomínkovými ak-
cemi, a tak je třeba v této lokalitě s před-
stihem zajistit důstojné prostře dí,“ vy-
světlil starosta Prahy 8 Ondřej Gros
(ODS). Předmětem úprav Kobyliské
střelnice budou její svahy, které jsou
v současné době porostlé náletovými
dřevinami a přerostlými keři. Odstra-
nění náletové vegetace a tím i znovuote-
vření svahů nad střelnicí je vítané také
z hlediska památkové péče, neboť tato
strohost doprovodné vegetace odpovídá
původní kompozici nejbližšího okolí
střelnice. red

Letos začne rekonstrukce
Libeňského mostu

Autory vizualizací jsou Ing. arch. Petr Tej a Ing. arch. Tomáš Cach.
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doplnil Němeček. Zarážející je
podle něj pře devším nedostatek
informací a postup radnice.

Je 16 milionů dost?
Zastupitelé měli na únorovém

zasedání o odprodeji rozhodo-
vat, aniž by se podle Němečka
dozvěděli, zda došlo k opravám
bytů, k nimž se nájemci původně
zavázali. Také zpochybnil výši
ceny domu stanovenou znalcem
a ptá se, proč se obecní majetek
nemůže prodávat tak, aby o ceně
nebylo pochyb, například v aukci
nebo výběrovém řízení. „Prodá-
vat byty a obecně městský maje-
tek, aby se z výnosu platil provoz
radnice, je neudržitelná a nero-
zumná politika. Je mi líto, že
Pra ha 8, kte rá o výnosy z priva-
tizace bytů přišla v katastrofic-

kém projektu Nová Palmovka,
v této praxi zjev ně pokračuje,“
dodal zastupitel a předseda ma-
gistrátního Výboru pro bydlení
Pavel Zelenka (Praha Sobě).

Jednání s magistrátem
Odprodej obecního domu na

adrese Vosmíkových 510/18 nej-
prve schválila rada Prahy 8, ve
které jsou zástupci ODS, TOP 09
+ STAN a Patriotů, na svém za-
sedání 18. ledna 2022 na návrh
radního pro majetek Tomáše Sla-
bihoudka (TOP 09). Na násled-
ném únorovém zasedání zastu-
pitelstva, kde má koalice spolu
s hnutím ANO většinu, se měl
prodej schválit. Hned na úvod to-
hoto zasedání ale Slabihoudek
prodej výše zmiňovaného domu
stáhl z programu s tím, že si to
ještě musí vyjednat s magistrá-
tem. Opozice to považuje za vý-

sledek svého tlaku, který před
plánovaným prodejem, vyvinula
na magistrátu. Zároveň netuší,
zda to znamená definitivní sta-
žení do konce volebního období
nebo zda bude návrh předložen
příště znovu.

Slabihoudek zatím nechtěl
přerušený prodej domu komen-
tovat, dokud nedokončí svá jed-
nání s magistrátem. Nicméně dle
mluvčího Prahy 8 Martina Šalka
je v prohlášení opozičních zastu-
pitelů řada účelových nepravd,
které se netýkají jen prodejní
ceny domu. „Objekt je jedním ze
seznamu domů navržených
k pro deji, který schválilo Zastu-
pitelstvo Prahy 8 již v roce 2019.
Celý proces prodeje prošel stan-
dardní cestou, tj. zveřejněním
záměru, schválení Radou MČ
a poté předložením na zastupi-
telstvu. Současná prodejná cena

vychází ze znaleckého posudku
z prosince 2021. Z důvodu po-
vinnosti péče řádného hospodáře
si však radnice ještě nechá zpra-
covat revizní posudek, proto byl
tento bod z programu posledního
zastupitelstva stažen,“ vysvětlil
Našemu REGIONU Šalek.

V této souvislosti je zajímavé
zmínit návrh radního hlavního
města pro majetek Jana Chabra
(TOP 09), aby v budoucnosti pro-
dej majetku městských částí mu-
sel odsouhlasit i magistrát. Ten
je vlastníkem veškerého majetku
v metropili, městské části ho
pou ze spravují a doposud mají
v prodejích do 50 milionů volnou
ruku. Chabr by ale chtěl, aby
město mohlo vetovat například
i prodej jednotlivých obecních
bytů, protože dostatečný  bytový
fond je podle něj klíčem k dostup-
nému bydlení. Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1

INZERCE V8-0201

Opozicí kritizovaný prodej obecního
domu je prozatím zastaven
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Velkoobjemové
kontejnery

Nádoby
na textil

Uvedená místa přistavení
kontejnerů jsou pouze
orientační. Informace po -

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

Do kontejneru je možné odlo-
žit starý nábytek, koberce, lino-
lea, zrcadla, vany a WC mísy,
autosklo a kovové předměty.

Do kontejneru nelze odkládat
živnostenský odpad, jiný odpad
než objemný jako je např. směs -
ný komunální odpad, který lze
vhodit do běžné sběrné nádoby,
nebezpečný odpad bioodpad, sta-
vební odpad, dále pak pneuma-
tiky, elektrospotřebiče, televizo -
ry a PC monitory, počítače,
led nice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad lze zdarma od-
ložit v některém z 16 sběrných
dvorů hlavního města Prahy. Ta -
to služba je pro občany s trvalým

pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Zdroj: MČ Praha 8

Datum Čas Lokalita Katastr
15. 2. 13.00–17.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
15. 2. 14.00–18.00 Fořtova x Okořská Čimice
15. 2. 15.00–19.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy
17. 2. 13.00–17.00 Lindavská Bohnice
17. 2. 14.00–18.00 Pod Labuťkou x Prosecká Libeň
17. 2. 15.00–19.00 Libišská Kobylisy
19. 2. 8.00–12.00 Korycanská x K Ládví Čimice
19. 2. 9.00–13.00 Hnězdenská x Olštýnská Troja
19. 2. 10.00–14.00 Pernerova x Sovova Karlín
21. 2. 13.00–17.00 V Zahradách x Na sypkém Libeň
21. 2. 14.00–18.00 Kollárova x Pernerova Karlín
21. 2. 15.00–19.00 Kurkova Kobylisy
23. 2. 13.00–17.00 Štěpničná Libeň
23. 2. 14.00–18.00 Pivovarnická x Na Rokytce Libeň
23. 2. 15.00–19.00 Kubišova x Pod Vlachovkou Libeň
28. 2. 13.00–17.00 Havránkova x Šimůnkova Kobylisy
28. 2. 14.00–18.00 Křivenická x Čimická Čimice
28. 2. 15.00–19.00 Roudnická Střížkov

Bioodpad je organická (v pů -
dě rozložitelná) hmo ta,
která v sobě váže spousty

živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří listí, trá -
va, plevel, zbytky ovoce, zeleni -
ny, čajové sáčky, kávová sedli na,
zbytky rostlin, piliny, větve,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spa-
dané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatřízbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožra-
vých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další biologicky neroz-

ložitelné odpady. Bioodpad bude
zpracován na kompost, který je
využíván v zemědělství, pro
praž skou zeleň či na rekultivaci.

Termíny přistavení
kontejnerů 

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
dispečink společnosti Ipodec –
Čisté město, a. s., na telefonu
724 240 941 od 7.00 do 18.00
hodin. Zdroj: MČ Praha 8

Svoz bioodpadu

Datum Čas Lokalita Katastr
7. 3. 13.00–17.00 Fořtova x Okořská Čimice

11. 3. 15.00–19.00 Turská x K Větrolamu Čimice
12. 3. 9.00–12.00 Pod Vodár. věží x Nad Mazankou Libeň

Do kontejnerů lze odložit
nepotřebné šatstvo, svůj
cíl najde také obuv v po-

užitelném stavu – spárovaná či
zabalená, oděvní doplňky, hrač -
ky, drobný bytový textil, lůžko-
viny, případně zbytky látek či ple-
tacích přízí (ne malé odstřižky).
Vše zabalené, suché a v nejlep-
ším případě čisté. V žádném pří-
padě do kontejneru nepatří od-
padní textil.
Stanoviště nádob na textil

Bohnice
■ NC Krakov (Lodžská ul.)
■ NC Odra (Lodžská ul.)
■ Zhořelecká (zastávka Sídliště
Bohnice)
■ Čimická
■ Vratislavská (na parkovišti
u prodejny Penny)
■ Čimická x Lindavská
■ Dolákova x Hackerova
■ Ratibořská x Radomská

Čimice
■ K Mlýnu
■ Na Zámkách
■ Křivenická x Mlazická

Karlín
■ Ke Štvanici x Sokolovská
■ Sokolovská (metro Florenc)
■ U Sluncové
■ Za Invalidovnou x Molákova
■ Za Invalidovnou x Sokolovská

Kobylisy
■ Ďáblická
■ Chabařovická
■ Žernosecká (Billa)
■ roh Hovorčovické a Mirovické, 
■ Sokolníky (Albert)
■ Horňátecká x Klapkova 
■ Štěpničná x Střelničná 
■ Frýdlantská
■ Písečná x Čimická
■ Písečná x Čimická
■ Střekovská x Střelničná
■ Žernosecká x Bojasova
■ Tanvaldská
■ Ládví
■ Opálkova, Albert

Libeň
■ Vosmíkových (naproti domu
832/28)

Troja
■ Velká skála x Vřesová

Ďáblice
■Květnová č.p. 52 (naproti Rad-
nici)
■ U Parkánu
■ Dolní Chabry
■ Ústecká x Ulčova
■ Měděnecká
■ Spořická

Troja
■ Na Kazance
■ Sosnovecká 10 x Hnězdenská
■ Mazurská x Pomořanská

Zdroj: MČ Praha 8

Do kontejnerů patří: bate-
rie a drobná elektroza -
řízení, například kalku -

lač ky, rádia, drobné počítačové
vybavení, discmany, telefony,
elektronické hračky, apod.

Do kontejnerů nepatří televi-
zory, počítačové monitory, zá-
řivky, úsporné žárovky a velké
domácí spotřebiče jako jsou na-
příklad ledničky, pračky, chlad-
ničky apod.
■ Bedřichovská 1957/10
■ Červenkova 527/2
■ Čimická 769/96
■ Chlumčanského 327/10 x Bu-
lovka
■ Křižíkova 238/53 x Karlínské
náměstí

■ Křižíkova 448/123 x Lyčkovo
nám.
■ 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 2264/2b x U Pošty
■ Vosmíkových 930/12
■ Zhořelecká x Cafourkova
■ Žalovská 781/41
Objemnější elektroodpad lze
odevzdat ve sběrném dvoře ve
Voctářově ulici Praha-Libeň.

Zdroj: MČ Praha 8

Seznam nádob
na elektroodpad
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Biobox se začlenil do plánů
na rekonstrukci jednotky
intenzivní péče Kliniky

infek čních nemocí, jejíž součástí
je dalších pět lůžek. „O vybudo-
vání takto vybaveného bioboxu
s mož ností intenzivní péče v pl-
ném rozsahu usilovala Fakultní
nemocnice Bulovka několik let.
Projekt se nakonec podařilo
schválit na konci roku 2019 díky
přiznání statutu Centra speciali-
zované péče pro izolaci pacientů
s podezřením na vysoce nakaž-
livou nemoc,“ řekl při zahájení

provozu bioboxu ředitel Fakult -
ní nemocnice Bulovka Jan Kva-
ček.

Lůžko bioboxu je vybaveno
moderními přístroji, které zajiš-
ťují sledování fyziologických
funkcí pacienta, jako jsou moni-
tory životních funkcí, lineárními
dávkovači, ventilátorem k plicní
ventilaci, EKG, defibrilátorem,
zvlhčovačem plicních cest a dal-
šími. Biobox navíc disponuje
komo rou vybavenou dekontami-
nační sprchou, kde si ošetřující
personál po bezprostředním

opuš tění zařízení provádí oplach
ochranného oděvu, kterým se za
přísných hygienických podmí-
nek eliminuje možná nežádoucí
nákaza personálu od hospi ta -
lizovaného rizikového pacienta.

Prostor bioboxu disponuje rov -
ně ž autonomní vzduchotech -
nikou, parním sterilizátorem,
kame rovým systémem, dorozu-
mívacím zařízením personálu

s pacientem či jednotkou pro de-
mineralizaci vody. Při příjmu pa-
cienta s podezřením na vysoce
nakažlivou chorobu se přes po-
čítačovou jednotku přepne pro-
stor bioboxu do podtlakového
reži mu, aby bylo zabráněno
proudění vzduchu ven z míst-
nosti. V této fázi k pacientovi při-
chází ošetřující personál ve spe-
ciálním ochranném obleku. red

Bulovka uvedla do provozu unikátní biobox
Fakultní nemocnice Bulovka zahájila začátkem
února provoz nově zrekonstruované jednotky
intenzivní péče na Klinice infekčních nemocí, jejíž
součástí je nejmodernější izolační zařízení určené
pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí, tak
zvaný biobox. Bulovka se tak stala jedinou
nemocnicí v České republice, která v civilním
sektoru disponuje zcela unikátním izolačním
prostorem vybaveným nejmodernějšími přístroji.

Lůžko bioboxu je vybaveno moderními přístroji, které zajišťují
sledování fyziologických funkcí pacienta.

Magické únorové datum
pro konání svateb
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podle numerologů ma-
gické datum. Podle odbor-

níků je dvojka šťastným číslem
a lidé by toho měli využít. Radni -
ce Prahy 8 reagovala na toto da-
tum mimořádný oddacím dnem.

V Obřadní síni Libeňského
zám ku se 22. února odehrají
svatby po půlhodinách v době od
9 do 13.30 hodin. Možnost pro
uzavření sňatku v tento den má
tedy devět párů. „Rozhodli jsme
se z 22. února učinit mimořádný
svatební den. Přestože na hru čí-
sel moc nevěřím, setkával jsem
se s dotazy, zda se v Libni bude
v „dvojkový“ den oddávat. Řekli
jsme si tedy, že zájemcům vyjde -
me vstříc, nakonec mít na snub-
ním prstýnku samé dvojky může
být pro manželské páry docela
hezká vzpomínka,“ řekl starosta
Ondřej Gros (ODS).

Datum 22. 02. 2022, zkráceně
psané i 22.2.22 rozhodně zají-
mavým datem je. Jedná se o tak
zvané palindromové datum, což

znamená, že se čte zprava dole -
va i zleva doprava stejně. A právě
tyto dny se považují za dny štěs -
tí. Numerologové jsou navíc toho
názoru, že dvojka je symbolem
štěstí, lásky, klidu, růstu, vytr -
va losti a pozitivní ener gie.

Pro svatební obřad na Praze 8
je z pohledu numerologie zají-
mavé i ma gické číslo 8. Osmič -
ky jsou číslem ctižádosti a vý-
drže, do vztahu přinesou věčné
snažení o dokonalost, ale také
jakou si tvrdohlavost v překoná-
vání společných krizí a pro blé -
mů. red

Svatební místnost Libeňského
zámečku.
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Výstavu 24 obrazů s názvem „Rovno-
váha“, která zahrnuje tvorbu z po-
sledních dvou let, budou moci zájemci

navštívit až do 9.dubna. Umělce inspiruje
příroda, ženy i společenské dění. Jak sám
tvrdí, jeho „umělecké oči“ mu naplno otevřeli
jeho dva synové a maluje, protože musí. Více
nám prozradil v následujícím rozhovoru.

Nebývá obvyklé, aby člověk s vaším novi-
nářským a moderátorským zázemím se
tak angažoval ve výtvarném umění. Mů-
žete krátce popsat  svou cestu životem?

V podstatě celý život komunikuji s lidmi,
s okolním světem. A komunikace se stala
i mojí prací, takže se mohu považovat za
šťast ného člověka. Málokdo ví, že jsem chtěl
původ ně studovat malbu, ale pak přece jen
zvítězila novinařina, které jsem se naplno
věnoval patnáct let po vysoké škole a dosáhl
v ní, i to, co jsem nezamýšlel. Pracoval jsem
jako redaktor, moderátor, editor a nakonec
i šéfredaktor. Potom jsem se vrhl na PR a stal
jsem se třikrát tiskovým mluvčím roku Slo-
venska. A najednou se oblouk uzavřel a vrátil
jsem se k malování jako k další formě komu-
nikace s okolím. Ale zvláště komunikace sám
se sebou, abych se v dnešním světě „nezblá-
znil“.

Vystavoval jste na Slovensku a také v Ra-
kousku, co vás přivádí do Prahy a je to
vaše první výstava v hlavním městě?

Je to první velká výstava v Praze. Před
třemi lety se tu měl menší, kdy bylo vysta-
veno pár obrazů v prostoru jedné firmy. Ale
tohle je něco jiného – velká výstava i s verni-
sáží. A jsem za to rád, mám v Praze hodně
přátel i část rodiny.
Zvolili jste Divadlo pod Palmovkou, což
je zajímavé místo, také proto, že na vaše
díla se budou dívat i herci a další zaměst-
nanci divadla. Jistě jste se sledoval
i zdejší repertoár. Jakou hru byste rád vi-
děl?

Mám rád, když se prolínají různé druhy
umění. Proto jsem vděčný za tento umělecký
prostor. Možná to podle mých obrazů tak ne-
vypadá, ale v divadle mám rád klasiku v mo-
derním provedení. Proto bych si vybral Viš-
ňový sad od Čechova nebo Zkrocení zlé ženy
od Shakespeara.
Co byste rád během vašeho pobytu z hlav-
ního města a také Prahy 8 viděl?

Kromě návštěvy rodiny jsem si také nap-
lánoval, že si zajdu na pivko. A při poslední
návštěvě Prahy jsem pro sebe objevil Karlín,
který mne „dostal“, a proto jsem ho vydal de-
tailněji prozkoumat. Aleš Pohořal

Výstava pod Palmovkou
Do Divadla pod Palmovkou mohou přijít milovníci umění nejen
na divadelní představení, ale v tamní galerii umístěné ve foyeru
divadla svá díla od 12. února vystavuje slovenský výtvarník Boris
Chmel.
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