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Vážení občané,
v minulém měsíci se otevřel tunel Blanka. Ve skutečnosti se jedná 
o tři tunely, a ne o jeden, ale jméno Blanka již asi navždy všem 
Pražanům bude připomínat dlouhou a bolestnou cestu k dalšímu 
úseku městského vnitřního okruhu. O Blance bylo snad napsáno 
a řečeno úplně všechno. Jak dobrého, tak i mnoho zlého. 
Důležitější však nyní je, jak se bude projevovat doprava po jejím 
otevření. A to samozřejmě především v Praze 8. 

Důležité je říci, že doprava se po takovémto zásahu nezmění 
ihned, ale lidé si zvykají postupně. Navíc Češi jsou obecně známí 
tím, že tunely neradi jezdí. Takže si řekněme, že přestože píši 
tento text týden po spuštění, tak jistě zatím není možné říci, jak 
se Blanka dlouhodobě projeví. Zatím to vypadá, že ulice V Holešo-
vičkách se výrazně nezměnila. To ale nevím, jestli máme brát jako 
nějaké velké vítězství. Snad jen, že to zatím nedopadlo tak, že 
podle černých scénářů se měla doprava v této ulici spíše zhoršit. 

Důležité tedy spíše je, že je potřeba velmi intenzivně jednat 
o pokračování vnitřního okruhu mezi Blankou a Balabenkou. Tím 
by se totiž části Holešoviček skutečně ulevilo, byť po další dlouhé 
a náročné výstavbě. Praha 8 prosazuje zahloubení Holešoviček 
tak, aby došlo k výraznému zklidnění této ulice. O tom, že ulice 
mohou být klidnější, jste se ostatně mohli přesvědčit v Praze 7 
třeba v ulici Milady Horákové či na Letné. Přejme si, abychom 
i my jednou měli takto klidnou ulici V Holešovičkách.  

Roman Petrus
Starosta MČ Praha 8
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SOUTĚŽ PRO SENIORY

Křížovkářská liga
Na seniory z Prahy 8 čeká soutěž, která v našich poměrech zatím 
nemá obdobu. Už od 13. října se mohou zájemci každý čtvrtek 
zapojit do takzvané Křížovkářské ligy, určené všem starším přízniv-
cům luštění a tajenek. Tato originální soutěž pro aktivizaci seniorů 
je nejdříve určena pro klienty DPS Burešova, DPS Bulovka a DPS 
Křižíkova. Zapojit se pak mohou všichni zájemci starší 60 let z Prahy 
8, stačí se přihlásit. Bezplatná registrace je v budovách DPS každý 
čtvrtek od 9 do 14 hodin, končí 26. listopadu.

„Záměrem je hlavně zpříjemnit pobyt klientům DPS a nabídnout 
jim zábavu a rozptýlení, využití volného času,“ říká iniciátor 
projektu, starosta Prahy 8 Roman Petrus a doplňuje: „Křížovky 
luštíme rádi téměř všichni a senioři zvlášť. Proč tedy tento zájem 
nevyužít k pravidelné aktivitě a vlastně i k většímu zájmu o dění 
kolem sebe? Díky Křížovkářské lize mohou lidé luštit každý týden 
a navíc být součástí velkého celku luštitelů o ceny. Určitě chceme, 
aby se v DPS zapojili i klienti zdravotně handicapovaní, třeba 
s omezenou hybností.“ 

Bližší informace www.Praha8.cz nebo na tel. 224 815 878 (DPS 
Křižíkova), 286 829 963 (DPS Burešova), 283 842 214 (DPS Bulovka). 

Václav Jandura

ZPRAVODAJSTVÍ

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Žádat lze i na jiných 
obecních úřadech
V minulém čísle Osmičky jsme přinesli informaci o tom, jak si 
můžete vyměnit občanský průkaz. Nevyhovuje-li Vám návštěva úřadu 
Prahy 8 v tzv. „Bílém domě“, například z pracovních důvodů nebo se 
dlouhodobě zdržujete mimo Prahu, žádosti o výměnu občanského 
průkazu přijímají též všechny obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností a též úřady městských částí Praha 1 až Praha 22.  (hej)

placená inzerce

BUDOUCNOST CENTRA LÁDVÍ

Začíná diskuse nad 
architektonickými návrhy
V sobotu 19. září proběhlo vyhláše-

ní studentské urbanisticko-architek-

tonické soutěže, do které bylo při-

hlášeno 36 soutěžních návrhů. Byly 

vybrány tři vítězné návrhy, předáno 

čestné uznání poroty a také udělena 

cena starosty Prahy 8 Romana Pe-

truse, který osobně dohlížel a zašti-

ťoval celý průběh soutěže. 

Nyní začíná diskuse s občany 

městské části, kteří budou moci 

jednotlivé návrhy hodnotit a inspi-

rovat se jimi pro vlastní podněty 

a doporučení. Návrhy jsou nyní vy-

věšeny v pasáži obchodního centra 

Ládví a také uvnitř kulturního 

domu Ládví. Tam je také sběrná ná-

doba, do které mohou až do polovi-

ny října občané vhazovat své připo-

mínky a názory. Připomínky budou 

vyhodnoceny a představeny v rám-

ci veřejného projednávání v Ládví, 

ze kterého vyjdou podklady pro 

konkrétní tvorbu projektu. 

Studentské návrhy a další informa-

ce včetně protokolu o průběhu soutě-

že či komentářů od členů poroty je 

možné nalézt v aktualitách webu MČ 

Praha 8. Občané mohou využít i elek-

tronické komunikace skrze e-mail za-

stupitele a předsedy Komise pro ži-

votní prostředí Víta Cézy – vit.ceza@

praha8.cz. Závěrem je důležité zmí-

nit, že si občané mohou vybírat z jed-

notlivých návrhů, ale také se mohou 

pouze inspirovat konkrétními opat-

řeními z více návrhů najednou či při-

dat zcela nové návrhy řešení.  (vic)

DIVADELNÍ OSMIČKA 

Hry pro dobrou náladu
Přehlídka ochotnických souborů 

„Divadelní osmička“ probíhá již 

od začátku října v Divadle Karla 

Hackera v Kobylisích.  

Herci předvádějí výkony často 

srovnatelné s profesionály. Nejde 

o žádné divoké experimenty, jde 

o komediální repertoár v klasickém 

provedení. Za pouhých 50 Kč se 

můžete například 13. 10. pobavit 

nad kousky syna českého podnika-

tele, který vybaven nečeským smy-

slem pro povinnost začne řídit ot-

covu fi rmu ve hře Karla Poláčka 

Otec syna svého aneb Vše pro fi r-

mu. 17. 10. vás čekají bláznivé 

kousky Truffaldina ve slavné kome-

dii dell‘arte Sluha dvou pánů od 

Carla Goldoniho, nebo na závěr ce-

lého festivalu v pátek 23. října vás 

rozesměje crazy pohled do divadel-

ního zákulisí od Michaela Frayna 

v komedii Bez roucha aneb Ještě 

jednou zezadu. 

Podrobný program festivalu na-

jdete na straně 35.  (vrs)
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ZPRAVODAJSTVÍ

OŽIVENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

Pandy se zastavily 
v podchodu metra Ládví
Radnice Prahy 8 převzala do péče 

nevzhledný podchod do metra v Lá-

dví. Rozhodla se jej zkultivovat 

a výsledek je již vidět – během září 

se zde objevila „Pandemie“ malířky 

Josefíny Jonášové. Na podobné oži-

vení čeká na jejím území celá řada 

dalších míst veřejného prostoru.

„Vedl jsem dlouhá jednání a na-

konec se nám podařilo docílit toho, 

že nám Technická správa komuni-

kací (TSK) prostor podchodu pře-

nechala ke správě,“ říká k tomu sta-

rosta městské části Praha 8 Roman 

Petrus. „Poté jsme oslovili místní 

úspěšnou mladou umělkyni Josefí-

nu Jonášovou, a z jejích návrhů 

jsme vybrali dílo s názvem Pande-

mie. Ohlasy jsou veskrze pozitivní, 

což nás samozřejmě moc těší.“

Radnice bere tento projekt jako 

ukázkový pro kultivaci nevzhled-

ných  veřejných prostor a podle 

slov starosty Petruse by radnice ve 

spolupráci s různými umělci ráda 

na svém území takových nevzhled-

ných míst oživila v budoucnu více. 

„Budeme rádi, když nám budou ob-

čané přinášet tipy na taková nekul-

turní místa, která by si podobné 

oživení rovněž zasloužila. Doufám, 

že tyto malé projekty oživí veřejná 

místa a prostor v celé naší městské 

části, aby se zde naši spoluobčané 

cítili co nejlépe,“ dodává starosta 

Petrus. 

Vytvoření Pandemie bylo fi nan-

cováno z rozpočtu starosty Petruse 

určeného na komunikaci. Celkové 

náklady za autorský návrh, nákup 

materiálu a přímou realizaci sa-

motnou autorkou nepřesáhnou 

30 tisíc Kč.  (apa) Foto: Miloš skácel

TUNEL BLANKA

Konečně!
Tunelový komplex Blanka, 
který byl se čtyřletým 
zpožděním otevřen v sobotu 
12. září 2015, se v prvních 
dnech provozu neprojevil 
očekávanými černými scénáři 
na vyústění v Troji. Problémy 
jsou „zatím“ jen na území 
Prahy 6.

„V prvních dnech po 
otevření se nenaplnily obavy 
z totálního dopravního 
kolapsu ulice V Holešovičkách, 
která na tunel navazuje, ale na 
zásadní závěry je zatím brzy,“ 
říká radní pro dopravu Karel 
Šašek. „Musíme nějakou dobu 
vyčkat, až se doprava 
stabilizuje. Proto budeme 
spolu s kolegy z Prahy 7, 
Městskou částí Troja, magistrá-
tem i Technickou správou 
komunikací situaci podrobně 
monitorovat a podrobně 
vyhodnocovat reakce řidičů na 
nově nastalou dopravní 
situaci. Po tomto vyhodnocení 
budeme navrhovat případné 
změny v dopravě a v dalším 
pokračování podpovrchového 
řešení vnitřního okruhu,“ 
dodal radní Šašek.  (vrs)

Vandalismus na lavičkách

Vážení obyvatelé Prahy 8, jistě jste si ve svém okolí všimli laviček, 
které nevypadají pěkně. Plakát, který na nich ještě před pár dny 
visel, je buď potrhaný, nebo je lavička obnažená až na základovou 
desku. Tento stav se nám také nelíbí, ale musíme konstatovat, že 
se nejedná o ojedinělý jev. Poslední dobou se totiž v ulicích 
Prahy 8 rozmohl vandalismus a tyto lavičky, nebo spíše plakáty 
na nich, se staly terčem lidí, kteří si nepřejí, abyste byli informová-
ni o zajímavých kulturních, sportovních nebo společenských 
akcích, které pro vás městská část Praha 8 chystá. Lavičky jsou pro 
nás důležitým reklamním nosičem, a proto je pravidelně polepuje-
me plakáty. Často se stává, že na nich vydrží jen pár dní, než 
plakáty někdo zničí. 

Mějte tedy prosím trpělivost a vězte, že děláme vše proto, aby byly 
lavičky v pěkném stavu a sloužily nejen k příjemnému posezení, ale 
aby vám také přinášely základní informace o chystaných akcích. 

Vladimír Slabý

SOUTĚŽ

Fasády ožijí street artem 
Výzva k veřejnosti o hledání 
nových lokalit pro umístění 
uměleckých děl ve veřejném 
prostoru měla 
u občanů velký 
ohlas. Proto 
odbor kultury 
MČ Praha 8 
ve spolupráci 
s Pražskou 
teplárenskou, 
a. s., připravil 
soutěž 
o nejlepší 
grafi cké návrhy revitalizace fasád 
na čtyřech budovách. 

Objekty se nacházejí v ulicích 
Poznaňská, Feřtekova, Mirovická 
a Bedřichova. Do soutěže se 
mohou zapojit profesionální 
i amatérští výtvarníci z Prahy 8, 
přičemž budovu v ulici Bedřicho-
va by MČ Praha 8 ráda nechala 
zpracovat výtvarnými návrhy 
ZŠ a ZUŠ z naší městské části. 
Vítězné návrhy budou realizová-

ny na přelomu let 2015/2016. 
Podoby zpracování návrhů jsou 
ponechány na kreativitě umělců. 

Žádná omezení, 
kromě zásad 
slušného 
vyjadřování, 
nejsou 
stanovena. 
Počet návrhů na 
osobu je 
neomezený. 
„Cílem této 
soutěže je 

poskytnout prostor pro vyjádření 
širokého spektra umělců, zvláště 
těch streetartových. Chtěli 
bychom podpořit zdejší 
streetartové komunity výtvarníků 
po vzoru velkých evropských 
měst, kde se tento druh umění 
stal přirozenou součástí městské 
kultury a života,“ uvedla 
místostarostka Alena Borhyová.

Podrobnosti o soutěži 
na www.praha8.cz.  (vrs)
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BURZA 
SENIORŮ

Burza seniorů se nachází v Gerontologic-
kém centru, Šimůnkova 1600, Praha 8, 
tel. 286 883 676.

Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova 

Kontakt: Jana Fejfarová 725 008 407, 
Iva Hubená 737 353 942

PROGRAM NA ŘÍJEN
 6. 10. úterý 13.00–16.00 h. 
 VÝTVARNÁ DÍLNA – SMALT – Pomůcky: 

ploché kleště a věc k smaltování – 
v Gerontologickém centru. Pod vedením 
Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč

 13. 10. úterý od 13.00 h. 
 CVIČENÍ PAMĚTI v Gerontologickém 

centru. Vede Iva Hubená.

 20. 10. úterý 13.00–16.00 h. 
 VÝTVARNÁ DÍLNA – TENERIFE

Pomůcky: silná jehla, režná nit, bavlnky, 
karton a nůžky v Gerontologickém centru. 
Pod vedením pí. Alexandry Boušové, 
vstupné 20 Kč.

 29. 10. čtvrtek od 13 h. 
 BABINEC – POSEZENÍ PŘI KÁVĚ A ČAJI 

v Gerontologickém centru. 
Vede Iva Hubená.

 BOWLING 
 PONDĚLKY: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 

26. 10. 2015 – Herna v Dolních Chabrech. 
Sraz ve 14.50 hod. před hernou (spojení: 
Autobus č.162 a 169 st. Osická. Od zast. 
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). 
Pod vedením Věry Dvořákové.

 NORDIC WALKING – 
VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu: 7. 10., 14. 10., 21. 10. 

Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. 
Sraz v 13,00 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená

 PÉTANQUE 
 PÉTANQUOVÉ HŘIŠTĚ – přijďte si zahrát 

do zahrady Gerontologického centra, 
kde je vám k dispozici hřiště o rozměrech 
13 x 3 m. Všední dny 8.00–19.00 hod., 
víkendy 11.00–19.00 hod. 
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule.

 Konverzační kurzy anglického jazyka 
 2 SKUPINY: 1. PONDĚLÍ 9.25–10.55 

od září do prosince 2015, 2. ÚTERÝ 9.25–
10.55 od září do prosince 2015. 
Lektorka: Ing. Dana Zemanová. 
Není vhodné pro úplné začátečníky. 
Přihlášky a bližší informace na recepci 
Gerocentra, nebo u p. Pavla Hocha, 
Šimůnkova 1600, Praha 8, tel. 286 883 676, 
gema@gerontocentrum.cz.

 3.11. úterý 13.00–16.00 hod. 
 VÝTVARNÁ DÍLNA – ŠŇŮRY

v Gerontologickém centru. 

ZPRAVODAJSTVÍ

Libeňský zámek zpíval i cvičil
Městské slavnosti, které 12. září uspořádala 
MČ Praha 8, připomněly 114. výročí připojení 
Libně ku Praze v roce 1901. Návštěvníky 
Libeňského zámku pod bedlivým dozorem 
c. a k. vojáků a četníků rozezpívala a roztančila 
nejen kapela Patrola-Šlapeto se svými 
staropražskými písničkami nebo skupina Brass 
band, ale i zahraniční hosté. V rámci slavností 
se totiž představilo hned devět folklórních 
krajanských souborů z Ukrajiny, Maďarska 
a Bosny a Hercegoviny. Na své si ale přišly 
i děti při kejklířských a kouzelnických 
vystoupeních. Cvičením sestavy z roku 1920 na 
nádvoří zámku v dobových košilích a čapkách 
zaujali libeňští Sokolové.   (vrs) Foto: Miloš Skácel

Tátafest v Ládví
Areál Beachklubu Ládví zažil v neděli 
13. září Tátafest, akci pro všechny tatínky 
a jejich děti (vítané byly samozřejmě 
i maminky). 

Všichni si mohli vyzkoušet nejen 
nejrůznější sporty (beachvolejbal, pé-
tanque, stolní tenis nebo bungee running), 
ale i seznámit se s činností městské policie, 
hasičů, kynologů, nebo si prohlédnout 
popelářský vůz. Velký zájem mezi malými 
diváky byl rovněž o představení Loutkového 
souboru Jiskra. 

(vrs) Foto: Miloš Skácel

NENECHTE SI UJÍT
 VIDEOMAPPING NA SYNAGOGU

TVŮRČÍ FILM V SYNAGOZE NA PALMOVCE. 
Sdružení KinocirKus rozsvítí synagogu 
na Palmovce videomappingovou projekcí 
čerpající z historie synagogy a odkazující 
k židovské symbolice. Projekce na synagogu 
bude tvořena kombinací klasického 3D 
počítačového mappingu a kreslené animace. 
Kdy? 16. a 17. 10., začátky 20:00, 20:30 
a 21:00 hod. Vstupné dobrovolné.

 FILMOVÁ INSTALACE
VNITŘNÍ PERIFERIE MĚSTA. 
Zachytí ji ve dnech 21.–27. 10. v Libni 
experimentálně-dokumentárním způsobem 
tvůrci ze sdružení Argentum Vivum 
pod vedením fi lmaře a střihače Martina 
Ježka. Projekt vyvrcholí fi lmovou instalací 

v prostoru synagogy na Palmovce. Jádrem 
instalace bude fi lmový materiál promítaný 
z několika 16mm a 8mm promítaček. 
Vernisáž se uskuteční 20. 10. za přítomnosti 
tvůrců a doprovodu živé hudby. 
Bližší informace: www.8jinak.cz.

 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR. 
Zajímá vás, jak se dá prakticky využít 
plazma? Může existovat kapalná voda při 
-30°C? Chcete na vlastní oči vidět některé 
zvláštnosti chování tekutin? Navštivte naše 
pracoviště na adrese Dolejškova 5, Ládví. 
Kdy? 5. 11., 9:00–18:00 hod. 
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, 
tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz, 
více informací: www.it.cas.cz.

KONCERT

Zámek rozezvučí akordeony
V obřadní síni Libeňského zámku se 30. října od 16.00 hod. uskuteční koncert účastníků 
akordeonového festivalu. Pod záštitou místostarostky Aleny Borhyové ho pořádá Pražská 
konzervatoř ve spolupráci s celoněmeckou amatérskou akordeonovou organizací DHV. 
Představí se mladí hráči z pěti zemí Evropy, vstup je zdarma. Koncert bude pro hudebníky 
generálkou před soutěží ve velkém sále Pražské konzervatoře na Dvořákově nábřeží.  (miš)
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ZPRAVODAJSTVÍ

ZASTUPITELSTVO

Praha 8 trvá na regulaci hazardu 
podle druhu her, ne podle adres
V pořadí třetí letošní 
jednání zastupitelstva 
městské části Praha 8 
proběhlo ve středu 
9. září v prostorách tzv. 
„Bílého domu“.

Bez větších diskuzí byly schváleny 

body věnované hospodářským zá-

ležitostem (vyúčtování výsledků 

hospodaření MČ Praha 8 za 1. po-

loletí 2015 a rozpočtová opatření), 

stejně hladce prošel dodatek ke zři-

zovací listině ZŠ a MŠ Lyčkovo ná-

městí – nově bude mít škola své de-

tašované pracoviště i na karlínské 

adrese Pernerova 29. 

Klidný průběh
Jednoznačné bylo i hlasování o po-

skytnutí dotací v oblasti kultury 

a volnočasových nesportovních ak-

tivit dětí a mládeže, v oblasti sociál-

ní i v oblasti primární prevence rizi-

kového chování u dětí a mládeže na 

rok 2015. „Nebyly přiděleny všech-

ny prostředky, které byly na pre-

venci rizikového chování dětí 

a mládeže k dispozici,“ řekl staros-

ta Roman Petrus (ČSSD). „Nevy-

čerpané peníze dostanou školy, 

které neuspěly ve výběrovém říze-

ní, a mohou si tuto službu koupit 

dle vlastního uvážení kdekoliv.“

Zastupitelé se bez potíží shodli 

i na bodech týkajících se odpisů ne-

dobytných pohledávek za nájem či 

odpuštění poplatků z prodlení ze 

zdravotních a sociálních důvodů.  

Bouře ve sklenici vody
Bouří ve sklenici vody se nakonec 

ukázalo projednávání návrhu odů-

vodnění významné veřejné zakáz-

ky na údržbu zeleně a dalších 

ploch. Předkladatelka návrhu rad-

ní Anna Kroutil (ANO) vysvětlila 

nutnost přistoupení ke změnám 

v údržbě zeleně. Podle opozičních 

zastupitelů je zakázka nedostateč-

ně zpracovaná. Ale vzhledem 

k tomu, že zastupitelstvo nyní pro-

jednávalo „pouze“ odůvodnění vý-

znamné veřejné zakázky, které 

umožní zakázku vůbec vyhlásit, 

návrh nakonec celkem jednoznač-

ně prošel.

Při projednávání rozhodnutí 

Magistrátu hl. m. Prahy o způsobu 

regulace hazardu vysvětlil mís-

tostarosta Matěj Fichtner (ANO) 

rozdíl v přístupu městské části Pra-

ha 8 a magistrátu. „My chceme re-

gulaci podle druhu her, tedy zaká-

zat hrací automaty, magistrát však 

trvá na regulaci podle jednotlivých 

adres,“ uvedl Fichtner. Stanovisko 

Prahy 8, které bylo přijato již 

26. listopadu loňského roku, se 

tedy nĳ ak nemění, a proto bude 

s magistrátem o regulaci hazardu 

dále intenzivně jednáno. 

Jednáním zastupitelstva nepro-

šel návrh na snížení platu řediteli 

ZŠ Glowackého (fyzicky napadl 

studenta). Naopak byl po bouřlivé 

diskusi přĳ at protinávrh části opozi-

ce, konkrétně Osmička sobě (KDU-

-ČSL a nezávislé osobnosti), o od-

volání ředitele z funkce. Martin 

Drnek (Strana zelených) k tomu 

řekl: „Ředitel ZŠ Glowackého dal 

žákům lekci. Naučil je, že dlouho-

dobé problémy se v afektu smí řešit 

násilím a vulgarismy. Naučil je, že 

on si z pozice moci může dovolit 

více než oni. Praha 8 musí žákům 

ukázat, že tato hodina občanské vý-

chovy byla chybná.“ Markéta Ada-

mová (TOP 09): „TOP 09 zásadně 

nesouhlasí s odvoláním ředitele 

ZŠ Glowackého. Nejen, že se jedná 

o nesmyslně tvrdý trest pro dlouho-

letého a oblíbeného ředitele, jedná 

se také o selhání současné Rady, 

která skrývá svou neschopnost roz-

hodovat a přenáší svou odpověd-

nost na zastupitelstvo.“ Ondřej 

Gros (ODS): „Ve věci jsme poslali 

RMČ Praha 8 otevřený dopis, který 

je k přečtení na www.odspraha8.cz. 

Vedení radnice má možnost respek-

tovat názor drtivé většiny občanů 

a nechat pana ředitele ve funkci. 

Obáváme se však, že koalici názory 

lidí nezajímají...“ A pohled předkla-

datele návrhu Tomáše Němečka 

z klubu Osmička sobě (KDU-ČSL 

a nezávislé osobnosti): „V této kau-

ze se zastupitelé rozdělili na zastán-

ce bití žáků, na odpůrce bití a na ty, 

kdo nezaujali ani jeden postoj. Hra-

nice nešla mezi koalicí a opozicí: 

důrazný nesouhlas s bitím zformu-

lovala opoziční Osmička sobě, 

kdežto koaliční ANO hlasovalo roz-

děleně.“

Pestrá diskuze
V diskuzi na závěr programu se 

mimo jiné probíralo zateplování 

mateřských škol (názory jednotli-

vých stran viz Fórum zastupitelů 

na str. 8 a 9), generel bezmotorové 

dopravy (podrobnosti o něm na 

str. 15), složitý přístup přes Rohan-

ský ostrov k nově zřízenému přívo-

zu z Holešovic do Karlína („Pozem-

ky nám nepatří, jsou magistrátu 

a soukromníků,“ vysvětlil starosta 

Petrus), nebo kdy bude otevřen 

Dům sociálních služeb (1. dubna 

2016, pokud bude do té doby stav-

ba předána), dotazy byly i na fun-

gování nově zřízené organizace Os-

mička pro rodinu.  Vladimír Slabý
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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.

Bylo nutné, 
aby některé 
školky 
od 1. září 
nefungovaly 
na plný 
provoz?

?  

HNUTÍ ANO

Stavby jsou vedeny 
lépe než za minulé 
koalice

Předně je nutno uvést, že MČ Pra-

ha 8 je zřizovatelem 24 mateřských 

škol. Investujeme do školství nemalé 

prostředky, přičemž jednou z tako-

vých investic je i zateplení objektů, 

ve kterých školky sídlí. Vzhledem 

k tomu, že zásadní stavební práce 

musí probíhat během prázdnin, je na 

zhotovitele vyvíjen enormní tlak na 

organizaci práce. 

Během tohoto léta probíhala za-

teplení 5 objektů, přičemž u MŠ Bo-

jasova a MŠ Šiškova došlo ze strany 

zhotovitele ke zhruba dvoutýdenní-

mu prodlení s dodáním stavby. Díky 

odpovědnému přístupu ředitelek 

a vedení městské části však naštěstí 

nebyl provoz školek přerušen a škol-

ky fungovaly i přes jisté obtíže způso-

bené dokončovacími pracemi.

Městská část si nemůže zhotovite-

le libovolně vybírat, je omezena zá-

konem o veřejných zakázkách. 

Průběh stavby je potom jako loterie – 

nikdy při podpisu smlouvy s jistotou 

nevíte, jaký bude výsledek. Stavba 

může dopadnout dobře, mohou se 

vyskytnout problémy nebo může 

skončit naprostou katastrofou. Pro 

příklady nemusíme chodit daleko – 

dobře dopadlo například letošní za-

teplení MŠ Krynická, určité problé-

my se vyskytly u zateplení 

MŠ Šiškova a Bojasova a naprostou 

katastrofou skončilo zateplení 

ZŠ Hovorčovická v době, kdy stavbu 

vedla tehdejší šéfka odboru evrop-

ských fondů a nyní zastupitelka za 

TOP 09 Petra Hainzová. Stavba se 

tehdy dodala o půl roku (!) později, 

výrazně se prodražila, fi rma je v in-

solvenci a soudní spory běží dodnes. 

V tomto světle působí kritika 

z TOP 09 poněkud komicky. 

Matěj Fichtner

místostarosta 

MČ Praha 8 za ANO

ODS PRAHA 8

Práce měly 
začít dříve

Otázka směřuje na MŠ Bojasova 

a Šiškova, do jejichž zateplování se 

současná koalice po měsících přešla-

pování na místě nakonec vrhla a le-

tos 8. dubna vedení radnice schválilo 

výběrové řízení. Až 8. dubna! Školky 

měly štěstí, že výběrová řízení pro-

běhla bez námitek účastníků, takže 

24. června se uzavíraly smlouvy 

o  dílo. S termínem dokončení prací 

6. září!

A jak to vypadalo 1. září na první 

školní den? Především díky obětavé 

práci a úsilí obou ředitelek, učitelek 

i ostatních pracovnic těchto mateři-

nek vypadaly třídy tak, že se v nich 

našim nejmenším určitě muselo líbit. 

Zbytku školek však vládli stále řeme-

slníci, o čemž svědčila i cedule na 

brance: Vstup na staveniště zakázán. 

A na školkách se v klidu pracovalo 

i druhý zářĳ ový týden, v době, kdy již 

měly být veškeré práce hotovy i po-

dle smlouvy.

Opravdu se tedy nedalo začít 

s oběma akcemi dřív, aby se uvede-

ným problémům, které vždy při re-

konstrukcích hrozí, dalo předejít? 

Samozřejmě, že dalo. Stačilo využít 

dotace, kterou získala předchozí ko-

alice ODS–TOP 09 a odmítla součas-

ná čtyřkoalice ANO–ČSSD–KSČM–

Strana zelených, a výběrové řízení 

mohlo být vyhlášeno o několik měsí-

ců dříve. Daly se k tomu okamžitě 

použít z loňska připravené projekty, 

které byly nejprve podrobeny hlasité 

kritice a následně použity pro výbě-

rová řízení. Evidentně tak špatné ne-

byly... Koneckonců diskutovalo se 

zde na toto téma již v březnu. Teď už 

si hlavně přejme, ať se stavba brzy 

dokončí a školky slouží zas plně dě-

tem. 

Martin Roubíček

zastupitel 

MČ Praha 8 za ODS

TOP 09 PRAHA 8

Prostě to nezvládli

MŠ Šiškova a Bojasova 1. září – děti, 

některé poprvé, přicházejí do své 

školky po letních prázdninách. Místo 

krásných zahrad, které obě školky 

mají k dispozici, je čekají vyhrazené 

koridory a ochranné pásky, za který-

mi se tyčí lešení a leží tuny stavební-

ho materiálu. Na vrátkách visí vý-

hružná cedulka, která hlásá „na 

zahradu vstup zakázán“. 

Nemuselo to tak být. Obě školky 

mohly být hotové, zahrady uklizené. 

V prosinci minulého roku jedním 

mávnutím hlasovacích lístků smetla 

koalice ANO, ČSSD, SZ a KSČM ze 

stolu žádosti o dotace z evropských 

fondů i pro tyto školky. Projekty byly 

připravené, stačilo podepsat a vyhlá-

sit výběrové řízení. Bylo by hotové 

maximálně v dubnu a staveniště 

mohlo být předáno v předstihu, niko-

liv až 30. 6. Místo toho radnice po-

čkala na další výzvu a žádosti podala 

znovu. Smlouvy o dílo byly 1. čer-

vence ještě teplé z tiskárny. 

Budovy jsou příliš velké na to, aby 

je bylo možné během 2 měsíců i s pří-

pravou dokončit. Rodičům bylo do-

poručeno si děti nechat doma, pokud 

mohou. Koalice bude jistě tvrdit, že 

svým krokem získala více peněz. Ko-

lik? Neví. Ohrozí dotace? Neví. Kolik 

bude stát diskomfort rodičů i dětí? 

Jaká bude cena toho, že někteří ne-

chtějí pustit svoje malé děti do roze-

stavěných budov a nemohou do prá-

ce? Jakou cenu má nesmírné 

nasazení všech pedagogických pra-

covníků, aby nějakým způsobem za-

jistili provoz školek? 

Někdo by možná označil konání 

radnice za pošetilost, neprozřetel-

nost. Tak to není. Je to arogance. 

Bezohledná arogance moci. 

Petra Hainzová

zastupitelka 

MČ Praha 8 za TOP 09

Tento měsíc se ptá: 
TOP 09
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ČSSD

Mateřské 
školky tentokrát 
z pohledu rodiče

Bydlím v Ládví poblíž mateřské škol-

ky Bojasova a vlastně i Šiškova. Záro-

veň mám dítě školkou povinné, v jed-

né z těchto školek, takže jsem se 

skutečně zaměřil na rekonstrukce, 

které byly na prázdniny naplánova-

né. Jako ostatní rodiče jsem celé 

prázdniny sledoval, jestli se na začát-

ku září budou moci děti vrátit znovu 

ke svým paním učitelkám. Další vý-

hodou, proč jsem byl vybrán pro na-

psání tohoto článku, bylo to, že 

z bytu se mohu dívat přímo na jednu 

z těchto školek, takže jsem sledoval 

rekonstrukci v přímém přenosu.

Celkově musím říci, že dělníci sku-

tečně dělali, co mohli, aby školky opra-

vili ve stanoveném čase. Pracovali od 

brzkého rána a dlouho do noci. Praco-

vali i v letošních vražedných vedrech 

a opravdu se „nefl ákali“. Přesto to ne-

stihli. Proč tomu tak je, neumím po-

soudit, nejsem stavební technik. Roz-

hodně to nebylo proto, že by se začalo 

později, než by se mělo. Děti však do 

mateřských školek nastupovaly 1. září, 

jak bylo slíbeno, ale zahrady a okolí 

školek není dokončeno ani v průběhu 

září a bude se ještě nějakou dobu do-

dělávat. To je jistě škoda, zvláště pro 

malé děti. Přesto jsem rád, že děti mají 

možnost navštěvovat svou školku. 

Ale aby to nebylo tak smířlivé, po-

dělím se s tím, co mě na rekonstruk-

ci vytáčí jako rodiče. Nevím, jaký 

úhlavní nepřítel rodičů vymyslel to, 

že dá zvonky z vnějšku budovy, na 

druhou stranu  dveří, než by bylo lo-

gické, a do výšky očí průměrného 

člověka, takže sourozenci, kteří cho-

dí do školky s rodiči, nemohou sami 

zazvonit, neboť na zvonek nedosáh-

nou a v kameře nejsou vidět. Nyní 

nelogicky musí rodiče tápat, zda se 

dívat do kamery, nebo chytat kliku 

od dveří, aby stihli otevřít. 

Roman Petrus 

starosta 

MČ Praha 8 za ČSSD

KSČM

Bezpečí dětí 
musí být 
na prvním místě

Kdyby si věci neznalý čtenář přečetl 

říjnovou otázku, mohla by v něm 

evokovat katastrofické představy, 

počínající 1. zářím, typu: zavřené 

školky, desítky zoufalých rodičů 

a děti bez hlídání. Tyto představy se 

však zdaleka neblíží realitě.

Vezměme to pěkně popořádku. 

Díky dotacím z Evropské unie bylo 

možné realizovat projekt snížení 

energetické náročnosti na budování 

školek v rámci Prahy 8, týkající se 

konkrétně MŠ Krynické, Bojasové 

a Šiškové. Celý projekt byl nastaven 

tak, aby se rekonstrukce dotkla pro-

vozu zmíněných školek minimálně, 

a to se také stalo.

Je pravda, že některé dokončova-

cí práce fi nišovaly začátkem září, 

ale jelikož šlo o rozsáhlou rekon-

strukci, tak si myslím, že zdržení 

v řádech několika dnů je tolerova-

telné, dokonce o to víc, že omezení 

prostoru se týkalo pouze části ven-

kovních prostor u školek. Rodiče 

dětí byli před zářĳ ovým nástupem 

do výše jmenovaných školek infor-

mováni o dokončené rekonstrukci 

interiérů a o krátkodobě uzavřené 

části venkovní zahrady z důvodu 

dokončovacích prací. 

Představa, že kvůli nepřístupnos-

ti části pozemků školek budou děti 

celé dny zavřeny pouze ve třídách 

a ven se nedostanou, je dle mého 

názoru absurdní, už jen vzhledem 

k množství parků a hřišť, které 

máme na Praze 8 k dispozici. Do-

mnívám se, že důležitější, než se do-

hadovat o několikadenním omezení 

přístupu do prostor zahrady, je za-

jištění bezpečnosti dětí a efektivnos-

ti celé rekonstrukce. 

Pavlína Řepová 

zastupitelka 

MČ Praha 8  za KSČM 

OSMIČKA SOBĚ,
KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ

Úkoly pro školní 
rok: školky, Blanka 
a Nová Palmovka
V mateřských školách Bojasova a Šiš-

kova probíhá zateplení budov. Po do-

hodě s rodiči zůstaly některé děti 

v prvních dnech nového školního 

roku doma. Podle informací, které 

mám, se však nejednalo o dramatický 

zásah do života rodin. Nechci otázku 

bagatelizovat, ale asi by na ni měl od-

povídat technický dozor stavby. 

Praha 8 má a bude mít několik vel-

kých problémů a je třeba je řešit. 

Byla zastavena stavba radnice a ob-

chodního centra na Palmovce. Autor 

těchto řádků byl v roce 2012 spolu-

autorem petice proti této stavbě 

a mohl by se na to škodolibě dívat, 

ale nedívá. Stavba byla zastavena 

v červnu, ale až v září začala radnice 

vysvětlovat své kroky. 

Dalším problémem je rekonstrukce 

Libeňského mostu, existují dvě řeše-

ní: 1) zbourání mostu a postavení no-

vého a širšího 2) rekonstrukce stávají-

cího. První varianta je samozřejmě 

dražší, ale hlavně širší most může při-

vést mnoho aut na Palmovku a okolí.

Třetím problémem je otevření tu-

nelu Blanka, i toto se dotkne, a mož-

ná velmi silně, naší městské části, 

jedná se o ulice Povltavská a V Hole-

šovičkách a jejich okolí. Už to neo-

vlivníme, ale Praha 8 by se měla vy-

jádřit k pokračování Blanky, tzv. Li-

beňské spojce, což je tunel pod 

Zenklovou ulicí. Tomuto zbytečné-

mu tunelu bychom měli zabránit 

a stejně tak nárůstu automobilové 

dopravy na Palmovce. Kamarád říká: 

Hrozí, že Libní povedou dvě dálni-

ce!“ Pokud jste proti dálnicím v Pra-

ze 8, ozvěte se mi.

Na závěr jednu dobrou zprávu: Di-

vadlo Pod Palmovkou se vrací do re-

konstruované budovy po povodni 

v roce 2013.  

Tomáš Pavlů

zastupitel MČ Praha 8 

za Osmička sobě, 

KDU-ČSL a nezávislí

STRANA ZELENÝCH

Lhůty oprav 
jsou kratší 
než v minulosti   

V létě 2015 nechala MČ P8 provést 

čtyři velké investiční akce v rámci 

školských zařízení. Jednalo se o za-

teplení MŠ Krynická, Bojasova a Šiš-

kova a rekonstrukci jídelny ZŠ Ústav-

ní. Zatímco zateplení MŠ Bojasova se 

podařilo zrealizovat do začátku škol-

ního roku a školka mohla začít s pro-

vozem bez omezení, rekonstrukce 

zbývajících dvou MŠ se zdržela o ně-

kolik dní. Na vině bylo jednak podce-

nění personální náročnosti ze strany 

fi rmy, která prováděla zároveň obě 

stavby, jednak souhra objektivních 

příčin souvisejících s počasím. Obě 

školky zahájily provoz v omezeném 

rozsahu a rodiče byli požádáni, zda 

si mohou nechat dítě doma. Za veš-

keré komplikace se MČ omlouvá. 

Zcela jiným případem byla rekon-

strukce jídelny Ústavní, která měla 

být provedena již před několika lety. 

Se stavbou se začalo za pět minut 12, 

neboť hrozilo zavření jídelny hygie-

nikem. Rekonstrukce byla provádě-

na dle projektu bývalé radnice, který 

absolutně nerespektoval požadavky  

vedení ZŠ i školní jídelny. Některé 

z těchto požadavků byly dodatečně 

zapracovány v průběhu samotné re-

konstrukce, což zdrželo její dokonče-

ní asi o 14 dní.

Všichni máme v živé paměti výmě-

nu oken ZŠ a Gymnázia Ústavní, kte-

rá měla být realizována v létě 2013. 

Žáci končili v červnu o týden dříve 

a učitelé koncem srpna nalezli obě 

školy netknuté. Výměna pak probí-

hala do října za plného chodu škol 

a je s podivem, že žádné dítě nevy-

padlo ze 2. patra z okna. 

Dana Blahunková

radní MČ Praha 8 

za Stranu zelených
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TRANSPARENTNOST

Praha 8 oceněna 
projektem BezKorupce.cz
Nevládní nezisková organizace Oživení ocenila 

městskou část Praha 8 za vysokou míru trans-

parentnosti nové městské společnosti Správa 

tepelného hospodářství MČ Praha 8, s. r. o. 

MČ Praha 8 byla v této souvislosti nazvána prv-

ní vlaštovkou příkladu dobré praxe.

Městské společnosti bývají synonymem zakrý-

vání hospodaření s veřejnými prostředky a vytvá-

ření nových placených pozic funkcionářům. Opač-

ným směrem se vydala MČ Praha 8, když schválila 

takovou podobu městské společnosti, která posílí 

informovanost občanů i obce o hospodaření spo-

lečnosti, defi nuje nadstandardním způsobem po-

vinnosti jednatele, omezí jeho pravomoci a posílí 

je naopak politicky zodpovědné radě městské čás-

ti. Společnost nebude mít dozorčí radu. Není úče-

lem vytvářet nová placená místa pro politické čini-

tele. Kontrolou hospodaření bude pověřen 

fi nanční výbor, který bude vykonávat dozor bez 

dodatečných nákladů v rámci své činnosti. Součas-

ně tím dojde také k posílení kontrolní pravomoci 

ze strany městské části a jejích zastupitelů.  

Eliška Vejchodská, zastupitelka za SZ, 

předsedkyně Finančního výboru

INFORMACE OBČANŮM

Jak dál s Novou Palmovkou?
Vážení spoluobčané, vzhledem k vašemu velkému zájmu o stav 
výstavby nové radnice (projekt Nová Palmovka) a stav sporu s doda-
vatelem této stavby společností Metrostav Alfa, považuje vedení 
městské části Praha 8 a vedení společnosti Centrum Palmovka za 
svou povinnost informovat vás o průběhu sporu a aktuální situaci.

Nové vedení Centrum Palmovka, a. s., které se 

ujalo výkonu funkce dne 16. 2. 2015, dostalo od 

svého zřizovatele městské části Praha 8 jako 

hlavní prioritu prověřit ekonomickou přiměře-

nost a vyváženost smlouvy o výstavbě mezi Cen-

trum Palmovka, a. s., a Metrostav Alfa, s. r. o., 

ohledně stavby Nová Palmovka.

Pro vedení Městské části Praha 8 a Cent-
rum Palmovka, a. s., je prioritou investiční 
akci dokončit (a zlepšit smluvní postavení, ze-

jména dosáhnout výrazné úspory), avšak pouze 

pokud bude postupováno v souladu se zákonem 

o Hlavním městě Praze a zákonem o veřejných 

zakázkách. To vše za předpokladu, že nebudou 

existovat důvodné pochybnosti o platnosti a roz-

sahu závaznosti transakční dokumentace, která 

byla předmětem zkoumání v rámci auditu. Au-

dit kromě jiného poukázal na zásadní nejistotu, 

která se týká nejistoty k vlastnictví stavby a z té 

vyplývající pochybnosti k platnosti smlouvy 

o výstavbě jako celku, z tohoto důvodu zastavilo 

vedení Centrum Palmovka další platby a součas-

ně podalo určovací žalobu na určení vlastnictví 

budovy. Vedení zadalo znalecký posudek na 

cenu investiční akce uvedenou v transakční do-

kumentaci. Znalecký posudek prokázal cca 
o  dvacet procent vyšší cenu v porovnání 

s cenou obvyklou na trhu. Centrum Palmov-

ka, a. s., vyvolalo smírčí jednání svým dopisem 

ze dne 15. 5. 2015, procedura smírčích jednání 

byla ukončena 17. 7. 2015 bez výsledku.

O vlastnictví rozhodne soud
Společnost Centrum Palmovka, a. s., i přes bez-

výslednost smírčího jednání stále koná a jedná, 

učinila a stále činí opakované pokusy vedoucí 

k tomu, aby Metrostav Alfa přehodnotil stávající 

nevýhodnou cenu a refl ektoval závěr znalecké-

ho posudku, že sjednaná cena neodpovídá féro-

vé tržní ceně. Zároveň jsme vznesli celou řadu 

připomínek ke stávající smlouvě o výstavbě a po-

žadovali její změnu tak, aby celé smluvní ujed-

nání odpovídalo našemu chápání standardu 

smluvní úpravy projektů, ve kterých jsou čerpá-

ny prostředky veřejných rozpočtů.  Jde nám 

o efektivní nakládání s veřejnými rozpočty, 

o jednoznačnou identifi kaci veškerých plateb 

a o následnou možnost kontroly prostavěnosti.

Centrum Palmovka souběžně se zmíněnou 

určovací žalobou, kdy soud, proto aby určil 

vlastnictví, musí nejdříve rozhodnout jako 

o předběžné otázce, zda je smlouva o výstavbě 

platná, podalo trestní oznámení, které má 

prověřit, zda v rámci předmětného obchodního 

případu nedošlo některým ze zainteresovaných 

subjektů k naplnění některé ze skutkových pod-

stat trestného činu dle trestního zákoníku. Aktu-

álně je na základě podaného trestního oznáme-

ní věc ve stádiu šetření ze strany orgánů činných 

v trestním řízení, přičemž je zejména zjišťováno, 

zda nebyla naplněna skutková podstata trestné-

ho činu porušování předpisů o pravidlech hos-

podářské soutěže, trestného činu sjednání výho-

dy při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě a trestného činu poru-

šení povinnosti při správě cizího majetku.

Centrum Palmovka dne 25. 8. 2015 písemně 

vyzvala Metrostav Alfa k úhradě smluvní poku-

ty za součet prodlení v průběhu přípravy a reali-

zace stavby. Celková výše pokuty byla vyčíslena 

v celkové výši 85 920 000 Kč. Centrum Palmov-

ka vyzve Metrostav Alfa k zazimování stavby.

Vedení městské části Praha 8 a Centrum Pal-

movka v současnosti vyčká na rozhodnutí soudu 

ve věci určovací žaloby, v jejímž rámci rozhodne 

soud i o platnosti smlouvy o výstavbě a poskytu-

je součinnost orgánům činným v trestním řízení 

v rámci trestněprávního prošetřování daného 

případu.

Veškeré kroky, které vedení městské části Pra-

ha 8 a společnost Centrum Palmovka, a. s., uči-

nili a činí, jsou prováděny tak, aby projekt byl 

dokončen a obyvatelé Prahy 8 a hlavního města 

Prahy mohli využívat služeb centra Nová Pal-

movka.  

František Králík

tiskový mluvčí Centrum Palmovka, a. s.

HOSPODAŘENÍ RADNICE

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna
775 718 470, www.divadlokamen.cz
16. íjna od 19:30 h:
Deus ex offo
(prostý p íb h o nezvykle p ímé cest  ke št stí, 
s vlažnou mýdlovou vodou a ho kou okoládou)
d

22. íjna od 19:30 h:
Karkulka
(velmi starý pr svitný p íb h o mihotavém 
lesním šeru a dobrém erveném vínu)
           

21. listopadu od 19:30 h:
Noc divadel
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ČTENÁŘI PÍŠÍ...
Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané dotazy, 
připomínky či návrhy včetně odpovědí. 
Nezveřejňujeme příspěvky anonymní, vulgární a zjevně nepravdivé. 
V případě pochybností rozhoduje redakční rada.

 Dobrý den,
v srpnovém čísle Osmičky byl v rub-
rice Čtenáři píší uveřejněn příspěvek 
pana Bauera týkající se městské zeleně 
v Bohnicích. Souhlasím s panem Baue-
rem, že úprava trávníků, resp. obecně 
městské zeleně, je na bohnickém sídli-
šti nedostatečná. Namátkou bych zmí-
nila například neposekaný trávník mezi 
ZŠ Glowackého a ulicí K Pazderkám, ne-
shrabaný (zcela rovný) trávník u jedno-
ho z domů mezi Notečskou a K Pazder-
kám, neudržovanou zeleň u chodníku 
podél lesa za ulicí Hackerova, neudržo-
vanou zeleň u chodníku podél plotu tzv. 
Botanické vyhlídky, kde zeleň zasahu-
je do chodníku, stromy a keře se sklá-
ní hluboko nad chodník, v úseku podél 
parkoviště na konci ulice U Pentlovky je 
chodník zarostlý v podstatě v celé své 

šířce a nad nezarostlý zbytek trčí trnité 
keře, takže po chodníku se nedá projít, 
natož tudy například projet s kočárkem. 
Všechna tato místa jsou v uvedeném 
stavu již minimálně dva měsíce a zůstá-
vají tak i přesto, že v jejich bezprostřed-
ní blízkosti mezitím proběhly jiné prá-
ce na zeleni.
S pozdravem

Ludmila Elsnerová

Vážená paní Elsnerová,

děkujeme Vám za zájem o životní 

prostředí na Praze 8. Vážíme si spolupráce 

s občany, kteří mají zájem na zlepšení 

stávající situace a namnoze i sami 

pomáhají při různých akcích zvelebujících 

naši městskou část. Podrobně jsme se 

zabývali Vaším podnětem, a můžeme Vás 

ubezpečit, že pozemky, o které se stará 

městská část Praha 8, jsou v pravidelné 

péči. Podle identifi kace území se většinou 

jedná o pozemky v soukromém vlastnictví. 

Konkrétně v prvním případě jde o společ-

nosti SMO, a. s., ve druhém Dürpisch 

Sabine a Dürpisch Thomas, další dva 

zmiňované pozemky jsou v řízení 

o předání z Magistrátu hlavního města 

Prahy do vlastnictví MČ Praha 8 (jakmile 

budou pozemky svěřeny do naší správy, 

budou provedeny potřebné zahradnické 

úpravy). Poslední pozemek je ve vlastnic-

tví MHMP (ve správě TSK – informaci 

o současném stavu jsme předali příslušné-

mu pracovníkovi magistrátu). Opětovně 

se pokusíme kontaktovat všechny 

vlastníky a požádat je o řádnou péči. 

Odbor životního prostředí 

a speciálních projektů

Vaše stručné náměty zasílejte 
na e-mail osmička@praha8.cz 
či na adresu Zenklova 35/1, 
Praha 8, 180 48. 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit a upravovat.

Hroby
barbarů

Svět živých
a mrtvých
doby
stěhování
národů

Barbarian
Graves
The World
of the Living
and the Dead
of the Migration
Period 

Muzeum hlavního města Prahy
ve spolupráci s Labrys, o.p.s.
a Národním muzeem
Vás zvou na výstavu
The City of Prague Museum
in cooperation with Labrys, o.p.s.
and the National Museum
invites you to the exhibition

 

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc

Otevřeno: út–ne 9 –18 hod.

www.muzeumprahy.cz

Ve středu 28. 10. 2015 je otevřeno 9 –18 hod.

5. 10. Den seniorů – vstupné do hlavní budovy muzea 
na Florenci pro seniory 60+ je zdarma. Pražská koláž pro 
seniory (v 10 a ve 14 hod.), soubor Pražští tamburaši 
zahrají k poslechu i k tanci (v 16 hod.). 

17. 10. Mezinárodní den archeologie – vstup do  budovy 
muzea na Florenci je pro dospělé snížené na 60 Kč, děti 
a studenti do 26 let mají vstup zdarma.
Více na: www.denarcheologie.cz, www.muzeumprahy.cz

V Ý S TAV Y
Praha Husova a husitská / 1415–2015
24. 9. 2015–24. 1. 2016
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Co čas už nevrátí / Praha 60. let na fotografiích 
Borise Baromykina
13. 5.–11. 10. 2015

Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby 
stěhování národů
27. 5. 2015–14. 2. 2016

Rozprávky jsou pohádky
13. 10.–12. 10. 2015

P Ř E D M Ě T  S E Z Ó N Y
Archeologie v laboratoři
30. 9. 2015 – 3. 1. 2016

Doprovodné programy k výstavě Hroby barbarů
Přednášky:  (v 17.30 hod.)
7. 10. Doba stěhování národů
14. 10. Výzkum pohřebiště v Praze-Zličíně
21. 10. Pohřebiště v Praze-Zličíně z pohledu antropologa

Výtvarná dílna pro děti – tvořivé dílny:
17. 10. Mozaika (v 10 a ve 14 hod.)

Rothmayerova vila
národní kulturní památka

U Páté baterie 50, Praha 6 – Střešovice

Otevřeno: út, čt, so, ne  9 –18 hod. 
Vila je zpřístupněna od 1. 10. 2015.

Rothmayerova vila v Praze (1872–1957)

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera. 

Památka ukazuje Rothmayerův osobitý architektonický styl, 

který je korunován jedinečným spojením domu se zahradou.

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  –  Ř Í J E N  2 0 1 5
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Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ano:
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?
Rozhodně ne:
Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, 
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory 
a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

SERVIS

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita Datum Čas

Havránkova x Šimůnkova 6. 10. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 6. 10. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 6. 10. 14.00–18.00
Hnězdenská x Olštýnská 7. 10. 13.00–17.00
Janečkova 7. 10. 14.00–18.00
Na Vartě 7. 10. 14.00–18.00
K Mlýnu x Chorušická 7. 10. 15.00–19.00
Stejskalova x U Rokytky 8. 10. 13.00–17.00
Kandertova x Lindnerova 8. 10. 14.00–18.00
Kašparovo Náměstí 8. 10. 14.00–18.00
Ke Stírce x Na Stírce 8. 10. 15.00–19.00
Korycanská x K Ládví 9. 10. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51 / 64) 9. 10. 14.00–18.00
Kubíkova (u DD) 9. 10. 14.00–18.00
V Zahradách x Na Sypkém 9. 10. 15.00–19.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 10. 10. 08.00–12.00
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou 
a S. K. Neumanna)

10. 10. 08.00–12.00

Valčíkova x Na Truhlářce 10. 10. 09.00–13.00
Kurkova (parkoviště) 10. 10. 09.00–13.00
Na Pecích x Chaberská 12. 10. 13.00–17.00
U Pekařky 12. 10. 14.00–18.00
Na Žertvách x Vacínova 13. 10. 13.00–17.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 13. 10. 14.00–18.00
Pekařova x Jestřebická 13. 10. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Kubišova 14. 10. 13.00–17.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 14. 10. 14.00–18.00
Pakoměřická x Březiněveská 14. 10. 14.00–18.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 15. 10. 13.00–17.00
Pernerova x Sovova 15. 10. 14.00–18.00
Petra Bezruče x U Pískovny 15. 10. 14.00–18.00
Pernerova x Šaldova 16. 10. 13.00–17.00
Písečná x Na Šutce 16. 10. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 16. 10. 14.00–18.00
Modřínová x Javorová 16. 10. 15.00–19.00
Pobřežní x Thámova 17. 10. 08.00–12.00
Jirsíkova x Malého 17. 10. 09.00–13.00
Chaberská x Líbeznická 17. 10. 09.00–13.00
Stejskalova x U Rokytky 19. 10. 13.00–17.00
Klecanská x K Ládví 19. 10. 14.00–18.00
Petra Slezáka x Urxova 19. 10. 14.00–18.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 20. 10. 13.00–17.00
Na  Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 20. 10. 14.00–18.00
Pivovarnická (proti domu č.15) 20. 10. 14.00–18.00
Pod Labuťkou x Prosecká 21. 10. 13.00–17.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 21. 10. 14.00–18.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 21. 10. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská 21. 10. 15.00–19.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 22. 10. 13.00–17.00
Fořtova x Do Údolí 22. 10. 14.00–18.00
Podhajská Pole (parkoviště) 22. 10. 14.00–18.00
Gdaňská x Toruňská 23. 10. 13.00–17.00
Roudnická (za Bešťákovou) 23. 10. 14.00–18.00

Lokalita Datum Čas

Řešovská x Zelenohorská 23. 10. 14.00–18.00
Služská x Přemyšlenská 23. 10. 15.00–19.00
Drahorádova 24. 10. 08.00–12.00
Štěpničná (parkoviště) 24. 10. 08.00–12.00
Šimůnkova (slepý konec) 24. 10. 09.00–13.00
Libišská (parkoviště) 26. 10. 13.00–17.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 26. 10. 14.00–18.00
Trojská x Nad Trojou 26. 10. 14.00–18.00
Mazurská (u trafostanice) 26. 10. 15.00–19.00
Mlazická 27. 10. 13.00–17.00
Klecanská x K Ládví 27. 10. 14.00–18.00
Modřínová x Javorová 27. 10. 14.00–18.00
Na Pěšinách x Pod Statky 29. 10. 13.00–17.00
Mlazická 29. 10. 14.00–18.00
Tanvaldská (proti domu č.1) 29. 10. 14.00–18.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 30. 10. 13.00–17.00
Třeboradická x Košťálkova 30. 10. 14.00–18.00
K Mlýnu x Chorušická 30. 10. 14.00–18.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 30. 10. 15.00–19.00
Mlazická 1. 11. 08.00–12.00
Klecanská x K Ládví 1. 11. 08.00–12.00
Modřínová x Javorová 1. 11. 09.00–13.00
Na Pěšinách x Pod Statky 2. 11. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky 2. 11 14.00–18.00
Tanvaldská (proti domu č.1) 2. 11 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 2. 11 16.00-20.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 3. 11. 14.00–18.00
Třeboradická x Košťálkova 3. 11. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 3. 11. 15.00–19.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 4. 11. 13.00–17.00
Uzavřená 4. 11. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická 4. 11. 14.00–18.00
V Nových Bohnicích x K Farkám 4. 11. 15.00–19.00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 5. 11. 13.00–17.00
Havlínova x Pohnertova 5. 11. 14.00–18.00
Burešova 5. 11. 14.00–18.00
Lindavská 5. 11. 15.00–19.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 6. 11. 13.00–17.00
Havránkova x Šimůnkova 6. 11. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 6. 11. 14.00–18.00
Hnězdenská x Olštýnská 6. 11. 15.00–19.00
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SERVIS

DOPRAVA

Blokové čištění ulic 
 Úterý 13. 10. 

Gabčíkova, Kubišova (S. K Neum. 
– V Holešovičkách), Na Truhlářce, 
Na Úbočí, Nad Rokoskou, 
Pátkova (Povltavská – NN5269), 
Pomezní, S. K. Neumanna (Nad 
Rokoskou – V Holešovičkách), 
V Podvrší, Valčíkova.

 Středa 14. 10.
K Okrouhlíku, Ke Koupališti, Ke 
Stírce, Malý Okrouhlík, Na Hlí-
nách, Na Kopytářce, Na Okrouhlí-
ku, Na Pěšinách, Na Stírce, Nad 
Koupalištěm, Okrouhlická, Pod 
Hliništěm, Pod Náměstím, Pod 
Statky, Pod Stírkou, Rolnická, 
Rozšířená, U Nádrže, U Stírky, 
U Třešňovky, V Brance, Vršní 
(Pod Sídlištěm – Nad Šutkou).

 Čtvrtek 15. 10.
Františka Kadlece, Hejtmánkova, 

Karla Hlaváčka, Kundratka, 
Na Dědince, Na Sypkém, 
Na Šedivé, Na Vartě, NN2898 
(U Pekařky – Františka Kadlece), 
Pod Bání, Pod Čertovou skálou, 
Pod Labuťkou, Soví vršek, 
Srbova, Střížkovská, U Pekařky, 
V Zahradách.

 Pátek 16. 10.
Braunerova, Budínova, Chlum-
čanského, Kandertova, Kašparo-
vo Náměstí, Konšelská, Krejčího, 
Lindnerova, Na Korábě, Nad 
Košinkou, Podlipného, Ve Vrchu.

 Úterý 20. 10.
Andrštova, Bednářská, Horovo 
nám., Chocholouškova, 
Kotlaska, Koželužská, Ludmilina, 
Na Hrázi, Na Rokytce, Na Žert-
vách – parkoviště, náměstí dr. 
Holého, Pivovarnická, Pod 

Hájkem, Pod Kotlaskou, 
Ronkova, Stejskalova, Světova, 
U Libeňského pivovaru, 
U Synagogy.

 Středa 21. 10.
Heydukova, Na Žertvách, 
Novákových, Palmovka, 
Turnovská, U Balabenky, 
U Pošty, V Mezihoří, Vacínova.

 Čtvrtek 22. 10.
K Olympiku, Molákova, 
Na Kopečku, Nekvasilova, 
U Sluncové, U Sluncové 
(parkoviště), Za Invalidovnou.

 Pátek 23. 10.
Březinova, Hybešova, Kaizlovy 
sady, Korybutova, Křižíkova 
(Šaldova – Hybešova), Kubova, 
Lyčkovo nám., Na Střelnici, 
Na Špitálsku, Pernerova (Šaldova 

– U Invalidovny), Petra Slezáka, 
Sovova, U Invalidovny, Urxova.

 Pondělí 26. 10.
Karlínské nám. (východní část), 
Kollárova, Křižíkova (Karl. nám. 
– Šaldova), Pernerova (Peckova 
– Šaldova), Pobřežní (U Nádr. 
lávky – Šaldova), Sokolovská 
(U nádr. lávky – Šaldova), 
Šaldova, Thámova.

 Úterý 27. 10.
Jirsíkova, Karlínské nám. 
(západní část) + parkoviště, 
Křižíkova (Ke Štvanici – Peckova), 
Malého, Peckova, Pernerova (Prv-
ního pluku – Peckova), Pobřežní 
(Ke Štvanici – U Nádr. lávky), 
Prvního pluku, Sokolovská 
(Ke Štvanici – U Nádr. lávky), 
U Nádražní lávky, Vítkova, 
Za Poříčskou branou.

Mezi bioodpad patří: Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové 
sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví 
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, 
znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v země-
dělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Anna Trahová – soprán

Luboš Skala – baryton

Stanislav Gallin – klavír

M stská st
Praha 8

Úřad Městské části Praha 8
Odbor kultury, sportu a komunikace s veřejností

pořádá 
Cyklus zámeckých koncertů 

Anna Trahová – soprán

Luboš Skala – baryton

Stanislav Gallin – klavír

úterý 13. 10. 2015 19.00 hodin

Na programu zazní písně, operní árie a duety od těchto 

autorů: 

W. A. Mozart, A. Dvořák, L. Janáček, G Rossini a další

Libeňský zámek, obřadní síň, 

Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

Rezervace míst 

 tel.: 283 090 422, 606 613 390

www.praha8.cz

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Lokalita Datum Čas

Fořtova x Okořská 6. 10. 15.00–19.00
Kubišova x Gabčíkova 10. 10. 9.00–12.00
Střížkovská 733/64 10. 10. 9.00–12.00
Sopotská x K Ládví 12. 10. 14.00–18.00
Javorová x Březová 12. 10. 15.00–19.00
Do Údolí x Libeňská 13. 10. 15.00–19.00
Služská x Přemyšlenská 14. 10. 15.00–19.00
Na Dlážděnce x Nad Hercovkou 15. 10. 15.00–19.00
Havlínova x Klíčanská 17. 10. 08.00–12.00
Přemyšlenská x Chaberská 17. 10. 9.00–12.00
Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 17. 10. 9.00–12.00
Hlaváčova 19. 10. 15.00–19.00
Kubišova x Gabčíkova 20. 10. 15.00–19.00
Přívorská x Hanzlíkova 22. 10. 15.00–19.00
Turská x K Větrolamu 24. 10. 09.00–13.00
Na Dílcích 24. 10. 09.00–12.00
Nad Rokoskou x Pod Vlachovkou 27. 10. 15.00–19.00
Brandýská x Ke Hřišti 29. 10. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Pod Vlachovkou 1. 11. 09.00–13.00
Nad Popelářkou 3. 11. 13.00–17.00
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Čimický potok 
s vyznačeným 
původním 
korytem. Cílem 
je návrat 
potoka ze 
země do 
tohoto koryta. 
Foto Vít Céza

OTEVÍRÁME NOVOU PROBLEMATIKU 

Jak je to s vodou v Praze 8
Vzhledem k současným globálním 

změnám klimatu a na mnoha mís-

tech negativnímu stavu naší krajiny 

se bude třeba mnohem více věno-

vat krajinotvorným opatřením 

a nápravám současného stavu. 

K zásadním aspektům, kterým se 

bude nutné v rámci zlepšování sta-

vu krajiny věnovat, patří koloběh 

vody. Vedení Prahy 8 proto otevírá 

diskuzi o problematice vod, jejímž 

cílem bude vytvořit soubor budou-

cích opatření, která přispějí ke 

zlepšení vodstva v Praze 8. 

Praha 8 má malý počet rybníků, 

jezírek či na povrchu tekoucích 

drobných vodních toků. Některé 

vodní toky jsou trvale zatrubněné, 

zbytečně zpevněné či netečou ve 

svém původním korytu. Komise 

pro životní prostředí proto zahajuje 

sběr potřebných dat a začíná oslo-

vovat jednotlivé zúčastněné sub-

jekty s cílem připravit podklady pro 

budoucí realizace. Přestože je za 

oblast ochrany vod odpovědný Ma-

gistrát hl. m. Prahy, před Prahou 8 

stojí mnoho významných úkolů. 

Předně chce dozorovat a komuni-

kovat jednotlivé úpravy a revitali-

zace vodních toků a nádrží, ale 

také koncepčně rozhodovat o bu-

doucích nových opatřeních, jako je 

výstavba či odpovědná úprava ryb-

níků, jezírek a vodních prvků, kte-

rá naší městské části umožní se 

lépe adaptovat na probíhající změ-

ny krajiny. V současné době se již 

uskutečňují (nebo se uskutečnily) 

aktivity, které se orientují na zlep-

šení koloběhu vody v krajině a zá-

roveň na ochranu zdraví občanů. 

Praha 8 je aktivní v diskuzích 

o budoucích protipovodňových 

opatřeních na Rokytce, podpořila 

mimo jiné revitalizaci Čimického 

jezírka, diskutuje a snaží se urych-

lit některé revitalizace týkající se 

např. vltavských břehů, Čimického 

potoka a dalších. V plánech jsou 

pak mimo jiné instalace vodních 

prvků a zasakovacích pásů na nově 

revitalizovaných veřejných plo-

chách. 

Velmi oceníme zapojení občanů 

do této problematiky a budeme 

rádi za podněty, které přispějí 

k tvorbě kvalitních budoucích 

opatření. Případné podněty a při-

pomínky laskavě zašlete na e-mail 

vit.ceza@praha8.cz.    

Vít Céza, zastupitel a předseda 

Komise pro životní prostředí

NOVÉ SVÁTKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Den stromů, Den vody a Den parků
V současné době existuje řada růz-

ných více či méně významných 

svátků týkajících se životního pro-

středí. S výjimkou Dne země však 

málokterá městská část či obec sla-

ví některý takový svátek, přestože 

jde o potenciálně přínosné gesto, 

které může pomoci přispět ke zlep-

šení a rozvoji dané problematiky 

v konkrétní lokalitě. 

Komise pro životní prostředí pro-

to v letošním roce navrhla slavit 

v Praze 8 tři svátky týkající se život-

ního prostředí. Předseda komise 

a zastupitel Vít Céza k tomu říká: 

„Výběrem svátků, které se týkají 

stromů, vody a parků, jsme chtěli 

zdůraznit priority nového vedení 

radnice a vyjít vstříc občanům, kte-

ří právě na tyto aspekty kladou dů-

raz. Svátky budou sloužit jako dny, 

ve kterých budeme hodnotit dosa-

vadní počínání v dané oblasti 

a představovat budoucí priority.“ 

Prvním takovým svátkem, který 

oslavíme již 20. října tohoto roku, 

bude Den stromů. Vedení Prahy 8 

chce tímto svátkem dát najevo svo-

ji podporu stromům a deklarovat 

zájem o zachování stávajících stro-

mů i o cílené výsadby nových stro-

mů. Svátek bude pravidelně sla-

ven vždy 20. října daného roku. 

K jeho příležitosti budou letos pro-

vedeny výsadby několika stromů 

v Praze 8. Jednou z takových loka-

lit bude např. zahrada u klubu 

Mapa na Palmovce či plocha u klu-

bovny Pionýr ve Starých Bohni-

cích. Podrobný seznam míst bude 

na začátku října uveden na webu 

městské části. Tyto výsadby budou 

jakýmisi prvními vlaštovkami na-

vazujících jarních výsadeb, které 

plánuje městská část realizovat 

v příštích letech. 

Druhým svátkem bude Světový 

den vody, který bude v Praze 8 pra-

videlně slaven od příštího roku 

vždy 22. března. Oslavě tohoto 

svátku se bude městská část věno-

vat z důvodů velkého významu ko-

loběhu vody pro krajinu a tím i pro 

samotné občany. Zároveň bude 

sloužit jako den, kdy si připomene-

me aktuální stav vodstva v Praze 8 

a budeme informovat o plánech 

radnice na jeho rozvoj.  

V rámci třetího svátku budeme 

oslavovat Den osmičkových parků, 

který se inspiruje Evropským 

dnem parků, jenž se koná z podně-

tu Federace evropských parků. 

Den osmičkových parků se však 

bude věnovat výhradně Praze 8 

a z toho důvodu bude slaven v ji-

ném termínu, který ještě není 

upřesněn, ale podle všeho půjde 

o červnové datum. Tento svátek 

bude zdůrazňovat velký zájem 

Prahy 8 na zlepšování svých par-

ků, které tvoří významnou součást 

městského prostředí a představují 

výraznou složku životního pro-

středí v Praze 8.  (vic)

  Aby bylo i v budoucnu co slavit – 
výsadba stromů v Praze 8. 
Foto: Vít Céza

  Revitalizace jezírka v Čimickém háji. 
Foto Vít Céza
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MĚNÍME PRAHU 8

Místo Termín

Kulturní dům Ládví
Burešova 1661/2, Kobylisy

19. října

Základní škola
Lyčkovo náměstí 460/6, Karlín

21. října

Základní škola,
Libčická 658/10, Čimice

4. listopadu

Kulturní dům Krakov,
Těšínská 600, Bohnice

9. listopadu

Úřad městské části Praha 8  (vstupní hala 
Bílého domu), U Meteoru 6, Libeň

10. listopadu

Základní škola
Na Šutce 440/28, Troja

23. listopadu

Základní škola 
Hovorčovická 1281/11, Kobylisy

25. listopadu

Z OČÍ DO OČÍ

Přijďte říci své podněty ke zlepšení 
života v naší městské části
Těšíme se na vás při společných setkáních v uvedených místech 
a termínech.

Vyberte si místo, které máte nejblíže, a přijďte nám sdělit své 
podněty kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou.

Nejbližší aktivity, do kterých se můžete zapojit:
ELEKTRONICKY

Připomínkujte koncepci 
bezmotorové dopravy
Koncepce bezmotorové dopravy je vystavena na webových 
stránkách úřadu a čeká na vaše připomínkování.

Do neděle 18. 10. 2015 připomínkujte strategický dokument týkající 
se bezmotorové dopravy, tedy uživatelů pěších a cyklistických tras. 
Odkaz na dokument naleznete na titulní straně webových stránek 
úřadu www.praha8.cz v sekci aktuality, a to včetně návodu, jak 
postupovat. Tento dokument je k nahlédnutí ve stejném termínu 
i v informačním středisku v přízemí Úřadu městské části 
(U Meteoru 6).

Připomínkování tohoto dokumentu bylo oznámeno na veřejném 
projednání v srpnu, kdy byl Centrem dopravního výzkumu koncept 
tohoto dokumentu představen.  I ten občané mohli připomínkovat 
a všechny tyto připomínky jsou ve fi nálním dokumentu vypořádány. 
Řada z nich byla akceptována a je v dokumentu začleněna. 

Využijte i vy možnost prosadit své myšlenky do důležitého 
dokumentu pro rozvoj naší městské části.  (red)

CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR 

Zahajujeme projekt Měníme Prahu 8 
Městská část Praha 8 spouští důle-

žitý projekt umístěný na www.me-

nimeprahu8.cz, který má za úkol 

zapojit obyvatele městské části do 

rozhodování o její budoucí podobě. 

Pod názvem „Měníme Prahu 8“ se 

od září 2015 mohou všichni obyva-

telé a návštěvníci městské části vy-

jádřit k budoucí podobě této měst-

ské části. Zapojte se i vy do přípravy 

Strategického plánu udržitelné-
ho rozvoje městské části Praha 8 
na období 2017–2026.

Podpoříte park, hřiště 
nebo opravu chodníků? 
Co chcete vy?
Přijďte nám sdělit své podněty 

a názory ke zlepšení života v naší 

městské části. Máte možnost zú-

častnit se sběru podnětů a disku-
ze se zástupci odborů úřadu a ve-

dení městské části. Setkání 

pořádáme v několika lokalitách 

Prahy 8, převážně v prostorách ně-

kterých základních škol a kultur-

ních domů. Máme zájem získat od 

vás podněty např. v oblasti sociální, 

dopravy, životního prostředí, vol-

ného času, sportu, školství, kultury, 

bezpečnosti, zdravotnictví, rozvoje 

infrastruktury. 

Můžete volně přicházet mezi 

17.  a 19. hodinou v určený den 

(termíny a místa jsou uvedeny v ta-

bulce) a zapojit se do diskuze se 

svými podněty u jednotlivých te-

maticky zaměřených stolů. Vyberte 

si místo, které máte nejblíže vaše-

mu bydlišti nebo cestou z práce.

Můžeme zazvonit i u vás
V období října až listopadu 2015 
uskutečníme průzkum veřejného 

mínění mezi občany naší městské 

části. Můžete být osobně či telefo-

nicky kontaktováni tazateli společ-

nosti PROCES – Centrum pro roz-

voj obcí a regionů, s. r. o. (externí 

zpracovatel strategického plánu). 

Pro zajištění důvěryhodnosti 

průzkumu se budou všichni tazate-

lé prokazovat pověřovacím dopi-

sem MČ Praha 8. 

Spouštíme webové stránky 
projektu „Měníme Prahu 8“
Na adrese www.menimeprahu8.cz  

jsou uvedeny základní informace 

o projektu, které průběžně aktuali-

zujeme. Umístili jsme na tento od-

kaz elektronický dotazník pro 
průzkum veřejného mínění k pří-

mému vyplnění, termíny a místa 

společných setkání ke sběru vašich 

podnětů a názorů pro zlepšení živo-

ta v městské části a mnoho dalších 

informací. Elektronický dotazník je 

určen pro širokou veřejnost.

Jak bude spolupráce 
s vámi pokračovat?
Podněty, které od vás získáme ať 

při osobním kontaktu na setkáních 

v různých lokalitách městské části 

nebo elektronicky, budou zpraco-

vány. Následně se vás zeptáme, 

které jsou pro vás nejdůležitější. 

Mnohé z nich se stanou součástí 

Strategického plánu udržitelného 

rozvoje MČ Praha 8. Další budou 

předány k řešení na příslušné od-

bory úřadu. Podkladem pro rozvoj 

městské části budou i výsledky 

z předešlých průzkumů, např. 

v roce 2013 realizovaný společnos-

tí Agora CE, o. p. s.

Důležité je přijít a zapojit se. 
Iva Hájková

koordinátorka místní Agendy 21

e-mail: iva.hajkova@praha8.cz

mob.: 601 306 109 
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HISTORIE

LIBEŇSKÝ PLYNOJEM 

Stříbrná koule na osmi nohách 
je nyní podtlakový zásobník
Libeňský plynojem, tyčící se na kopci nad křižo-
vatkou Palmovka, patří bezesporu mezi výrazné 
dominanty okolí nejen pro svou mimořádnou 
polohu, ale především díky kulovému tvaru 
a výraznému „stříbrnému“ nátěru. 

Myšlenka konstrukce kulových ply-

nojemů se poprvé objevila ve druhé 

polovině 19. století, ale technolo-

gicky se podobná zařízení podařilo 

zvládnout až ve dvacátých letech 

století následujícího. Základní vý-

hoda plynojemů tohoto typu spočí-

vala ve skutečnosti, že plyn v nich 

mohl být uskladňován pod relativ-

ně vysokým tlakem, což 

vedlo k výraznému navýšení 

kapacity při malém zastavě-

ném prostoru.

Historie libeňského ply-

nojemu započala před 

85 lety, v říjnu roku 1930, 

kdy Pražská obecní plynár-

na vypsala soutěž na dodáv-

ku kulového tlakového ply-

nojemu. Dodávka svítiplynu 

z plynárny v Michli (vybu-

dována v roce 1927) do prů-

myslové oblasti Libně a Vy-

sočan vysokotlakým 

plynovodem byla ve špičko-

vých odběrech nedostatečná a tla-

kové ztráty značné. Plynojem měl 

proto sloužit pro posílení zásobo-

vání této oblasti. Málokdo dnes ví, 

že návrh tlakového plynojemu měl 

mít dvě alternativy, a to buď jeden 

plynojem o průměru 20 metrů, 

nebo dva plynojemy, každý o prů-

měru 16 metrů. Soutěž vyhrálo Vít-

kovické horní a hutní těžařstvo 

s návrhem jednoho plynojemu, kte-

ré také pak plynojem fakticky po-

stavilo. Strojní zařízení dodala Čes-

komoravská Kolben – Daněk, a. s., 

a stavební práce a základy proved-

la fi rma Ing. Dr. Keclíka v Praze.  

Hliníkem proti přehřívání
Libeňský plynojem byl uveden do 

provozu v červenci 1932, pouhých 

pět let po prvním kulovém plynoje-

mu v Chicagu. Plynojem je zhoto-

ven z nýtovaných ocelových plátů 

o tloušťce 14 mm, má průměr 

20 metrů a jeho vodní objem je 

4 188 m3. Při provozním přetlaku 

0,3 MPa v něm bylo uskladněno 

12 564 m3 svítiplynu. Zásobník ply-

nu stojí na 8 dvoustěnných plecho-

vých nohách, uložených v betono-

vých základech. Celková hmotnost 

plynojemu je úctyhodných 270 tun. 

Tehdejší cena tlakového plynoje-

mu včetně základů byla 1,8 milio-

nu Kč. Plynojem byl natřen dvoji-

tým krycím olejovým nátěrem 

a stříkán hliníkem k odrážení slu-

nečních paprsků, aby se plyn neza-

hříval. Zatímco vlastní plynojem 

byl postaven na kopci nad Palmov-

kou, příslušná kompresorová stani-

ce byla vybudována na severním 

úpatí kopce. 

Obě stavby spojovalo dvojité po-

trubí pro přivádění, respektive od-

vádění plynu, a také dlouhé schodi-

ště pro technickou obsluhu. 

Plynojem se plnil v noci od 23. ho-

diny do 5. hodiny ranní. Vyprazd-

ňování plynojemu během dne se 

dělo automaticky. 

Změna ve využití
Kulový tlakový plynojem sloužil 

svému účelu až do konce druhé svě-

tové války. V květnu 1945 byl při re-

volučních bojích prostřelen. Projek-

til nezpůsobil zamýšlený výbuch, 

protože plynojem byl téměř prázd-

ný, jen zapálil zbytky plynu a dehtu. 

Plynojem byl sice opraven (dodnes 

je na něm na jižní straně vidět oce-

lová záplata), ale nebyl uveden 

znovu do provozu a nikdy již ne-

sloužil svému původnímu účelu. 

Plynárna bezplatně libeňskou kouli 

převedla na Letecký výzkumný 

ústav, který začal budovat 

laboratoř aerodynamiky vy-

sokých rychlostí. Výtlak 

kompresoru se zaměnil za 

sání, vybudovala se hala pro 

zkušební tunel, dílny, kance-

láře. V roce 1951 laboratoř 

zahájila provoz. I dnes je 

stříbrná koule součástí La-

boratoře aerodynamiky Vý-

zkumného a zkušebního le-

teckého ústavu VZLÚ, který 

ho provozuje jako podtlako-

vý zásobník pro aerodyna-

mické zkoušky. 

Kulturní památka
V roce 2006 byl plynojem Národ-

ním památkovým ústavem vyhlá-

šen kulturní památkou pod ná-

zvem „Bývalý plynojem Pražské 

obecní plynárny v Praze 8 – Libni“. 

Každý rok v září, v rámci Dnů ev-

ropského kulturního dědictví, je 

možné si plynojem i laboratoř aero-

dynamiky prohlédnout z blízka. 

Model plynojemu včetně kompre-

sorové stanice si pak může pro-

hlédnout každý návštěvník Plyná-

renského muzea Pražské 

plynárenské, a. s., v areálu bývalé 

plynárny v Praze–Michli.  

Jan Žákovec

STALO SE
NA OSMIČCE
 2. 10. 1873  Byla otevřena 

vlaková trať Praha – Lysá nad 
Labem přes Karlín.

 10. 10. 1909  Položen zá-
kladní kámen při stavbě Li-
beňské sokolovny. Další den 
začaly výkopové práce.

 16. 10. 1850  Vypsána prv-
ní volba obecního výboru 
v Libni.

 17. 10. 1959  Od tohoto dne 
se ofi ciálně datuje otevření 
bohnické léčebny.

 19. 10. 1898  Starobylá ves 
Libeň byla povýšena na město.

 24. 10. 1907  V Praze se 
poprvé uskutečnilo označení 
tramvajové linky číslem, sou-
pravy z Karlína na Malostran-
ské nám. Měla od té doby 
číslo 5.

 26. 10. 1884  V hostinci 
„U Deutschů“, který stál v mís-
tech dnešního Divadla Pod 
Palmovkou, byl založen Sokol 
v Libni.

 29. 10. 1928  Otevření Li-
beňského mostu pro veřej-
nost.

 30. 10. 1866  Císař Franti-
šek Josef I. rozhodl, aby Praha 
byla prohlášena otevřeným 
městem a aby byly zbořeny 
městské hradby.

Další info na:
 www.praha8.cz

Foto: archiv Plynárenského muzea

placená inzerce

Chcete změnit Váš interiér 
a nevíte si rady?
Rádi Vám poradíme a vytvoříme návrh interiéru 
včetně 3D vizualizace pro lepší představu.

Více informací včetně cen získáte:
     - website: www.sparkdesign.cz
     - email: info@sparkdesign.cz
     - mobil: 602 363 213

placená inzerce

Oddíl kopané TJ Sokol Troja
hledá nové hráče ve věku 5–12 let

Tréninky středa, pátek 
od 17.00 h. v Troji

Informace: 
Pavel Špirek – 778 521 171,

tj-sokol-troja@volny.cz
placená inzerce
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Vstupenky se slevou lze zakoupit pouze 
v pokladně nebo obchodním oddělení divadla.
Pokladna je otevřena: 
Po - Pá: 9:00–13:30, 14:00–19:00, So - Ne: 
2 hodiny před představením
Pokladna: 221 868 666  
Obchodní oddělení: 
221 868 777, 736 621 150 www.hdk.cz

GABRIEL 
BARRE

REŽIE

NORMAN
ALLEN
LIBRETO

JACK
MURPHY

TEXTY

FRANK
WILDHORN

HUDBA

Vstupenky přímo na www.hdk.cz 
nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 
8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček 
CK Čedok.    

PROGRAM ŘÍJEN/LISTOPAD 
7.10. St 19:00 Dracula 2015
8.10. Čt 19:00 Dracula 2015
9.10. Pá 19:00 Dracula 2015
10.10. So 15:00 Dracula 2015
11.10. Ne 15:00 Dracula 2015
14.10. St 19:00 The Addams Family
15.10. Čt 19:00 The Addams Family
16.10. Pá 19:00 The Addams Family
17.10. So 15:00 The Addams Family
17.10. So 19:00 The Addams Family
18.10. Ne 15:00 The Addams Family
23.10. Pá 19:00 Carmen
24.10. So 15:00 Carmen
25.10. Ne 15:00 Carmen
28.10. St 19:00 Carmen
29.10. Čt 19:00 Carmen - 1. premiéra
30.10. Pá 19:00 Carmen - 2. premiéra
31.10. So 15:00 Carmen
31.10. So 19:00 Carmen
1.11. Ne 15:00 Carmen
4.11. St 19:00 The Addams Family
5.11. Čt 19:00 The Addams Family
6.11. Pá 19:00 The Addams Family
7.11. So 15:00 The Addams Family
7.11. So 19:00 The Addams Family
8.11. Ne 15:00 The Addams Family

KRVAVÁ SVATBA

KRÁLOVA ŘEČ

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

SPOLUPRACOVNÍCI

EDITH A MARLENE

NÁJEMNÍCI PANA SWANA

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

CABARET CALEMBOUR

CELA

DVA UBOHÝ RUMUNI,
CO MLUVĚJ POLSKY

PŘÍSNĚ TAJNÉ ANEB 
HRUBÁ NEMRAVNOST

1000 VĚCÍ, CO MĚ
SEROU ANEB TVOJE
BÁBA JE KOMEDIE

STUDIO PALMOFFKA:
OTEVÍRÁME

CELEBRITY

POPRASK NA LAGUNĚ

OTHELLO

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

21.00

20.30

18.30

15.00

13.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

11.00

PÁ

SO

PÁ

ČT

ST

PÁ

PO

SO

PÁ

ČT

ÚT

SO

PÁ

ČT

30
24
23
22
21
16
12

10
09
08
06
03

02
01

2. premiéra

Předplatné C

Předplatné A

Premiéra

Předplatné B

OFF

Velký sál

OFF

Foyer

Velký sál

Slavnostní otevření divadla

1. premiéra

2. veřejná generálka

Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin

a vždy hodinu před představením.

Více informací najdete na 
WWW.PODPALMOVKOU.CZ
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KULTURA

Celý rozhovor na:
 www.praha8.cz

RADAN DOLEJŠ, ZPĚVÁK A KYTARISTA SKUPINY PATROLA-ŠLAPETO

Na Libeň nedám dopustit
Na nádvoří Libeňského zámku zní 

staropražské písničky. Uprostřed 

kapely Patrola-Šlapeto se zpod sla-

měného klobouku usmívá Radan 

Dolejš (1964), vůdčí duch kapely. 

Rodák z Děčína, který středoškol-

ské znalosti nabíral v Ústí nad La-

bem a vysokoškolské v Praze, je už 

více než dvacet let spojen Prahou 8 

– a to nejen písničkami, jako je slav-

ný Libeňský plynojem. 

 Jak se vám hrálo a zpívalo na 
Městských slavnostech, věnova-
ných připojení Libně ku Praze?
Krásně. Je radost hrát pro tak milé 

a pozorné publikum, k tomu šlapa-

jící organizace celé akce a perfektní 

zázemí, rádi jsme přidávali a moc 

rádi se vrátíme. Jak říkám, smekám 

svůj pověstný slamák.

 

 Kdysi jste se vyjádřil, že jste 
jako každý správný Pražák čisto-
krevná náplava. O Praze zpívá-
te. Jaký vy osobně máte vztah 
k Praze, případně k Praze 8?
Velmi osobní. Koncem roku 1993 

jsem se zamiloval do jedné půvabné 

„libeňské“ obyvatelky, posléze se 

k ní do Braunerovy ulice nastěhoval 

a v červenci 1994 ji pojal za choť 

právě na Libeňském zámečku. 

Vzhledem k tomu, že naše manžel-

ství vydrželo dodnes, byl to šťastný 

krok a na Libeň tak nedám dopustit. 

 

 Jednou z vašich „klasických“ 
písniček je Libeňský plynojem, 
kterou jste zahráli i na vernisá-
ži výstavy věnované plynojemu, 
která nyní probíhá v tzv. „Bílém 
domě“. Existují ještě další písně, 
které lze takto přesně lokalizo-
vat na Prahu 8?
Tři jsou zásadní: Libeňský plyno-

jem, Na Vlachovce a Pod Libeň-

ským mostem. Dvě už hrajeme a tu 

třetí chystáme na naše nové CD 

v roce 2016.

 Jste zpěvák, kytarista, drama-
turg, režisér, scénárista, manažer… 
Za co se považujete především? 

Snažím se být pořád zvědavým klu-

kem, který se rád něco nového učí. 

Těkání mezi těmi všemi profesemi 

mi to umožňuje a pořád objevuji 

nové světy. Práce režiséra mě odna-

učila psát kraviny do scénářů, 

a jako režisér mám pochopení pro 

muzikanty, kteří čekají třeba pět 

šest hodin na natáčení, než na ně 

dojde řada, protože se třeba řeší 

kostýmy, světla či choreografie 

hlavních hvězd pořadu. 

 Jste v jednom kole. Kde a jak 
dobíjíte baterky? Máte nějaké 
oblíbené místo v Praze 8?
Baterky dobíjím ponejvíc na pódiu 

díky energii, kterou nám posílají di-

váci. A oblíbené místo v Praze 8? 

Jednoznačně vše kolem Rokytky. 

Chystáme o tom s naším akordeo-

nistou a kapelníkem Karlem Hozou 

veselé scénky do našeho měsíčníku 

na Country rádiu „Dostaveníčko 

s první republikou“. Mimochodem 

poslouchejte, každý poslední pátek 

v měsíci od 19:00 do 20:00 hodin.

 

 Jak se to stane, že kluka ze se-
veru Čech osloví staropražské 
písničky natolik, že už je čtvrt-
století zpívá na koncertech? 

To se jednou takhle poměrně mla-

dý kluk ocitne na pověstné „Ježkár-

ně“, třídního má Jiřího Suchého, 

učí ho Zdeněk Borovec, dramatur-

gii legendární Otakar Roubínek 

a vzhledem k tomu, že ho ten den 

přĳ ali také na historii a češtinu na 

FF UK, má za profesory Otto Urba-

na, Josefa Petráně, Roberta Kvač-

ka... Dlouho bych ještě musel vy-

jmenovávat své skvělé učitele... Ten 

den, kdy jsem se dozvěděl, že mě 

přĳ ali na obě školy, byl pátek a na 

Střeláku byla Divadelní pouť. Slavil 

jsem to tam s kamarády až do nedě-

le. A tam mi ty staropražské písnič-

ky vklouzly do krve spolu s vínem 

a neuvěřitelnou pohodou, která 

tam panovala.

 

 Skupina Patrola-Šlapeto – jak 
to vše vlastně začalo?
Jednou jsem šel na zkoušku Šlape-

ta, a když jsem odcházel ze zkouš-

ky, odcházel jsem i z kapely. Zavo-

lal jsem Karlu Hozovi, jestli by 

neměl chuť pokračovat v tom, co 

jsem měl pro Šlapeto vymyšleného 

do budoucna, a vidíte, jsme spolu 

15 let. Šlapeto se v roce 2005 roz-

padlo úplně a Oťas Litomiský se 

k nám vrátil. Točíme nové desky, 

píšeme nové programy, zkoušíme 

kabaret pro Country rádio i „Oživlé 

obrazy staré Prahy“ pro divadlo Se-

mafor, kam jsme se v roce 2010 

zase vrátili a modlíme se, aby nám 

to takhle vydrželo co nejdéle.

 

 Základem repertoáru skupiny 
Patrola-Šlapeto jsou písničky Kar-
la Hašlera, v roce 2004 jste se po-
dílel na galavečeru věnovaném 
jeho 125. výročí narození. V čem 
to je, že jsou „hašlerky“ i dnes 
tak populární? 
Rané písničky Karla Hašlera jsou 

neuvěřitelně zvukomalebné, melo-

dické a poetické, pozdější tvorba je 

ještě víc lidová a hitová. Karel Haš-

ler to se svým publikem zkrátka 

uměl. Pokud nebudou žádné kom-

plikace, měl by ještě letos spatřit 

světlo světa dvousvazkový zpěvník 

Karla Hašlera, kde se jeho písničko-

vá tvorba představí v celé své kráse. 

A měli jsme zase kliku na dobrý 

tým: parta kolem vydavatelství 

G+W z Chebu, Radim Linhart, Ga-

briel Goessel, Přemysl Rut, Gustav 

Oplustil a moje maličkost. V těchto 

dnech dopisuji doslov na téma „Le-

genda Karel Hašler“. 

Vladimír Slabý

  Radan Dolejš na nádvoří Libeňského zámku. Foto: Miloš Skácel
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ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

pro rodinu

Kdy: v sobotu 31. října 
 ... od 17:00 do 21:00
Kde: Libeňský zámek
Prohlídky zámku se strašidly 
 ... 18:00, 19:00, 20:00
Tvořivé dílny pro děti

Znáte někoho od 13 do 19 let, kdo nejen v něčem 
vyniká (ať už je to sport, hudba, výtvarné umění, péče 
o přírodu či jakákoli jiná aktivita včetně vlastního 
byznysu), ale má zároveň vyzdviženíhodné osobní 
(morální, povahové) 
vlastnosti? Nemělo 
by se jednat jen 
o jednorázový, byť 
sebezáslužnější čin, 
nýbrž o dlouhodobé 
postoje navrhované 
mladé osobnosti.

VÝZVA
Hledáme Nejlepšího 
teenagera Prahy 8
Rozjívení a přidrzlí teenageři, bez zájmu o dění mimo svůj 
mobil či tablet a z principu nesouhlasící se „zkušenými“ – 
je nastupující generace skutečně celá taková?  
Jsme přesvědčeni, že ne! Proto jsme se rozhodli najít 
Nejlepšího teenagera Prahy 8.

y

Své návrhy i s odůvodněním zasílejte na adresu 
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8, nebo na e-mail: 
federica.skuhrava@praha8.cz. Slavnostní vyhodnocení 

proběhne na konci roku 2015.
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ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

  Zahájení 
Olympiády, 
kterou 
pořádá 
žákovský 
parlament na 
Na Slovance.

Tradiční kino nabízející atraktivní novinky a kvalitní fi lmovou produkci pro každou generaci

Sokolovská 371/1, Praha 8, tel: 222 312 737
sledujte aktuální program na www.kinoatlas.cz

Nabídka platí při předložení vstupenky na představení Bio Senior ve stejný den. 
(nejméně)

KÁVA za POLOVIC pro diváky představení Bio SeniorKÁVA za POLOVIC

Představení cyklu 

BIO SENIOR se 

v úterý 

a ve středu

ZŠ NA SLOVANCE

Žákovský parlament Na Slovance
Na naší škole funguje již řadu let 

Žákovský parlament. Mohou se do 

něj přihlásit žáci z třetích až devá-

tých tříd, kteří jsou na prvním zase-

dání v daném školním roce jmeno-

váni paní ředitelkou. 

Téměř všechny třídy naší školy 

mají v parlamentu svého zástupce. 

Ten informuje své spolužáky o cho-

du a rozhodnutích parlamentu 

a zároveň od nich přĳ ímá návrhy, 

přání a připomínky k chodu  naší 

školy, které vyslechne a předloží 

parlamentu.

Žákovský parlament se schází ve 

své klubovně v pondělí po vyučová-

ní, většinou dvakrát měsíčně. Na 

první schůzi se vždy koná volba ve-

dení parlamentu pro nový školní 

rok. Nejprve se zvolí předseda 

a místopředseda, poté mluvčí a dal-

ší funkce. Zvolený člen se také stará 

o Rádio Slovanka, což je školní roz-

hlas, ve kterém se dva dny v týdnu 

o velké přestávce pouští hudba nej-

různějších žánrů, většinou na přání.

Žákovský parlament organizuje 

každým rokem mnoho oblíbených 

akcí, a tak na prvních schůzkách 

rozhoduje, jaké akce budeme daný 

školní rok organizovat nebo se na 

nich alespoň podílet. Již tradiční 

akcí je SlovankaFest. Akce, na kte-

ré můžete vidět různorodá vystou-

pení od hip hopu po sambu, kou-

zelníka, zpěv, kytaristy a také třeba 

mažoretky, vše v podání našich 

spolužáků. 

Další oblíbenou akcí je Olympiá-

da včetně Běhu ZŠ Na Slovance. 

Jak už z názvu vyplývá, jedná se 

o sportovní akci plnou různých tur-

najů (vybíjená, fotbal, fl orbal, pře-

hazovaná…) pro 1. i 2. stupeň. 

Žákovský parlament je také or-

ganizátorem ankety o nejoblíbeněj-

šího učitele a jménem žáků školy 

připravuje blahopřání ke Dni učite-

lů. V tento den zástupci parlamen-

tu vítají všechny pedagogy ráno při 

vstupu do školy kytičkou a na za-

čátku vyučování popřejí do rozhla-

su, někdy připraví i krátké vystou-

pení. V rámci „Dne naruby“ si žáci 

nejstarších ročníků vyzkouší roli 

učitelů a odučí některé vyučovací 

hodiny u mladších spolužáků.   

Parlament také každoročně po-

řádá spoustu charitativních akcí. 

Spolupracujeme s organizacemi 

a nadacemi Život dětem, Projekt 

Šance, Liga proti rakovině, kterým 

pomáháme vybírat peníze pro dob-

ročinné účely na pomoc handica-

povaným dětem nebo v boji proti 

rakovině. 

Zástupci našeho parlamentu se 

již několikrát zúčastnili jednání Ná-

rodního parlamentu dětí a mláde-

že, kde prezentovali naši činnost 

a vyměňovali si zkušenosti s čin-

nostmi parlamentu na jiných ško-

lách. 
Adéla Petříčková, 

žákovský parlament ZŠ Na Slovance    

MŠ PERNEROVA

Dodatečný 
zápis je 
v polovině 
října
MČ Praha 8 zajistila v ulici 
Pernerova čtyři nové třídy 
mateřské školy. Vyšla tak vstříc 
dlouhodobé potřebě navýšení 
kapacit mateřských škol na 
Praze 8.

Zápis dětí do nově otevíra-
ných čtyř tříd mateřské školy 
v Pernerově ulici se uskuteční 
ve dnech 12.–14. října 2015. 
Zápisy budou probíhat vždy 
odpoledne od 14:00 do 17:00 
hodin v kanceláři ZŠ a MŠ 
Lyčkovo náměstí (Lyčkovo 
náměstí 6, Praha 8). MŠ Perne-
rova bude totiž působit jako 
oddělené pracoviště ZŠ a MŠ 
Lyčkovo náměstí.

„V současné době probíhá 
v prostorách objektu v Perne-
rově ulici rekonstrukce čtyř 
nových tříd mateřské školy. 
Po jejím dokončení budou 
třídy schopny pojmout až 
103 dětí,“ vysvětluje místosta-
rosta Matěj Fichtner, který má 
oblast školství na starost.

Zahájení provozu nových 
tříd v Pernerově ulici je 
naplánováno od 1. ledna 
2016. Bližší informace o zápisu 
a všechny potřebné dokumen-
ty jsou k dispozici na webu 
ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí.  

(kop)
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE / INZERCE

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113
E-mail: cap@ouss8.cz

www.ouss8.cz

PROGRAM

říjen
2015

PONDĚLÍ
  8:45–9:50  Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová)

  9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí 
dílna seniorů (vede R. Svobodová)

  9:00–9:50  RJ „Co v učebnici nebylo“ 
(vede Mgr. L. Bodláková)

  9:00–12:30  Stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigova 
1172/1 (vede O. Šínová)

  9:30–12:00  Nordic walking pro 
méně zdatné (vede H. Šandová)

  10:00–10:50  FJ zábavným 
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)

  10:00–11:00  AJ – fl uent students 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

  10:00–11:00  Cvičení na židlích 
(vede D. Husáková)

  10:00–11:00; 11:00-12:00  Školička 
PC a internetu – mírně pokr. a pokr. 
(vede Ing. M. Vítková), 12. a 26. 10.

  11:00–11:50  AJ „Language Titbits“ 
– jazykové lahůdky z angličtiny 
(vede PhDr. J. Sukopová)

  11:00–12:30  AJ „Enjoying English“ 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

  13:00–16:00  Přístup na internet 

  13:00–16:00  Právní poradenství 
– na objednání

ÚTERÝ
  8:00–12:00  Přístup na internet 

  8:30-9:00  AJ videokurz „Follow 
me“ – mírně pokr. 
(vede Ing. P. Vondráček)

  9:00–9:50  AJ konverzační 
metodou+písně s kytarou-mírně 
pokr. (vede Ing. P. Vondráček) 

  9:00–12:30  Stolní tenis 
(vede M. Bílek)

  9:30–11:30  Dramaticko-recitační 
kroužek (vedou M. Adámková 
a Z. Poková)

  10:00–10:50  Témata v AJ + písně 
s kytarou – stř. pokr. 
(vede Ing. P. Vondráček)

  10:00–11:30  NJ – mírně pokr.
(vede Ing. J. Bartoš) 

  11:00–11:50  AJ – mírně pokr. + 
písně s kytarou 
(vede Ing. P. Vondráček)

  13:00–14:30  Přístup na internet 

  13:00–14:30  NJ konverzace 
pro pokr. (vede L. Ulč) 

  13:45–15:00  Esperanto – mírně 
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)

  14:00–16:00  Taneční terapie 
(vede R. Šamšová)

  16:00–17:00  Zdravotní cvičení 
a terapie tancem – kromě 1. a 2. 
úterý v měsíci (vede J. Matějková)

STŘEDA
  8:00–12:00; 13:00-14:30  Přístup 
na internet

  9:00–9:50; 10:00-10:50  Trénink 
paměti (vede Bc. A. Novotná)

  8:30–9:20  AJ – mírně pokr. 
(vede Ing. H. Soukupová) 

  9:30–11:00  Zdravotní cvičení 
od paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková) 

  10:00–10:50  AJ – pokr. 
(vede MUDr. M. Veselý) 

  11:00–11:50  AJ – mírně pokr. 
(vede MUDr. M. Veselý)

  11:00–11:50  NJ – pokr. 
(vede L. Lengál) 

  11:00–11:50  Trénink paměti pro 
hůře slyšící (vede Bc. A. Novotná)

  11:10–12:10  Orientální tanec pro 
seniory (vede K. Horáková) 

  13:00–14:20  NJ pro radost 
(vede R. Šimonovská) 

  13:00–15:00  Šachový kroužek 
(vede Bc. A. Novotná)

  14:00–14:50  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná)

  14:30–15:20; 15:30-16:20  Školička 
PC a internetu – mírně pokr. a zač. 
(vede RNDr. E. Tomková)

  14:30–16:00  NJ – konverzace 
pro pokr. (vede E. Solničková) 

  15:00–16:00  Poradna pro zdravotní 
a kompenzační pomůcky 
(vede Bc. A. Novotná)

ČTVRTEK
  8:00–15:00  Sociální poradenství 

  8:00–11:00; 13:00-14:30  Přístup 
na internet 

  9:00–12:30  Stolní tenis 
(vede J. Pavel) 

  9:00–9:50  NJ – mírně pokr. 
(vede L. Lengál)

  9:30–10:50  IJ – mírně pokr. 
(vede J. Kříž) od 15. 10.

  9:30–12:00  Nordic walking 
pro zdatné (vede M. Carbochová)

  10:00–12:00  Půjčování knih – v klu-
bovně v přízemí (vede M. Kloudová)

  10:00–10:50  AJ – konverzace 
pro pokr. (vede Ing. M. Kolářová)

  10:00–10:50  NJ – začátečníci 
(vede L. Lengál)

  11:00–11:50  AJ – pokročilí 
(vede Ing. M. Kolářová)

  11:00–11:50  Školička PC 
a internetu – zač. (vede L. Lengál)

  11:10–12:00  AJ – stř. pokr. 
(vede Ing. H. Soukupová) 

  13:20–15:00  ŠJ – mírně a stř. pokr. 
(vede Ing. F. Máčaj) 

  15:30–18:00  Školička PC a interne-
tu – mírně pokr. (vede P. Smitková) 

PÁTEK
  8:00–12:00  Psychologická poradna 
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

  8:00–12:00  Přístup na internet

  9:00–12:30  Stolní tenis 
(vede P. Procházka) 

  9:00–12:00  Arteterapie – četba 
světové literatury 
(vede R. Svobodová)

  10:00–10:50  Posilování paměti 
(vede PhDr. M. Holá) 

  10:00–11:00  Cvičení na židlích 
(vede M. Halíková)

INFORMACE O KURZECH:
  15. 10. ve 13 h. se uskuteční vernisáž 
výstavy fotografi í manželů 
Doubkových: „Nepál“. Výstavu 
si můžete prohlédnout každý všední 
den v CAP. 

  Připravujeme také výstavu sbírky 
krajek pí Heleny Bucharové „Bílá 
něžná krása“. Můžete ji navštívit 
od 9. 11., kdy je na 14. hod. 
připravena vernisáž, až do 13. 11. 

SPECIÁLNÍ: 
  Pravidelně každý týden pořádáme 
pod vedením RNDr. M. Štulce 
turistické výlety přírodními 

a kulturními památkami středních 
Čech. Aktuální informace v kanceláři 
CAP. 

  5. 10., 19. 10. a 2. 11. od 14:00  
Hudební odpoledne s M. Beranovou 
a kol. – v klubovně v přízemí

  6. 10. od 10:00  Kroužek šikovných 
rukou s Mgr. M. Neckářovou a Ing. 
J. Luskovou – „šitá grafi ka“

  6. 10. od 13:00  „Nečistoty srdce“ 
– přednáška pí R. Svobodové

  12. 10. od 15:00  „Vážně–nevážně“ 
– beseda s paní místostarostkou 
Alenou Borhyovou a jejími hosty: 
tentokrát s Mgr. et Ing. Jaroslavem 
Kašpárkem – ředitelem Obvodního 
ředitelství městské policie Praha 8. 
Tématem besedy bude bezpečnost 
seniorů na Praze 8 

  13. 10. od 9:00  Papírová krajka 
s D. Zemanovou

  13. 10. od 13:30  Procházka Dolní 
Šárkou a Podbabou. 
Délka trasy asi 3,5 km. Sraz ve 13:30 
na severním okraji Vítězného 
náměstí na stanici „Dejvická“ u busu 
č. 116. Vede Mgr. K. Pinkas.

  15. 10. od 13:00  Vernisáž výstavy 
„Nepál“ manželů Doubkových

  19. 10. od 13:30  Beseda s MUDr. 
S. Kosem o onemocněních 
dýchacího systému. 
Zájemci si budou moci ihned nechat 
změřit kapacitu plic.

  20. 10. od 9:00  Paličkování 
s D. Zemanovou 

  20. 10. od 13:00 Korálková dílna 
V. Urbanové „náhrdelníky“ 
– přihlášení předem nutné

  21. 10. od 13:30  Procházka po 
Praze s průvodkyní pí H. Barešovou 
– přihlašování předem nutné

  22. 10. od 9:15  Procházka podél 
Labe z Brandýsa do Kostelce. 
Sraz v 9:15 na zastávce busu 375 
„Letňany“. Vede Pavlína Aksamítová.

  22. 10. od 13:30  Dechová 
a relaxační cvičení vycházející 
z čínské medicíny. 
Cyklus pod vedením Ing. A. Čupové, 
terapeutky alternativní medicíny. 

  27. 10. od 10:00  „Hana Benešová“ 
– povídání s pí H. Kohoutovou 
o zajímavém životě manželky 
prezidenta E. Beneše 

  29. 10. od 9:45  „Mozkohraní“ 
– procházka s (nejen) vědomostním 
kvízem pro jednotlivce, páry či 
skupiny. Využijte toho, že se tato 
akce koná v době podzimních 
prázdnin, vemte s sebou svá 
vnoučata či pravnoučata a užijte si 
společně dopoledne plné zábavy. 
Více informací a přihlášky v CAP 
Burešova.

  29. 10. od 14:00  Beseda s P. J. Brt-
níkem 

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Burešova

KULTURNÍ 
PROGRAM

www.facebook.com/v.kolona

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Divadlo Za plotem, Ústavní 91, Pr
etro C Kobylisy na astávk ra, t v.kolona@greendoor www.greendoors.cz
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE / INZERCE

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
E-mail: cap@ouss8.cz

www.ouss8.cz

PROGRAM

říjen
2015

PONDĚLÍ
  8:00–10.00  Přístup na internet 

  8:00–8:50  AJ pro začátečníky 
(vede L. Lengál) 

  8:15–9:00  Zdravotní cvičení na 
bederní páteř (vede J. Wurmová) 

  9:00–10:00  Školička PC a internetu 
(vede J. Kopecký) 

  9:00–9:50  AJ – pro mírně 
pokročilé (vede Mgr. D. Setváková) 

  9:15–10:15  Cvičení – Čchi-kung 
(vede RNDr. J. Pospíšilová)

  10:00–11:00  Školička PC 
a internetu (vede J. Kopecký)

  10:00–10:50  Inter-Lingua 
(mezinárodní jazyk – vede 
O. Měchura) – začínáme 5. 10. 

  10:00–10:50  AJ – pro začátečníky 
(vede L. Lengál) 

  10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská) 

  11:00–11:50  ŠJ – pro začátečníky 
(vede PhDr. O. Macíková) 

  11:00–12:00  Kurz digitální 
fotografi e (vede J. Kopecký)

  11:45–13:30  Stolní tenis 
(vede J. Mrázek)

  12:30–13:20  Školička PC 
a internetu – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. M. Vítková)

  13:30–14:30  Školička PC 
a internetu – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. M. Vítková) 

  13:45–14:45  Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

  ÚTERÝ 
  8:30–9:45  NJ – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)

  8:30–9:30  Školička PC a internetu 
– začátečníci (vede L. Lengál)

  9:00–10:00  Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová) 

  9:30–12:00  Nordic walking 
(vede S. Činátlová) – sraz na 
Mazurské před centrem CAP

  10:00–14:30  Přístup na internet

  10:00–10:50  AJ – pro začátečníky 
(vede L. Lengál) – liché týdny: 6. 10. 
a 20. 10.

  10:00–10:50  AJ – konverzace 
pro pokročilé (vede S. Patejdl) – 
sudé týdny: 13. 10. a 27. 10.

  10:30–11:15  Zdravotní cvičení 
na židlích (vede I. Košťálová) 

  11:30–12:15  Orientální tance 
pro začátečníky (vede M. 
Sedláčková) 

  12:45–14:15  Stolní tenis pro 
pokročilé (vede Z. Domkář)

  13:00–14:00  IJ – pro začátečníky 
(vede E. Hyklová)

  13:00–15:00  Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 
liché týdny: 6. 10. a 20. 10.

  14:30–15:00  Zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede H. Dobrá)

STŘEDA 
  8:00–9:00  Přístup na internet

  7:45–8:45  Cvičení – Taiči – cvičí se 
v KD Krakov (vede M. Nová)

  8:30–9:50  AJ – pro pokročilé 
(vede Mgr. E. Emmerová) 

  9:15–10:15  Jóga (vede J. Kořánová)

  9:00–9:50  Školička PC a internetu 
pro mírně pokročilé 
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny: 
7. 10. a 21. 10.

  10:00–11:00  Školička PC 
a internetu pro začátečníky 
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny: 
7. 10. a 21. 10.

  10:00–10:50  FJ – pro pokročilé 
(vede S. Patejdl) 

  10:30–11:30  Zdravotní cvičení – 
cvičí se v KD Krakov 
(vede L. Němcová) 

  10:30–11:30  Zdravotní cvičení 
(vede V. Formánková) 

  11:45–12:30  Zdravotní cvičení 
s prvky pillates (vede Bc. E. Babická) 

  13:30–15:00  Stolní tenis 
(vede T. Pavlovský)

  13:30–15:00  Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – 
liché týdny: 7. 10. a 21. 10.

ČTVRTEK
  8:15–9:15  Stolní tenis pro 
pokročilé (vede J. Dvořák)

  8:30–9:30  AJ – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. H. Soukupová) 

  9:00–14:30  Přístup na internet

  9:30–11:00  Zdravotní cvičení od 
paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková)

  11:15–12:15  Jóga 
(vede M. Musilová) 

  12:30–13:30  Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

  12:30–13:45  NJ – pro mírně 
pokročilé (vede L. Ulč)

  13:50–14:45  AJ – pro pokročilé 
(vede E. Parma)

PÁTEK 
  8:00–9:00, 12:00-14:30  Přístup 
na internet

  8:00–9:15  Stolní tenis 
(vede V. Soušková)

  9:00–9:50 Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) 

  9:00–9:50  Školička PC pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 
liché týdny: 9. 10. a 23. 10. 

  9:30–10:30  Orientální tance 
(vede M. Sedláčková) 

  10:00–10:50  Školička PC 
pro začátečníky (vede J. Votrubová) 
– liché týdny: 9. 10. a 23. 10.

  10:45–11:30  Zdravotní cvičení na 
bederní páteř (vede J. Wurmová) 

  10:30–11:20  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná)

  11:45–12:45  Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová) 

  13:15–14:00  Zdravotní cvičení 
na židlích (vede I. Košťálová)

  12:30–14:30  Individuální 

rehabilitační poradna 
(vede Bc. A. Novotná, po objednání 
na tel. 732 101 824 ) 

  Zájemci o kurzy se mohou 
hlásit v kanceláři CAP Mazurská 
buď osobně nebo telefonicky na tel. 
č. 283 024 118. 
Dále je nutné se vždy přihlásit 
na korálkovou dílničku a přednášky. 
Děkujeme za pochopení. 

SPECIÁLNÍ: 
  6. 10. od 10:00  Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov 
(vede Ing. B. Rošická) 

  8. 10. od 10:00  Dílnička – plstění 
(vede Mgr. V. Ludková)

  14. 10. od 13:30  Papírová dílna II. 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

  14. 10. od 11:00  Pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý 
den bude krásný 
(vede L. Francírková) 

  15. 10. od 10:00  Přednáška – 
Spisovatelka Jindřiška Smetanová 
(přednáší H. Kohoutová) 

  20. 10. od 10:00  Paličkování – 
koná se v KD Krakov (vede Ing. 
B. Rošická) – paličky, herdule 
a materiál vlastní

  22. 10. od 10:00  Tvořivá dílnička 
(vede L. Němcová) – nutné se 
přihlásit 

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Mazurská

Klub seniorů
přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8
Provozní doba klubu:  úterý  15:00–18:00 hod.
 čtvrtek  13:00–16:00 hod. 

PROGRAM NA ŘÍJEN 
 1. 10. 14:00 hod. 
 Trénink paměti (vede Bc. 

Novotná)

 6. 10. 15:00 hod. 
 Hrajeme BINGO

 8. 10. 14:00 hod. 
 „Korsika a Sardinie“ – 

přednáška Ing. J. Burdycha 
z cyklu „Krásy ostrovů“

 13. 10. 15:00 hod. 
 Putování americkým 

středozápadem 
(přednáška Ing. Orny)

 15. 10. 14,00 hod. 
 Hudební odpoledne 

Mgr. Vomáčky 
(Parníkem po Vltavě)

 20. 10. 
 celodenní výlet pro seniory 

do Českého Krumlova

 22. 10. 15:00 hod. 
 Mezigenerační setkání klubu 

s dětmi MŠ Pobřežní 

 27. 10. 15:00 hod. 
 Vyrábíme vánoční gratulace 

(tvořivá dílnička p. Vodákové)

 29. 10. 13:00 hod. 
 Klubová vycházka na výstavu 

„Má vlast“ – sraz u pokladny 
v Jízdárně Pražského hradu

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup 
na internet a vždy v úterý od 17,00 do 18,00 hodin 

je pro vás přítomen lektor p. Adam Novák.
www.prorodinu.cz

placená inzerce

- nabízíme široký výběr hraček 
a poradenství

placená inzerce
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

VENKOVNÍ PROSTORY

VELKÝ SÁL

Prezentace organizací poskytujících
sociální služby

Prezentace organizací poskytujících
zdravotní služby

Arcidiecézní charita Praha * Centrum pro neslyšící
a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj *

Cerebrum * Česká alzheimerovská společnost *
DOM-Dům otevřených možností * Domov pro
seniory Kobylisy * Fokus Praha * Fosa * GEMA *
Gerontologické centrum * HESTIA * Kolpingova
rodina Praha 8 * LATA-programy pro ohroženou

mládež * Magdaléna * Maltézská pomoc * Obvodní
ústav sociálně - zdravotnických služeb *

Salesiánské středisko mládeže * Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením v České

republice * Středisko prevence a léčby drogových
závislostí DROP IN * Tyfloservis

Iniciativa 1000 dní AVZ servis Institut
neuropsychiatrické péče (INEP) MONADA
Psychiatrická nemocnice Bohnice Sdružení

studentů stomatologie (CURAPROX) SK Kometa
Praha SK Meteor Praha * Svět zdraví Zelené

potraviny

* *
* *

*
*

* *

++

+

++

+

M stská ást Praha 8 zve naě své občanyč

v prostorách Úřadu Městské části Praha 8
U Meteoru 6, Praha 8-Libeň tzv. bílý dům

VELETRH ZDRAVÍ

A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

+

www.praha8.cz

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Projekce ukázky volejbalu v sedě – sportovní využití nejen pro lidi
s handicapem, ale i pro seniory a osoby, které nemohou stát

Neuropsychiatrie – nový přístup k onemocnění mozku

Prezentace a diskuse o projektu Centra duševního zdraví pro Prahu 8
- domácí a terénní péče o lidi s vážným duševním onemocněním
- zvládání závažných psychiatrických stavů a situací v komunitě

- Centrum duševního zdraví – příležitost a šance pro Prahu 8

11:00 SK Kometa Praha

12:00 MUDr. Ondřej Fiala Ph.D. – Institut neuropsychiatrické péče (INEP)

13:00 Psychiatrická nemocnice Bohnice a Fokus Praha

14:00 Iniciativa 1000 dní - důležitost správné výživy v období
od těhotenství do batolecího věku

Prezentace organizací a prodej výrobků chráněných dílen

Armáda spásy v ČR BONA Centrum integrace dětí a mládeže
Centrum MARTIN Dílny tvořivosti * Domov pro seniory Ďáblice *

Farní charita Praha 1 * Klub ŽAP * Občanské sdružení Smíšek *
POHODA-společnost pro normální život lidí s postižením *
PROGRESSIVE * Raná péče EDA SANANIM Svaz tělesně

postižených v České republice Tichý svět Země lidí

* * *
*

* *
* *

Doprovodný program – Přednášky

ATRIUM

Pondělí
19. října 2015
od 10:00 do 15:00 hodin
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

společný projekt Fokusu Praha a Psychiatrické nemocnice Bohnice

Centrum duševního zdraví 
pro Prahu 8

Chceme pomoci lidem s duševním onemocněním

dobře žít v jejich komunitě

a komunitě pomoci dobře žít s jejími nemocnými.

Od října nás naleznete na adrese 

Dolákova 24 Praha 8 – Bohnice

Telefon: 734  785 000

Email: cdz8@bohnice.cz

Na podzim roku 2015 vzniká spojením terénního zdravotního psychiatrického týmu 

Psychiatrické nemocnice Bohnice a terénních a ambulantních sociálních služeb Fokusu Praha 

společné Centrum duševního zdraví určené především pro obyvatele Prahy 8. 

Smyslem Centra duševního zdraví je zajistit kvalitní a komplexní psychiatrickou péči                   

a rehabilitaci pro osoby s vážným duševním onemocněním v domácím prostředí. Je určena 

primárně lidem nemocným psychózou (F20 – F29), poruchami nálady (F30-F39) a obsedantně 

kompulzivní poruchou (F42).  

Cílem je zajistit péči, která je:
- podpůrná a přátelská k uživatelům péče a jejich rodinám

- pružná a šitá na míru na základě potřeb a životní situace nemocného

- vychází z dobré znalosti čtvrti a lidí, kteří zde žijí a pracují

- snadno dostupná nemocným a jejich blízkým 24 hodin / 7 dní v týdnu
- poskytována multidisciplinárně (V jednom týmu, který je složený z různých odborníků - 

terénní zdravotní sestry, lékař, psycholog, terénní sociální pracovníci, peer pracovníci, pracovní 

konzultanti.)

- včasná, koordinovaná a dlouhodobá 

- její těžiště leží v domácí péči a ve spolupráci s rodinou a komunitou

N

SETKÁNÍ TŘETÍHO VĚKU
ŽENY V ČESKÉM STŘEDOVĚKU

Přichází svět dávno minulých časů! Hrady, vlající šlojíře, truvéři, krásné dámy a rytíři zápasící pro lásku své paní. Patriarchát, 
pokorné manželky žijící podle modelu „kostel, děti, kuchyně“ ve smutných svazcích diktovaných povinností. Špína, války, epi-

demie, nevzdělanost, útisk. Jenže středověké ženy nebyly pouze obětí domácího násilí a úzkoprsé dobové morálky. Vystupovaly 
jako manažerky, válečnice, badatelky a umělkyně, podnikatelky i duchovní vůdkyně. Jejich manželství přesahovala rámec 

formality – a jejich osudy překvapují svou pestrostí. Pojďme je navštívit  v doprovodu spisovatelky PhDr. Františky Vrbenské...

27. 10. 2015 V 15.00 HOD
Vítkova 13, zasedací místnost NO CČSH, Praha 8

www.praha8.cz www.husiti.cz www.dialognaceste.cz

KARDIOKLUB PRAHA

Nabídka sportu pro 
střední věk i seniory
Kardioklubu Praha zahajuje pod-

zimní a zimní sezónu 2015/2016. 

Volejbalu, turistice a cykloturistice 

pro „dospělé“ se náš klub věnuje již 

od roku 1981. Rádi mezi sebou při-

vítáme další členy a členky. 

Snažíme se nabídnout volnoča-

sovou aktivitu všem, kteří o to pro-

jeví zájem. Nechceme být uzavřená 

skupina, a proto nabízíme příjem-

nou a zdravou alternativu pro trá-

vení volného času mužům a ženám 

středního věku i seniorům, kteří by 

měli zájem se zapojit do naší čin-

nosti.

Po krátké letní přestávce se s ob-

novenou intenzitou vracíme 

k sportovním a společenským ak-

cím, které jsme pořádali od počát-

ku roku.  Vedle tradičního týdenní-

ho volejbalu jsme se letos již sešli 

na několika vlastivědných jedno-

denních vycházkách, týdenním re-

kondičním pobytu s volejbalem 

a cykloturistikou v Doksech u Má-

chova jezera i vícedenních turistic-

kých výletech za poznáním Jizer-

ských hor a Šumavy.  

Na přelomu září a října pořádá-

me cykloturistické poznávání Tře-

boňska a jeho okolí. V říjnu a v lis-

topadu pak chystáme pro milovníky 

pěších výšlapů vlastivědné vycház-

ky po Praze a okolí.  Pro zájemce 

o volejbal organizujeme pravidelné 

volejbalové středy v tělocvičně 

v Libni, které budou v prosinci za-

vršeny tradičním Mikulášským vo-

lejbalovým turnajem.  Jsme hrdi, 

že letošní již 8. ročník turnaje se 

koná pod záštitou zástupkyně sta-

rosty městské části Praha 8 paní 

Aleny Borhyové.

Přĳ ďte se na nás podívat 19. 10. 

do prostor Městského úřadu Pra-

ha 8 v době od 10:00 do 15:00 hod., 

kde v rámci Veletrhu zdraví a soci-

álních služeb městské části Praha 8 

můžete získat další informace, pří-

padně se na místě dohodnout na 

účasti v našich aktivitách. 

Petr Odstrčil, Kardioklub Praha

FOTBAL NEVIDOMÝCH

Když se míč kutálí nahlas 
Během fotbalového turnaje nevido-

mých prožívají fanoušci i hráči stej-

né emoce jako u klasického fotbalu. 

Dokladem byl 3. ročník mezinárod-

ního fotbalového turnaje nevido-

mých sportovců, který během ví-

kendu 5.–6. září hostila městská 

část Praha 8 – Březiněves. 

V Poháru středoevropských měst 

2015 mezi sebou poměřily síly 

týmy z Česka, Německa, Itálie, Ma-

ďarska, Polska a Ruska. Pražský 

tým BSC Prague si podle jejího tre-

néra Jiřího Kotrče věřil na medaile, 

protože už v minulosti získali bronz 

a stříbro. Nakonec skončil druhý, 

podlehl moskevským vicemistrům 

Evropy. 

Cíl hry je u fotbalu pro nevidomé 

stejný jako u klasického fotbalu, 

odlišný je ale míč a přítomnost na-

vigátorů na hřišti. Míč pro nevido-

mé obsahuje vnitřní zvukový sys-

tém, díky němuž je při pohybu 

slyšet. Jediný, kdo může na hřišti 

používat zrak, je brankář, který 

kromě zabránění gólů zároveň na-

viguje spoluhráče. V tom mu pomá-

hají také další dva pasivní účastní-

ci, trenér a navigátor za brankou 

soupeře.

Sportovní klub BSC Prague zalo-

žil před pěti lety Zdeněk Barlok, 

který se také fotbalových zápasů 

aktivně a rád účastní. Kontakt: 

Zdeněk Barlok, tel: 605 776 537, 

e-mail: zbarlok@bscprague.eu, 

web: www.bscprague.eu. 

Anna Havlíková

OSMIČKA PRO ZDRAVÍ

Den proti melanomu 
Závěrečná část letošního seriálu osvětových a preventivních akcí 
„Osmičky pro zdraví“ byla věnována boji proti melanomu. Před tzv. 
„Bílým domem“ se 21. září vinula od rána dlouhá fronta k bílému 
stanu, kde lékaři zdarma zkoumali podezřelá kožní znaménka. 
Celkem vyšetření absolvovalo 233 zájemců, u deseti z nich bylo 
odhaleno zhoubné nádorové onemocnění kůže – 4x melanom 
a 6x basaliom. Věřme, že včasné odhalení onemocnění pomůže 
k jejich brzkému uzdravení.  (vrs)
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INZERCE

otevíráme
NOVÉ

TRÍDY
LESNÍ ŠKOLA

A ŠKOLKA
TROJA A CIMICE

UCÍME SE V PRÍRODE

pro 
deti

 3-10
 le

t

www.3udoli.cz, tel.: 608 700 446

placená inzerce

placená inzerce

  
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 
placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

www.rt-reality.cz  www.premiumliving.cz

STAVBA ZAHÁJENA

• jedinečné výhledy na Vltavu 
  a panorama Prahy
• soukromá zahrada s dětským 
  hřištěm 
• dokončení IV. Q. / 2016

NA KORÁBĚ - PRAHA 8

    731 125 516 
www.bytynakorabe.cz
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SPORT

SK METEOR 

Zlato a stříbro v Přeboru Prahy 
v minitenisu a babytenisu
V sobotu 5. září 2015 se konaly Přebory Prahy družstev v minitenise 
(předpřípravka, děti 6–7 let) a babytenise (přípravka, 8–9 let). Týmy SK 
Meteor Praha byly mimořádně úspěšné – předpřípravka  získala titul, 
přípravka druhé místo! 

Přeboru v minitenise se na kurtech v Horních Měcholupech 
zúčastnilo 15 družstev z celé Prahy. Titul v nabité konkurenci získaly 
děti z oddílu SK Meteor Praha, které v semifi nále zdolaly LTC Modřany 
6:2 a ve fi nále stejným poměrem porazily SK Hamr. 

Finále Přeboru Prahy družstev 8–9letých se hrálo na kurtech 
SK Meteor. Do fi nále postoupily celky, která vyhrály své skupiny v jarní 

části soutěže. 
Družstvo SK Meteor 
podalo skvělý výkon 
a senzačně vybojova-
lo 2. místo, když 
nejprve rozdrtilo 
družstvo TJ Střešovice 
6:0 a v semifi nále 
vyhrálo nad SK Arit-
ma 4:2. Ve fi nále 
proti TK Olymp Praha 
sice již dětem došly 
síly, i tak je stříbro 
vynikajícím úspě-
chem.   

Svatava Klofáčová

SKIPPING BOYS
V minulém čísle jsme zveřejnili informaci o úspěchu libeňských kluků 
na mistrovství světa ve skákání přes švihadlo. Jejich tým se správně jmenuje 
Skipping boys. Za chybu se omlouváme. 

Sportovala celá Praha 8 
Od konce srpna do 
začátku října jste si 
spolu s námi mohli 
vyzkoušet různé 
druhy sportů v rámci 
akce „Sportuje celá 
Praha 8“. Soutěžilo 
se postupně 
v tenise, plážovém 
volejbale, nohejba-
lu, softbalu, hokej-
balu, pétanque 
a malé kopané. 
Celkem si na všech 
víkendových akcích 
propotilo tričko 
téměř 500 účastní-
ků. Největší zájem 
byl o malou kopa-
nou, které se 
zúčastnilo bezmála 
100 hráčů!  
 (vrs) Foto: Miloš Skácel

W W W . S V E T P O D P A L M O V K O U . C Z

fitness  kardio a funkcni zona sauna solarium Skup. lekce

n a m .  d r .  v a c l a v a  h o l e h o  1 3   p r a h a  8  m e t r o  p a l m o v k a 

privatni whirlpool  ricochet stolni tenis osobni treninky

WWW.POHYB-DETEM.CZ

-- -

- - -- -

- - -

PLATNOST DO 31.10.2015

placená inzerce
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INZERCE

NOVÉ BYTY  
IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

10min

Florenc

5min

Kobylisy

novechabry.cz

Hrajte si s dětmi na hřišti       
Projeďte se po cyklostezce 

Cvičte venkovní fitness

NEZÁVAZNÉ PROHLÍDKY BYTU

800 810 100
placená inzerce
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placená inzerce

N O V I N K A  Z  P O R T Á L U

K O U P Í T E  V  K N I H K U P E C T V Í  P O R T Á L
Klapkova 2, Praha 8 / Po–Pá: 9–18 hod.
tel.: 283 028 203-204, obchod@portal.cz 

Bez názvu-3   1 4.11.2014   14:53:03

w w w.portal.cz

váz., 64 s., 199 Kč

placená inzerce
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BEZPEČNOST

BEZPEČNĚ NA ULICI

Smysly máme na pozorování okolí
Přichází podzim a lidé se vracejí do 

stověžaté Prahy. V porovnání s jiný-

mi metropolemi je relativně bez-

pečná a podle policejních statistik 

nápor trestné činnosti v posledních 

letech klesl. Ani pražským ulicím se 

však kriminalita zcela nevyhýbá. 

Nemusíte vycházet z domu se  stra-

chem, ale zdravé opatrnosti není 

nikdy dost.

Čas od času jsou policisté tázá-

ni, která oblast Prahy je nejnebez-

pečnější. Jeden z kriminalistů na 

to odpověděl: „Nebezpečné je ta-

kové místo, kde potkáte nebezpeč-

ného člověka.“ Je to pravda. Neří-

kejme proto obětem trestného 

činu: „Můžeš si za to sám, neměls 

tam chodit...“ atd. Ne. Viníkem je 

vždy pachatel. Ale proč mu jeho 

řádění usnadňovat? Mějme se na 

pozoru! 

Pozorování je základní krimina-

listickou metodou, ale také před-

pokladem bezpečného pohybu 

kdekoliv. Občas zapomínáme, že 

oči, uši a další smysly máme proto, 

abychom pozorovali okolí a včas si 

všimli nebezpečí. 

Jistý mladík šel odlehlou ulicí se 

sluchátky na uších a za chůze hle-

děl na displej mobilního telefonu. 

Neviděl, neslyšel, a nevšiml si lu-

piče, který ho sledoval, předešel 

a skryl se do dveří opuštěného 

domu. Přepadl ho ze zálohy, zbil 

a oloupil o mobil a přehrávač. Šo-

kovaný mladík neřekl policistům 

ani popis pachatele. Naštěstí měl 

doma listiny s výrobními čísly od-

cizených věcí. Kriminalisté je vy-

pátrali u překupníka a přes něj se 

dostali i k lupiči...

Případ skončil dobře a můžeme 

se z něj poučit. Metody lupičů, zlo-

dějů, podvodníků a jiné kriminální 

sebranky jsou různé a vyplývají 

často ze situace na místě. Jejich 

obětí se stávají lidé všech věkových 

skupin. Proto pozorování musí jít 

ruku v ruce s předvídavostí.  

por. Bc. Jan Holub
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zSPOLEČNÉ KURZY BEZPEČNÉHO

CHOVÁNÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Za Invalidovnou 579/3, Praha 8 - Karlín
tělocvična školy

Kontakt: Filip Rubínek, tel. : 777 166 156
filip@kurzysebeobrany.cz

www.sebeobranapraha.eu

Základní škola Petra Strozziho

Každý pátek od 6.11. do 18.12. 2015
od 18.00 do19.00

Dolákova 537/26, Praha 8 - Bohnice
velký taneční sál

Kontakt: Jan Průša, tel.: 721 829 691
prusa.judo@centrum.cz

Dům dětí a mládeže

Každé pondělí od 2.11. do 21. 12. 2015
od 19.00 do 20.00 hod.

Žáci, rodiče, prarodiče, zapojte se společně!
Radnice Prahy 8 pořádá bezplatné kurzy bezpečného chování, které jsou určeny

občanům naší městské části - dětem i dospělým.
Jejich součástí je nácvik sebeobrany, umění orientace a správné reakce

v nebezpečných a krizových situacích. Součástí kurzů je i nácvik první pomoci.
Kurzy budou pořádány zkušenými trenéry ve dvou objektech.
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Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8Maximální počet zájemců pro každý kurz je 36 osob

 Nejkratší cesta nebývá vždy 
tou nejbezpečnější!

 Nenechte se nalákat na mís-
to, z něhož není úniku!

 Neodemykejte dveře, po-
kud vám za zády stojí nezná-
má osoba!

 Nepouštějte cizí lidi do bytu 
ani do domu!

 Důležité věci mějte vždy po 
ruce, nejlépe v předních, zapí-
nacích kapsách!

 A buďte střízliví!

Další podrobnosti 
najdete na:
 www.praha 8.cz

Nemohoucí 
volala o pomoc
Díky pozornosti všímavého sou-
seda, který v noci zaslechl volá-
ní o pomoc, zasahovala hlídka 
strážníků v ulici Molákova v pří-
padě nemohoucí vyčerpané 
ženy. Strážníci vyrozuměli Policii 
ČR, zdravotníky a hasiče, kteří 
po vniknutí do bytu nalezli zra-
něnou a dehydratovanou posti-
ženou starší paní. Záchranářům 
sdělila, že na zemi leží od rána 
po pádu na zem. 

Neúspěšný sebevrah
Začátkem září přijala hlídka 
strážníků oznámení, že poblíž 
tramvajové zastávky Bulovka 
je v těsné blízkosti kolejiště 
ležící muž opřený o zábrad-
lí. Uplakaný a psychicky vy-
čerpaný muž hlídce sdělil, že 
chtěl na tomto místě spáchat 
sebevraždu. Příčinou měla 
být smrt jeho matky. Muž byl 
strážníky předán do rukou 
Policie ČR a Zdravotnické zá-
chranné služby. 

Z ČERNÉ KRONIKY
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SLAVÍME

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

 V případě vašeho zájmu 
o uveřejnění v této rubrice 
nás prosím kontaktujte 
na tel.: 222 805 136, 
e-mail: 
osmicka@praha8.cz.

Prosíme rodiče, aby zasílali 
fotografi e pouze u dětí, 
které nejsou starší než dva 
měsíce.  

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

LEDEN 2015
 Figus Cristiano Alessio

ÚNOR 2015
 Tylšar Vojtěch a Jakub

 Kameníková Viola

BŘEZEN 2015
 Grešáková Barbora 

 Hanzelínová Eliška 

 Kopecký Matouš 

 Klapuch Lukáš 

 Mlček Ondřej 

DUBEN 2015
 Chlum Antonín

 Písařík Jáchym

 Vojtíšková Klára

KVĚTEN 2015
 Beran František

 Denk Kryštof

 Drobný Daniel 

 Gažáková Elena 

 Koucký Jakub

 Ledvinková Ema 

 Nejdlová Julie

 Přibyl Tadeáš

 Plešinger Patrick

 Skibowá Elisabetta

 Tajbl Filip

 Vávra Matěj

ČERVEN 2015
 Cézová Eliška

 Glacová Elisabeth Monika

 Hamala Jan

 Hedbávná Lucie

 Jaderník Matyáš

 Kuthan Petr

 Michlíková Eliška

 Neliba Stanislav

 Podhajecká Lucie

 Press Michaela

 Škaldová Klára

 Šávolt Hugo

 Thoř Lukáš

ČERVENEC 2015
 Gabrielová Salma

 Goga Kryštof 

 Havlíčková Anna
 Hodboďová Anna

 Chaloupecký Richard
 Janouch František

 Klinecký Maxmilián
 Nepimach Matěj
 Novotná Denisa

SRPEN 2015
 Kaňková Andrea

 Klucká Sofi e
 Sedláček Marek

 Volný Mikuláš

ZÁŘÍ 2015
 Šotolová Valerie
 Veselá Šárka

 Zemanová Stela

JUBILEUM
ŘÍJEN 2015
 Pan Ing. Václav Černovský osla-

ví dne 31. října krásné 80. naroze-
niny.
A jestli Ti 
Vašku ně-
kdo řekne, 
že jsi sta-
rý, hoď po 
něm zub-
ní protézou 
a prašť ho 
berlí.
Všech-
no nejlep-
ší, mnoho 
zdraví, štěstí, lásky, pohody a tr-
pělivosti Ti ze srdce přejí 
Tvoji kamarádi z OSM. 

Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech 
z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
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ZÁBAVA Luštěte křížovku
o zajímavé ceny!

SUDOKU (středně obtížné)Znění tajenky ze zářijového čísla: Září jezdí na strakaté kobyle.

Výherci, kteří obdrží volné vstupenky do Divadla Pod Palmovkou:

  Anna Onofrejová, Libeň

  Josef Pánek, Bohnice

  Marie Fialová, Karlín

Správné znění tajenky říjnového čísla
nám zašlete nejpozději do 23. října 2015
na adresu:

Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 

Můžete použít také e-mail:
tajenka@praha8.cz. 

Nezapomeňte napsat svoji adresu.

3
vylosovaní výherci

získají každý po dvou vstupenkách 
na představení 

Krvavá svatba dne 30. října
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INZERCE 

ŘEMESLNÍCI

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁ-
NÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. Rychle, 
levně, kvalitně. Doprava zdarma. 
Tel.: 725 173 593. 
www.malir-zenisek.cz.

 REKONSTRUKCE BYTŮ A KOU-
PELEN NA KLÍČ vč. dodání ku-
chyně. Spolehlivá fi rma od roku 
1999. Reference můžeme za-
slat předem. Sleva pro seniory 
10 %. Více na www.demistav.cz 
Tel.: 774 408 123, 778 000 698

 PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPE-
NÁŘ – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, čištění koberců a ča-
loun. nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

 ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 440 551

 ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, čalounění dve-
ří, silikonové těsnění. Petříček, 
Tel.: 606 350 270, 286 884 339. 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

 INSTALATÉR–TOPENÁŘ – NE-
PŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vo-
dovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el. ohřívačů, připojení pra-
ček, myček, vodoměrů, kohoutů 
včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO PO-
TRUBÍ a kanalizace, veškeré in-
stalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstruk-
ce koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 HÁJEK – ZEDNICTVÍ – 
MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré 
zednické, obkladačské, 
podlahářské a bourací práce. 
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce 
bytů, domů a nebytových 
prostorů. Mobil 777 670 326 

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ LÁT-
KY, MOLITANY a ostatní čalounic-
ké potřeby, U Pošty 1474/1, P–8 
Libeň. PO–PÁ 8.30–13.00, 14.00–
18.00 hod. Tel.: 284 822 181

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA. 
Tel.: 233 551 973, 728 324 916 

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
řez stromů. Zahrady. 
Tel.: 606 662 223, 723 899 561

 ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ: ma-
lování, instalatérské, zednické aj. 
Domácí práce. Tel.: 602 835 102 

 ZEDNICKÉ, obkladačské prá-
ce, malířské a sádrokartonářské. 
Tel.: 602 386 895, e-mail: 
radek.zaloudek@seznam.cz

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy – s tím-
to inzerátem sleva 10 %. Rych-
le, levně, kvalitně. Volejte na 
Tel.: 603 432 476

 INSTALATÉR. PRÁCE, obkla-
dy, zed. rekonstrukce, byt, dům. 
Tel.: 603 184 081. 
e-mail: olaolda@volny.cz 

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRA-
DY, rizikové kácení, řez stromů. 
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis, 
Tel.: 776 191 307 Ing. Krajinová. 
www.nazahradu.com 

 MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, 
LAKY, stěrka + návštěva zdarma! 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

 ELEKTROINSTALACE A OPRAVY. 
Zjištění závad i v panelových by-
tech. El. vedení v kuchyních, za-
pojení spotřebičů. Výměny rozva-
děčů, revize. Tel.: 608 278 778 

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

 ELEKTROPRÁCE – práce v by-
tech, opravy – spolehlivost. 
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

 PROVEDU MALÍŘSKÉ A LAKÝR-
NICKÉ PRÁCE. Tel.: 605 015 145 
nebo pevná linka po 17. hod – 
222 946 268

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – zásuv-
ky – světla, www.elektrikarerben.
cz, Tel.: 604 516 344

 INSTALATÉR – TOPENÍ, 
Tel.: 602 649 359, výměna kuch. 
desek a dřezů.

 OPRAVY STŘECH, KLEM-
PÍŘI, POKRÝVAČI, NÁTĚRY. 
Tel.: 605 350 665. 
www.strechyjarnov.cz 

 MALOVÁNÍ: BYTY, DOMY. 
Zednické práce: omítky, štu-
ky atd. Stěhování, vyklízení. 
Tel.: 702 562 070

SLUŽBY

 LEVNÁ OPRAVNA OBUVI a ta-
šek. Rychle, kvalitně a se záru-
kou. Sídliště Bohnice, Zelenohor-
ská 489/2

 HODINOVÝ MANŽEL. Drob-
né i větší opravy a řemeslnic-
ké práce v domácnosti. Precizně. 
Tel.: 737 272 779

 OPRAVA ELEKTRONIKY, TV, 
LCD, DVD, CD, videa, gramofo-
ny, atd. Rozumné ceny, Pavel Pop, 
Tel.: 603 453 529 

 HODINOVÝ MANŽEL. Údrž-
ba domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, po-
kládka podlahových krytin, truh-
lářská výroba, sádrokarton, ma-
lování, obkladačské práce a jiné. 
Tel.: 773 168 170 

 ŠICÍ STROJE – OPRAVY A PRO-
DEJ. Opravy všech značek ši-
cích strojů. Prodej nových šicích 
strojů. Autorizovaný servis Sin-
ger, Klapkova 74, 182 00 Praha 8. 
Tel.: 272 773 079, 
www.singerservis.cz  

 ÚKLID: mytí oken, čiště-
ní koberců, sedaček, úklid 
domů, bytů, kanceláří – levně. 
Tel.: 604 512 297 

 ZAHRADNICKÉ PRÁCE – LEV-
NĚ: kácení a odborný prořez stro-
mů, stříhání keřů, sekání a údržba 
trávníků atd. Tel.: 604 512 297

 SERVIS PC pro Prahu 8. 
Tel.: 604 552 758

 ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi  stroji v domácnostech i fi r-
mách. Ručně čistíme kožený náby-
tek, myjeme okna a podlahy. Zba-
víme Vás špíny, prachu, roztočů, 
alergenu a skvrn různých původů. 
Rychle, kvalitně a levně. Doprava 
Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818 
www.cistimekoberce.cz

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY, opra-
vy a servis. Bazar použitých počí-
tačů vám nabízí naše provozovna 
v Lublinské 9, Praha 8 – Troja, 
www.pocitacekohout.cz. 
Můžete nás navštívit či zavo-
lat pondělí–pátek, 13–19 hodin. 
Tel.: 240 200 282 

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD 
a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.

 HODINOVÝ MANŽEL – prá-
ce elektro, voda a ostatní prá-
ce. 40 let praxe na rek. bytů. 
Tel.: 602 366 135.

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA – prá-
dlo se snadno vytáhne ke stropu 
a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584 

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309

 ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU 
– styl. Poznaňská 449, Praha 8 – 
opravy, úpravy, návrhy oděvů, šití 
na míru. Tel.: 602 218 041, 
e-mail: adustyl@gmail.com, 
www.adu-styl.cz  

 HODINOVÝ MANŽEL – profesio-
nální pomocník pro opravy, mon-
táže a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

 CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční 
metoda, rychlá reakce, slušné jed-
nání. Tel.: 724 006 275

 ÚKLIDOVÁ FIRMA, úklid 
po malování nebo rekonstrukci. 
Tel.: 724 006 275

 SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY 
naší technikou. Tel.: 724 006 275

 MYTÍ OKEN včetně rámů 
a žaluzií. Tel.: 724 006 275

 PRAVIDELNÉ SEKÁNÍ TRÁVY 
včetně odvozu. Tel.: 724 006 275

 STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY na-
šimi motorovými nůžkami. 
Tel.: 724 006 275. 

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

 SERVIS CHLAZENÍ – 
Martin Havlíček opravy 
chladniček – mrazniček. 
Živnostenské i domácí, 
zde je číslo volací 603 274 704

 BROUŠENÍ PARKET – 240 Kč/m2. 
Tel.: 603 42 23 76. 

 POKLÁDKA PODLAHOVÝCH 
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu k dis-
pozici. Tel.: 608 030 212 

 KÁCÍM ČISTÍM ZAHRADY, SE-
KÁM. Tel.: 603 833 107

 ÚKLID BYTŮ A DOMŮ. 
Pečlivě uklidím váš byt či dům. 
Tel.: 734 875 640 – Jiří

 MASÉR V BOHNICÍCH, 
Tel.: 602 876 864, klasické masá-
že, levné, kvalitní. 

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚ-
NÍ – Praha 8, doprava ZDARMA! 
Tel.: 702 888 445, www.mduklid.cz

 ÚKLIDY BYTOVÝCH PROSTOR, 
ÚDRŽBA ZELENĚ. Levně 
nejlépe v oblasti Prahy 7, 8. 
Technické služby BONA, o. p. s. 
Tel.: 731 448 449

NÁKUP – PRODEJ

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

 ANTIKVARIÁT koupí knihy, ob-
razy, grafi ku, bankovky, min-
ce, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 KOUPÍM STARÉ ZLATÉ MINCE, 
zlaté šperky, st. stř. předměty, 
obrazy lokomotiv, obrazy od 
E. Famíry, zlaté pánské hodinky. 
INTERANTIK, Praha 9, 
ÚT–PÁ od 11 hod., 
tel:. 283 893 334, 605 829 440

 DŘEVĚNÉ HRAČKY – PRODEJ JIŽ 
13 LET! Velký výběr českých hra-
ček najdete v naší specializované 
prodejně Ořechová 5, Praha 8. 
Tel.: 604 287 794, 
e-shop: drevenehracky-inna.cz



 říjen 2015 www.praha8.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 33

INZERCE

 NÁBYTKOVÝ OUTLET – DESIG-
NOVÉ SEDAČKY, KŘESLA, ŽID-
LE, STOLY, KOMODY, v moder-
ním i provence stylu atd. Praha 8. 
Tel.: 777 250 255, 
www.nabytkovyoutlet.cz

VÝUKA – KURZY

 VÝUKA ANGLIČTINY A INFOR-
MATIKY ZŠ, SŠ a VŠ, 
jitka-vachtova.cz

 KURZY PLAVÁNÍ – 
vyuka-plavani.cz

 PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM 
NA GYMNÁZIA PRO ŽÁKY 5., 7., 
9. ročníků ZŠ. 
Info www.prijimackyhrave.cz, 
Tel.: 725 826 306, 723 333 958 

 HODINY BICÍCH NÁSTROJŮ 
A RYTMIKY pro dospělé i děti. 
Tel.: 737 667 904 

 „ZKUS SI TO S ÚSMĚVEM“ pro 
žáky 5. roč., příprava na přijíma-
cí zkoušky na víceletá gymnázia 
s dlouholetou tradicí, každý pá-
tek od 23. 10. 2015 do 15. 4. 2016 
od 15:00 do 18:00 hodin v ZŠ Špi-
tálská, Praha 9, metro Vysočan-
ská. (ČJ, M, Obecné studijní před-
poklady). Možnost zvýhodněného 
předplatného. Nově možnost in-
dividuální přípravy žáků 9. roční-
ků. Tel.: 724 512 382, 
www.zkus.sito.sweb.cz

AUTO – MOTO

 FABII, OCTAVII – koupím horší 
i havarovanou. Tel.: 602 889 740

 VÝKUP VOZIDEL i havarovaných 
a nepojízdných – tel. 739 665 455

 KOUPÍM MOTORKU 
DO 20 000 Kč. Tel.: 602 123 253

REALITY – POPTÁVKA

 MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT k pro-
nájmu v Praze 8. 
Volejte 778 085 860

 HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. nebo větší do 
15 tis. vč. pop., Tel.: 603 257 202

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

 NEKUŘÁCKÝ PÁR HLEDÁ NÁJEM 
menšího bytu u MHD. Nejlépe 
1+kk až 2+1. Nastěhování po do-
hodě, nejlépe po část. rekonstruk-
ci. Za případnou nabídku děkuji. 
Tel.: 607 201 102

 POPTÁVÁM BYT PRO RODI-
NU NA P8 NEBO P9, ihned mož-
né se stěhovat, ale nespěchá-
me. Ideálně na 2 roky nebo i více. 
2+1 – 3+1 do 14 tis vč. Pop. Vý-
hodou lodžie nebo balkon. 
Tel.: 605 845 088

 HLEDÁM POZEMEK v Pra-
ze 8 v Troji, Kobylisy, atd. 
Tel.: 778 085 860 

 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA 
BYTY V PRAZE. Menší byt 1–2+1 
a větší 3–4+1. Platba hotově, 
na nastěhování nespěchám (mož-
nost a dožití), vyplatím dluhy 
i exekuce, lze i před privatizací. 
Tel.: 608 661 664

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevasto-
vaný, s jakoukoli právní vadou, po-
dílové spoluvlastnictví, exekuce, 
v soudní žalobě, neoprávněně ob-
sazený nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, zapla-
tím stěhování, dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu apod. a dát čas na vy-
stěhování. Seriózní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 222 941 032 nebo 
603 420 013

 SHÁNÍM BYT NA PRODEJ V PRA-
ZE 8 – 3+kk, 3+1, 4+kk. VOLEJ-
TE 732 623 271

 DEVELOPER HLEDÁ PŮDY 
pro výstavbu bytů, 
volejte 774 720 752

REALITY – PRONÁJEM

 PRONAJMU LUXUSNÍ GA-
RÁŽOVÉ STÁNÍ u metra Lá-
dví – Nad Okrouhlíkem – Pra-
ha 8. Cena 950 Kč/měs. 
Tel.: +420 777 003 033

 PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁ-
NÍ S KAMEROVÝM SYSTÉMEM, 
v novostavbě domu, Hnězdenská 
767/2 naproti OD Krakov, cena 
900 Kč/měs. Tel.: 724 067 803 

 PRONAJMU GARÁŽ ve Frýdlant-
ské. Tel.: 606  911 561

 DLOUHODOBĚ PRONAJMU 
GARÁŽ v ulici Čumpelíkova, 
Tel.: 607 187 617

 PRONAJMU GARÁŽ U SLOVAN-
KY, Tel.: 776 732 959 

 PRONAJMU GARÁŽ – Čimická 
ulice, Tel.: 721 185 170.

 NOVÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
P8 LÁDVÍ, ulice Na Slovance, 
Tel.: 777 215 715 

 PRONAJMU GARÁŽ DLOU-
HODOBĚ, ulice na Písečné. 
Cena 1 500/měs. E-mail: 
antonin.j.matejka@seznam.cz

 PRONAJMU GARÁŽ U OC KRA-
KOV za poštou. Tel.: 728 794 000

 PRONAJMU NEBYTOVÝ PRO-
STOR 58 m2 – dvě místnos-
ti v přízemí, vhodné pro obchod 
nebo prodej, ulice Klapkova 33. 
Tel.: 776 381 594

REALITY – SLUŽBY

 SÍDLO PRO SRO, OSVČ 
od 149 Kč/měsíc. www.sidlo.help 
Tel.: 728 991 247 

 MARTIN KRATOCHVÍL – Realit-
ní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej a pronájem nemovitostí. 
ZDARMA tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost. Zenklova uli-
ce, P–8 www.martinkratochvil.cz 
Tel.: 777 150 350 

 NEJVĚTŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘ 
V PRAZE 8, kancelář M&M reality 
Klapkova ul. – ZDARMA poraden-
ství, posudky pro dědictví, obsta-
ráme nemovitost, zajistíme pro-
dej. VOLEJTE 777 760 980

 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám prodej, 
pronájem nemovitosti. Prohlá-
šení vlastníka budovy – zaměře-
ní bytů, kompletní servis v ob-
lasti nemovitostí – nízké provize. 
Tel.: 608 703 343. 
www.1jmreality.cz 
(kancelář Praha 9)

 PŘEVODY BYTŮ do vlast-
nictví, prohlášení nemovité 
věci, zaměření, zakládání SVJ, 
Tel.: 724 304 603 

REALITY – PRODEJ

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
v OV pro 2 automobily, vel. 30 m2 
v Hnězdenské 735/6, Praha 8. 
Cena 299 000 Kč. Tel.: 603 113 113 

ZDRAVÍ

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %. 
Tel.: 604 207 771

 ODBORNÁ POMOC PSYCHOLO-
GA pro každého. Diskrétní, rychlá 
a účinná. Tel.: 607 751 073 
www.terapeutkleisner.cz.

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE – při-
jímá pacienty. Tišická 396/1, Pra-
ha 8. Tel.: 721 609 409, 
info@healthy-smile.cz

 DENTÁLNÍ HYGIE-
NA. Tišická 396/1, Praha 8. 
Tel.: 721 609 409, 
info@healthy-smile.cz

 MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ a chybě-
jících minerálů i vitamínů ve va-
šem těle. Zjistí výživové příčiny 
únavy, nadváhy, deprese, aryt-
mie, astmatu, alergie, špatného 
trávení, vysokého tlaku i chole-
sterolu, diabetu, bolesti klou-
bů a zad. Objasníme Vám, čím si 
tyto potíže sami vytváříte. Poradí-
me, jakou úpravou své výživy se 
uzdravíte. Pha 5. Tel.: 608 155 338

 SAUNA TRÓJA nejlevnější privát-
ní sauna v Praze, domácí limoná-
dy, Tel.: 739 105 099, 
www.saunatroja.cz

KRÁSA

 NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNIC-
TVÍ V Poznaňské ulici 447/28. 
Tel.: 777 84 16 10

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ gal-
vanickou žehličkou pro vyhla-
zení a vyčištění pleti. Účinné 
na aknózní pleť. Cena 600 Kč. 
Tel.: 602 288 444

 PEDIKÚRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

 SALON VIOLET, kadeřnictví, 
mokrá pedikúra, manikúra, apli-
kace Shellac, tetování hennou.
www.salonviolet.8u.cz, 
tel.: 602 937 661, 
Vratislavská 389/1

 PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA, vyso-
ce hygienické a efektivní ošetření 
nohou pomocí přístrojové tech-
niky zn. Gehwol. Vhodné také 
pro pacienty s diabetem, hemofi -
lií, lupénkou apod. www.studio-
mazurska.cz, Akce pro seniory 
za 290 Kč, Tel.: 724 969 666 

OSTATNÍ

 NOVĚ OTEVŘENA PIZZA PAPA 
CIPOLLA – ČIMICE. Rozvoz do 
5 km zdarma, www.pizzacipolla.
cz, tel.: 704 400 846 

 ! CHTĚLI BYSTE PRODAT DŮM 
– BYT, ale chcete v něm dožít? 
To se dá vyřešit – věcné břeme-
no. Zaplatím vám v hotovosti. 
Tel.: 777 227 901

 VĚNUJE NĚKDO (UŽ NEPOTŘEB-
NOU) DĚTSKOU POSTEL a dět-
skou dřevěnou jídelní stoličku? 
Tel.: 722 745 139

 DARUJI CCA KUBÍK ŘEZIVA 
na otop, Tel.: 602 216 102 

 OPRAVÍM LOŽNÍ PRÁDLO, UŠI-
JI CÍCHY z vašeho materiálu. 
Tel.: 774 803 745 

 ROZVOD, MAJETKOVÉ, PRA-
COVNÍ A JINÉ SPORY Vám rychle, 
levně a odborně pomůže vyřešit 
právník a zapsaný mediátor v se-
znamu Ministerstva spravedlnos-
ti ČR, vypracujeme pro Vás také 
oboustranně přijatelné smlou-
vy a dohody. Tel. 602 203 443 – 
Mgr. Lenka Bašková

PRÁCE 

 HLEDÁM HLÍDÁNÍ O DOVO-
LENÝCH PRO SVÉ TŘI BOLO-
ŇÁČKY, fenky. Cena 120 Kč/den, 
tel.: 734 699 830

 FIRMA NA VÝROBU NÁBYTKU 
PŘIJME DO PRÁCE truhláře. Adre-
sa provozovny Dělnická 32. Pra-
ha 7. Holešovice. Tel.: 721 223 444

 ZAJISTÍM POVOLENÍ STAVEB 
(i dodatečné). Nabízím komplet-
ní inženýrskou činnost, tj. projed-
nání všech stavebních záměrů se 
stavebním úřadem. Ing. Hana Ja-
vašova, tel.: 721 209 532, e-mail: 
stavbaporadenstvi@email.cz, 
web: www.stavbaporadenstvi.cz
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800 500 506
více info na fi nep.cz

Zjistěte více:

SLEVA AŽ 
300.000 Kč
NOVÉ BYTY A RODINNÉ DOMY

338-15_FIN_kampan_PODZIM__inz_OSMICKA_91x117mm_7-10-2015.indd   1 15.9.2015   10:26:09

placená inzerce

Instalace a servis tepelných čerpadel

Tel.: 733 143 143 
e-mail: servis.prem@pre.cz 

www.premereni.cz/sluzby

V případě zájmu o podrobnější informace doporučujeme kontaktovat pana 
Tomáše Krbce (tel.: 733 162 603, e-mail: tomas.krbec@pre.cz).

Služba zahrnuje:
•  až 28% slevu na nákup tepelného čerpadla  

včetně montáže
•  záruční a pozáruční servis
•  optimalizaci a změnu požadované distribuční sazby 
•  výpočet tepelných ztrát pro přiznání zvýhodněné 

distribuční sazby 
•  poradenství a konzultační činnost

Realizujeme výstavbu technologií pro vytápění, chlazení a větrání včetně 
rekuperace, a to jak pro rodinné, tak pro bytové domy.

placená inzerce

351.000v průměru o Kč

Prodáme vaši 
nemovitost dráž 
než vy sami

placená inzerce
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PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

Od 1. 10. do 23. 10. proběhne přehlídka 
ochotnických souborů DIVADELNÍ OSMIČKA. 
Vstupné je 50 Kč. 
Detaily k představením najdete 
na www.divadlokh.cz.

 7. 10. st        19:30    
Z. Podskalský: NÁVŠTĚVA MLADÉ DÁMY.  
Divadlo Tleskejte kruciš.

 9. 10. pá       19:30    
V. M. Šukšin: ČERVENÁ KALINA. Divadlo Sumus.

 13. 10. út       19:30    
K. Poláček: OTEC SVÉHO SYNA aneb 
VŠE PRO FIRMU. Divadlo Židle.

 15. 10. čt        19:30    
KABARET IKSypsilonZET. Divadlo Kocábka.

 17. 10. so       19:30    
C. Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ. 
Divadlo Amadeus.

 19. 10. po      19:30    
E. E. Schmitt: HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY. 
Divadlo Kairos II.

 21. 10. st        19:30    
A. P. Čechov: SMĚŠNÉ MALIČKOSTI aneb 
TŘI VE PŘI. Divadlo DiAj.

 23. 10. pá      19:00    
M. Frayn: BEZ ROUCHA aneb JEŠTĚ JEDNOU 
ZEZADU. Divadlo Maškara. 
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ A AFTERPARTY.

 2. 11. po 15:00 
J. Cocteau: LIDSKÝ HLAS. Slavná jednoaktovka 
je příběhem ženy, která se nemůže vyrovnat 
s rozpadem milostného vztahu. 
Hrají J. Sedláčková a D. Zázvůrková. 
Představení pro seniory, vstupné 50 Kč.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Profesionální divadelní soubory. Vstupné 50 Kč. 
Z důvodu konání Divadelní Osmičky začínají 
sobotní přetdstavení v tomto měsíci výjimečně 
v 10:00. 

 10. 10. so     10:00 
O PRINCEZNĚ A POPLETOVI. Loutková komedie 
na klasické úsměvné téma hloupého Honzy. 
Hraje Divadlo Piškot. Od 3 let.

 17. 10. so     10:00    
TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ. Pohádkový příběh 
o dvou rybářích, vodní paní, hejkalovi 
a jednom velkém tajemství Jakuba Krčína. 
Hraje Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna. 
Od 4 let.

 24. 10. so 10:00 
O ČARODĚJNÉ KRČMĚ. Hudební pohádka 
plná kouzel, čarování a víl. 
Hraje divadlo Andromeda. Od 4 let.

 31. 10. so 10:00 
ELIŠČINY POHÁDKY. Loutková pohádka pro 
malé i velké diváky o skřítcích, vílách, drakovi, 
přírodě i lásce. Hraje Divadlo Já to jsem. Od 4 let.

 6. 11. so 15:00 
BAČKŮRKY A STARÁ BOTIČKÁRNA. Poetický 
příběh opuštěných a obnošených Bačkůrek, 
hledajících porozumění a lásku v neznámém 
světě. Hraje divadlo Pruhované panenky. 
Od 4 let.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení, vhodná pro 
děti od 4 let. Vstupné 25 Kč.

 11. 10. ne 10:00  
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

 18. 10. ne 10:00  
HAVRANÍ POHÁDKA

 25. 10. ne 10:00  
HAVRANÍ POHÁDKA

 1. 11. ne 10:00  
POHÁDKA O DĚDU VŠEVĚDOVI

DIVADLO KARLA HACKERA

Rezervace vstupenek na představení
je možné přes rezervační systém

na www.divadlokh.cz nebo
telefonicky na č. 284 681 103. 


 Divadelní scéna MČ Praha 8 = Klapkova 26,
Praha 8 – Kobylisy = tel.: 284 681 103 



 www.divadlokh.cz 


 facebook.com/DivadloKarlaHackera 


 ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 =


 www.praha8.cz



moderátor:

porota:

živé vystoupení:

Martin Hrdinka
Lucie Borhyová, Vašo Patejdl, Karel Vágner, ě

Vašo Patejdl
Zden k Beran, Honza Kuliš, Saša Kricner

Neděle 1. listopadu od 17:00
FORUM KARLÍN

The Afterglows      Artvox      Ellyce
Frenchise      I Love You Honey Bunny
Ice-Scream      Osm Setin bez Jídla

Pilot      Sirotčinec      W.A.F.

The Afterglows      Artvox      Ellyce
Frenchise      I Love You Honey Bunny
Ice-Scream      Osm Setin bez Jídla

Pilot      Sirotčinec      W.A.F.

vstupné: 90 Kč (v předprodeji v síti TICKETSTREAM), 110 Kč (na místě)

201520152015

TALENTFESTTALENTFESTTALENTFEST
Největší soutěž studentských kapelNejvětší soutěž studentských kapel

www.praha8.cz
Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8


