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Úřad Městské části Praha 8
Odbor kultury, sportu a mládeže a památkové péče
pořádá 

tradiční
adventní
koncerty
II. Adventní koncert
úterý 1.12. 2015 19.00

MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová 
– mezzosoprán
Žofie Vokálová – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
Vstupné: 50 Kč

III. Adventní koncert
úterý 8.12. 2015 19.00

BENNEWITZOVO KVARTETO
Jiří Němeček – I. housle 
Štěpán Ježek – II. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello
Vstupné: 50 Kč

IV. Adventní koncert
úterý 15.12. 2015 19.00

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
Jakub Jan Ryba 
– Česká mše vánoční
Vstupné: 100 Kč

Adventní koncerty - místo konání:
Libeňský zámek, obřadní síň, Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

Informace: vladislava.wildtova@praha8.cz  nebo 606 613 390
Předprodej vstupenek: Pokladna KD Krakov, Těšínská 600, P8-Bohnice od 18. 11. 2015
(pondělí–čtvrtek, 16.00–19.00) rezervace na tel. 283 090 427.
Prodej: v den konání koncertu pouze v obřadní síni Libeňského zámku od 18.00 hodin.

www.centrumkrakov.cz

SPLŇTE PŘÁNÍ TĚM,
KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ

DĚTEM A MATKÁM Z KRIZOVÝCH CENTER

od 29. listopadu do 22. prosince 2015
každé pondělí a středu od 15:00 – 18:00 hodin

ve 2. podlaží Centra Krakov

KRIZOVÁ CENTRA

Ve spolupráci 
s Městskou části 

Praha 8 ozdobíme 
Vánoční strom 
přáníčky, které 

můžete i Vy od 29. 
listopadu splnit 

dětem a maminkám, 
které to potřebují.

�

22. prosince v 11 
hodin najdou všichni 

svá splněná přání 
pod stromečkem ve 

2. podlaží.

facebook.com/CentrumKrakov
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Odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče

vás zve na

SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ

VÁNOČNÍHO
STROMU

Karlínské náměstí
čtvrtek 3. prosince 2015 od 17:00 
doprovodný kulturní program,

vánoční občerstvení

Městská část 
Praha 8

inz_vanocni_strom_2015_91x117.indd   1 11/18/15   12:11 PModbor kultury, sportu,  
mládeže a památkové péče

vás zve na

Vánoční koncert 
Markéty Mátlové

„Vánoce ve znamení lásky“

pondělí 21. prosince 2015  
od 18:00

Libeňský zámek  
obřadní síň  

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8

Během večera zazní skladby autorů  
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů,  
Jaroslava Ježka a Osvobozeného divadla a české adventní koledy.

Vstupné 150 Kč, senioři a děti 80 Kč.
Pro rezervace prosím kontaktujte paní Wildtovou:  

vladislava.wildtova@praha8.cz nebo na tel. 606 613 390.

Markéta Mátlová … soprán
Jan Thuri … hoboj

Jan Kalfus … klavír
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Zpravodajství
7 Karlínem duněl rock  
 studentských kapel  

Fórum
8 Jak rozšířit možnosti sportovní-  
 ho vyžití obyvatel Prahy 8?

Hospodaření radnice
10 Energetická koncepce: Úspory,   
 bezpečnost a životní prostředí

Čtenáři nám píší…
11 … a my odpovídáme 

Životní prostředí
13 Jezírko v Čimickém háji má   
 nový název

Historie
17 Před 40 lety zemřel politik   
 Petr Zenkl 

Školství a mládež
20 Termíny zápisů budoucích   
 prvňáčků

Zdravotní a sociální péče
25 Jak žádat o příspěvek   
 na mobilitu po 1. lednu 2016 

Vánoce
26 Krásné svátky si zaslouží   
 i děti z Klokánku

27 Vánoční rozhovor s páterem   
 Miroslavem Cúthem

Sport
29  Největší kryté pískoviště v Praze 
 najdete v Ládví

Zábava
31 Křížovka o ceny

Vážení spoluobčané,
pomalu se nám přiblížila nekrásnější doba v roce, tedy Vánoce.  
Ty nám dávají prostor pro vydechnutí si od starostí všedních dní. 
Umožňují nám trávit čas s lidmi, které máme rádi a na kterých 
nám opravdu záleží. Dávají nám také prostor pro hlubší 
zamyšlení se nad tím, co se nám za uplynulý rok podařilo, a na 
čem je naopak potřeba zapracovat. K Vánocům též neodmysli-
telně patří různé zimní sporty a děti koulující se v zasněžených 
ulicích. Všichni máme v paměti malebnou vánoční krajinu 
z obrázků Josefa Lady.   

V současné době sice budeme pravděpodobně rádi za alespoň 
trochu sněhu, ale věřím, že i tak si lze Vánoce užít. Doufám, 
že před jejich začátkem nebudete muset trávit příliš mnoho času 
ve frontách při nákupu dárků pro své blízké. Budu mít velkou 
radost, když se rozhodnete si zkrátit čekání na Vánoce návště-
vou předvánočních akcí, které pořádá naše městská část. Přeji 
vám, abyste prožili vánoční svátky přesně podle svých představ 
a abyste během nich nemuseli řešit žádný závažný problém. 
Doufám, že pod stromečkem najdete dárky podle svých přání 
a hlavně prožijete vánoční svátky s těmi, které máte rádi.  

V podstatě hned po skončení Vánoc nás čeká vstup do nového 
roku. Každý z nás si bude do nového roku dávat mnoho 
předsevzetí, která budou stanovovat nové cíle v našich životech. 
To je jistě správné, protože bez pevně stanovených cílů toho 
v životě nelze moc dokázat. Jen je potřeba nezapomínat při 
honbě za jejich splněním na to, že nejdůležitější v životě je naše 
zdraví. Přeji vám všem mnoho úspěchů v novém roce.  

Roman Petrus 
Starosta MČ Praha 8

Měsíčník Městské části Praha 8

Periodický tisk územního samosPrávného celku
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novinky v „BíléM doMě“

Nový vyvolávací systém se osvědčil
Úřad MČ Praha 8, tzv. Bílý dům, prošel v posled-
ních měsících několika změnami, které udělaly 
návštěvu úřadu rychlejší a přívětivější. 

V létě zprovoznil odbor živnosten-
ský a správních činností nový vy-
volávací systém a změnil organiza-
ci čekání návštěvníků úřadu na 
agendu občanských průkazů a ces-
tovních dokladů. Byly také slouče-
ny čekárny pro jednotlivé agendy 
do vhodnějšího prostředí foyer Bí-
lého domu. Rovněž byla zavedena 
možnost přijímat žádosti o vydání 
občanských průkazů i na přepáž-
kách, kde se před tím řešila pouze 

agenda cestovních dokladů. Poda-
řilo se tak snížit čekací dobu, pro-
tože počet žadatelů o občanský 
průkaz převyšuje počet žadatelů o 
vydání cestovního pasu. Zároveň 
nový vyvolávací systém umožňuje 
aktivně řídit tok čekajících. „Nikdo 
z nás nechce trávit svůj čas zbyteč-
ným čekáním. Mám tak velkou ra-
dost, že nový vyvolávací systém se 
osvědčil a pomohl ke zkrácení 
doby, kterou musí občané trávit 

čekáním v úřadě na vyřízení svého 
požadavku,“ říká starosta Prahy 8 
Roman Petrus.   

Došlo také k nasazení interneto-
vých rezervací pro agendy souvi-
sející s občanskými průkazy a ces-
tovními pasy. Po vyhodnocení 
prvního měsíce fungování systé-
mu se ukázalo, že je občany nato-
lik využíván, že v některých dnech 
nestačí vyčleněná kapacita. Bude 
proto navýšen počet možných re-
zervací zejména v exponovaných 
ranních a pozdně odpoledních ho-
dinách.  

(per)

kontrolní  
akce „alkohol“

Nenalévají 
někde 
nezletilým?
Kontroloři odboru živnosten-
ského a správních činností 
městské části Praha 8 se 
zapojili do kontrolní akce 
Alkohol. Ta byla zaměřena 
především na kontrolu nalévání 
alkoholu nezletilým v restau-
račních zařízeních. 

Příslušníci Policie České 
republiky, kontroloři živnosten-
ského úřadu, pracovnicí 
hygienické stanice hl. m. Prahy, 
České obchodní inspekce, 
Hasičského záchranného sboru 
a Celní správy vytipovali 
několik pohostinských zařízení, 
kde provedli 9. října 2015 
místní šetření. Živnostenský 
úřad zkontroloval čtyři 
provozovatele restaurací, kde 
prověřoval dodržování 
obecných ustanovení živnos-
tenského zákona a dodržování 
povinností vyplývající ze 
zákona o povinném označování 
lihu. Řešení kontrol bude 
pokračovat v sídle živnosten-
ského úřadu. Podobné 
kontrolní akce budou probíhat 
i v následujících měsících při 
zapojení všech výše uvedených 
složek.

„Velice oceňuji, že různé 
složky státní správy spolu při 
kontrolách spolupracují, 
protože to může pomoci 
k účinnější kontrole dodržování 
zákona. Věřím, že tato 
spolupráce bude dále pokračo-
vat a bude se postupně 
prohlubovat,“ říká starosta 
Prahy 8 Roman Petrus.  (per)

zPravodajství

kurzy BezPečného chování 

Zájem veřejnosti předčil očekávání
Kurzy bezpečného chování, pořádané radnicí 
Prahy 8, vyvolaly pozitivní ohlas. Již během 
prvních lekcí bylo znát, že rozhodnutí 
zpřístupnit celou akci všem věkovým 
kategoriím zájemců bylo správné – zájem 
předčil naše očekávání. 

Hlavní tíži celého podniku samozřejmě nesou 
trenéři, kteří dle zadání i svých zkušeností při-
způsobili metodiku své práce tak, aby její užitek 
byl co možná nejefektivnější. Tím chceme za od-

vedenou práci poděkovat nejen hlavním cvičite-
lům, pánům Rubínkovi a Průšovi, ale všem dal-
ším, kteří k jejich organizaci jakkoliv přispěli. 
Včetně vás. Práce trenérů byla zaměřena na vý-
uku zvládnutí rozličných krizových situací či na 
zásady první pomoci. 

Do konce celé akce zbývají již jen dva celé 
týdny. Po jejím skončení ji vyhodnotíme a roz-
hodneme, jak dál. Osobně se domnívám, že 
v pořádání kurzů tohoto typu je na místě po-

kračovat. Už jenom proto, že radnice dává 
možnost lidem scházet se a komunikovat i ji-
nak než prostřednictvím mobilních telefonů,  
e-mailů či obrazovek počítačů, jak je tomu dnes 
zvykem. Navíc možnost protáhnout si tělo, 
něco užitečného se dozvědět a přitom se i po-
bavit většina z nás v dnešní uspěchané době je-
nom ocení.  

Zdeněk Nagovský,  

předseda Komise pro bezpečnost 

Střelec po holubech ohrožuje i vás!
Pokud jste se 
v letošních krásných 
podzimních dnech 
procházeli podél 
Rokytky, mohli jste si 
všimnout děsivé věci. 
Někteří z ptáků létali 
s velkými problémy 
– z těla jim totiž trčel 
šíp z kuše! Bohužel je 
mezi námi nějaký 
šílenec, který se „baví“ 
střílením po holubech. 
Buďte, prosím, všímaví 
a nebojte se na takové 
nebezpečné individu-
um upozornit. Příště 
ten šíp totiž může 
zasáhnout vás, vaše 
dítě nebo psa!  

Text a foto: 
Vladimír Slabý
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zPravodajství

nové lavičky  

Posezení i pod 
střechou z kaštanů
K posezení u Libeňského zámečku 
i na oblíbené pěší zóně v ulici 
U Českých loděnic lákají nové la-
vičky. 

Před sídlem radnice byly kromě 
šesti nových laviček instalovány 
dřevěné treláže (mřížové kon-
strukce) pro podporu popínavých 
rostlin. Lavičky byly zrekonstruo-
vány i v pěší zóně v ulici U Českých 
loděnic, které na jaře zkrášlí zá-
mek a zároveň vytvoří hezké poza-
dí pro osobní fotografie z akcí zde 
pořádaných (vítání občánků, svat-
by, koncerty a jiné). 

„V této oblasti jsme zrekonstru-
ovali pět laviček, které umožňují 
výhled na řeku i do korun mohut-

ných kaštanů, které nad pěší zó-
nou tvoří krásnou přírodní stře-
chu,“ říká radní Anna Kroutil 
a dále dodává: „Se zvelebováním 
městské části a opravou mobiliáře 
budeme pokračovat i nadále podle 
potřeb jednotlivých lokalit.“  

(kop)

uPozornění 

Odstávka systému přeruší 
vydávání občanek 
Z důvodu odstávky agendových informačních systémů ministerstva 
vnitra nebude oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů 
od 28. prosince 2015 do 31. prosince 2015 přijímat žádosti o vydání 
občanských průkazů a cestovních pasů vydávaných ve standardní 
lhůtě 30 dnů. Stejně tak v tomto období nebude možné vyzvedávat 
vyrobené doklady. V uvedeném období bude možno vystavovat 
na počkání jen OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 
1 měsíc a to výhradně po krádeži nebo ztrátě dokladu, a též 
cestovní pasy bez biometrických údajů vydávané ve zkrácené lhůtě 
(tzv. „rychlopasy“) s dobou platnosti 6 měsíců.  (hej)

nová „Psí“ vyhláŠka

Projednávání 
bylo pozastaveno
Magistrát hlavního města Prahy ini-
cioval a předal jednotlivým měst-
ským částem k vyjádření návrh 
obecně závazné vyhlášky „O stano-
vení pravidel pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství na území hlav-
ního města Prahy“. MČ Praha 8 byla 
jedna z mála městských částí, která 
vytipovala, zdůvodnila a připravila 
vhodné plochy pro pohyb psů. 

Legislativní komise Magistrátu 
hl. m. Prahy na svém zasedání 

11. listopadu projednávání vyhláš-
ky pozastavila z důvodu malé sou-
činnosti ostatních městských částí. 
Je velmi pravděpodobné, že vy-
hláška nebude do konce roku vů-
bec schválena. Majitelé psů se pro-
to i nadále musí řídit současně 
platným právním předpisem, tedy 
obecně závaznou vyhláškou 
č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně ve-
řejné zeleně.  

(kop)

liBeňský záMek 

S opravami východního průčelí se začne na jaře  
Praha 8 se rozhodla zrekonstruovat u Libeň-
ského zámku východní průčelí, restaurovat 
polychromovaný znak Starého města 
pražského a dochované zbytky sgrafita na 
jižním průčelí. 

Během rekonstrukce východního průčelí 
dojde k nahrazení nevhodné sádrové omítky 
novou jádrovou, následně bude průčelí 
natřeno speciální barvou schválenou pro 
tento typ oprav. 

Dle produktových listů se s touto barvou 
může pracovat jen při teplotách mezi 10 až 
25 stupni Celsia. Po ukončení výběrového 
řízení na realizaci oprav byla teplota pro práci 

s barvou nejdříve příliš vysoká, a poté naopak 
příliš nízká.     

Městská část Praha 8 se proto po dohodě 
se zhotovitelem rozhodla rekonstrukci průčelí 
zámku zahájit nikoliv letos, ale až v první 
polovině příštího roku. 

„Odsunutím rekonstrukce východního 
průčelí Libeňského zámku na první polovinu 
příštího roku zabráníme nárůstu nákladů na 
stavbu, který by hrozil, kdybychom s částí 
rekonstrukce začali již v tomto roce. Nedojde 
také ke zbytečnému prodloužení komplikací 
spojených se stavbou pro návštěvníky zámku,“ 
říká starosta Prahy 8 Roman Petrus.  (per)

Hledači kešek uklidili  
část Palmovky

Milovníci hledání pokladů (kešek) ve hře „geocaching“ občas 
zorganizují sraz – „cito event“, který je věnovaný pouze úklidu 
vybrané lokality. Členové Spirála teamu při Domu dětí a mládeže 
Spirála zorganizovali začátkem listopadu úklidovou akci mezi 
stanicí metra Palmovka a Kauflandem. Příchozích téměř padesát 
nadšenců hodinu čistilo trávníky, cesty, křoví a zapadlá zákoutí od 
papírů, lahví, plastového a jiného odpadu a vše házelo do přistave-
ného kontejneru.  Text a foto: Jana Vargová
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Pozvánky

Městská část
Praha 8

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče.
pořádá tradiční

Dovolujeme se srdečně pozvat rodiče dětí
narozených v roce 2015

Vítání občánků Prahy 8
21. a 22. března 2016
Prosím rodiče,
kteří mají zájem zúčastnit se Vítání 
občánků Prahy 8, aby se přihlásili 
(přihláška nutná k rezervaci ke 
stažení na www.praha8.cz, sekce 
Akce městské části) nejpozději 

do 21. února 2016
na odbor kultury 
ÚMČ Praha 8
Zuzaně Láznové 
(tel.: 601 306 107 nebo
zuzana.laznova@praha8.cz )

Vzhledem k platnosti Zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, nemohou pracovníci odboru 
získat informaci o narození dítěte.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

www.praha8.cz

Oblečení a boty pro děti ve
věku 0 -12 let. Hračky,
deskové hry, stavebnice apod.
i pro nejmenší. Školní potřeby,
pomůcky a knihy. Současně
sbíráme víčka (z pet lahví)
pro Kubíčka.

Co se sbírá?

Kdy se sbírá?

Sbírka probíhá na vaší
ZŠ a MŠ v termínu

Kam můžete oblečení
a hračky donést?
V prostorech vaší ZŠ nebo MŠ
budou umístěny označené
nádoby, kam je možné vaše dary
donést, a které po ukončení
sbírky předáme obdarovaným.

Kdo bude dary využívat?
Centrum integrace dětí a mládeže CID, o.s.
Fond ohrožených dětí FOD – Azylový dům Klokánek, Romodrom, o.s. a další

Záštitu nad akcí převzala
místostarostka Alena Borhyová

4.1. – 15.1.2016Zastavte se na chvíli v tříkrálovém čase a vzpomeňte na druhé.
Při povánočním úklidu se možná najde celá řada věcí, které byste vyhodili a ony přitom mohou
sloužit dál! Děti z Klokánku, Centra integrace dětí a mládeže, Romodromu a dalších organizací Vám budou vděčné
za oblečení, hračky i školní potřeby.
Oblečení může být obnošené, avšak vždy musí být čisté a použitelné. Hračky rovněž prosíme pouze čisté a kompletní.

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

VÁNO NÍČ
JARMARK

Úřad Městské části Praha 8
Odbor kultury, sportu, mládeže

a památkové péče pořádá tradiční

Pondělí
7. prosince 2015

10,00 – 16,00 hod

Foyer tzv. „bílého domu“
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

Informace na
tel.: 283 090 422, 606 613 390 nebo

vladislava.wildtova@praha8.cz
www.praha8.cz

MM
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Karlínem duněl rock studentských kapel
Hudební festival studentský skupin TalentFest, který se konal v neděli 1. listopadu ve Foru Karlín, zná své 
vítěze. Z deseti soutěžních kapel porotu nejvíce zaujala skupina Artvox. Cenu publika si odnáší hudební 
uskupení Pilot. Vyhrané finanční prostředky a ceny poslouží kapelám pro jejich hudební rozvoj.

Na závěr více než pětihodinového 
maratonu zazpíval i člen poroty Vašo 
Patejdl. Kromě něj rozhodovali Karel 
Vágner, Lucie Borhyová, Zdeněk 
Beran, Honza Kuliš a Saša Kricner. 

„Hudební večer plný neotřelé 
muziky jsem si velmi užila a věřím, 
že diváci v sále taky. Jsem ráda, že 
Praha 8 mohla prostřednictvím této 
soutěže oslovit mládež a studenty 
nejenom z naší městské části, 
a podpořit začínající umělce,“ řekla 
místostarostka Prahy 8 Alena 
Borhyová, z jejíhož podnětu se celá 
akce uskutečnila.“  

(kop) Foto: Miloš Skácel

doPrava v Praze 8

Více bezpečnosti 
i parkovacích míst
Odbor dopravy městské části Praha 
8 se ve své práci snaží v co největší 
míře vycházet z podnětů občanů 
a iniciativy radního pro dopravu 
Karla Šaška. Podařilo se díky tomu 
realizovat opatření, která zvyšují 
bezpečnost dopravy a počet parko-
vacích stání. 

Dojde například k zvýšení bez-
pečnosti v ulici Primátorská v mís-
tě křižovatky s ulicí Ve Vrchu, kde 
došlo v minulosti k několika do-
pravním nehodám. Bylo proto roz-
hodnuto o osazení dopravního 

značení včetně instalace citybloků 
a baliset, aby se tento nebezpečný 
úsek více zpřehlednil a řidiči byli 
vedeni k větší opatrnosti zvláště 
při zhoršených klimatických pod-
mínkách. Zároveň v komunikacích 
Primátorská a Ve Vrchu budou 
chodníky nově bezbariérové.     

Došlo také k rozhodnutí o zříze-
ní přechodu pro chodce přes ko-
munikaci Ďáblickou u ulice Besťá-
kova včetně bezbariérové úpravy 
chodníků. K větší bezpečnosti pro-
vozu pomohou také krátké příčné 

prahy a instalace baliset. Díky 
podnětům občanů a iniciativě rad-
ního pro dopravu Karla Šaška se 
rovněž podařilo zvýšit počet par-
kovacích stání. Došlo totiž ke sta-
novení místní úpravy na pozem-
ních komunikacích, která vede ke 
zvýšení počtu parkovacích stání 
v ulici V Zahradách o 12 stání, 
v ulici Na Dědince o 5 stání a v uli-
ci Na Šutce o 9 míst. Zároveň 
v těchto ulicích dojde k celkové 
úpravě dopravního značení. 

(per)

zPravodajství
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Děti si 
vyzkoušely, 
jaké je 
to, nevidět 
a neslyšet

V galerii ÚMČ Praha 8 – tzv. 
Bílý dům, se 13. listopadu 
konal workshop k výstavě 
Nevidíme, neslyšíme, ale 
cítíme. 

Zájemci si mohli na vlastní 
kůži vyzkoušet, jaké obtíže 
lidé trpící hluchoslepotou 
musí každodenně překonávat. 
Velký zájem byl mezi školáky 
– přes 130 dětí ze čtyř 
základních škol Prahy 8 si 
vyzkoušelo chůzi pomocí 
červeno-bílé hole, základy 
Lormovy abecedy, nalévání 
vody do sklenice nebo 
skládání slov s páskou na 
očích. Rovněž si mohly 
prohlédnout tvorbu hlucho-
slepých – betlém nebo 
látkové panenky.  

Text a foto: 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.

Jak rozšířit 
možnosti 
sportovního 
vyžití obyvatel 
Prahy 8

?         

hnutí ano

Sport je nejlepší 
investice do zdraví 

Aktivní lidé jsou méně obézní a ne-
mocní, produktivnější a hlavně pozi-
tivnější. Nechceme, aby obyvatelé 
Prahy 8 obsazovali první příčky v pití 
piva a počtu lidí se srdečními choro-
bami. Chceme zdravou mládež a ak-
tivní seniory. V závislosti na rozdělo-
vání státních finančních dotací se 
snažíme maximálně a spravedlivě 
podporovat SK a TJ. Víme, že naší MČ 
chybí multifunkční sportovní hala, 
její výstavbu podpoříme. Chceme, 
aby sportoviště byla nabídnuta v do-
poledních hodinách široké veřejnosti 
jako volnočasová centra pro všechny 
věkové skupiny, což se podařilo na-
příklad v Beach Klubu Ládví, kde 
vzniklo pískoviště pro děti z beach- 
volejbalových kurtů. Chceme, aby 
hřiště a tělocvičny ve školách byly 
zpřístupněny veřejnosti, jak je to běž-
né v zahraničí. Pracujeme na vytvoře-
ní alternativních sportovišť pro mla-
dé typu skatepark-bikepark, venkovní 
posilovny a multifunkčního sportovní 
hřiště pro mládež, které může pomo-
ci v prevenci kriminality a drogové 
závislosti. Usilujeme o podporu zdra-
vého životního stylu obyvatel Prahy 8 
rozšířením nabídky aktivního trávení 
volného času při sportu, ať už zapoje-
ním všech generačních skupin do 
soutěží a sportovních akcí nebo na-
bídkou veřejných venkovních trénin-
ků v parcích. Máme připraven speci-
ální program pro maminky s dětmi 
nebo seniory. Využití venkovních 
prostor, pohyb na čerstvém vzduchu 
na cyklostezkách nebo na in-linech 
v Karlíně, návštěva sportovní akce 
pořádané MČ atd. je ta nejlepší inves-
tice do vašeho zdraví a života. 

Alena Borhyová

místostarostka  

MČ Praha 8 za ANO

ods Praha 8

Zlikvidovaný 
Koranda již 
sportoviště 
vybudoval

Možnosti sportovního vyžití občanů 
se za poslední léta citelně rozšířily. 
Minulé vedení radnice v čele s ODS 
vybudovalo či opravilo desítky spor-
tovišť jak u škol, tak i ve veřejném 
prostoru. Areály jsou moderní, více-
účelové.

Připomínám softbalový komplex 
v Bohnicích, areál u ZŠ Burešova, 
koupaliště Ládví, hřiště s fitness prv-
ky či krásný areál u ZŠ Glowackého 
s dopravním hřištěm a pétanquem. 
Ano, to je ta škola, jejíž stále ještě ře-
ditel Miroslav Koranda (ten, co dal 
záhlavec drzému žákovi) byl vede-
ním radnice veřejně skandalizován 
a nakonec po tomto útoku v čele ško-
ly končí. Bez aktivního zapojení vele-
úspěšného ředitele by areál jen těžko 
vznikl. Nešlo ale jen o sportoviště. 
Radnice formou grantů podporovala 
desítky sportovních klubů, od fotba-
lu až po „menší“ sporty.

Jednou z mála věcí, co Praze 8 
chybí, je víceúčelová hala, kterou by 
mohli využívat jak házenkáři a bas-
ketbalisté, tak třeba i florbalisté. 
ODS je ale v osmém obvodu v opozi-
ci, tudíž bude těžké takový projekt 
prosadit. 

Vedení radnice by tudíž mělo in-
vestovat pouze do udržení kvality 
sportovišť a ušetřené peníze směro-
vat třeba do dokončení Centra Pal-
movka. Jak jste si asi všimli, skelet 
budovy nyní připomíná spíše cent-
rum duchů.

Teta Kateřina ze Saturnina, milov-
nice nejrůznějších přísloví, by možná 
řekla, že samochvála páchne. Budiž. 
Já bych ale do budoucna současné 
koalici v oblasti sportu doporučil 
jiné, moderní rčení: Nakrmte vopici, 
a raději na nic nesahejte! 

Martin Roubíček

zastupitel  

MČ Praha 8 za ODS

toP 09 Praha 8

Možností sportovat 
je víc, než 
si myslíte

Praha 8 je jedna z největších měst-
ských částí v Praze, zároveň je to 
část Prahy relativně bohatá na zeleň 
a přímo vybízí ke sportovním aktivi-
tám rozličných druhů. TOP 09 vždy 
podporovala a podporuje sportovní 
vyžití občanů Prahy 8 a také tak 
v minulém volebním období činila. 

Počet nových dětských hřišť, nově 
vybudované fitness parky, rekon-
strukce víceúčelových hřišť, to vše je 
velmi dobrý základ pro to, aby si  
každý od dětí až po seniorský věk 
našel svoje místo pro sportování. 
TOP 09 v této oblasti hrála význam-
nou roli v minulém vedení městské 
části a v tomto trendu je potřebné 
pokračovat. Zároveň i propagovat 
tyto možnosti, byť občané bydlící 
v konkrétních lokalitách vidí každý 
den, že mají možnost něco pro sebe 
udělat a vybrat si. 

Stejně jako málokdo ví, že sídliště 
Ďáblice dostalo cenu UNESCO za 
začlenění vzrostlé zeleně do měst-
ské zástavby, tak se málo ví o všech 
možnostech pro sport a aktivity 
s ním spojené – a že jich u nás 
máme! Je stále co zlepšovat, a proto 
jsme i pro zřízení multifunkční haly 
v naší městské části pro celoroční 
provoz. 

Nejlepší referencí je sdělená pozi-
tivní zkušenost a tak bych rád vyzval 
vás, vážení občané Prahy 8 – podělte 
se se svými sousedy i s námi o své ná-
zory a dojmy ze sportování na Praze 
8. A sportovní kluby a spolky mohou 
využít žádosti o granty v oblasti spor-
tovní výchovy mládeže a aktivit do-
spělých, což je další cesta, jak podpo-
rovat sportování nás všech dle 
našeho svobodného výběru. 

Jaroslav Antonín

zastupitel  

MČ Praha 8 za TOP 09

Tento měsíc se ptá: 
KSČM
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Nejlépe kombinací 
stávajících 
možností a nových 
nápadů 

Nechci zde vyjmenovávat všechny 
stávající možnosti. Ty jsou v časopisu 
Osmička pravidelně inzerovány a ob-
čané mají z čeho vybírat. Také nebu-
du spekulovat nad tím, zda občané 
mají zájem sportovat, důležité je, aby 
všechny věkové kategorie tuto mož-
nost měly.

Časopis Osmička a stávající spolu-
práce se sportovními kluby, oddíly 
a týmy nám dává možnost zpětné 
vazby. Dozvíme se, o jaké sporty je 
v konkrétní části Prahy 8 zájem, a ve 
kterém ročním období. Logicky se 
nabízí spolupráce s oddíly nejen 
v Praze 8, ale také s kluby a oddíly 
v sousedních městských částech 
a s kluby, které fungují pod hl. m. 
Prahou. Dále můžeme zapojit školy, 
kde ještě spolupráce s občany nefun-
guje, nebo není dostatečná. Často 
jsou zejména venkovní hřiště prázd-
ná, nebo minimálně využívaná. 
S minimálními náklady na již stávají-
cích sportovištích můžeme pořádat 
rozličné sportovní akce, které zau-
jmou jednotlivce i rodiny. Pokud 
bude nadšení a zájem u žáků, toto 
nadšení se přenese i na rodinu.

Nedělejme rozdíly v podpoře mezi 
sporty pro jednotlivce a menší skupi-
ny a mezi těmi „masovými“. V tomto 
může pomoci svými doporučeními 
i Komise RMČ pro sport, mládež 
a grantovou politiku. Jednou z pod-
mínek pro poskytnutí grantu je vyu-
žití pro občany Prahy 8. Můžeme 
této podmínce dát větší prostor.

Tam, kde víme, že zájem o sporto-
vání je, udělejme vše pro to, aby byl 
uspokojen. Vytvořme v Osmičce pra-
videlnou nabídku „možností spor-
tovního vyžití nejen v Praze 8“. 

Jan Vašek 

člen  

ČSSD
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Postavme konečně 
něco potřebného!

Na Praze 8 je mnoho sportovišť, tělo-
cvičen a různých dalších míst, kde se 
můžeme všestranně pohybově vyžít. 
Kvalita a dostupnost bývají ovšem 
různé.

Jednou z nejdůležitějších povin-
ností obce v tomto směru zůstává 
podpora dětského/mládežnického 
sportu. Praha 8 každoročně přispívá 
sportovním oddílům a spolkům mili-
ony korun a po právu je jejich hrdým 
partnerem. Ovšem srovnám-li pod-
mínky sportovních oddílů (neje-
nom) na naší MČ s větším okresním 
či krajským městem, tak mám často 
pocit, že „Pražáci“ jsou chudými pří-
buznými. Nemyslím tím velkokluby, 
ale oddíly, jenž se primárně starají 
o „naše“ děti a působí na Praze 8 
a v jejím bezprostředním okolí.

Největším problémem většiny klu-
bů je mimo financí absence sportov-
ního polyfunkčního komplexu. Tento 
komplex by měl obsahovat venkovní 
hřiště, alespoň dvě víceúčelové haly 
s hledištěm (jedna tréninková), fit-
ness, místo pro regeneraci, dostatek 
šaten a zázemí. Nemělo by se zapo-
menout na doprovodné služby a dob-
rou dopravní obslužnost. Položme si 
otázku, kolik a kde by taková legrace 
měla stát? Obdobné projekty se po-
stavily za desítky miliónů korun, což 
pro více než miliardový rozpočet Pra-
hy 8 je snesitelná položka. Přispět 
může i hlavní město Praha. V našem 
katastru jsou 2–3 vhodné lokality. 
Vybudovat se to všechno dá buď na 
„zelené louce“, anebo přestavbou stá-
vajícího zanedbaného a nevyhovují-
cího sportovního areálu.

Nebojme se takovýchto investic, 
prospěch nám a našim dětem budou 
přinášet desítky let. 

Jaromír Petelík  

zastupitel  

MČ Praha 8 za KSČM 

osMička soBě,
kdu-čsl a nezávislí

Nedostatek 
sportovišť 
na Praze 8?

Vážným zájemcům nabízí Praha 8 
příležitostí ke sportovnímu vyžití 
přehršel a je na každém, čemu dá 
přednost. Dle počasí může kroužit 
na kole či inlajnkách po cyklostez-
kách do aleluja, přidat se k turistům, 
trénovat nordic walking. Vyhledat 
existující oddíly a aktivní skupiny, 
cvičit karate, kung fu, tai-či nebo pi-
lates. Na Praze 8 je možné prohánět 
míč s hokejkou či bez v tělocvičnách 
i mimo ně, zapinkat si, jít si zaběhat 
do parku, když o to stojíte, případně 
se jít vyplavčit na Šutku. Lze se věno-
vat kanoistice i jízdě na koni. Chodit 
do Sokola.

Výběr je široký, stačí zapátrat, 
a není třeba velkého úsilí. A chybí-li 
někomu v oblasti sportu na Praze 8 
něco speciálního, nic mu nebrání za-
čít své touhy a potřeby realizovat. 
Dát se dohromady s podobně založe-
nými nadšenci. Je dobré, když si lidé 
své potřeby mohou řešit sami. Jestli 
však opravdu někdo touží z moci mu 
svěřené rozšiřovat možnosti sporto-
vání, mohl by se začít starat o insta-
laci sportovního náčiní do veřejných 
parků, protože po parcích na Praze 8 
jej tolik není. Ovšem, na již instalo-
vaných tělocvičných prvcích jsou cvi-
čící vidět málokdy. Ale kdoví, třeba 
se cvičení ujme?

Osobně bych však investovala 
práci a peníze spíše do oprav asfal-
tových povrchů některých ulic a uli-
ček Prahy 8. Na mnohých z nich si 
totiž zcela nevyžádaně zaskotačíte 
i s autem díky povrchu plnému děr 
a proláklin, protože jejich údržbě 
nikdo po léta nebyla věnována po-
zornost. A podobně je tomu s mno-
ha chodníky.  

Perla Kuchtová

zastupitelka MČ Praha 8  

za Osmička sobě,  

KDU-ČSL a nezávislí

strana zelených

Rozvoj cyklistiky 
a podpora sportu 
formou grantů

Do práce nebo do školy na kole? 
V západních evropských metropo-
lích zcela běžná věc. Tam si člověk 
musí dobře zapamatovat, kde si kolo 
odložil – v záplavě kol se to vlastní 
následně špatně hledá. V Praze je na-
opak potíž na nějaké kolo narazit. 
Zde je cyklistika z důvodu bezpeč-
nosti dodnes jen pro silné nátury. 
Přitom jízda na kole může sloužit 
jako příjemný dopravní prostředek 
a sportovní vyžití, a nahradit zbyteč-
ně ztracený čas jízdou autem nebo 
autobusem. Praha 8 nyní zpracovala 
koncepční materiál pro rozvoj cyklis-
tických možností na svém území tak, 
aby se mohli cyklisté dobře pohybo-
vat jak po městské části, tak měli 
možnosti dostat se pohodlně na výlet 
ven z města. Dostat Prahu na úroveň 
západních měst v cyklistice je běh na 
dlouhou trať. Věřím, že se posuneme 
zas o kus dál. 

Praha 8 podporuje a bude podpo-
rovat možnosti sportovního vyžití 
formou grantů.  V roce 2016 bude 
sport dětí podpořen 9 mil. Kč a sport 
dospělých 1 mil. Kč – o tomto rozdě-
lení prostředků došlo k dohodě na-
příč politickým spektrem. Za nejvý-
znamnější v tomto směru 
považujeme pravidelnou sportovní 
činnost nabízenou různými oddíly. 
Kdokoli, kdo organizuje smysluplné 
sportovní vyžití pro děti či dospělé 
na území Prahy 8, může na městské 
části zažádat o grant na pokrytí části 
nákladů. Chceme v oblasti grantů 
vystupovat co nejtransparentněji 
a nejvstřícněji. I proto je plánováno 
na 11. ledna 2016 informační setká-
ní radní Dany Blahunkové (SZ) 
a grantové komise s možnými žada-
teli o grant. 

Eliška Vejchodská

zastupitelka MČ Praha 8  

za Stranu zelených
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energetická koncePce

Úspory, bezpečnost a životní prostředí 
Síla elektrické energie je mocná a působí bez přestávky už déle než 
13 miliard let. Zároveň je skryta hluboko v nitru skal, slunce, hvězd a atomů. 
Tato síla se podobá souboji dvou olympijských zápasníků, jejichž úsilí nelze 
postihnout zrakem, protože napjaté svaly jejich rukou se sotva pohnou. 
A lidé si ji umí vyrobit i sami. 

Co kdyby elektřina ze světa vymi-
zela? Voda všech oceánů Země by 
vyrazila prudce vzhůru a vypařila 
by se, protože by přestaly existo-
vat elektrické vazby mezi mo-
lekulami vody. DNA naše-
ho těla by se rozložila 
také. Všechny živé orga-
nismy závislé na příjmu 
kyslíku by se začaly dusit, 
protože molekuly kyslíku 
obsažené ve vzduchu by se bez 
elektrické přitažlivosti marně od-
rážely od molekul krevního hemo-
globinu.

Bez elektřiny civilizace 
zkolabuje
Ale co kdyby jen zmizela elektřina, 
vyráběná člověkem? Život města 
by se rychle zhroutil. Nefungovalo 
by skoro nic – doprava, telefony, 
nemocnice… Pokud by byl nedo-
statek elektrické energie v celosvě-
tovém měřítku, velice rychle by se 
zhroutila mezinárodní počítačová 
síť, následovaly by telefonní linky 
a nakonec by vypadlo i televizní 
a rozhlasové vysílání. Nastal by na-
příklad hladomor ve městech Asie 
poté, co by přestala fungovat kli-
matizace ve skladech potravin. Vy-
pukly by celosvětové nepokoje 
a z obrovského množství více než 
šesti miliard lidí naší planety by 
měla šanci přežít jen hrstka.

Pokud nahlédneme do naší reali-
ty, kdyby nastal výpadek dodávky 
elektrické energie (blackout) např. 
z důvodů povětrnostních, mohla by 
vypuknout panika. Blackout je vní-
mán jako jedno z nejzávažnějších 
ohrožení ekonomického vývoje, 
protože má dominový efekt a kro-
mě ekonomických ztrát vede až ke 
ztrátám na životech. Předcházet 
těmto rizikům mohou tzv. ostrovní 
systémy a také hlavně, a to je nutné 

zdůraznit, snižo-
vání spotřeby 
energií 

včetně energie 
elektrické, které dokážou zajistit 
řízenou dodávku elektřiny, tepla 
a ostatních zdrojů energií pro vy-
brané spotřebitele, budovy, do-
mácnosti atd. Počítá s nimi i státní 
energetická koncepce. Jedná se 
však o dlouhodobý a investičně ná-
ročný koncept, který vyžaduje za-
pojení provozovatelů zdrojů ener-
gií, vlastníků přenosových sítí 
a spotřebitelů.

Potřeba ostrovních systémů
Energetická koncepce však zdaleka 
neřeší jen krizové situace – zabývá 
se energetickou soběstačností měs-
ta, vyhodnocuje ukazatele bezpeč-
nosti, konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti nakládání s energií. 
Jejím hlavním cílem je tedy najít 
způsob, jak co nejvíce ušetřit na 
energiích. Základním předpokla-
dem, jak se může Praha jako hlavní 
město ČR zařadit mezi vyspělé ev-
ropské metropole, zavedení tzv. 
energetického managementu. 
Předpokladem pro jeho zavedení 
jsou právě ostrovní systémy, které 
mohou být označovány za hlavní 
součást Smart Area (Chytrá oblast) 
nebo Smart Cities (Chytrá města), 
kde jsou cílevědomě implemento-
vány inteligentní budovy.

Ostrovní energetické systémy 
jsou založené na výrobě energií 
především z obnovitelných zdrojů 

energií (OZE), jako 
jsou fotovoltaické 

a solární systé-
my, fototermika, 
větrná energie, 
kogenerace, te-
pelná čerpadla, 

kotle na bioma-
su. Dalším tako-

vým předpokladem 
významných úspor 

energií je zaměření se na te-
pelně technické vlastnosti veřej-
ných i soukromých budov a také 
nahrazení neefektivních zdrojů 
tepla a nahrazení žárovek za úspor-
ná svítidla, jako jsou kompaktní zá-
řivky, svítidla s LED diodami a žá-
rovky s LED diodami a další typy 
úsporných zdrojů světla a elektro-
nických předřadníků. Zde by moh-
lo dojít k úsporám nákladů elek-
trické energie až cca 35 %. 

Začátek: úspora při osvětlení
V kontextu energetického manage-
mentu jsme se rozhodli, že zvláštní 
pozornost budeme v současné 
době věnovat úsporám energie 
z osvětlení a jako doplňující faktor 
bude zhodnocení energetické so-
běstačnosti vybrané Základní školy 
návrhem fotovoltaické elektrárny 
lokálního charakteru. Nejvyšší 
úspory elektrické energie při za-
chování 100% kvality osvětlení při-
náší použití digitálně stmívatel-
ných předřadníků v kombinaci se 
světelnými senzory, zajišťujícími 
konstantní požadovanou úroveň 
osvětlení. Tato regulace osvětlení, 
nezávislá na subjektivním vnímání 
osvětlenosti uživatele, se ukazuje 
jako nejefektivnější a přinášející 
maximální úspory.

Koncepce energeticky úsporné-
ho osvětlení pro školní třídy může 
vést k potenciálně významným 

úsporám v rozpočtech škol, což by 
se mohlo projevit zaměstnáním 
většího počtu učitelů nebo zajiště-
ním dalších důležitých přínosů pro 
žáky či studenty. Vyjdeme-li ze sta-
tistik ve světovém měřítku, tak 
72 % škol spoléhá na systémy 
osvětlení, které jsou založeny na 
zastaralých prostředcích. Rovněž 
víme, že 26 % veškeré elektrické 
energie spotřebují ve školách systé-
my osvětlení. Nahrazením starých 
systémů osvětlení moderními by 
snížilo tuto spotřebu energie nej-
méně cca o 70 % v závislosti na 
konkrétních prostorách (tj. počet 
chodeb, školních tříd, atd.).

Energetický audit 
na ZŠ Mazurská
Za významné podpory místostaros-
ty MČ Praha 8 Matěje Fichtnera 
bylo dohodnuto, že MČ Praha 8 
bude postupně problematiku ener-
getických úspor realizovat. Prvním 
krokem bylo navázání úzké spolu-
práce studentů a diplomantů ČVUT 
Fakulty stavební v Praze. V součas-
né době je studenty prováděn ener-
getický audit osvětlení, hledání 
úspor elektrické energie a posuzo-
vání stávajících světelných soustav 
včetně návrhu lokální fotovoltaické 
elektrárny na ZŠ Mazurská ve Svíd-
nické ulici. Ve stejném kontextu se 
bude pokračovat na dalších ZŠ 
MČ Praha 8.

V dalších vydáních časopisu Os-
mička vás budeme informovat, jak 
se nám to daří, jaké máme výsledky 
a jak pokračuje spolupráce s ČVUT 
v Praze. Tato spolupráce také napl-
ňuje Programové prohlášení Rady 
MČ Praha 8 na léta 2014–2018 na 
úseku Územního rozvoje, výstavby 
a ochrany práv občanů v souladu se 
Směrnicí 2002/91/EU, která byla 
implementována do české národní 
legislativy v ustanovení § 6a záko-
na č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií. 

Bohumír Garlík  

předseda Komise pro územní rozvoj 

a památkovou péči MČ Praha 8. 

hosPodaření radnice
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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! Protože mě postihly 
problémy pohybového aparátu (endo-
protéza kyčle), jsem poměrně častým 
návštěvníkem Polikliniky Mazurská. 

Velice často se tam setkávám s tím, 
že značně velké parkoviště tohoto 
zdravotnického zařízení je absolut-
ně obsazeno, takže pacient nemá kde 
zaparkovat. Patrně se na tomto stavu 
podílí i obyvatelé přilehlého sídliště, 
s jejichž auty projektanti nepočítali. 

Přitom řešení se samo nabízí, pří-
mo v sousedství parkoviště je část 
parcely jen zatravněna, tudíž rozšíře-
ní by bylo celkem snadné. Budu moc 
rád, když se s tímto problémem ně-
kdo z vedení Prahy 8 seznámí a hlav-
ně ho začne řešit. A pevně doufám, 
že to nedopadne tak, jako na Bulov-
ce, kde se sice taky často zaparkovat 

nedá, ale bezplatné parkování je při-
tom pouze na půlhodinu, tedy dobu, 
za kterou si vás sestra u ordinace ani 
nestačí všimnout. 

Jaroslav Kovář

Vážený pane Kováři,
zmíněné parkoviště za poliklinikou Ma-
zurská je místní komunikací 3. třídy, a je 
tedy veřejně přístupné. Není tedy určeno 
pouze pro potřeby polikliniky. Bohužel 
rozšířit parkoviště za poliklinikou nelze 
z několika důvodů. 

Jedna část je ve vlastnictví právnické 
osoby a bude se zde pravděpodobně sta-
vět bytový dům. Druhá část je sice ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, ale v platném 
územním plánu hl. m. Prahy je vedena 
jako zeleň městská a krajinná. Z tohoto 
důvodu zde nelze realizovat stavbu toho-
to typu.  Odbor dopravy

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.

Nekvasilova3625/23-3metro3Invalidovna
77537183470,3www.divadlokamen.cz
3.3prosince320153od319:303h:
Dopis3poslaný3poštou
(detektivkabobnahlíženíbdobjinýchbsvětůbabjinýchb
poštovníchbsystémů;bosudovábsetkáváníb/b
nenadálábpropastnábpřátelstvíb/bmoderníbčeskáb
poezieb/brozlitábkolomaz)
d

20.3ledna320163od319:303h:
Deus3ex3offo
(prostýbpříběhbobtrojíbnezištnébpomocibabnezvykleb
přímébcestěbkebštěstí,bsbvlažnoubmýdlovoubvodoub
abzoufalebhořkoubčernoubčokoládou)
bbbbbbbbbbb

placená inzerce
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zPravodajství

sídliŠtě ĎáBlice

Přípravy revitalizace jsou v plném proudu
Dlouhodobá veřejná diskuze s ob-
čany o budoucí podobě centra síd-
liště Ďáblice, který je přibližně vy-
mezen KD Ládví, OC Ládví, stanicí 
metra a dalšími veřejnými budova-
mi, vyvrcholila 26. října v Kultur-
ním domu Ládví. 

Debatě předcházela studentská 
architektonicko-urbanistická sou-
těž a veřejná anketa, pomocí které 
byly zjišťovány názory veřejnosti 
jak na celkový záměr revitalizace, 
tak na jednotlivé návrhy. 

Debatu zahájil starosta MČ Pra-
hy 8 Roman Petrus, který shrnul 
stav dosavadních příprav a před-
stavil další účastníky diskuse. „Oce-
ňuji kvalitu došlých studentských 
návrhů, které nám posloužily jako 
skvělé podklady pro diskuzi s obča-

ny,“ uvedl starosta Roman Petrus. 
Poradce starosty arch. Ondřej 
Tuček promluvil o širších urbanis-
tických souvislostech a současných 
problémech místa, které má revita-
lizace vyřešit. Zastupitel a předseda 
Komise pro životní prostředí Vít 
Céza prezentoval závěry a statistic-
ké údaje, vzešlé z průzkumu veřej-
ného mínění a k diskuzi sděluje: 
„Zpětné vazby od občanů si velice 
vážíme a na základě došlých podně-
tů mohu říci, že většina z těchto 
podnětů bude ve výsledném návrhu 
zohledněna. S občany se plně zto-
tožňujeme na potřebě zachování 
vzrostlých stromů, nezahušťování 
prostoru, odstranění četných ne-
vzhledných bariér a řadě dalších 
věcí.“ Arch. Filip Tittl z ČVUT, který 

se podílel na pořádání studentské 
soutěže, ocenil snahu radnice 
i způsob, jakým se snaží vyprovo-
kovat diskusi, a promluvil o nut-
nosti vytvoření místní identity. Ná-
sledně studenti krátce prezentovali 
své návrhy. Poté následovala disku-
ze, do které se zapojila řada občanů 
městské části.

Aktuálně byly zpracovány jed-
notlivé názory občanů a zástupců 
vedení radnice a je připravováno 
zadání výběrového řízení, které 
bude mít za cíl co nejvíce zohlednit 
získané názory občanů a radnice 
městské části. Starosta Roman Pe-
trus k tomu dodává: „Věřím, že se 
nám podaří skloubit odborný po-
hled na revitalizaci lokality s přání-
mi místních občanů. O podobný 

postup se budeme snažit i u dalších 
proměn zanedbaných ploch v naší 
městské části.“  (vic)

   Veřejné projednávání plánů 
na úpravu sídliště Ďáblice.

Pionýrská skupina Záře vás zve na Mikulášskou 2015

Akci podpořili:

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Záře | Radomská 472/7 | 181 00, Praha 8 - Bohnice | www.zare.cz | info@zare.cz | IČ: 68379293

KDY?              v sobotu 5. prosince 2015 od 17.00 do 19.00
KDE?              na konečné autobusu č. 200 (Sídliště Bohnice)
ZA KOLIK?      zdarma
 
Můžete se těšit na příjemně strávený večer plný vánoční  
atmosféry, na soutěže pro děti, vystoupení našich oddílových 
dětí, sladké odměny a hlavně na Mikuláše, anděla a čerta.  
Stejně jako každý rok nebude chybět ani stánek s občerstvením. 

Nad letošním ročníkem převzal záštitu starosta Prahy 8,  
pan Roman Petrus.

KONTAKT:  
Alena „Ája“ Šebková | mikulasska@zare.cz | +420 605 459 120

ládví

Demonstrace proti zastavování 
příměstských autobusů
Iniciativa Ládví není autobusák, uspořádala 
demonstraci proti zastavování příměstských 
autobusů u stanice metra Ládví. Akce 
proběhla 10. 11. 2015 od 7:30 a trvala asi 
hodinu. Zúčastnilo se jí dle odhadu interneto-
vých stránek iDnes.cz a Metro.cz asi padesát 
lidí.  Demonstrace proběhla pod dohledem 
policie.    

Účastníci akce se sešli na autobusové 
zastávce nedaleko stanice metra Ládví. 
Během demonstrace dávali najevo svou 
nespokojenost s tím, že příměstské autobusy 

přijíždějící z Mělníka a Neratovic mají nově 
konečnou zastávku v Ládví. To podle nich 
vedlo ke zhoršení kvality ovzduší a nárůstu 
hluku v oblasti. Součástí demonstrace byla 
i blokáda přijíždějících příměstských 
autobusů. Ta byla zahájena přibližně v 7:40, 
když přijížděl autobus z Mělníka. Organizáto-
ři akce přešli s transparenty přes přechod pro 
chodce na ostrůvek pro tramvaj, na něm se 
otočili a vrátili zpět.   

Řidiči blokovaných autobusů postupně 
začali otvírat dveře a vpouštět vystupující 

cestující do silnice. Začalo pak docházet 
k drobným konfliktům mezi účastníky blokády 
a lidmi vystupujícími z přijíždějících autobusů, 
kteří nemohli vystoupit na zastávce. „Taky jsem 
proti tomu, aby sem zajížděly příměstské 
autobusy, ale nepřijde mi jako dobrý nápad 
brát si lidi jako rukojmí,“ uvedla paní Milada 
z Prahy 8 pro internetové stránky Metro.cz.   

Někteří účastníci demonstrace během 
blokády skandovali: „Letňany, Letňany“. 
Dávali tím najevo, že dle jejich názoru by 
příměstské autobusy měly být přesunuty 
z Ládví na autobusový terminál v Letňanech. 
S tím však nesouhlasí ROPID, který má na 
starosti organizaci Pražské integrované 
dopravy. Říká, že by pak došlo k prodloužení 
doby nutné pro dojíždění ze Středních Čech 
do Prahy a zhoršila by se i možnost přestupu 
na další linky MHD.   (vrs)

placená inzerce
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životní Prostředí

jezírko v čiMickéM háji 

Nový název: Dotek   
Jak jsme již psali začátkem září na webu městské části, jezírko 
v Čimickém háji doznalo v posledních měsících mnoho pozitivních 
změn. 

Na první fázi revitalizace, v rámci které bylo vytvořeno nové 
koryto, zpevněn břeh a celkově vyčištěna plocha jezírka, navázaly 
okolní práce, v rámci kterých byla instalována lavička s košem 
a prořezány některé náletové dřeviny. Dohodnutá je už i instalace 
lávky přes hráz jezírka. Spolku Vědomý dotek, který aktivity 
s přispěním dobrovolníků, radnice MČ Prahy 8 a Lesů hl. m. Prahy 
koordinuje, se navíc podařilo prosadit název jezírka, které se dle 
potvrzení od Názvoslovné komise nově jmenuje Dotek. Tento 
název bude od nového roku uváděn v příslušných mapách. 

„Velmi podporuji komplexní revitalizaci jezírka v Čimickém háji, 
která pomůže jak rozvoji živočichů v této lokalitě, tak zvětší 
prostor pro relaxaci občanů. Přidělení názvu jezírka pak zvýší jeho 
důležitost a zároveň naději, že bude dlouhodobě hezké a udržova-
né“, říká předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza.  (vic)

doBrovolnické úklidy 

Stav Čimického háje 
je výrazně lepší 
Městská část Praha 8 velice vítá 
a podporuje pravidelné dobrovol-
nické úklidy Čimického háje, které 
se konají na jaře a na podzim za po-
moci občanů koordinované nezis-
kovou organizací Vědomý dotek. 
Díky této iniciativě došlo k výrazné-
mu úbytku nečistot v této důležité 
přírodní lokalitě Prahy 8, když na-
příklad během jarního úklidu se 
přibližně 50 dobrovolníkům poda-
řilo sesbírat 7 kubíků odpadu z pro-
storu celého háje. Na podzim již 
bylo na lokalitě odpadu výrazně 
méně. Městská část zajišťuje pro 
úklidy potřebné náčiní, jako jsou 
rukavice či pytle, a v případě potře-
by také nářadí či vlastní odvoz od-
padu. 

Podobným způsobem letos 
městská část postupovala i na ně-
kterých dalších lokalitách v Pra-
ze 8, díky čemuž se podařilo od-
stranit hned několik černých 
skládek. Jmenovat můžeme např. 
oblast Rohanského nábřeží, oblas-
ti Máchalky, Střížkova či Čimické-
ho rybníka. 

Zastupitel a předseda Komise 
pro životní prostředí Vít Céza 
k tomu říká: „S potěšením mohu 
konstatovat, že díky spolupráci 
s občanským sektorem dochází 
k dlouhodobému zlepšování kvali-
ty životního prostředí v oblasti Či-
mického háje. Podobné spoluprá-
ce se snažíme rozvíjet i v dalších 
místech Prahy 8. Mnohé zanedba-
né lokality budeme revitalizovat, 
ale než se tak stane, chceme je 
udržovat v co nejlepším stavu.“ 

(vic)

   Jezírko v Čimicích. Foto Martin Rezek

   Výstava 
o problemati-
ce vody 
v Libeňském 
zámku 
od ekologic-
kého spolku 
Zvonečník.  
Foto Vít Céza

Pozvání

Přijďte si popovídat o vodě v Praze 8
V městské části Praha 8 začal být 
nově slaven Den stromů. Jeho první 
oslava proběhla 20. října od 14 do 
16 hodin v parku Košinka. Při této 
příležitosti byl vedle dětského hřiště 
Košinka v ulici Primátorská symbo-
licky vysazen dub letní, který před-
znamenal období nových výsadeb 
stromů, které začne v příštím roce.   

U příležitosti oslavy tohoto svát-
ku byla uspořádána výstava k pro-
blematice vody v Praze 8, kterou 
městské části pomohl uspořádat 
ekologický spolek Zvonečník. Vy-
stavené materiály byly následně 
umístěny v přízemí Libeňského 
zámku, kde si je mohou všichni zá-

jemci prohlédnout každé pondělí 
a středu mezi 8. a 16. hodinou až 
do konce letošního roku, a zároveň 
prodiskutovat a sdělit své podněty 
k problematice vody, stromů a dal-
ších záležitostí týkajících se životní-
ho prostředí. K diskuzi a prohlídce 
výstavy se prosím rezervujte na 
emailu vit.ceza@praha8.cz.

 „V městské části Praha 8 považu-
jeme ochranu životního prostředí 
za jednu z našich priorit, proto se 
snažíme pro veřejnost pořádat 
akce, které připomenou důležitost 
životního prostředí pro každého 
z nás,“ říká zastupitel a předseda 
Komise pro životní prostředí Vít 

Céza, a dodává: „Srdečně zvu obča-
ny k diskuzi o vodě a vodním cyklu 
v Praze 8, která výrazně souvisí 
s adaptací města na klimatické 

změny. Občané mohou při této pří-
ležitosti zhlédnout malou výstavu 
o vodě a o koloběhu vody v přízemí 
Libeňského zámečku.“  (vic)
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kontejnery na textil
Jednou z možností, jak efektivně naložit s vyřazeným oblečením, je 
vhodit ho do sběrného kontejneru na textil, kterých je v Praze na 400. 
Váš nejbližší sběrný kontejner si můžete vyhledat na adrese  
www.recyklujemetextil.cz.
Společnost POTEX, která kontejnery provozuje, spolupracuje s organi-
zacemi Naděje, CSSP, Společnou cestou a Progressive. Finančně pak 
ještě Potex pomáhá např. Klokánku Chabařovická, Pomocným tlapkám 
a Pro-Contactu.

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.
 Rozhodně ne: Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. auto-

baterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), 
bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, te-
levizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

servis

VELkOOBJEMOVé kOntEJnErY
Lokalita Datum Čas

Na Vartě 8. 12. 13.00–17.00
K Mlýnu x Chorušická 8. 12. 14.00–18.00
Stejskalova x U Rokytky 8. 12. 15.00–19.00
Kandertova x Lindnerova 8. 12. 16.00–20.00
Kašparovo náměstí 9. 12. 13.00–17.00
Ke Stírce x Na Stírce 9. 12. 14.00–18.00
Korycanská x K Ládví 9. 12. 15.00–19.00
V Zámcích (u domu 51 / 64) 9. 12. 16.00–20.00
Kubíkova (u DD) 10.12. 13.00–17.00
V Zahradách x Na Sypkém 10. 12. 14.00–18.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 10. 12. 15.00–19.00
Kubišova  
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

10. 12. 16.00–20.00

Valčíkova x Na Truhlářce 11. 12. 13.00–17.00
Kurkova (parkoviště) 11. 12. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 11. 12. 15.00–19.00
Na Pecích x Chaberská 11. 12. 16.00–20.00
U Pekařky 14. 12. 13.00–17.00
Pobřežní x Thámova 14. 12. 14.00–18.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 14. 12. 15.00–19.00
Na Žertvách x Vacínova 14. 12. 16.00–20.00
Pekařova x Jestřebická 15. 12. 13.00–17.00
Nad Rokoskou x Kubišova 15. 12. 14.00–18.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 15. 12. 15.00–19.00
Pakoměřická x Březiněveská 15. 12. 16.00–20.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 16. 12. 13.00–17.00
Pernerova x Sovova 16. 12. 14.00–18.00
Stejskalova x U Rokytky 16. 12. 15.00–19.00
Petra Bezruče x U Pískovny 16. 12. 16.00–20.00
Pernerova x Šaldova 17. 12. 13.00–17.00
Písečná x Na Šutce 17. 12. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 17. 12. 15.00–19.00
Modřínová x Javorová 17. 12. 16.00–20.00
Klecanská x Na Ládví 18. 12. 13.00–17.00
Petra Slezáka x Urxova 18. 12. 14.00–18.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 18. 12. 15.00–19.00
Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 18. 12. 16.00–20.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) 19. 12. 08.00–12.00
Pod Labuťkou x Prosecká 19. 12. 08.00–12.00
Jirsíkova x Malého 19. 12. 09.00–13.00
Chaberská x Líbeznická 19. 12. 10.00–14.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 21. 12. 13.00–17.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 21. 12. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská 21. 12. 14.00–18.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 21. 12. 15.00–19.00
Fořtova x Do Údolí 22. 12. 13.00–17.00
Podhajská pole (parkoviště) 22. 12. 14.00–18.00
Gdaňská x Toruňská 22. 12. 14.00–18.00
Roudnická (za Bešťákovou) 22. 12. 15.00–19.00
Řešovská x Zelenohorská 23. 12. 13.00–17.00
Služská x Přemyšlenská 23. 12. 14.00–18.00
Drahorádova 23. 12. 14.00–18.00
Štěpničná (parkoviště) 23. 12. 15.00–19.00

Lokalita Datum Čas

Šimůnkova (slepý konec) 25. 12. 08.00–12.00
Modřínová x Javorová 25. 12. 09.00–13.00
Libišská (parkoviště) 25. 12. 10.00–14.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 26. 12. 08.00–12.00
Trojská x Nad Trojou 26. 12. 09.00–13.00
Mazurská (u trafostanice) 26. 12. 10.00–14.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 28. 12. 13.00–17.00
Mlazická 28. 12. 14.00–18.00
Klecanská x Na Ládví 28. 12. 14.00–18.00
Na Pěšinách x Pod Statky 28. 12. 15.00–19.00
Na Vartě 29. 12. 13.00–17.00
K Mlýnu x Chorušická 29. 12. 14.00–18.00
Tanvaldská (proti domu č.1) 29. 12. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická 29. 12. 15.00–19.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 30. 12. 13.00–17.00
Třeboradická x Košťálkova 30. 12. 14.00–18.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 30. 12. 14.00–18.00
Mlazická 30. 12. 15.00–19.00
Klecanská x Na Ládví 31. 12. 13.00–17.00
Kubišova  
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna

31. 12. 14.00–18.00

Na Pěšinách x Pod Statky 31. 12. 14.00–18.00
Dolejškova x U Slovanky 31. 12. 15.00–19.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 2. 1. 08.00–12.00
Mlazická 2. 1. 09.00–13.00
Dolejškova x U Slovanky 2. 1. 10.00–14.00
Klecanská x  K Ládví 4. 1. 13.00–17.00
Petra Slezáka x Urxova 4. 1. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 4. 1. 15.00–19.00
Na Pěšinách x Pod Statky 5. 1. 13.00–17.00
Tanvaldská (proti domu č.1 ) 5. 1. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 5. 1. 15.00–19.00
Třeboradická x Košťálkova 6. 1. 13.00–17.00
Pekařova x Jestřebická 6. 1. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická 6. 1. 15.00–19.00
Uzavřená 7. 1. 13.00–17.00
V Nových Bohnicích x K Farkám 7. 1. 14.00–18.00
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MěníMe Prahu 8

o jakých téMatech oBčané diskutují
Setkání v ZŠ Libčická  
v Čimicích 4. 11. 2015

DOPRAVA
   Regulace dopravy v okolí ZŠ a MŠ 
Libčická

   Omezit rychlost
   Dokončení obchvatu Prahy
   Téma cyklostezek
   Oprava ulic
   Chybějící chodníky
   Rozšíření linek MHD

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   Úklid chodníků
   Úklid po psech
   Více kontejnerů na tříděný odpad a 
bioodpad

   Hluk ze sportovišť

SPORT
   Sportoviště pro seniory

MAJETEK
   Využití obchodního centra Draháň 

BEZPEČENOST
   Hlídání na přechodech
   V okolí Alberta bezdomovci
   Posprejované paneláky

Setkání v KD Krakov  
v Bohnicích 9. 11. 2015

DOPRAVA
   Chybí parkovací místa
   Přeplněné autobusy
   Parkování u Ďáblického háje

   Přechody pro chodce

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   Nepořádek okolo tříděného 
odpadu

   Devastace odpočinkových míst
   Nepořádek na zastávkách MHD
   Využití zelených ploch pro volný čas

VOLNÝ ČAS
   Zkvalitnit akci Kdo si hraje, nezlobí

ROZVOJ ÚZEMÍ
   Zahušťování zástavby
   Výstavba Trója Horizont
   Rekonstrukce Odry

BEZPEČENOST
   Hluk a nepořádek v okolí Podhajská 
pole

ŠKOLSTVÍ
   Zřízení vzdělávacího programu 
Montessori 

Setkání na Úřadu MČ Praha 8 
v Libni 10. 11. 2015

DOPRAVA
   Zavést tramvaj z Ďáblic do Troje 
a Holešovic

   Parkování a jeho regulace
   Cyklodoprava
   Nebezpečné nástupní ostrůvky 
u tramvají

   Více přechodů pro chodce
   Parkování před ZŠ B. Hrabala 
(např. Kiss and ride)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   Více odpadkových košů
   Revitalizace veřejných prostranství 
a vnitrobloků

   Kontejnery na tříděný odpad 
a bioodpad

VOLNÝ ČAS
   Vybudovat v Libni hřiště pro skate-
board

   Hřiště Nad Kotlaskou

ROZVOJ ÚZEMÍ
   Protipovodňová opatření na 
Rohanském ostrově, Dolní Libni

   Rekonstrukce autobusového 
nádraží na Palmovce

   Stavba „Nová Palmovka“
   Omezení výstavby developery
   Rekonstrukce veřejného prostoru 
Palmovka

BEZPEČENOST
   Omezit herny (nulová tolerance)
   Kamery na veřejných prostranstvích
   Větší dohled policie (bezdomovci, 
narkomani)

   Kontrola rychlosti aut

ŠKOLSTVÍ
   Přístavba MŠ U Sluncové
   Umístění spádových dětí do ZŠ Lyč-
kovo náměstí

INFORMOVANOST
   Otevřený úřad – např. uveřejňování 
smluv

  Webové stránky MČ

série setkání s oBčany 

Nejvíce podnětů od vás máme 
z dopravy a životního prostředí
V listopadu pokračovala setkání 
s občany ke sběru podnětů pro zlep-
šení prostředí lokalit  Bohnic, Čimic 
a Libně v rámci procesu místní 
Agendy 21 (zapojování veřejnosti 
do zkvalitnění místa pro život 
s principy udržitelného rozvoje) 
a pro tvorbu Strategického plánu 
MČ Praha 8. Přišlo téměř sto obča-
nů, kteří podali přes dvě stě písem-
ných podnětů a diskutovali s radní-
mi a zastupiteli MČ a zástupci 
odborů úřadu. Podněty nyní třídí-
me dle oblastí a předáváme je k ře-
šení na příslušné odbory, komise 
nebo je zařazujeme do Strategické-
ho plánu udržitelného rozvoje pro 
roky 2017–2026. Z některých se-
tkání jsou natočeny videoreportáže 
Matoušem Ettlerem ze školní televi-
ze ZŠ Lyčkovo náměstí Reflegs TV 
nebo mediálním kroužkem Salesi-
ánského střediska mládeže Kobyli-
sy. Všech setkání se účastní zástup-
ci Policie ČR, proto mohli občané 
získat odpovědi na otázky týkající 
se bezpečnosti nejen v ulicích. Více 
informací na adrese www.praha8.
cz/ma21.  Iva Hájková

koordinátorka místní Agendy 21

   V Čimicích (snímek vlevo) při setkání s občany diskutoval místostarosta Petr Vilgus (v tmavém), v Libni (snímek vpravo) nad mapou Prahy 8 debatovali starosta 
Roman Petrus (vlevo) a radní Radomír Nepil (vpravo). Foto Pavel Roušar, Vladimír Slabý.
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pozvánky
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historie

Historie 
pojmenování 
Zenklovy ulice:
 v období 1. republiky 
se nazývala její spodní část 
Primátorská (až po dnešní 
Horovo náměstí) a horní část 
Fügnerova
 v době protektorátu to byla 
Kirchmayerova třída
 po roce 1948 třída Rudé 
armády (společně s dnešní ulicí 
Klapkovou)
 po roce 1989 nese nynější 
název Zenklova

stalo se na osmičce
  2. 12. 1770  Slavnostně vysvě-

cena zámecká kaple Nanebevze-
tí Panny Marie na Libeňském zá-
mečku.

  8. 12. 1956  Spisovatel Bohu-
mil Hrabal se žení na Libeňském 
zámečku.

  10. 12. 1805  Kostel sv. Pet-
ra a Pavla v Bohnicích byl po pře-
stavbě znovu vysvěcen.

  18. 12. 1744  Císařský reskript 
nařizoval vypuzení židů z Prahy, 
kteří se tak usadili v okolí měs-
ta, především v Libni.

  16. 12. 1905  Zahájen provoz 
divadla „Nové lidové divadlo 
Praha VIII“, nynější Divadlo pod 
Palmovkou.

  19. 12. 1953  Slavnostně ote-
vřen pěší tunel mezi Karlínem 
a Žižkovem.

  28. 12. 1996  Kino Mosk-
va (dnes Multikino Ládví) hrá-
lo před privatizací svůj posled-
ní film.

  31. 12. 1883  Od června do 
konce roku řádily v Libni neštovi-
ce. Zemřelo 114 dětí a dospělých.

Před 40 lety zeMřel Politik Petr zenkl 

Starosta Karlína, primátor 
Prahy i ministr sociální péče 
Počátkem listopadu uplynulo 40 let 
od smrti PhDr. Petra Zenkla, vý-
znamného politika předválečného 
i poválečného Československa, 
který se zapsal i do dějin Pra-
hy 8. Na jeho počest nese dnes 
jedna z místních tepen své jmé-
no. Zenklova ulice je jednou 
z nejdelších ulic Prahy 8, je bez 
mála 4 km dlouhá a vede z Pal-
movky až téměř ke Kobyliské-
mu náměstí.

Petr Zenkl se narodil roku 
1884 v Táboře v rodině krejčí-
ho a obchodníka s textilem, 
který musel živit dalších 
10 jeho sourozenců. Díky své 
píli a nadání získal Zenkl vyso-
koškolské vzdělání. Při studi-
ích na táborském reálném 
gymnáziu se Petr seznámil se svou 
budoucí manželkou Pavlou, se kte-
rou později strávil 62 let v bezdět-
ném manželství. Po studiích na Fi-
losofické fakultě pražské 
Karlo-Ferdinandovy univerzity pů-
sobil jako profesor češtiny, od roku 
1909 na nové obchodní akademii 
v Karlíně (sídlila v dnešní Pernero-
vě ulici), na níž strávil devět let. 

Zenkl byl politicky aktivní, v roce 
1913 vstoupil do České strany ná-
rodně sociální (později Českoslo-
venská strana národně socialistic-
ká) sdružující vlastenecky smýšlející 
dělníky a nižší střední vrstvy, 
a s touto politickou stranou pak 
spojil další svůj život. V karlínské 
komunální politice se pohyboval již 

od roku 1911. Jako místní zastupi-
tel měl na starosti školství a přede-
vším sociální agendu. Zasloužil se 

o výstavbu školek, jeslí, hřišť, staro-
bince, ústavu péče o matky a reor-
ganizoval chudinskou péči. Prosla-
vil se těsně před koncem 1. světové 
války, kdy během generální stávky 
14. října 1918 řečnil z balkónu kar-
línské radnice ke stovkám dělníků. 
Starostou města Karlína (povýšen 
na město roku 1903) se stal v létě 
1919 a tuto funkci zastával až do 
konce roku 1921, kdy Karlín splynul 
s tzv. Velkou Prahou. 

Po vzniku samostatného Česko-
slovenska působil až do roku 1926 
na Ministerstvu sociální péče a od 
roku 1923 byl zastupitelem na 
pražském magistrátu. V letech 
1926–1939 byl ředitelem Ústřední 
sociální pojišťovny. Zenklovou do-

ménou na magistrátu byla sociální 
politika, byl např. předsedou 
Ústředního sociálního sboru, pod 

který spadala veškerá sociální 
agenda Prahy (od výstavby 
bytů až po péče o přestárlé či si-
rotky). Zasloužil se o vybudo-
vání tzv. Masarykových domo-
vů v Krči (dnešní Thomayerovy 
nemocnice) v roce 1928, které 
poskytovaly péči přestárlým, 
chudým, samoživitelkám, inva-
lidům apod. Jednalo se o uni-
kátní projekt 24 pavilónů na 
ploše přes 30 hektarů. 

Vrcholem jeho komunální 
politiky bylo zvolení pražským 
primátorem v květnu 1937, 
a tento post zastával až do úno-
ra 1939. V době největšího 

ohrožení Československa zasedal 
od září do prosince 1938 ve dvou 
vládách generála Syrového, nejpr-
ve jako ministr bez portfeje, pozdě-
ji jako ministr sociální péče a záro-
veň ministr zdravotnictví a tělesné 
výchovy. Pro své demokratické 
a vlastenecké smýšlení byl ihned po 
začátku 2. světové války 1. září 
1939 zatčen gestapem a celou vál-
ku vězněn v koncentračním táboře  
Buchenwald.

Po osvobození byl zvolen předse-
dou Československé národně socia-
listé strany a vrátil se do primátor-
ské funkce. Po volbách v roce 1946 
se stal místopředsedou vlády (záro-
veň opustil primátorský post). 
V únoru 1948 podal spolu s ostat-

ními 11 demokratickými ministry 
demisi, a uvolnil tak cestu komu-
nistům k převzetí moci ve státě. Na 
aktuální politické poměry po úno-
rovém převratu reagoval v srpnu 
1948 odjezdem do emigrace. Čes-
koslovensko opustil se svou man-
želkou tajně, v zavazadlovém pro-
storu auta jednoho z amerických 
diplomatů.

Z USA pak vedl protikomunistic-
ký exil jako předseda Rady svobod-
ného Československa až do své 
smrti 3. listopadu 1975. Do Česko-
slovenska byly jeho ostatky převe-
zeny po roce 1990 a jsou pohřbeny 
ve fiktivním hrobě Milady Horáko-
vé na vyšehradském hřbitově.  

Libor Kálmán

Více o Petru Zenklovi v knize:  

Martin Nekola: Petr Zenkl – Politik 

a člověk, Nakladatelství Mladá fronta, 

Praha 2014
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pozvánky

PROGRAM PROSINEC 
2.12. St 19:00 The Addams Family

3.12. Čt 19:00 The Addams Family

4.12. Pá 19:00 The Addams Family

5.12. So 15:00 The Addams Family

5.12. So 19:00 The Addams Family

6.12. Ne 15:00 The Addams Family

7.12. Po 19:00 Velký vánoční koncert 
vokálního uskupení 4TET

8.12. Út 19:00 Velký vánoční koncert 
vokálního uskupení 4TET

9.12. St 19:00 The Addams Family

10.12. Čt 19:00 The Addams Family

11.12. Pá 19:00 Lucie

12.12. So 15:00 Lucie

12.12. So 19:00 Lucie

13.12. Ne 20:00 Bílé Vánoce Lucie Bílé 2015

16.12. St 19:00 Dracula

17.12. Čt 19:00 Dracula

18.12. Pá 19:00 Dracula

19.12. So 15:00 Dracula

20.12. Ne 15:00 Dracula

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.    

VĚTŠÍ 
NEŽ MALÉ 
MNOŽSTVÍ 
LÁSKY

HUDBA/LIBRETO

KOLLER  KODYM  DVOŘÁK  P. B. CH. / BELKO

DERNIÉRA

VĚTŠÍ 
POSLEDNÍCH 9 PŘEDSTAVENÍ!POSLEDNÍCH 9 PŘEDSTAVENÍ!

HITY SKUPINY LUCIE 
MUZIKÁL

I.ANDRLOVÁ,
R.HERRMANNOVÁ,
J.PIDRMANOVÁ, B.POLÁKOVÁ, 
K.SEDLÁKOVÁ, E.SMETANA,
V.NOID BÁRTA, V.BENES,
P.DERGEL, J.KORN, D.KRAUS, 
R.KUBÍK, P.LISKA, M.PÍSARÍK, 
K.RODEN, L.VACULÍK, V.VYDRA
A DALSÍ

Osmicka_Lucie_59x238.indd   1 19.11.15   14:47

                                                               
   
 
                    

 

Přejeme všem  
příjemné prožití 

vánočních svátků 
a šťastný a úspěšný  

rok 2016 
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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31
29
28
28
26
21
19
18
17
15
14
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10
09
09
08
07
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01

FUK!

HENRI DE BLOWITZ

DVA UBOHÝ RUMUNI,
CO MLUVĚJ POLSKY

CELEBRITY

POPRASK NA LAGUNĚ

FUK!

FUK!

FUK!

FUK!

NÁJEMNÍCI PANA SWANA

HENRI DE BLOWITZ

EDITH A MARLENE

DVA UBOHÝ RUMUNI,
CO MLUVĚJ POLSKY

KRÁLOVA ŘEČ

KVIDOULE 3 + KK
CABARET CALEMBOUR

KVIDOULE 3 + KK
CABARET CALEMBOUR

SPOLUPRACOVNÍCI

CELEBRITY

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

OTHELLO

SPOLUPRACOVNÍCI

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

OFF

2. premiéra

Vyprodáno

1. premiéra

Veřejná generálka

300. repríza

Předplatné A

OFF

Premiéra

OFF

Premiéra

OFF

Předplatné C

Zadáno

Předplatné B

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

17.00

19.30

10.00

19.00

11.00

19.00

19.30

19.30

19.30
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kultura

staroBohnické těŠení 

Zlatá neděle i se živým betlémem  
Vánoce se kvapem blíží a městská 
část Praha 8 pro vás spolu s lidmi 
z farnosti kostela svatého Petra 
a Pavla chystají, jako každý rok, 
Starobohnické těšení. 

To letošní se bude konat v nedě-
li 22. prosince od 12 hodin na ná-

městí u kostela svatého Petra 
a Pavla. 

Kostel najde každý řádný obyva-
tel Prahy 8 ve Starých Bohnicích 
za zadní částí Psychiatrické ne-
mocnice a náramně si to tam užije. 
Bude moci zhlédnout s dětmi 

i s přáteli vánoční pohádku se 
šťastným koncem, vidět živý bet-
lém s pravými ovečkami, zazpívat 
si koledy nebo zakoupit dárek ruč-
ně vyrobený a s láskou zabalený, 
jaký není nikde jinde k sehnání.  

(mv)

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. 
Foyer kina Atlas • Otevřeno denně od 14:00 do (nejméně) 22:00

KÁVA za POLOVIC pro diváky představení Bio SeniorKÁVA za POLOVIC pro diváky představení Bio Senior

Představení cyklu 

BIO SENIOR se 

zvýhodněným vstupným 

60 Kč. Vždy v úterý 

a ve středu v 15:30.

atlas_inzerce2015_II_186x77_05.indd   1 16.6.15   13:17

juBileuM 

Nakladatelství 
Portál slaví 
25 let
Portál letos oslaví 25 let svého 
působení na knižním trhu. 
Z malé kobyliské firmy, kterou 
tvořila skupina nadšených 
zakladatelů ze Salesiánské pro-
vincie Praha a vydávající 
několik titulů za rok, je dnes 
moderní a stabilní nakladatel-
ský dům. 

Téměř pět desítek zaměst-
nanců dnes ročně produkuje 
okolo sta knižních novinek, 
čímž se Portál řadí mezi 
dvacítku největších českých 
nakladatelství. Téměř polovinu 
produkce tvoří odborné 
publikace z psychologie, 
pedagogiky a sociální práce. 
Zdatně jí sekundují tituly 
populárně-naučné, svoji ediční 
řadu mají v Portále také 
příběhy, beletrie a rozhovory 
se zajímavými osobnostmi. 
Velký výběr knih má Portál 
i pro děti. V rámci pokroku 
nabízí e-knihy i audio formáty.

Produkci Portálu si můžete 
prohlédnout v knihkupectví 
v Klapkově ulici 2 nebo na 
www.portal.cz.  (np)

25

25 e

C1

D1

1990 – 2015

1990 – 2015

Libeňský zámek ovládla strašidla
Na Libeňském zámečku se v sobotu 31. října 2015 proháněla strašidla. Speciální dušičkovou atmosféru 
si při nočních prohlídkách nenechalo ujít více než 1100 návštěvníků, kteří za doprovodu pohádkových by-
tostí zjistili, jaká tajemství zámek v noci ukrývá. Prostory zámku byly vyzdobeny dýněmi, lucernami 

a tematickou dekorací, 
jež dohromady vytvářely 
jedinečnou strašidelnou 
náladu. Návštěvníkům 
se představili rytíř Zenkl 
ze Zenklova, dáma Eliška 
von Palmowitz, vodník 
Vodouch Rokytník, 
mnich Anselmo Lotrisch, 
bílá paní, kostlivec, 
ježibaby a další bytosti, 
které příchozím 
vyprávěli příběhy o svých 
životech či smrtích 
inspirované historií 
zámku.

Atmosféru si můžete 
připomenout prostřed-
nictvím krátkého videa 
na www.youtube.com 
(vyhledat Dušičkový 
večer na zámku).  

(kop)  
Foto: Vladimír Slabý
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Školství a Mládež

oznáMení

Zápisy dětí do 1. ročníků základních 
škol pro školní rok 2016/2017
Blíží se opět termín pro zápis prvňáčků do základních škol. Pro školní 
rok 2016/2017 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, 
které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2016 a děti s odkladem 
školní docházky. 

Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol 
postupují ředitelé podle stanovených a  na internetových stránkách 
základních škol zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je 
povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu. Na www.praha8.cz – odkaz Školství, 
Školy zřízené MČ, Základní školy, najdete také kontakty na základní 
školy včetně jejich prezentací.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný 
občanský průkaz a rodný list dítěte.  

   ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo 
náměstí 6

Den nanečisto pro budoucí 
prvňáčky: 3. února 2016, 
9:00–11:40 h. s možným pobytem 
v družině do 17 h.
Zápis: 9. a 10. února 2016, 
14–18 h.

   ZŠ a MŠ Petra Strozziho, 
Praha 8, Za Invalidovnou 3

Dny ukázek výuky v bilingvních 
třídách: V 1. třídách: od října do 
zápisu první středu a první pátek 
v měsíci, 8:00–8:45 h.
V 1.A, 2.A, 3.A a 4.A: 8. prosince 
2015, 8:00–8:45 h.
Projekt Předškolák se koná: 
7. prosince 2015, 4. a 11. ledna 
2016, 14:30–15:30 h.
Zápis: 20. a 21. ledna 2016,  
14–17 h.

   Základní škola, Praha 8, 
Palmovka 8

Dny otevřených dveří: 10. prosin-
ce 2015, 8–17 h., 13. ledna 2016, 
8–17 h.
Zápis: 20. a 21. ledna 2016,  
14–18 h.

   Základní škola Bohumila 
Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Den ukázek výuky: 13. ledna 
2016, 8:00–10:45 h.
Konzultace pro rodiče: 13. ledna 
2016, 17 h.
Zápis: 2. a 3. února 2016, 14–18 h.

   ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské 
zahrady 4

Den otevřených dveří: 14. ledna 
2016, 8–16 h.
Zápis pro spádové děti: 27. ledna 
2016, 13–17 h.
Zápis pro ostatní děti: 10. února 
2016, 14–17 h.

   ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, 
Bedřichovská 1

Den otevřených dveří: 6. ledna 
2016, 10–16 h.
Setkání s vedením školy ve 
sborovně: v 10, 13 a 15 h. 
Zápis: 26. ledna 2016, 14–18 h.
Zápis: 27. ledna 2016, 15–17 h.

   Základní škola, Praha 8, 
Burešova 14

Dny otevřených dveří: 18., 
19. a 20. ledna 2016, 8–16 h.
Informační schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků ve sborov-
ně: 20. ledna 2016, v 18 h.
Zápis: 2. a 3. února 2016, 14–18 h.

   Základní škola, Praha 8, 
Žernosecká 3

Den otevřených dveří: 9. prosince 
2015, 15–17 h.
Informace o škole budou 
poskytnuty ve školní jídelně: 
v 15 a v 16 h.
Zápis pro spádové děti: 19. ledna 
2016, 14–17 h.
Zápis pro ostatní děti: 20. ledna 
2016, 14–17 h.

   Základní škola, Praha 8, 
Hovorčovická 11

Den otevřených dveří: 12. ledna 
2016, 8–16 h.
Zápis: 25. a 26. ledna 2016,  
14–18 h.

   Základní škola, Praha 8, 
Na Šutce 28

Den otevřených dveří: V sobotu 
9. ledna 2016, 9–13 h.
Současně 9–15 h. pořádá 
v tělocvičnách SK Kometa 
novoroční turnaj volejbalových 
minipřípravek.
Zápis: 1. února 2016, 14–18 h.
Zápis: 2. února 2016, 14–17 h.

   ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, 
Hlivická 1

Den otevřených dveří: 12. ledna 
2016, 9:00–10:30 h. prohlídka školy, 
návštěva vyučování v 1. třídách, 
10:30 h. dopolední setkání s vedením 
školy, 14:00–16:30 h. prohlídka školy, 
16:30 h. odpolední setkání s vedením 
školy pro další zájemce
Zápis: 2. února 2016, 14–18 h.

   ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1 
Den otevřených dveří – Jarmark: 
3. prosince 2015, 16–18 h.
Okénko do výuky: 11. prosince 
2015, 8–10 h.
Zápis: 4. února 2016, 14–18 h.

   Základní škola Mazurská, 
Praha 8, Svídnická 1a

Den otevřených dveří: 12. ledna 
2016, 14:00–17:30 h.
Zápis: 1. února 2016, 14–18 h.
Zápis: 2. února 2016, 14–17 h.

   Základní škola, Praha 8, 
Glowackého 6

Den otevřených dveří: 25. ledna 
2016, 14–17 h.
Zápis: 2. února 2016,  
13:30–18:00 h.

   Základní škola, Praha 8, 
Libčická 10

Den otevřených dveří: 14. ledna 
2016, 8–12 h. 
Zápis: 2.-3. února 2016, 14–18 h.

Mgr. Petr Svoboda 

vedoucí odboru školství
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Školství a Mládež

   Vánoční trhy mají vždy úspěch. 
Foto: archiv ZŠ Hovorčovická

oznáMení 

Zápis dětí do MŠ Korycanská
Zápis dětí do Mateřské školy Praha 8, 
Korycanská 14, do tříd s integrací dětí 
proběhne 3. února 2016 od 13 do 17 hodin 
v ředitelně mateřské školy. 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a Evidenční list si mohou zákonní 
zástupci dítěte vytisknout z internetových 
stránek mateřské školy www.mskorycanska.
cz od ledna 2016 v kolonce zápis, nebo si je 
osobně v mateřské škole vyzvednout každou 

středu v lednu 2016 od 13 do 17 hodin, kdy 
se koná s paní ředitelkou konzultace k zápisu 
do tříd s integrací dětí a s vydáním přihlášek 
a evidenčních listů.

Den otevřených dveří se z hygienických 
důvodů nekoná.

Mateřská škola přijímá zdravotně 
znevýhodněné děti (s poruchou imunitního 
systému, děti s alergií potravinovou, pylovou, 
s celiakií, s bronchiálním astmatem, děti 

s kožními ekzémy i s jinými zdravotními 
problémy, diabetes atd.). Přednostně přijímá 
děti s trvalým pobytem na území hlavního 
města Prahy. V souladu s ustanovením § 34 
odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte se 
zdravotním postižením rozhodne ředitelka 
mateřské školy na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení, 
popřípadě také registrujícího lékaře.  

Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

zŠ hovorčovická

Advent: Od čokolády po vánoční trhy
Termínem advent je označováno 
období čtyř neděl před vánočními 
svátky a mělo by být dobou zklid-
nění. Přiznejme si však, že tomu 
bývá spíše naopak. Je tedy potěšu-
jící, že žáci ZŠ Hovorčovická svou 
neutuchající energii věnují v tomto 
období aktivitám, které právě s ad-
ventem a Vánoci přímo souvisejí.

Hned na počátku adventu, 
v pondělí 30. listopadu byly na toto 
období krásným dárkem upozorně-
ny děti docházející do školní druži-
ny ZŠ Hovorčovická. Jely se totiž 
podívat do Čokoládovny Rodas 
v Šestajovicích. A došlo i na ochut-
návku – nezbývá než závidět…

A už 4. prosince rozradostní své 
mladší spolužáky dárky žáci a žá-
kyně 9. třídy v převlecích za Miku-
láše, anděla a čerty. Všichni jsou 
potěšeni, a navíc je krásné pozoro-

vat, jak z leckdy lehkovážných je-
dinců vědomí „býti Mikulášem, an-
dělem či čertem“ učiní neobyčejně 
zodpovědné postavy. A to ještě „od-
polední“ ŠD zajde do Čimického 
háje, kde obdaruje místní zvířátka 
zrním, oříšky apod. Hned 7. prosin-
ce pak dojde na pečení vánočního 
cukroví, na I. stupni pod vedením 
paní vychovatelek a na II. stupni 
pak dotyčných pedagogů.

K adventnímu období určitě pat-
ří i vzájemné návštěvy. Ani toto ne-
bylo na ZŠ Hovorčovická pominuto 
– 10. prosince navštíví naši základ-
ní školu děti z MŠ Klíčanská. Vzá-
jemně si s našimi žáky předvedou 
svá vystoupení na vánoční besídky 
a do mateřské školy se pak děti kro-
mě příjemných dojmů vrátí s malý-
mi dárky. Hned 15. prosince dopo-
ledne následuje další návštěva. 

Naši žáci tentokrát zavítají (tak 
jako již mnohokrát) do Domova 
pro seniory v Kobylisích, kde dě-
dečky a babičky potěší sborovým 
zpěvem a na závěr obdarují svými 
výrobky. Je to nepochybně krásný 
příklad setkávání se různých gene-
rací, kdy nejde jen o slova, ale o re-
alitu.

Odpoledne 15. prosince pak 
v 16:30 začne ve vestibulu ZŠ Ho-
vorčovická vystoupení našich škol-
ních sborů – „Putování za koledou 
Moravou, Slezskem a Čechami“. 
Sbor I. stupně vede paní učitelka 
J. Houdová s paní vychovatelkou 
L. Járkovou a se sborem II. stupně 
pracuje paní učitelka J. Stejskalo-
vá. Od 17:00 začínají Vánoční trhy, 
kde žáci z celé školy nabídnou své 
výrobky: vánoční ozdoby, ubrusy 
a tak dále, ale třeba i vánoční peči-

vo a další laskominy, zkrátka – kaž-
dý si přijde na své. A tak bychom 
touto cestou na naše Vánoční trhy 
rádi pozvali nejen rodiče žáků 
ZŠ Hovorčovická, ale také širokou 
veřejnost.

Přejeme hezké a klidné prožití 
vánočních svátků. 

Jan Bočan a Lenka Járková, 

pedagogové ZŠ Hovorčovická

zŠ ústavní

Ústavka se pěkně vybarvila
Proti černému pátku 13. se rozhodla bojovat ZŠ Ústavní v Bohni-
cích. Jak? Přece barvami! V tento Barevný den se žáci i učitelé 
oblékli do losem přidělených barev, a tak se to ve škole hemžilo 
oranžovými třeťáky, modrými deváťáky, žlutými páťáky a růžovými 
druháčky. Málokdo se nechal zahanbit. Za snahu čekalo všechny 
děti od učitelů velké překvapení – ten den dostávali žáci jen 
jedničky!

Tradiční akcí, na kterou jste všichni zváni, jsou Vánoční dílny. 
Setkání se bude konat dne 16. 12. 2015 v budově jídelny ZŠ Ústav-
ní od 15 do 18 hodin. V příjemné předvánoční atmosféře se 
můžete nechat inspirovat výrobou vánočních dekorací a výzdob, 
na chvíli se zastavit a vychutnat si něco dobrého pro duši i pro 
vaše jazýčky!  Michaela Robková

Pozvánka

„Pražské Vánoce“ v Bohnicích
Třetí adventní víkend, v sobotu 12. prosince, rozezní velký sál 
KD Krakov účastníci festivalu adventní a vánoční hudby „Pražské 
Vánoce“. Pod záštitou paní místostarostky Aleny Borhyové se zde 
od 17:00 hod. představí převážně dětské a mládežnické soubory 
z Čech, Jižní Afriky a Ukrajiny. Domácí, osmičkovou kulturní scénu 
zastoupí taneční soubor Valášek.  Vstup je bezplatný.

Základní a mateřská škola Heřmánek 
Rajmonova 4, Praha 8 - Ládví

otevírá ve školním roce 2016/17 nové třídy.
Dny otevřených dveří: 9. 12. 2015, dále 6. a 13. 1. 2016. Součástí bude 
ukázka vyučování matematiky a českého jazyka ve třídách I. stupně 
(nutné přihlášení) a také  odpolední heřmánkový  čaj  s  ředitelkou školy 
a učiteli. Termíny zápisů: 20. a 27. ledna 2016 (nutné přihlášení).

Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz, najdete nás také na facebooku.  
placená inzerce
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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 

prosinec 

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 – fluent students 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

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

   10:00–11:00; 11:00–12:00  Školička 
PC a internetu – mírně pokr. a pokr. 
(vede Ing. M. Vítková), 7. a 21. 12.

   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)

   11:00–11:45  Orientální tanec 
pro seniory – zač. (vede K. Horáková) 

   11:45–12:45  Orientální tanec 
pro seniory – pokr.  
(vede K. Horáková) 

   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)

   11:30–12:20  Esperanto – zač.  
(vede D. Formanová)

   12:45–13:45  Školička PC a interne-
tu – zač. (vede D. Formanová)

   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. úte-
rý 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 JUDr. M. Pudil) 

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

   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 

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

   9:00–12:30  Stolní tenis  
(vede H. Špatenková)

   9:30–11:00  NJ – zač. a mírně pokr. 
(vede E. Šubr)

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

   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)

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

   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 internetu 
– 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)

sPeciální: 
   Pravidelně každý týden, pokud to 
ještě počasí umožní, pořádáme pod 
vedením RNDr. M. Štulce turistické 
výlety přírodními a kulturními 
památkami středních Čech. Aktuální 
informace v kanceláři CAP. 

   Od 1. 12. do 6. 1. si můžete 
prohlédnout betlém z moduritu 
Zdeňka Klímy každý všední den 
v provozní době CAP mimo dobu 
výuky.

   V lednu 2016 opět obnoví výuku AJ 
Pavlína Aksamítová, a to jak pro 
začátečníky, tak pro mírně pokročilé. 
Kurzy se budou konat v pondělí 
odpoledne. Přihlášky a informace 
v kanceláři CAP.

   1. 12. od 13:00  „Zahrada světla“ 
– přednáška z cyklu R. Svobodové

   7. 12. od 14:00  Hudební 
odpoledne s M. Beranovou a kol. 
– v klubovně v přízemí

   7. 12. od 13:00  Papírová krajka  
s D. Zemanovou

   8. 12. od 13:00  Paličkování  
s D. Zemanovou 

   9. 12. od 9:20  Výlet do předvánoč-
ního Mělníka. Sraz v 9.20 hodin na 
nástupišti busu č. 369 „Ládví“. Vede 
Pavlína Aksamítová.

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

   14. 12. od 14:00  „Kde jsme letos 
společně cestovali“ – fotodokumen-
tace z letošních turistických výletů. 
Projekci komentuje RNDr. M. Štulc.

   15. 12. od 10:00  Předvánoční 
setkání – vystoupení Dramaticko-re-
citačního kroužku, tvořivé dílny, 
vánoční čaj a pohoda. Přijďte pobejt!

   15. 12. od 13:00  Korálková dílna 
V. Urbanové „vánoční hvězda“ 
– přihlášení předem nutné

   17. 12. od 14:00  Předvánoční 
beseda s P. J. Brtníkem 

   21. 12. od 14:00  Hudební 
odpoledne s M. Beranovou a kol. – 
v klubovně v přízemí

centruM aktivizačních PrograMů

CAP Burešova

Gerontologické centrum Praha 8 přijme do svého kolektivu

Životopis prosím zašlete na e-mail staniční sestry:  
martina.susova@gerontocentrum.cz 

Případné další informace na tel. 
602 380 072

SANITÁŘE /  
OŠETŘOVATELE 

na HPP  
do směnného  

provozu

FYZIOTERAPEUTA / 
ERGOTERAPEUTA 

na zkrácený pracovní úvazek  
na lůžkové oddělení pro pacienty  

s kognitivní poruchou

KULTURNÍ 
PROGRAM

www.facebook.com/v.kolona

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Divadlo Za plotem, Ústavní 91, Praha 8, otevřeno každý den 13:00 až 20:00, kulturní akce - otevřeno déle
spojení: Bus 177 a 200 z Metro C Kobylisy na zastávku Odra, tel.: 777 913 058, v.kolona@greendoors.cz, www.greendoors.cz

12/2015

NEŘVI MI DO UCHA
A KOPEC ŠIŠEK

Koncert navazuje na tradici trojkon-
certu kapel Jízda na slonovi, Kopec 
šišek a Neřvi mi do ucha.

PROSINCOVÉ BUBNOVÁNÍ  
Relaxační večery s rytmickou im-
provizací pod vedením zkušeného 
multi-instrumentalisty.

19:30

17
/12

18:00

18
/12

19:30

3
/12

19:00

16
/12

KONCERT v V. KOLONĚ Pravidelný čtvrteční koncert v V. 
koloně. 

Kino v V. koloně:
ÚTĚK DO DIVOČINY

Dobrodružný/Drama/Životopisný, 
USA, 2007, režie: Sean Penn Vstupné: 
50,-, pro pacienty PN: zdarma.

hudba/divadlo

19:30

10
/12

19:00

19
/12

Alven + hosté: MOSES A DALŠÍ 
+ vernisáž: VLASTIMIL ŠIMEK

Elektro smyčce přecházející z jemných 
poloh do těch nejtemnějších. S kon-
certem bude spojená vernisáž.

Kino v Divadle za plotem:
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ

Animovaný, Francie, 2014, režie: Al-
exandre Astier, Louis Clichy Vstupné: 
50,-, pro pacienty PN zdarma.
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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 

prosinec 

2015

Pondělí
   8:00–9:00  Přístup na internet 

   8:00–8:50  Trénink paměti  
(vede RNDr. B. Trnková)

   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 interne-
tu (vede J. Kopecký)

   10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská) 

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

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

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

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

   13:30–14:30  Školička PC a interne-
tu – 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 
pro začátečníky (vede O. Měchura)

   9:00–9:50  NJ – opakovací kurz – 
koná se KD Krakov, učebna č. 110 
(vede M. Pudil)

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

   9:45–10:30  Inter – Lingua 
(mezinárodní jazyk – vede 
O. Měchura)

   10:00–12:00  Nordic walking (vede 
S. Činátlová) – sraz na Mazurské před 
centrem CAP

   10:30–14:30  Přístup na internet

   10:00–10:50  AJ – konverzace pro 
pokročilé (vede S. Patejdl) – sudé 
týdny: 8. 12. a 22. 12.

   10:00–10:50  AJ – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) – liché týdny: 
1. 12. a 15. 12.

   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: 1. 12. a 15. 12. 

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

středa
   8:00–9:00  Přístup na internet

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

   9:15–10:15  Cvičení – Taiči – cvičí se 
v KD Krakov (vede M. Nová)

   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: 2. 12. a 16. 12.

   10:00–11:00  Školička PC a interne-
tu pro začátečníky (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 2. 12. a 16. 12.

   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) 

   11:00–11:50  AJ – pro začátečníky 
(vede Mgr. Setváková)

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

   12:00–15:00  Přístup na internet

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

   13:30–15:00  Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – liché týdny: 
2. 12. a 16. 12.

Čtvrtek
   8:00–10:00  Přístup na internet

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

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

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

   10:00–12:00  Kurz pro začínající 
rodopisce (vede O. Pačesová) 

   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)

   12:30–14:30  Přístup na internet

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

   13:45–14:45  Cvičení – Taiči pro 
začátečníky – cvičí se v KD Krakov 
(vede M. Nová)

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: 4. 12. a 18. 12. 

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

   10:00–10:50  Školička PC pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
liché týdny: 4. 12. a 18. 12.

   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 Mgr. Z. Vévoda)

   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. 

   Hledáme dobrovolníky na výuku 
AJ pro začátečníky. 

sPeciální: 
   1. 12. od 10:00  Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede Ing. B. Rošická) 

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

   7. 12. od 13:30  Přednáška – 
Santiago de Compostela –  
cesta na konec světa  
(přednáší V. Kyselová)

   9. 12. od 13:00  Vánoční dílna  
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

   10. 12. od 10:00  Přednáška – 
Kladný přístup k životu (přednáší 
P. Aksamítová)

   14. 12. od 13:30  Kratochvilné 
vystřihovánky s J. Chybovou 
– vánoční motivy 

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

   16. 12. od 12:00  Pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý 
den bude krásný  
(vede L. Francírková)

   17. 12. 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 PrOsinEc 
  1. 12. od 15:00 hod.  
 vyrábíme vánoční dárky 

  3. 12. od 14:00 hod.  
 Nový Zéland – přednáška 
Ing. J. Burdycha z cyklu  
Krásy ostrovů

  8. 12. od 15:00 hod.  
 Hudební odpoledne  
Mgr. Vomáčky   
(Předvánoční rozjímání 
s houslemi pí Perglové)

  10. 12. od 14:00 hod.  
 trénink paměti  
(vede Bc. Novotná)

  15. 12. od 9:00 hod. 
 celodenní vánoční výlet 
pro seniory do Litoměřic

  17. 12. od 15:00 hod. 
 zpíváme vánoční koledy  
(dívčí sbor Dvouleté katolické 
školy v Karlíně)

  22. 12. od 15:00 hod. 
 vánoční posezení a poslech 
Mše Vánoční Jana Jakuba Ryby

  29. 12. – 15:00 hod. 
 silvestrovský „babinec“ 
(posezení a vyprávění u kávy 
a čaje)

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.

vŠeM členůM kluBu PřejeMe krásné a klidné vánoční 
svátky a  těŠíMe se na setkání v dalŠíM roce 2016.
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OSMIČKA pro rodinu

KD Krakov, Těšínská 600,
Praha  8
Z pravidelných akcí bychom
Vám rádi nabídli:

s programem
pro maminky s dětmi

pondělky

MINIŠKOLKA
HERNA
Výtvarné

Krabík Ďáblík Karlík Mapa

prosinec

Taussigova 1, Praha 8
Pravidelnéch akce:
Výtvarné pondělky
Pohybové aktivity

14.12.

Od 18:00 – 20:00, poplatek za
materiál 100,- K , max po et
10 ú astnic, rezervujte si místo
do 30.11. na tel.:
nebo osobn v klubu
15.12.

od 9:00 – 17:00, ochutnáme
p inesené cukroví a vym níme
si zajímavé recepty

T ř

Př

vo ení pouze
pro maminky

edváno ní posezení
u strome ku

.

ě

ř ě

č č
č

281 863 104

č
č

DDM hl. m. Prahy,
Karlínské nám. 7/316, Praha 8
Výtvarná dílnička s tetou Katkou
Přijďte si zacvičit s tetou Ájou

Sokolovská 121, Praha 8
Výtvarná dílna s Míšou
Oblíbené extračtvrtky

DDM hl. m. Prahy

4.12.
od 9:00 – 10:00, rezervujte na

od 15:15 – 16:45

Mikulá ská nadílka

V
V
V ů

š

áno ní svícen
áno ní ozdoby
ýroba dáre k

7.12.
14.12.
21.12.

č
č

č

rckrabík@seznam.cz
Tvo ení s mámou nebo bez níř

O našich ých ách se více dozvíte na www.osmickaprorodinu.czpravideln aktivit

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Mapa
Klub

17.12.

odpolední posezení, kde bude
možné zazpívat si koledy
s hudebníky z České filharmonie,
vyrobit drobné dárečky anebo
si jen vychutnat předvánoční
atmosféru. Začátek programu
je přibližně v 15:00.
23.12.

zpívání koled, ochutnávka
cukroví, předání si drobných
dárečků. Více o pravidelném
programu na našich webových
stránkách.

Vánoční posezení
s Českou filharmonií

Generálka na Ježíška
aneb Štědrý večer nanečisto

program dětských klubů

7.12.
divadelní spole nosti MIM o.s.,
od 10 12 . Mikulášská
nadílka s p ekvapením. ezervace
nutná

za átku listopadu platba
v hotovosti na balí ek v cen
130 v Klubíku.
18.12.

11.1.2016
od 10 12

v sále Karlínského Spektra, d ti
rodi e eká iskotéka a sladká

odm na

Mikulášské p edstavení

áno ní posezení
s maminkami

Rej masek

ř

V

č

č
č

č

č č

:00 :00

:00 :00

–
ř R

na
Od

ě
K

–
ě

I d
ě .

č

karlík@detskekluby.cz.

P ipravujeme:ř

V Kaizlových sadech  
rozchodili civilky 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., uspořádal ve 
středu 21. října 2015 v Kaizlových sadech akci s názvem Rozchodíme 
civilky v Praze. Součástí akce byla propagace projektu Rozchodíme 
civilky, prezentace a výuka správné techniky chůze Nordic walking. 
Účastníci si mohli zapůjčit hole a zapojit se do společného pochodu 
parkem. Do pochodu se zapojilo více než 40 osob s civilizačním 
onemocněním a seniorů, společně jsme nachodili 32 km, každý 
z účastníků podle svých možností.  Text a foto: Marie Říhová

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče vás zve na

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V MUZEU
Přijďte se naučit plést z pedigu a odneste si domů vánoční 

zvoneček, andělíčka z ovčího rouna či košíček pro potěšení.

Nutná rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz nebo tel.: 222 805 112.  
Akce a vstup do muzea na výstavy jsou zdarma. Více na www.praha8.cz.

Kdy:  sobota 19.12. 2015 
 9:00–15:00 hod.
Kde:  Muzeum hl. města Prahy  
 Na Poříčí 52/1554, Praha 8

pro seniory

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8

SETKÁNÍ TŘETÍHO VĚKU

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

NO CČSH Karlín a Dialog na cestě ve spolupráci
s Městskou částí Praha 8 pořádá oblíbený přednáškový cyklus

Vánoční zvěst s poezií a hudbou

úterý 15.12. 2015 v 15:00 hod.
Vítkova 13, zasedací místnost NO CČSH, Praha 8
www.praha8.cz www.husiti.cz www.dialognaceste.cz

V adventním odpoledni Vám básnířky a básníci nabídnou svou
adventní a vánoční poezii. V útulném karlínském prostředí Vás bude
očekávat hudební překvapení a malé pohoštění. Potěšíte nás, když

se na něm budete i Vy podílet drobnou ochutnávkou vlastního
vánočního cukroví. Program bude tentokrát delší, a po jeho

skončení ještě chvíli posedíme a vychutnáme si sváteční chvíle.
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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 Prosinec
  8. 12. úterý 13:00–16:00 hod. 
 VÝTVARNÁ DÍLNA – SEMÍNKOVÉ 
VONIČKY, SKLÁDANÉ KOULE. 
V gerontologickém centru. Pomůcky: 
různá semínka a koření. Pod vedením 
Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč.

  15. 12. úterý od 13.00 hod. 
 CVIČENÍ PAMĚTI. V Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

  17. 12. čtvrtek od 13.00 
 PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
S KOUZELNÍKEM. V Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

 BOWLING  pondělky: 7. 12., 14. 12. 
 Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 14.50 
hod. před hernou (spojení: autobus č. 162 
a 169, st. Osická. Od zast. metra Kobylisy 
nebo Vozovna Kobylisy).  
Pod vedením Věry Dvořákové

 NORDIC WALKING  
 středy: 2. 12., 9. 12., 16. 12.  
 VYCHÁZKA S HOLEMI – hole vlastní 
nebo můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.00 hod. 
v Gerontologickém centru.  
Vede Iva Hubená

 PÉTANQUE  
 všední dny: 8.00–19.00,  
víkendy: 11.00–19.00 hod.  
 PÉTANQUOVÉ HŘIŠTĚ  přijďte si zahrát 
do zahrady Gerontologického centra, 
kde je vám k dispozici hřiště o rozměrech 
13 x 3 m. Zdarma vám půjčíme 
pétanquové koule.

   Konverzační kurzy anglického  
jazyka od září 2015.  
 Lektorka: Ing. Dana Zemanová  
 2 skupiny: 1. pondělí 9.25–10.55 
od 11. ledna do 30. května 2016,  
2. úterý 9.25–10.55 od 12. ledna 
do 24. května 2016.  
Cena celého kurzu je 900 Kč. 
Není vhodné pro úplné začátečníky,  
kurz je spíše konverzační. Přihlášky a bližší 
informace na recepci Gerocentra nebo 
u Pavla Hocha, Šimůnkova 1600, Praha 8, 
tel. 286 883 676, e-mail:  
gema@gerontocentrum.cz

  12. 1. úterý od 13.00  
 VÝTVARNÁ DÍLNA – TENERIFA 
 Pomůcky: bavlnky, jehly nůžky. 
V Gerontologickém centru.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE  
PROŽITÉ V POHODĚ PŘEJE GEMA

inforMace úřadu Práce čr 

Jak s příspěvkem na 
mobilitu po 31. 12. 2015
Úřad práce upozorňuje, že k  datu 31. 12. 
2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu:

1. osobám, kterým byl přiznán příspěvek na 
mobilitu v letech 2012 a 2013 na základě pře-
chodných ustanovení § 38 odst. 8 zákona 
č. 329/2011 Sb., tedy na základě držitelství 
průkazu mimořádných výhod typu ZTP  ZTP/P;

2. osobám, kterým byl přiznán příspěvek na 
mobilitu v letech 2012 a 2013 ve standardním 
správním řízení, jehož součástí bylo posouzení 
zdravotního stavu, dle legislativy účinné do 
31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 
Sb.).

O končícím nároku na příspěvek na mobilitu 
budou dotčení klienti informováni prostřednic-
tvím informačního dopisu zaslaného obyčej-
nou poštou. Součástí dopisu bude i žádost o pří-
spěvek na mobilitu na další období. 

Pozor! Novou žádost je nutné podat až po 
1. 1. 2016 a nejpozději 31. 1. 2016, jinak ne-
vznikne nárok na příspěvek hned od ledna 
2016. Žádost nelze podat před 1. 1. 2016 – tak-

to podaná žádost by musela být zamítnuta 
(v prosinci 2015 těmto klientům stále trvá již 
dříve přiznaný nárok). Vyplněnou a podepsa-
nou žádost lze podat osobně nebo zaslat pro-
střednictvím České pošty. 

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba 
starší 1 roku, která má nárok na průkaz ZTP 
a ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účin-
ných od 1. 1. 2014 a opakovaně se v kalendář-
ním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopra-
vována.

Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žá-
dost o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale ří-
zení o přiznání příspěvku bylo dokončeno až 
v roce 2014 (podle čl. IV bodu 3. zákona 
č. 313/2013 Sb.). Uvedení klienti nemusí podá-
vat žádost o příspěvek na mobilitu, neboť je ÚP 
ČR povinen zahájit před 31. 12. 2015 správní ří-
zení z moci úřední. ÚP ČR proto těmto klientům 
zašle v prosinci 2015 oznámení o zahájení 
správního řízení o přiznání této dávky.  

Ladislav Hazuka

konference

Dyskorunka ve Spektru Karlín 
Již pošestnácté se 26. listopadu 2015 konala odborná konference a výstava Dyskorunka, 
z toho potřetí na území městské části Praha 8 a zároveň pod její záštitou. Pořadatelem akce 
v karlínském Spektru bylo DYS-centrum Praha, o. s.

Letošní ročník, který slavnostně zahájila místostarostka Prahy 8 Alena Borhyová, 
navštívilo několik set účastníků. Poprvé se představili nejen čeští odborníci, ale také 
specialisté z Velké Británie, Lotyšska, Bulharska, Turecka a Slovenska. Dyskorunka 2015 
se tak stala evropskou událostí. Více informací naleznete na www.dyscentrum.org/
dyskorunka.

Dyskorunka je odborná konference pro učitele, speciální pedagogy, psychology, 
i všechny další odborníky, kterým není cizí pomoc žákům s dyslexií a podobnými školními 
trably. Dyskorunka je také výstava pro širokou veřejnost, která každoročně nabízí didaktické 
pomůcky, knihy, psací potřeby, PC programy, hry, jež rozvíjejí logické myšlení, i další 
produkty, které mohou dětem a dospívajícím s výukovými obtížemi pomoci. Výstavu 
navštěvují nejen odborníci, ale také rodiče, prarodiče či běžní kolemjdoucí.  Lenka Krejčová

výstava

Bílá něžná krása v CAP Burešova
V listopadu se v Centru aktivizačních programů 
Burešova uskutečnila vernisáž výstavy sbírky kra-
jek paní Heleny Bucharové s názvem „Bílá něžná 
krása“. Výstava seznámila návštěvníky s úctyhod-
ným množstvím dekoračních deček, ubrusů, lí-
mečků, rukaviček a kapesníčků provedených 
technikou vyšívání, háčkování, paličkování, síťo-
vání, k vidění byl i Richelieu a krajka Makramé. 

Uchování ukázek, mnohých více než sto let sta-
rých svědčí o lásce a trpělivosti, s nimiž se autor-
ka o svoji sbírku stará. Z historického hlediska se 
stala výstava dokladem uměleckého citu, řemesl-
né zručnosti a preciznosti našich prababiček, ba-
biček, tetiček a maminek i ukázkou bohaté tradi-
ce krajkářství v naší vlasti.    

Petra Holá
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vánoce

fod klokánek Praha 8

Krásné svátky si zaslouží i děti bez rodiny
Rozsvícený vánoční stromek, roz-
zářené dětské oči, radost a spoko-
jenost celé rodiny. Bohužel ne 
všechny děti mají štěstí, aby proži-
ly vánoční přípravy i těšení ve spo-
lečnosti svých nejbližších. Fond 
ohrožených dětí ZDVOP Klokánek 
pomáhá dětem, které se dostanou 
do jeho péče i v tomto období. 
Jak? O tom jsme si povídali s Mar-
garetou Johnovou, vedoucí Klo-
kánku v Praze 8.

 Adventní období pro vás zača-
lo vlastně už 26. listopadu Dnem 
otevřených dveří při příležitos-
ti 15 let od založení Klokánku 
Praha 8.  
„Dá se to tak říci. Náš Klokánek je 
nejstarší v Praze a spolu se žatec-
kým Klokánkem patří k nejdéle 
fungujícím Klokánkům v České re-
publice. Kromě vítání adventu jsme 
setkáním chtěli poděkovat také ve-
řejnosti a všem sponzorům, kteří 
nás podporují a bez kterých by pro-
voz Klokánků nebyl možný. Třeba 
pohoštění pro nás zdarma připravi-
li naši dlouholetí sponzoři, firmy 
Ovocný světozor a Prague Cate-
ring. A protože to bylo těsně před 
začátkem adventu, návštěvníci si 
mohli koupit v rámci prodejní vý-
stavy vánočně laděné výrobky na-
šich dětí. Zároveň nám jako dobro-
volné „vstupné“ nosili krmivo pro 
pejsky a kočičky, které potom naše 
děti předaly do útulků pro opuště-

ná zvířata. Klokánky dlouhodobě 
fungují díky pomoci veřejnosti, a tu 
pozitivní energii jsme chtěli něja-
kým způsobem předat dál.“

   Jak s dětmi prožíváte advent?
„Pro naše děti je toto období nároč-
né, protože si právě v tomto období 
více než jindy v roce uvědomují, že 
jsou na světě samy nebo jejich rodi-
ny nefungují tak, jak by měly. Proto 
se jim v Klokánku snažíme maxi-
málně nahradit chybějící domácí 
atmosféru, přestože rodinu úplně 
nahradit nemůžeme. Pečeme cuk-
roví, zdobíme perníčky, zpíváme 
koledy… Máme spoustu pozvání 
na různé vánoční akce od našich 
podporovatelů, za což jim moc dě-
kujeme. Třeba Rodinné centrem 
Krabík v Krakově připravuje Strom 
splněných přání pro naše děti. Děti 
nakreslily svá přání, a ta jsme už 
odeslali Ježíškovi…

  Jsou vánoční přání vašich dětí 
v něčem specifická?
„Většinou ne. Naše děti se dívají sa-
mozřejmě jako jiné děti na televizi 
a pohybují se v kolektivu dětí z fun-
gujících rodin, takže se v jejich přá-
ních projevuje jak vliv reklamy 
a vrstevníků, tak i osobnost dítěte 
a okolnosti jeho umístění do Klo-
kánku. Hodně dětí je smutných 
a utlumených, kolikrát ani neví, co 
by si měly přát. Nebo si přejí být 
s maminkou, být doma, ačkoliv ně-

které naše děti o domov a své blíz-
ké nenávratně přišly.“

  Jak toto přání řešíte?
„Mluvíme s dětmi a vysvětlujeme 
jim, že některá přání ani Ježíšek 
nemůže splnit.  S dětmi intenzivně 
pracují zaměstnanci Klokánku, so-
ciální pracovník, psycholog, tera-
peut, pečující tety… Zvláště pro 
mladší děti je důležitý fyzický kon-
takt, chtějí mít někoho blízkého, 
kdo je obejme, vyslechne si jejich 
trápení, bude s nimi v radosti 
i v pláči… Od toho jsme tu my. Bo-
hužel někdy se stane, že vlastní ro-
diče slíbí dítěti, že si ho vezmou 
alespoň na svátky někam k příbuz-
ným, pak ale slib nedodrží a nedo-
razí, ačkoliv dítě na ně čeká... Pro-
to pro děti, které u nás na Vánoce 
zůstanou (každý rok je počet jiný, 
někdy jich je pět šest, jindy naopak 
téměř všechny), chystáme vánoční 
stromeček i s dárky od Ježíška 
a slavnostní štědrovečerní večeři. 
Někdy si také naše ‚tety‘, pokud jim 
to podmínky umožňují, vezmou 
děti na svátky k sobě domů.“

 Může v tom být nápomocna 
veřejnost? 
„Že by si někdo vzal dítě z Klokán-
ku na svátky domů? To bohužel ne-
jde, protože propustku mimo zaří-
zení musí vždy schvalovat Orgán 
sociálně právní ochrany dětí a ža-
datel z řad veřejnosti musí být pro-

věřený. A navíc může být pro dítě 
navrácení z fungující rodiny obtíž-
né. Zvláště ty menší děti nepocho-
pí, proč je najednou vracíte zpět, 
protože přání našich dětí se často 
upínají k nalezení nového domova 
a nové rodiny. A i dospělý, který by 
si chtěl dítě jen na svátky ‚půjčit‘, by 
byl pak asi nešťastný, že dítě vrací, 
a způsobuje mu tak bolest. Veřej-
nost může určitě ale pomoci tím, že 
přinese před Vánocemi cukroví, vá-
nočku, prskavky... Od tohoto roku 
máme také vlastní účet, na který je 
možné zasílat finanční dary určené 
přímo pro náš Klokánek - 
217192621/0300. Budeme vděční 
i za sebemenší příspěvek.“  

Vladimír Slabý

KULTURNÍ DŮM KRAKOV 
vás zve na

 
dne 6. prosince 
od 15.00 – 18.00 hod.

Zábavný program pro děti / Soutěže a hry 
Dětská diskotéka / Mikulášova družina s dárečky

Vstupné zdarma

Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Mikulášskou
nadílku

OSMIČKA
pro rodinu

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

  Zábavný program pro děti
  Soutěže a hry
  Dětská diskotéka
  Mikulášova družina s dárečky
  Vstupné zdarma

Mikulášská 
nadílka MN

Burešova (Binarova) 1661⁄2
Praha 8MN

KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ vás zve na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU dne 

4. prosince od 16.00 do 19.00

OSMIČKA
pro rodinu

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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vánoce

Páter Miroslav cúth:

Vánoce jsou o umění 
dát i přijmout lásku
Páter Miroslav Cúth, farář kostela 
sv. Cyrila a Metoděje, žije v Karlíně již 
20 let. Jednašedesátiletý rodák 
z Karlových Varů, který začal chodit 
do školy na Slovensku a pubertu krotil 
na jižní Moravě, jezdí s chutí na 
elektrické koloběžce a každé jaro žehná 
harleyářům a jejich nablýskaným 
motorkám. Koncem října požehnal 
i znovuotevřenému Karlínskému 
náměstí, na kterém vzápětí znovu 
vypukly i tradiční trhy a na kterém od 
3. prosince září i tradiční vánoční strom.

  Jak vy jako kněz vnímáte součas-
né oslavy Vánoc? Jsou ještě rodinnými 
svátky, anebo spíš oslavou konzumu?
„Vždy je to o lidech. Ježíš přece vyhnal pe-
nězoměnce z chrámu, a stále se najdou 
lidé, kteří jsou schopni kšeftovat kdykoliv, kde-
koliv, s čímkoliv a s kýmkoliv. A je jen na nás, jest-
li se tím pokušením necháme ovlivnit a pohltit. 
Bohužel lidé si nechávají právě takovými lidmi 
ukrást Vánoce. Vánoce jsou přece o radosti, 
a když nakoupím dárky na úvěr, pak budu zbytek 
roku naštvaný, že nějaké Vánoce byly.“

  Takže jsme si nechali Vánoce zkazit?
„Ano. Bojíme se jich, místo abychom se na ně tě-
šili. Říkáme: Za chvíli jsou Vánoce, ó jaká hrů-
za!, a sami sebe zbytečně mučíme s přípravami 
nebo s cenou dárků.“

  Shánění dárků je tedy zbytečné? 
„Ne, ale není třeba se tím zbytečně stresovat. 
Mnohem horší ovšem je, když se dárek hodnotí 
penězi. Dárek se přece měří láskou, s jakou jsme 
ho vybírali nebo vyráběli! Přece dětem, které ješ-
tě nemají vlastní peníze, pomáháme vyrábět dár-
ky, aby měly radost z tvoření a aby měly radost 
z toho, jakou radost mají maminka nebo tatínek 
z jejich dárku.“

 A co slavnostní večeře? Hospodyňky přece 
musí napéct cukroví…
„A musí to být deset druhů? Nejde o to, nepři-
pravovat vůbec nic, ale nepřehánět to. Aby to 
pořád pro mě bylo krásné a klidné období. Ale to 
je v dnešní době hrozně těžké.“

  Jak z toho ven? Jde to vůbec?
„Je to obtížné. Je třeba dešifrovat poselství, ať už 

vám ho přináší kdokoliv. Nepodléhat tlaku in-
zerce, tlaku prodejců – teď hned to musíte kou-
pit!, a raději se rozhodnout v klidu a s rozmys-
lem. A nestydět se s někým poradit, aby slyšel: 
Prosím tě, neblbni! I v tomto případě platí biblic-
ké běda člověku samotnému.“

 Mají vůbec smysl předsevzetí, která si 
lidi v tomto období dávají, když je vzápětí 
poruší?
„Samozřejmě. Jde o mnohem obecnější a hlubší 
záležitost. Vánoce by měly být svátky klidu, po-
koje a odpuštění. Buďte proto alespoň během 
svátků dobří. Nevadí, že to nedodržíte, ale už 
jen skutečnost, že jste se o to pokusili, znamená, 
že jste si to uvědomili. A když jste to dokázali 
alespoň chvíli, určitě jste schopni to dokázat del-
ší dobu.“

  Jaké jste měl Vánoce jako dítě?
„Hezké, byť ne bohaté. Vždy byly spojené s kos-
telem, se mší, ministroval jsem. Doma jsme je ni-
jak přehnaně nepřipravovali, o to víc jsme se ale 
těšili. Měli jsme stromeček, který jsem s bratrem 
zdobil, na něm bonbóny, které jsme samozřejmě 
tajně ujídali, a zpět věšeli jen prázdný staniol… 
Když někdo vystál frontu, měli jsme i pome-
ranč… Rodiče byli ze Slovenska, ale většinu spo-
lečného života jsme prožili na jižní Moravě , tak-
že jsme slavnostní štědrovečerní večeři měli 
trochu namixovanou – mívali jsme kapustovou 
polévku, nudle s mákem a místo kapra sardinky. 
Mně strašně chutnaly a dodnes chutnají.“

 A jak slavíte teď?
„Skoro stejně. Jen na stole je už normální ryba. 
A stejně jako kdysi, i dnes je pro mě nejdůležitěj-
ší mše, bez ní si Vánoce neumím představit. Ro-
diče mi zemřeli ještě před kněžským svěcením, 
bratr žije v Neratovicích, takže štědrovečerní ve-
čeři v rodinném kruhu jako dospělý neznám. Ale 

již od doby, kdy jsem jako kaplan začí-
nal v Mariánských Lázních, mám veče-
ři na faře – a vždycky s lidmi.“

 Je rozdíl mezi Vánoci kněze a Vá-
noci obyčejného člověka?
„Trošku se přece jen liší, kněží mají víc 
bohoslužeb. Za noc třeba tři. Takže se 
může stát, že kněz nemá štědrovečerní 
večeři. Otázka je proč – často ji nemá 
proto, že se ani nenechá někam pozvat, 
že je trošku zbytečně hrdinou. Já mám 
nyní na Štědrý den mše ve čtyři a o půl-
noci. Ale míval jsem je ve čtyři, v osm, 
v deset a o půlnoci. To už byl pořádný 
zápřah. Přesto jsem si čas na slavnostní 
večeři vždycky našel.“

 Jak byste jedním slovem charakterizoval 
podstatu Vánoc?
„Láska. Na Vánoce by se měla v každém z nás na-
rodit láska, a to ten malý Ježíšek symbolizuje. Je to 
o umění dát i přijmout lásku. Bůh dal lidem dar 
největší, svého syna. On se nám mohl zjevit v jaké-
koliv podobě, ale zvolil záměrně malé dítě, a dává 
nám tím najevo, že se ho nemusíme bát. Malé dítě 
vzbuzuje v lidech lásku. A bez lásky z lidí vyrostou 
pyšné, cynické a arogantní bytosti, které si myslí, 
že nikoho nepotřebují. Ale celý vesmírný princip 
je o tom, že vše souvisí se vším, že potřebujeme 
jeden druhého, a sám nejsi nic. Jako u tří muške-
týrů – jeden za všechny, všichni za jednoho.“

  Co byste popřál čtenářům Osmičky nejen 
do nadcházejícího svátečního období, ale 
i do roku 2016?
„To je jednoduché. Aby si nenechali Vánoce 
ukrást, jak jsme o tom mluvili. Aby si uvědomili, 
že pěkné Vánoce nebudou samy od sebe. Aby ne-
byli líní pro to něco udělat, ale přitom se jimi ne-
stresovali. A že Vánoce nejsou o tom, za kolik na-
koupím dárky, ale kolik lidí stihnu potěšit 
dobrým slovem. A aby i v příštím roce měli víru, 
že za každých okolností můžeme být dobří, a tu-
díž šťastní. Protože to, jací budeme, záleží jen na 
nás, a ne na vnějších okolnostech, na které se 
tak rádi a pohodlně vymlouváme.“

Děkuji za rozhovor a přeji krásné a hlavně 
klidné sváteční dny.  Vladimír Slabý

Celý rozhovor najdete na www.praha8.cz.
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BezPečnost

Pozor na Předvánoční kriMinalitu!

Nekalé živly těží z lehkomyslnosti
Prosinec je každý rok v policejních statistikách 
zapsán jako měsíc se zvýšeným počtem útoků 
zlodějů na majetek nakupujících. 

Naše hlavní město v tomto období 
láká tisíce pražanů, mimopražských 
i zahraničních návštěvníků na před-
vánoční nákupy, neopakovatelné zá-
žitky, doprovodný program a atmo-
sféru vánočně vyzdobené metropole. 
Praha v předvánočním období půso-
bí jako velký magnet, který přitahu-
je také všechny „nekalé“ živly a pře-
devším zloděje z širokého okolí. 

Policie ČR na toto období v Praze 
připravuje bezpečnostní opatření, 
při kterých bude posílen výkon 
hlídkové služby na rizikových mís-
tech, v terénu bude také více poli-
cistů v civilu a kriminalistů. I přes 
zvýšené nasazení sil a prostředků je 
však nutné, aby se každý v tomto 
období choval obezřetně, dodržo-
val zásady osobní bezpečnosti a ne-
dával zbytečně zlodějům příležitost 
k okradení. Zde je tedy pár praktic-
kých rad, které vás mohou ochránit 
před zbytečnými komplikacemi. 

Riziková místa, kde je nutné 
dbát zvýšené opatrnosti:
•	 vánoční trhy a tržiště,
•	 přeplněné zastávky MHD a ná-

stupiště metra, 
•	 dopravní uzly v centrální části 

Prahy,
•	 místa s velkým pohybem osob 

a především turistů,
•	 velká nákupní centra a přilehlá 

nadzemní či podzemní parkoviště,
•	 restaurace a provozovny rychlé-

ho občerstvení. 
Ke krádežím může bohužel dojít 
i jinde. Následující praktické rady 
a doporučení proto dodržujte ne-
jen na výše uvedených exponova-
ných místech:
•	 Mějte své cenné věci stále po 

ruce i pod dohledem. 
•	 Svá zavazadla také nikdy neod-

kládejte do nákupních vozíků, 
toto je jeden z nejčastějších způ-
sobů okradení zákazníka v ob-
chodních centrech (obratnému 
zloději stačí okamžik, kdy se na-

příklad otočíte směrem k regálu 
se zbožím a vybíráte ten správný 
výrobek. Podle statistik hrozí 
největší riziko v oddělení – ovo-
ce, zelenina a pečivo).

•	 Situace při ukládání nákupu do 
zavazadlového prostoru vozidla 
je také často zneužívána zloději. 
Pokud to jde, odemkněte pouze 
zavazadlový prostor, a pokud ne, 
neodkládejte si během ukládání 
nákupu svá zavazadla a kabelky 
do vnitřku vozidla (nakupující 
často ani nepostřehnou, že jim 
někdo otevřel dveře vozidla 
a odchází s jejich věcmi),

•	 Návštěva občerstvení či restaura-
ce po úspěšném nákupu je často 
zpestřením spojeným s tímto ob-
dobím. Zde buďte velmi opatrní 
při odkládání bund a kabelek na 
opěradla židlí. Krádež peněžen-
ky z kabelky či bundy, nebo rov-
nou celé kabelky, může zkazit 
náladu z celého nákupu.

Na závěr pár případů 
z předvánočního období 
minulých let:
Pražské vánoční trhy do naší met-
ropole přilákaly malý zájezd star-
ších obyvatel, kteří přijeli z městeč-
ka téměř z druhého konce naší 
republiky. Jedna členka této výpra-
vy hojně nakupovala na vánočním 
tržišti v centru Prahy. Zakoupené 

dárky pro členy své rodiny si uklá-
dala do velké tašky, kterou měla na 
rameni. Od stánku s dárky se ještě 
prodrala k stánku s oblíbeným sva-
řeným vínem, když chtěla z tašky 
vytáhnout peněženku, zjistila, že 
pouhé tři metry cesty v tlačenici vy-
užil neznámý zloděj. Ten jí roze-
pnul zip u tašky a odcizil peněžen-
ku s doklady a vyšší částkou peněz, 
která ležela v tašce navrchu.

Na Štědrý den časově vytížený 
živnostník uzavřel svůj obchod, trž-
bu si uložil do igelitové tašky a ve 
spěchu dorazil na parkoviště ob-
chodního centra. Po zaparkování 
otevřel dveře zavazadlového pro-
storu a odložil sem zmíněnou tašku 
a dále tašku s notebookem. Vozidlo 
uzamkl a krátce před zavírací do-
bou vběhl do prodejny nakoupit vá-
noční dárky. Zhruba po hodině se 
k vozidlu vrátil, nasedl a odjel 
domů. Před domem otevřel zavaza-
dlový prostor a zjistil, že je zde po-
škozený zámek a zavazadlový pro-
stor je zcela prázdný. 

Naštěstí chodí po pražských uli-
cích pořád ještě většinou slušní 
lidé, kteří vám omylem ztracenou 
peněženku spíše podají zpět. A da-
rebákům nedejme šanci, aby nám 
zkazili radost z vánočních svátků. 

por. Bc. Ladislav Beránek

por. Bc. Jan Holub

Oddělení tisku a prevence  

Správy PČR hl. m. Prahy

Další informace včetně 
konkrétních příkladů krádeží 
najdete na www.praha8.cz 
v sekci bezpečnost. 

z černé kroniky

Noční vandal
První listopadový den pro-
jížděla hlídka v brzkých ran-
ních hodinách ulicí Per-
nerova v Praze 8. Spatřila 
mladého muže odhazujícího 
láhev na skleněné obložení, 
které tím značně poškodil. 

Strážníci muže zpacifiko-
vali a zjistili, že dotyčný je 
americké národnosti a pod 
silným vlivem alkoholu. Hlíd-
ka muže předala Policii ČR 
k dalšímu řešení. 

Agresivní muž
Začátkem listopadu prová-
děla městská policie v do-
poledních hodinách kontro-
lu podezřelých osob v okolí 
metra Kobylisy, ulice Klapko-
va, Praha 8. V rámci kontroly 
byl zjištěn muž 
popíjející li-
hovinu 
na místě, 
kde pla-
tí zákaz 
konzu-
mace alko-
holu. 

Po prokázání jeho totož-
nosti bylo zjištěno, že do-
tyčný je častým hostem 
zdejšího místa, kde konzu-
muje alkohol ve značné míře 
a často napadá kohokoliv, 
kdo mu v jeho počínání brá-
ní. Jedná se o agresivní oso-
bu, která byla předána pří-
slušnému orgánu k dalšímu 
projednání. 

Hustý dým
Koncem měsíce října dostala 
hlídka městské policie v do-
poledních hodinách ozná-
mení občanů o hustém kouři 
vycházejícím z komína v oko-
lí Obchodního centra Dra-
háň. Kouř se valil na zastáv-
ku MHD i na panelový dům 
v ulici Mlazická a vzduch 
v okolí tohoto domu byl ne-
dýchatelný. 

Již v minulosti byl o tomto 
sepsán záznam a odeslán na 
odbor životního prostředí, 
na ÚMČ Prahy 8. Jelikož se 
jedná o podezření z přestup-
ku na úseku ochrany život-
ního prostředí, byl tento po-
znatek znovu předán odboru 
životního prostředí. 
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BeachkluB ládví

Největší kryté pískoviště 
v Praze patří dětem
Beachklub Ládví slavnostně zpří-
stupnil největší kryté pískoviště 
v Praze a vykouzlil pro naše nej-
menší možnost, kde se mohou pa-
rádně vyřádit. Pískoviště bude zpří-
stupněno všem návštěvníkům 
každé úterý a čtvrtek od 09:00 do 
12:00 až do konce března!

Hned zkraje v listopadu na něm 
proběhly dvě akce. Druhý listopa-
dový den připravil Beachklub Lá-
dví pro děti speciální halloween-
ský trénink v maskách! Na šest 
desítek dětí se kromě již tradiční-
ho řádění v písku těšilo ze zábav-
ného doprovodného programu, 
třeba i z lekce tance s profesionál-
ní taneční instruktorkou! Děti 
s nejnápaditějšími halloweenský-
mi maskami si pak odnesly hod-

notné ceny od partnerů areálu 
Aquacentra Šutky a Decathlonu.

Tradiční akce Na pláž, kterou 
beachvolejbalový areál pořádá ve 
spolupráci s městskou částí Praha 
8, proběhla 10. listpadu ve zname-
ní skákacích atrakcí, výtvarných 
dílniček, her, pohybových a míčo-

vých tréninků a soutěží s dětskými 
kluby Karlík, Krabík a Ďáblík, to 
vše pod patronací organizace Os-
mička pro rodinu. „Celou akci jsme 
si všichni náramně užili,“ potvrdila 
paní Alena Borhyová, místostarost-
ka městské části Praha 8. 

(mat)

   V areálu 
Beachklubu 
Ládví je 
největší kryté 
pískoviště 
v Praze.  
Foto:  
Vladimír Slabý

softBal

Praha 8 přivítá 
MS mužů
Ještě nikdy se Mistrovství 
světa v softbalu mužů 
nekonalo v Evropě. Poprvé se 
tak stane v červnu 2019 a díky 
obrovskému diplomatickému 
úspěchu České softballové 
asociace bude světový 
šampionát hostit Česká 
republika! 

A za jednoho ze dvou 
spolupořadatelů byli vybráni 
bohničtí Joudrs. 

„Náš klub je poctěn důvěrou 
a rádi nejprestižnější světový 
turnaj uspořádáme, a završíme 
tak svou dlouholetou snahu 
získávat pro Prahu 8 nejdůleži-
tější turnaje.  Světový šampio-
nát bude vyvrcholením našich 
snah a věříme, že to ocení jak 
sportovní fanoušci, tak 
i ostatní veřejnost Osmičky,“ 
říká k nespornému diplomatic-
kému úspěchu našich 
softbalistů Tomáš Kusý, 
předseda Joudrs.  (pp)

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Vaši ú ast si rezervujte do 10.12.
u pana Baudyše na tel.: 732 203 402
nebo robin.baudys@tseso.cz

č

VÁNOČNÍ TURNAJ
Ů Ř ŘSENIOR V TENISOVÉ ČTY H E

o pohár místostarostky M Prahy 8
Alen Borhyové

Č
y

12. prosince 2015
od 10:00 (prezentace od 9:30)

Tenisový klub ESO
(Ládví, Chaba ovická 4)
– nafukovací hala

ř

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové
pé e a TC ESO vás zvou nač

judo

Úspěch na Mistrovství 
ČR v katách
Judo club Raion-ryu v čele s Fili-
pem Rubínkem ve spolupráci s Ju-
do-klub Sokol Karlín s Štěpánem 
Bencou, získali na letošním mist-
rovství ČR Judo v katách tři bron-
zové medaile v jednotlivých disci-
plínách. Na počty jednotlivců je to 
6x bronz, protože disciplíny jsou 
cvičeny ve dvojicích.

Mistrovství se konalo v Praze ve 
Vršovicích. Celkem se soutěže zú-
častnilo kolem 20 závodníků z ce-
lého Česka. Za Judo club Raion-
-ryu tři závodníci: Filip Rubínek, 
Marek Lanč a Vladimír Novotný. 
Za Judo klub Sokol Karlín se zú-
častnil Štěpán Benca. 

Soutěžilo se v Judo katách ve 
dvojicích, kdy jsou sestavy předem 
dané, je stanovený útok a obrana. 
Cílem soutěžících je vyzdvih- 
nout principy juda, ukázat ladnost 
a plynulost technik, ale i razantní 
a funkční sebeobranu.  

Pokud máte zájem se k nám 
připojit, přijďte se podívat k nám 
na trénink a zjistíte, že judo není 
jen sport! 

Nábor probíhá po celý rok, více 
informací naleznete na www.judo-
praha.eu, www.judo-praha8.cz.  

(býv)   Úspěšní judisté Prahy 8 s medailemi.
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nově narozené děti
juBilea
srPen 2015
 Naše milovaná 

babička  
Marie Ptáčková 
oslavila v srpnu 
90. narozeniny. 
Přejeme pevné 
zdraví a spoustu 
elánu do dalších 
let, její dcera 
Jindřiška a vnuk 
Karel. 

listoPad 2015
 Manželé Zdeňka a Otomar Mikolášovi 

dne 6. listopadu 2015 oslavili 50 let společného 
života. (Foto Miloš Skácel)

  Ing. Lubomír Vaněk oslavil 10. 11. 2015 své 
86. narozeniny. Zároveň v tomto roce proběhlo 
55. výročí jeho sňatku s Hedvikou Vaňkovou, 
čili prošli společně životem až ke smaragdové 
svatbě. Hodně zdraví v dalších letech přeje 
rodina.

Prosinec 2015
  Paní Hana Dvořáková z Bohnic se dne 

28. prosince 2015 dožívá 90 roků, které 
prožila převážně V Praze. Vychovala dvě děti, 
čtyři vnoučata a nyní má pět pravnoučat. 
V profesním životě pracovala na ONV Praha 8, 
poslední roky před odchodem do důchodu 
jako vedoucí finančního odboru. Do dalších let 
ji přejeme vše nejlepší.

  Pan Ladislav Kalina oslaví dne 18. prosince 
2015 významné životní jubileum 89 let. 
Do dalších let mu přejí hodně zdraví, 
spokojenosti a životního optimismu sousedé 
z BD Dvojdomí.

 Dne 
19. prosince 
oslaví 
90. narozeniny 
paní Kristina 
Zítová.  
Vše nejlepší, 
hodně zdraví 
a spokojenosti 
do dalších let 
přeje milující 
rodina.

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

srPen 2015
 Bartůňková Elena 

 Boháčovi Matěj a Hynek

 Krejčí Dominik

 Nachtigal Jiří

  Staggs John Adam

 Zeman Kryštof

září 2015
 Belavý Robin 

 Beranová Adéla 

  Fukalová Izquierdo Anna

 Hričindová Elen

 Kopalová Alexandra

 Novákovi Petr a David

 Orságová Apolena

 Řehák Albert

  Šumný Matyáš

říjen 2015
 Bártová Johana

 Klimpt Adam

listoPad 2015
 Kužela Pavel 

 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.

 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 fotografie pouze u dětí, které nejsou starší 
než dva měsíce. 

SLAVÍME V případě vašeho zájmu  
o uveřejnění v této rubrice nás  
prosím kontaktujte na tel.: 222 805 136, 
e-mail: osmicka@praha8.cz
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ZÁBAVA Luštěte křížovku 
o zajímavé ceny!

SUDOKU (středně těžké)Znění tajenky listopadového čísla:  
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

Výherci, kteří obdrží volné vstupenky  
do kina Atlas: 

  Heda Hošková, Kobylisy 

  Milan Zástěra, Libeň

   Jarmila Tatranská, Bohnice

Správné znění tajenky prosincového  
čísla nám zašlete nejpozději  
do 15. prosince 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 po dvou vstupenkách 

na koncert Vánoční hvězdy, který 
se ve Foru Karlín koná již  

21. prosince 2015.
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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 KOUPE-
LEN NA KLÍČ vč. dodání kuchyně. 
Spolehlivá firma od roku 1999. 
Reference můžeme zaslat pře-
dem. 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, shr-
novací dveře, čalounění dveří, sili-
konové těsnění. Petříček,  
tel.: 606 350 270, 286 884 339.  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

  INSTALATÉR–TOPENÁŘ –  
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž  
vodovodních baterií, WC, umyva-
del, van, el. ohřívačů, připojení 
praček, myček, vodoměrů,  
kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

  ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatér-
ské práce, topenářské práce.  
Nepřetržitě! Rekonstrukce  
koupelen a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘ-
STVÍ. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých 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 stro-
mů. Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

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

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

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik 
tapet a drobné zednické opravy – 
s tímto inzerátem sleva 10 %.  
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 432 476

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
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, tel.: 604 516 344, 
www.elektrikarerben.cz, 

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

 MALÍŘSTVÍ, NATĚRAČSTVÍ A LA-
KÝRNICTVÍ – tel.: 728 827 827 

 KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BY-
TOVÝCH JADER a bytů, zednické 
a bourací práce. Tel.: 731 589 635 
Šebesta, tel.: 774  729 461 Stejskal.

služBy

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

 HODINOVÝ MANŽEL. Drobné 
i větší opravy a řemeslnické práce 
v domácnosti. Precizně.  
Tel.: 737 272 779

 OPRAVA ELEKTRONIKY, TV, LCD, 
DVD, CD, videa, gramofony, atd. 
Rozumné ceny, Pavel Pop,  
tel.: 603 453 529 

  ZPRACUJI VAŠE ÚČETNICTVÍ, 
daně, mzdy. Nabízím praktické 
zkušenosti, dlouhodobou spolu-
práci, poradenství, dobrou cenu. 
Volejte. Tel.: 776 788 016

 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 šicích 
strojů. Prodej nových šicích stro-
jů. Autorizovaný servis Singer, 
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.: 
272 773 079, www.singerservis.cz   

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

  ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi stroji v domácnostech i fir-
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 po-
čítačů vám nabízí naše provozov-
na v Lublinské 9, Praha 8 –Troja,  
www.pocitacekohout.cz. Můžete 
nás navštívit či zavolat 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 práce. 
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

 ODKLÍZENÍ SNĚHU naší sněho-
vou frézou pro firemní i soukro-
mé areály a parkoviště.  
Tel.: 724 006 275

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

  !!  ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU  !! Stěhování  vše-
ho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a od-
vezeme cokoliv. Vše za rozumnou 
cenu. Tel.: 773 484 056

 MYTÍ OKEN včetně rámů a žalu-
zií. Přenechte letošní mytí oken 
nám! Stále máme volné termíny. 
Tel.: 724 006 275

 VÁNOČNÍ ÚKLID Vaší domác-
nosti od prověřené úklidové fir-
my. Tel.: 724 006 275 

  SERVIS CHLAZENÍ – Martin Ha-
vlíček opravy chladniček–mrazni-
ček. Živnostenské i domácí,  
zde je číslo volací: 603 274 704

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

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

 ÚKLID  OBYTNÝCH PROSTOR, 
ZELENĚ. Levně nejlépe v Praze 7, 
8. Technické služby BONA, o.p.s. 
Tel.: 731 448 449

  PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, 
prohlášení nemovité věci, zamě-
ření, zakládání SVJ,  
tel.: 724 304 603 

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

  POMOHU VÁM S PŘEDVÁNOČ-
NÍM ÚKLIDEM a pečlivě uklidím 
váš byt nebo dům a umyji okna. 
734 875 640 Jiří

 DŮCHODCE SE ŽL NABÍZÍ výro-
bu nebo opravy menších před-
mětů z kovů, plastů nebo dřeva. 
Soustružení, frézování, vrtání, pá-
jení a svařování. Rovněž instalace 
a opravy u zákazníka.  
Tel.: 607 571 233  

  STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, půj-
čovna dodávek. Tel.: 776 111 326

 NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ ÚČET-
NICTVÍ, daní a mezd. Praktické 
zkušenosti a spolehlivost.  
Tel.: 603 197 165. Šťastný J.

 VETERINÁRNÍ VÝJEZDOVÁ SLUŽ-
BA. Preventivní a léčebná péče 
o psy a kočky. Tel.: 602 954 490

Máte zájem inzerovat 
v měsíčníku OSMIČKA?

Chcete oslovit  
64 200 domácností?

Připravíme kalkulaci,  
objednávku nebo rezervaci. 

Ukázková čísla naleznete:  
www.mesicnikosmicka.cz

Kontakt: Pavla Zachařová,  
e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz

tel.: 222 805 136
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inzerce

nákuP – Prodej

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

 ANTIKVARIÁT koupí knihy, obra-
zy, grafiku, bankovky, mince, čtyř-
lístky, 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 
14 LET! Velký výběr českých hra-
ček najdete v naší specializova-
né prodejně Ořechová 5, Praha 8. 
Tel.: 604 287 794, e-shop:  
drevenehracky-inna.cz 

výuka – kurzy

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

 KURZY PLAVÁNÍ –  
vyuka-plavani.cz   

 www.jesleskolkakoralek.cz, ce-
lodenní hlídání dětí do 3 let. Vy-
soká kvalita, výborné reference, 
kvalitní strava. Tel: 605 132 696

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

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exe-
kuce, v soudní žalobě, neopráv-
něně obsazený nežádoucím ná-
jemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dlu-
hy na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhrad-
ní byt, domeček mimo Prahu 
apod. a dát čas na vystěhování. 
Seriózní jednání, platba v ho-
tovosti. Tel.: 222 941 032 nebo 
603 420 013

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

  2 OSOBY – PÁR hledají hezký 
pronájem bytu v Praze u dobré 
MHD do 12 tis i s poplatky. 
Za nabídky děkuji.  
Tel.: 605 845 088

  SHÁNÍM BYT NA PRODEJ  
V PRAZE 8 – 3+kk, 3+1, 4+kk.  
VOLEJTE 732 623 271

 RODINA S JEDNÍM DÍTĚTEM 
hledá tímto byt na pronájem 
o velikosti 2+1 až 3+1 nejlépe 
v klidnějším prostředí s dobrou 
dostupností na metro.  
Tel.: 777 640 390

  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

reality – PronájeM

 MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT 
k pronájmu v Praze 8. Volejte 
778 085 860

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

  PRONAJMU KRYTÉ GARÁŽOVÉ 
STÁNÍ (KAMERY) u metra Ládví 
v Praze 8. Cena 950 Kč/měsíc.  
Tel.: 777 003 033

  PRONAJMU HLÍD.GARÁŽ, Pra-
ha 8 Písečná. Zn. 1 300 Kč/měs.  
Tel.: 720 149 644

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

 NEBYTOVÉ PROSTORY K PRO-
NÁJMU nedaleko metra Palmov-
ka. Několik místností, možnost 
pronájmu 20–150 m2, v případě 
zájmu vč. sociálky. Volné ihned, 
výhodné ceny. Tel.: 602 666 569

  PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
V Chotovické ulici,  
tel.: 606 81 80 81 

  PRONAJMU NEBYTOVÝ PRO-
STOR – vhodné pro kosmetické, 
masérské služby nebo pro manik-
úru a pedikúru. Nad Šutkou 14 – 
tel.: 608 975 554  

  PRONAJMU HLÍDANOU GARÁŽ, 
Praha 8, Písečná. Tel.: 603 887 643

reality -  služBy

 MARTIN KRATOCHVÍL – Realitní 
makléř – specialista pro Prahu 8, 
15 let zkušeností na trhu. Prodej 
a pronájem nemovitostí.  ZDAR-
MA tržní odhad a poradenství. 
Spolehlivost. Střížkovská ulice, 
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 oblasti 

nemovitostí – nízké provize. Tel.: 
608 703 343. www.1jmreality.cz 
(kancelář Praha 9)

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

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 

  SEVERNĚ OD PRAHY 8, v obci 
Zdiby prodám zahradu 1057 m2, 
cena 1 000 Kč/m2. Všechny sítě 
na pozemku. Pozemek oplocen.  
Tel.: 602 312 212, 602 215 014

zdraví

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

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE – 
přijímá pacienty. Tišická 396/1, 
Praha 8. Tel.: 721 609 409,  
info@healthy-smile.cz

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

 MASÉR V BOHNICÍCH,  
tel.: 602 876 864, klasické masáže, 
levné, kvalitní.  

  THANI SPA – WELLNESS, 
privátní vířivka, sauna, různé 
druhy masáží, kosmetika. Služby 
léčitele, vyšetření z kapky krve.  
Bližší info: www.thanispa.cz,  
tel.: 776 590 000. Pro občany 
Prahy 8 akční ceny na služby.    

 MASÁŽE DOMU NEBO K VÁM 
DO ZAMĚSTNÁNÍ – revoluční me-
toda vyhlazování vrásek, už při 
první aplikaci poznáte rozdíl!  
Masáže klasické i relaxační. Více: 
www.prahamasaze.com, tel.: 
721 845 634. Velmi příznivé ceny!

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.  
Tel.: 604 207 771

krása

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 
galvanickou žehličkou pro 
vyhlazení a vyčištění pleti. Účinné 
na aknózní pleť. Cena 600 Kč.  
Tel.: 602 288 444

  PEDIKÚRA – klasická s relax. 
masáží nohou. Ráda přijedu 
i k Vám domů. Více info na  
www.myskovska.webnode.cz 
Dana – tel.: 724 309 449 

  SALON VIOLET, kadeřnictví, ma-
nikúra, apl. SHELLAC, mokrá pedi-
kúra. Prodej vánočních dárkových 
poukazů. www.salonviolet.8u.cz

  PEDIKÚRA, masáže nohou.  
Tel.: 774 877 972

  PRONÁJEM MÍSTA PRO KADEŘ-
NICI na 2dny/týdnu, pronájem 
místa pro manikérku. Levně.  
Tel: 602 937 661  
www.salonviolet.8u.cz 

ostatní

 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

  ! CHTĚLI BYSTE PRODAT DŮM – 
BYT, ale chcete v něm dožít?  
To se dá vyřešit – věcné břemeno. 
Zaplatím vám v hotovosti.  
Tel.: 777 227 901

 DOMÁCÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ  - 
MÁSLOVÉ, přijímáme objednávky, 
výběr z 32 druhů, pečené a nepe-
čené. Tel.: 774 082 880. 

 ATESTOVANÁ CHŮVA POHLÍDÁ 
VAŠE DÍTĚ. Možnost až 4 x týdně, 
dle domluvy.  Zn. „Solidní 
reference“ (doporučení),  
tel.: 773 208 192 

Městská část Praha 8 vás zve na

setkání grantové komise a radní RNDr. Dany Blahunkové 
s žadateli o granty MČ Praha 8 v roce 2016 v oblasti 

sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže

sport dětí a mládeže; 
sport dospělých a dorostu 

17:00–18:00

kultura a volnočasové  
nesportovní aktivity dětí a mládeže

18:00–19:00

Svou účast na setkání, prosím, potvrď te nejpozději do 8. 1. 2016 u paní Hrstkové 
na e-mailu: lenka.hrstkova@praha8.cz nebo na tel.: 222 805 168

Kde: budova ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, sál Zastupitelstva
Kdy: pondělí 11. 1. 2016

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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placená inzerce

placená inzerceplacená inzerce
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placená inzerce

placená inzerce

800 500 506
více info na fi nep.cz

Zjistěte více:

LETNÍ CENY
AŽ DO KONCE ROKU
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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

SLAVÍME S VÁMI ADVENT A 10 LET OD ZALOŽENÍ

WWW.POHYB-DETEM.CZ

-- -

- - -- -

- - -

ADVENTNÍ AKCE - PERMANENTKY 3+1 
ZDARMA

PLATNOST DO 31.12.2015





PRVNÍ KARDIOZÓNA, KDE BĚHÁNÍ BAVÍ

NOVÉ ZIMNÍ KURZY!

PLATÍ I NA NOVOU PERMANENTKU 
FITNESS + SKUPINOVKY + KARDIOZÓNA + SAUNA

koupíte permanentku na 3 měsíce a od nás dostanete 1 měsíc zdarma

  

 

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 

moderní hračkářství 
v OD Ládví (1. patro)

- nabízíme široký výběr hraček 
a poradenství

- široký výběr kreativních 
a výukových hraček

- novinky na Vánoce 2015

Tel.: 737 186 116

www.portal.cz 

P O U Z E  O S O B N Í  N Á K U P

30. 11.– 4. 12. 2015

K N I H K U P E C T V Í  P O R TÁ L : 
Jindřišská 30, Praha 1
Klapkova 2, Praha 8 (nejširší nabídka)

n a  v y b r a n o u  p r o d u kc i  Po r t á l u

M I K U L Á Š S K Ý  T Ý D E N

 slevy

Příští vydání:    28. 12.  
uzávěrka inzerce: 17. 12.

Pro kalkulaci, objednávku nebo 
rezervaci inzerce prosím kontaktujte 
Pavlu Zachařovou:

e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz  
tel.:   222 805 136
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proGramy

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

Vstupné na představení pořádané 
divadlem 200 Kč. Vstupenky na 
představení označená jako pronájem 
otevřený veřejnosti je možné 
rezervovat, ale prodávají se až večer 
před představením a jejich cena je 
individuální.

 2. 12. st 19:30 
M. Doleželová, R. Vencl: KDYŽ 
SE ZHASNE. Manželství Trevora 
a Niny z vyšší newyorské společ-
nosti je  hotovým peklem na zemi, 
kterým ale nelze jen tak skonco-
vat… Hraje Divadlo Komorní svět. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

 7. 12. po 15:00 
ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ. Literárně-
-hudební představení. Povídky plné 
laskavého humoru, příjemného 
napětí, chápavého pohledu na lidi 
a svět kolem nás, které jsou 
inspirovány životními zkušenostmi 
autora Františka Kreuzmanna.  
Čte a vypráví Fr . Kreuzmann, hudba 
J. Pospíšil. Představení pro seniory, 
vstupné 50 Kč.

 9. 12. st 19:30 
Ĺ. Feldek: SMRT V RŮŽOVÉM. 
Emočně silný příběh, který se 
zabývá niterními pocity šansoniér-

ky Edith Piaf na prahu jejího 
posledního dne a bilancuje její 
umělecký život. Hraje Divadlo 
Komorní svět. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

 13. 12. ne 19:30 
C. Goldoni: BURANI. Děj se 
odehrává v Benátkách v době 
karnevalu v roce 1760. Spiknutí žen 
proti patriarchální zvůli mužů vede 
ke skandálu, který Goldoni 
rozehrává do humorných až 
groteskních situací provokujících 
otázku, proč muži zatvrzele trvají 
na svém. Hraje D*Studio 13. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

 14. 12. po 19:30 
M. Doležalová, R. Vencl:  
KDYŽ SE ZHASNE

 18. 12. pá 18:00 
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM. 
Rodinné představení Divadla Víti 
Marčíka inspirované biblickým 
příběhem. Vstupné 50 Kč.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Profesionální divadelní soubory. 
Vstupné 50 Kč. 

 12. 12. so 15:00 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH. Příběh o Marii, 
Josefovi, třech králích, zlém 
Herodovi a především o narození 
malého Ježíška ve městě Betlémě… 
Hraje Divadlo Krab. Od 3 let.

 19. 12. so 15:00; 17:00 
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM. 
Představení Divadla Víti Marčíka 
inspirované biblickým příběhem. 

2. 1. so 15:00 
JAK TONDA LÉČIL ROHATOU 
PRINCEZNU. Veselé zápletky, 
legrace, vůně orientu, písničky – to 
vše děti uvidí v pohádce o uličnické 
princezně Safiře a hodném, i když 
trochu líném Tondovi. Hraje 
Divadlo Andromeda. Od 3 let.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

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

 5. 12. so 10:00; 14:00; 16:00 
 HONZA, ČERT A KAŠPÁREK  
 (Představení spojené s Mikulášem)

 6. 12. ne 10:00; 14:00; 16:00 
 NEVĚŘ ČERTU ANI ZA MÁK  
 (Představení spojené s Mikulášem)

 13. 12. ne 10:00 
 BROUČCI

 20. 12. ne 10:00 
 BROUČCI

 3. 1. ne 10:00 
 KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

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

Změna programu vyhrazena.

Městská část 
Praha 8

Bílá galerie v budově 
Úřadu MČ Praha 8

tzv. „Bílý dům“
U Meteoru 6

Praha 8 – Libeň

S panenkou 
mě baví svět

9. 12. 2015 – 21. 1. 2016

Doprovodný program: 
Dnes úřadují 

panenky
15. 1. 10–15 h. 

Rezervace nutná na 
pavla.tomsikova@praha8.cz

nebo tel. 222 805 112 
Více na www.praha 8.cz

Otevřeno:
po a st: 8:00–18:00
út a čt: 8:00–15:30

pá: 8:00–15:00
so, ne a svátky: zavřeno

vstup zdarma

Klub sběratelů 
kloubových panenek

vás srdečně zvou 
na výstavu

Bílá galerie v budově 
Úřadu MČ Praha 8

tzv. „Bílý dům“
U Meteoru 6

Praha 8 – Libeň

S panenkou 
mě baví svět

9. 12. 2015 – 21. 1. 2016

Doprovodný program: 
Dnes úřadují 

panenky
15. 1. 10–15 h. 

Rezervace nutná na 
pavla.tomsikova@praha8.cz

nebo tel. 222 805 112 
Více na www.praha 8.cz

Otevřeno:
po a st: 8:00–18:00
út a čt: 8:00–15:30

pá: 8:00–15:00
so, ne a svátky: zavřeno

vstup zdarma

Odbor kultury, sportu, mládeže 
a památkové péče

Klub sběratelů 
kloubových panenek

vás srdečně zvou 
na výstavu

od 2. 12. 2015 
do 27. 1. 2016  
Libeňský zámek
Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

OTEVŘENO:
po a st: 8:00–18:00
út a čt: 8:00–15:30
pá: 8:00–15:00
so, ne a svátky: zavřeno

www.praha8.cz

Odbor kultury, sportu, mládeže 
a památkové péče vás srdečně 
zvou na výstavu

vstup 
zdarma

výstava 
svatých 
obrázků

Zvedám 
své oči 
k Tobě

a Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8




