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Divadlo Karla Hackera 
Praha 8, Klapkova 26/3

www.divadlokh.cz 
tel.: 284 681 103
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16. 6.– 4. 9. 2016

PROGRAM ČERVENEC
LETNÍ KINO REGINA Hybešova 10, Praha 8 – Karlín
Začátky představení ve 21:30 h | www.karlinske-filmove-leto.cz
Všechna představení jsou mládeži do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak.

Každý den 
získají tři návštěvníci knihu 
z produkce vydavatelství Kristián.

Pá 1. 7. vstupné 50 Kč
DVOJNÍCI ČR 103 min.

So 2. 7. vstupné 50 Kč
OSLNĚNI SLUNCEM

IT/FR
(A Bigger Splash) 120 min.

Ne 3. 7. vstupné 50 Kč
KNIHA DŽUNGLÍ

USA
(The Jubgle Book) 106 min.

Po 4. 7. vstupné 50 Kč
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY ČR 89 min.

Út 5. 7. vstupné 70 Kč
OREL EDDIE

UK / USA / SRN  
(Eddie The Eagle) 106 min.

St 6. 7. vstupné 50 Kč
SPOTLIGHT 

USA 
(Spotlight) 128 min.

Čt 7. 7. vstupné 50 Kč
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK ČR 120 min.

Pá 8. 7. vstupné 70 Kč
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY ČR 89 min.

So 9. 7. vstupné 70 Kč
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

USA 
(The Revenant) 151 min.

Ne 10. 7. vstupné 50 Kč
ANDÍLEK NA NERVY ČR 105 min.

Út 12. 7. vstupné 80 Kč
PAŘBA V PATTAYI

FR
(Pattaya) 100 min.

St 13. 7. vstupné 50 Kč
UŽ JE TADY ZAS

SRN 
(Er ist wieder da) 116 min.

Čt 14. 7.
VEČER ČESKÉHO ROZHLASU RADIOŽURNÁLU

Pá 15. 7. vstupné 80 Kč
ŘACHANDA ČR 120 min.

So 16. 7. vstupné 70 Kč
DEADPOOL

USA / KANADA 
(Deadpool) 106 min.

Ne 17. 7. vstupné 80 Kč
LÍDA BAAROVÁ ČR 121 min.

Út 19. 7. vstupné 50 Kč
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM

USA 
(Alice in Wonderland: Through the Looking Glass) 108 min.

St 20. 7. vstupné 50 Kč
CENA SLÁVY

FR / BELGIE 
(La rançon de la gloire) 114 min.

Čt 21. 7. vstupné 50 Kč
SUBURA

IT / FR 
(Suburra) 123 min.

Pá 22. 7. vstupné 50 Kč
OSM HROZNÝCH

USA 
(The Hateful Eight) 167 min.

So 23. 7. vstupné 50 Kč
VZKAZ V LÁHVI

DÁNSKO 
(Flaskepost fra P) 110 min.

Ne 24. 7. vstupné 50 Kč
POLEDNICE ČR 90 min.

Út 26. 7. vstupné 50 Kč
AVE, CAESAR!

UK / USA 
(Heil, Caesar!) 106 min.

St 27. 7. vstupné 70 Kč
DÁNSKÁ DÍVKA

UK / USA 
(The Danish Girl) 120 min.

Pá 29. 7. vstupné 50 Kč
KOLONIE

SRN 
(Colonia) 110 min.

So 30. 7. vstupné 50 Kč
HRA PENĚZ

USA 
(Money Monster) 98 min.

Ne 31. 7. vstupné 50 Kč
NEŽ JSEM TĚ POZNALA

USA 
 (Me Before You) 110 min.
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Slovo starosty Co najdete v čísle

6  ZPRÁVY Z RADNICE 
Zastupitelstvo: Obnovila se tradice 
čestných občanství

7 ROZHOVOR
Lékařská profese a sport se báječně 
doplňují, říká ortoped Robert Jůzek

8 FÓRUM
Jaké přínosy plynou Praze 8 ze spolupráce 
s partnerskými městy?

10 ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ…
…a my odpovídáme 

11 BEZPEČNOST
Zloději dovolenou nikdy nemají

13 DOPRAVA
Kvůli parkovacím zónám bude nové 
dopravní značení 

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Radnice budou společně prosazovat 
zlepšení protipovodňových opatření

17 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Křížovkářská liga zná výherce

20 ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ
Zdravé školy ve zdravé městské části

24 SPORT
Patronem nové ankety Sportovec Prahy 8 
je legendární fotbalista Vladimír Šmicer 

27  ZÁBAVA
Křížovka o ceny

Vážení spoluobčané,
začalo léto, které bezpochyby patří mezi nejoblíbenější období roku. V jeho průběhu si 
chce skoro každý z nás alespoň trochu odpočinout od pracovních povinností a stresu. 
Naše děti a mládež si ho zase chtějí užít se svými kamarády a zapomenout na chvíli 
na stres, který je spojený s plněním studijných povinností. Osobně hlavně doufám, že 
nebude příliš deštivé počasí, abychom co nejméně svého času museli prožít mezi 
čtyřmi stěnami.  

Pokud se rozhodnete netrávit celou svoji dovolenou mimo v létě tradičně 
rozpálenou Prahu, pak věřím, že v naší městské části je velké množství míst, kde 
můžete příjemně strávit své pracovní volno. Pokud chcete léto prožít aktivně a shodit 
i nějaké to kilo, pak mohu určitě doporučit Beachklub Ládví. V něm je především 
možnost zahrát si plážový volejbal, ale dá se tu hrát například i pétanque a plážový 
fotbal. Zchladit se pak můžete jít do nedalekého koupaliště Ládví, kde si můžete 
zaplavat a pak příjemně poležet u vody.  

Zapomenout určitě nemohu ani na Aquacentrum Šutka, tento plavecký areál 
rozhodně nenabízí jen možnost zaplavat si, ale i spoustu dalších zajímavých aktivit. 
Milovníkům vody je k dispozici také areál koupaliště Stírka. Léto samozřejmě není jen 
o plavání a dalších letních sportech. Dovolil bych si proto doporučit zajímavou a již 
tradiční letní akci kinobus. V naší městské části by se měl objevit na konci srpna, když 
fi lmy se budou promítat na koupališti Ládví a v areálu Psychiatrické nemocnice 
Bohnice.  

Přeji vám, abyste prožili léto přesně podle svých představ a přání. 

 ROMAN PETRUS
 Starosta MČ Praha 8

Android Apple
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4  ZPRAVODAJSTVÍ
Praha 8 má dalšího partnera: Košice – Staré 
Mesto na Slovensku

Krásné a pohodové 
prožití letních dnů 
vám všem přeje 
městská část 
Praha 8.



Zpravodajství
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PARTNERSKÁ MĚSTA

Praha 8 bude 
spolupracovat 
s Košicemi
Dne 17. června uzavřela městská 
část Praha 8 memorandum 
o spolupráci se slovenskými 
Košicemi, přesněji s městskou 
částí Staré Mesto. Za Prahu 8 jej 
podepsala radní pro vnější 
vztahy Anna Kroutil, za Košice 
– Staré Mesto starosta Ľubomír 
Grega. Slavnostní akt se odehrál 
v budově Libeňského zámku.

Memorandum před podepsá-
ním schválila Rada MČ. Celou 

spolupráci však dojednala 
místostarostka Prahy 8 Alena 
Borhyová, která už v minulém 
roce cestovala do Košic na první 
schůzku s představiteli sloven-
ského města. A co udává obsah 
memoranda?

Především vytyčuje oblasti, 
ve kterých bude Praha 8 
s Košicemi spolupracovat. Jsou 
jimi kulturní aktivity, udržování 
národních tradic, prezentace 

měst, vzdělávání a školství, 
senioři a sport. Tyto oblasti 
spolupráce jsou ještě konkrétně-
ji defi nované, spolupráce 
v jednotlivých bodech už je však 
záležitostí separátních dohod 
místních samospráv. Memoran-
dum je uzavřeno na dobu 
určitou – 20 let, poté bude 
spolupráce vyhodnocena.  (kuš)

Motoristická slavnost Legendy 2016 v areálu PN 
Bohnice přilákala o víkendu 11.–12. června více 
než 40 tisíc návštěvníků. Mezi více než tisícovkou 
skvostů světového motorismu letošního 3. roční-
ku byly velkými lákadly např. kabriolety včetně 

prvního SUV kabrioletu, historické vozy nebo dva 
závodní monoposty F1 v letošní specifi kaci 
Mercedes F1 W07 Hybrid a Ferrari SF16-H.

(vrs) Foto: Miloš Skácel

LEGENDY SE SJELY DO BOHNIC

UZAVÍRKA
Svatebčané 
na parkoviště 
Od začátku července až do 
5. srpna nebude možné 
odbočit ze Zenklovy ulice do 
ulice U Libeňského zámku. 

Pražská vodohospodářská 
společnost bude v této době 
totiž pracovat na obnově 
vodovodních řadů v ulici 
U Libeňského zámku 
v oblasti stykové křižovatky 
s ulicí Zenklova. Návštěvníci 
Libeňského zámku proto 
nebudou moci zaparkovat 
svůj automobil v jeho 
bezprostřední blízkosti, což 
vytváří komplikace přede-
vším pro svatebčany. 

Městská část Praha 8 proto 
zajistila, že ve čtvrtek 
a v pátek, kdy probíhají 
stavební obřady na Libeň-
ském zámku, budou moci od 
8:00 do 14:00 zastavit na 
parkovišti v blízkosti tzv. 
Bílého domu u fotbalového 
hřiště FK Meteoru Praha 
pouze účastníci svateb. Toto 
parkoviště má však bohužel 
velmi omezenou kapacitu. 
„Naše městská část je hrdá na 
to, že Libeňský zámek patří 
mezi nejoblíbenější místa pro 
uzavření sňatku v Praze. 
Snažili jsme se proto 
v maximální možné míře 
omezit dopady stavebních 
prací na účastníky svateb, 
a proto jsme pro ně vyhradili 
parkoviště. Naši zaměstnanci 
také v předstihu telefonicky 
informují svatebčany 
o současných dopravních 
komplikacích v této lokalitě,“ 
uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus. (pep)                         

NEGATIVNÍ STANOVISKO MČ PRAHA 8

Nesouhlas s projektem 
Naučné a poznávací 
aktivity Troja  
Negativní stanovisko k projektu s názvem 
Naučné a poznávací aktivity Troja zaujala 
Rada MČ Praha 8 a Komise pro územní 
rozvoj a památkovou péči. Realizací 
projektu by totiž došlo k výraznému 
snížení volných zelených ploch v lokalitě, 
které místní obyvatelé využívají k své 

rekreaci. Výstavba by si navíc vyžádala 
velmi rozsáhlé kácení stromů. 

„Naše městská část nesouhlasí s tímto 
projektem. Narušil by totiž celistvost 
zdejších zelených ploch, které využívají 
naši obyvatelé ke svým volnočasovým 
aktivitám. Navíc by došlo k velkému 

kácení zeleně, která v současné době 
působí jako akustická clona. Hrozil by 
proto nárůst hluku v této lokalitě,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman Petrus.  

V rámci projektu by mělo dojít 
k výstavbě devítipatrového „ekologického“ 
centra s rozhlednou, budovy „klubovny“ 
s restaurací a neveřejného parkoviště pro 
návštěvníky areálu s 29 parkovacími 
místy.  

Velkou část plánovaných aktivit ale 
už nyní lze nalézt v nedaleké Botanické 
zahradě. Investor například připravuje 
stavbu nové rozhledny. Botanická zahrada 
však otevřela v roce 2014 novou 
rozhlednu, za jejíž vybudování zaplatila 
tři miliony korun.   (pep)

RADNÍ Prah 8 Anna Kroutil 
a starosta Košic – Starého Mesta  
Ĺubomír Grega. Foto: Miloš Skácel
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OCENĚNÍ

MČ Praha 8 udělila učitelům 
Cenu Eduarda Štorcha

 nMěstská část Praha 8 
udělila Cenu Eduarda Štorcha 
za pedagogický přínos 
učitelům základních škol 
zřizovaných městskou částí. 
Slavnostní předání ocenění 
proběhlo 21. června 2016 
v Grabově vile z rukou 
předsedkyně školské komise 
Jany Solomonové. 

„Letošní ročník ceny Eduarda 
Štorcha je již druhý v pořadí od 
doby, kdy jsme cenu zavedli, 
a jsem rád, že opět s pozitivními 
ohlasy. Ještě jednou chci 
poblahopřát oceněným za 
vynikající pracovní výsledky 
i všem ostatním učitelům, 
kterým patří za jejich obětavou 
práci velké díky,“ uvádí místosta-
rosta MČ Praha 8 Matěj 
Fichtner, do jehož kompetencí 
spadá zdejší školství.

Každá škola měla k dispozici 
15 000 Kč, které mohla rozdělit 
dle svého uvážení jednomu až 
třem pedagogickým pracovní-
kům. Způsob, jakým byli učitelé 
vybráni, záležel pouze na 
školských radách. Některé 
oslovily žáky či rodiče formou 
ankety, jiné daly na svou 
dlouholetou zkušenost a znalost 
jednotlivých vyučujících. 

Mnohokrát ve vyjádření 
školských rad zaznělo, že toto 
ocenění by si zasloužili všichni 
pedagogičtí pracovníci pro svou 
obětavost, lásku a trpělivost, se 
kterou se dětem věnují. Cenu 
však bohužel nemohli získat 
všichni. Důležitým kritériem byl 
osobní přístup, umění naslou-
chat, vstřícně komunikovat či 
schopnost vést vzdělávací 
projekty. Například v ZŠ 
Na Šutce získala ocenění paní 
Zdeňka Dostálová, která se 
dlouhodobě stará o rozvoj tříd 
s rozšířenou výukou matematiky. 
Připravuje přijímací pohovory, 
pomáhá s rozvíjením výukového 
programu a metodicky spolupra-
cuje s kolegy. Její práce je pro 
školu v této oblasti stěžejní. 

To na ZŠ a MŠ Petra Strozzi-
ho získali ocenění vyučující, 
kteří přibližují žákům teorii 
i praxi ekologické výchovy. Paní 
učitelka Aksamítová je autor-
kou projektu „Kompostování“, 
který několik let na škole 
organizuje. Její stopy ekologické 
výuky, především v oblasti 
třídění odpadu, najdeme 
ve všech třídách 1. stupně. 
Paní učitelka Marcela Prokopo-
vá získala cenu za přípravu 
a realizaci celoškolního 
ekologického projektu ke Dni 
Země, do kterého se zapojily 
všechny třídy 1. a 2. stupně. 
Součástí projektu byla i účast 
žáků v celosvětové ekologické 
soutěži Rallye Wavetrophy 
2016.  (kop)

IVA AKSAMÍTOVÁ (vpravo) ze ZŠ Petra Strozziho  přebírá Cenu Eduarda 
Štorcha z rukou předsedkyně školské komise MČ Praha 8 Jany Solomonové. 
Foto: Miloš Skácel

OCENĚNÍ UČITELÉ 
ZA ROK 2016
• ZŠ Žernosecká – Mgr. Marie 

Šnajdrová
• ZŠ Mazurská – Radovan Mička, 

Mgr. Zdeňka Kopečná, 
Mgr. Jaroslava Schovancová

• ZŠ Bohumila Hrabala – Radka 
Šmatová, Mgr. Kateřina Tůmová, 
paní Jana Mosslerová

• ZŠ Glowackého – Mgr. Jana 
Klempířová, Mgr. Zdeněk 
Vaňouček

• ZŠ a MŠ Na Slovance – Mgr. 
Zuzana Nováková, PaedDr. Milada 
Fleková, Mgr. Ivo Škrdlant

• ZŠ Palmovka – Mgr. Alena 
Kadeřábková, Mgr. Ivana 
Vanišová, Mgr. Věra Vejražková

• ZŠ a MŠ U Školské zahrady 
– Mgr. Magdalena Andrejsová, 
Mgr. Dagmar Rauschová, 
Jaroslava Kleperádová 

• ZŠ Na Šutce – Mgr. Zdeňka 
Dostalová

• ZŠ a MŠ Dolákova – 
Mgr. Vlastimila Kostková, 
Mgr. Jiřina Vaňoučková, 
Mgr. Eva Pudilová

• ZŠ a MŠ Ústavní – RNDr. Zdeňka 
Kamarádová, Mgr. Eliška Pokorná, 
Mgr. Jiřina Rezková

• ZŠ a MŠ Petra Strozziho 
– Mgr. Iva Aksamítová, 
Mgr. Marcela Prokopová

• ZŠ Libčická – Mgr. Marie 
Nedorostová

• ZŠ Burešova – Mgr. Jana 
Jurčíková, Mgr. Marta Stuchlíková

• ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 
– Mgr. Petr Tichý, Mgr. Ester 
Stará, Bc. Ondřej Černý

• ZŠ Hovorčovická – Milada 
Obdržálková, Mgr. Jana Březinová

SOLIDARITA

Občané Prahy 8 
pomohli rodině 
postižené požárem
Požár v bytovém domě ve 
Vratislavské ulici v lednu tohoto 
roku tvrdě zasáhl do života 
jedné rodiny. Městská část 
bezprostředně po této události 
poskytla rodině nezbytnou 
materiální pomoc, do které se 
zapojili i občané formou 
materiální sbírky nezbytného 
vybavení pro obnovu domácnos-
ti, ale též i hraček, oblečení apod. 

Zároveň byla městskou částí 
též vyhlášena fi nanční sbírka, 
jejíž výnos 54 559,76 Kč byl již 

předán postižené rodině. 
Městská část vedle poskytnutí 
materiální pomoci přispěla do 
sbírky částkou 20.000 Kč. „Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří 
přispěli na dobrou věc, ať již 
věcným darem nebo větší či 
menší fi nanční částkou,“ říká 
starosta MČ Praha 8 Roman 
Petrus. „Ukázalo se, že nejsme 
lhostejní k neštěstí jiných, a 
věřím, že výnos ze sbírky rodině 
pomůže v obnově vybavení 
domácnosti.“ (hej)

UPOZORNĚNÍ

Letní provoz knihoven
Městská knihovna Praha má o prázdninách otevřeno jinak! Letní 
provozní doba začíná pro všechny pobočky 1. července a končí 
31. srpna. Čtrnáct dní, od 25. července do 7. srpna pak bude úplně 
zavřeno. V době uzavírky je ale stále možné knihy vracet 
v Ústřední knihovně (vstup jinak nepoužívanými 
dveřmi do dětského oddělení 
z Valentinské ulice).

LETNÍ PROVOZNÍ DOBY 
POBOČEK MKP V PRAZE 8:
Bohnice: Po 13–19, út 9–16, 
st, čt 12–19, pá 9–16 hodin. 
Kobylisy, dospělí: Út 9–16, 
čt 12–19 hodin. 
Děti zavřeno od 1. 7. do 31. 8.

JANA HRADILÍKOVÁ
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Zprávy z radnice

MODERNIZACE
„Tenký klient“ 
zefektivní 
pracovní 
agendu
Oddělení ICT služeb ÚMČ 
Praha 8 zajistilo pro vedoucí 
odborů ÚMČ Praha 8 a radní 
městské části tzv. tenkého 
klienta. 

Ten jim zabezpečuje 
plnohodnotný vzdálený 
přístup do interních systémů, 
díky čemuž mohou plně 
vykonávat svoji pracovní 
agendu přes jakékoliv 
zabezpečené internetové 
připojení. Mohou tak 
například odkudkoliv 
přebírat a vyřizovat úřední 
písemnosti zaslané prostřed-
nictvím spisové služby 
E–Spis.    

Smyslem této nové služby 
pro vedoucí pracovníky 
a radní městské časti je 
zajistit, aby mohli plně 
vykonávat svoji pracovní 
agendu, i když nejsou zrovna 
fyzicky přítomni na svém 
pracovišti. 

„Moderní informační 
technologie mohou v součas-
né době zefektivnit chod 
v podstatě jakékoliv organi-
zace. Snažíme se je proto 
v rámci našich fi nančních 
možností v maximální 
možné míře využívat,“ 
vysvětluje přístup Úřadu 
městské části Praha 8 
starosta Roman Petrus. (pep)

PROBLÉM

Má někdo neoprávněné trvalé 
bydliště ve vaší nemovitosti?
Nájemníci mají možnost 
přihlásit si trvalý pobyt 
v nemovitosti, když k tomu 
mají zákonný důvod, kterým je 
například souhlas vlastníka 
nebo řádně uzavřená nájemní 
smlouva. Ta opravňuje 
k nahlášení trvalého pobytu 
i bez souhlasu majitele 
nemovitosti. 

Ten je však informován 
o změně počtu přihlášených 

v jeho nemovitosti. Může také 
požádat Úřad městské části 
Praha 8 o sdělení osob, které 
mají přihlášený trvalý pobyt 
v jím vlastněných nemovitos-
tech. Pokud by zjistil, že ho má 
někdo neoprávněně, pak může 
podat návrh na zahájení 
správního řízení o zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu občana. 

„Doporučuji tyto záležitosti 
řešit osobně na oddělení 

Evidence obyvatel a osobních 
dokladů, které sídlí v přízemí 
tzv. Bílého domu. V něm totiž 
poradí nájemníkům, jak se 
přihlásit k trvalému pobytu. 
Majitelům nemovitostí zase 
poskytnou informace, jak 
postupovat, když má někdo 
neoprávněně trvalý pobyt 
v jejich nemovitosti,“ uvedl 
starosta Praha 8 Roman Petrus.

 (pep)

ZASTUPITELSTVO

Obnovila se tradice 
čestných občanství

 nV pořadí 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 proběhlo 
22. června ve velkém sále tzv. Bílého domu. Odsouhlasením 
nominací prvních dvou držitelů Čestného občanství Prahy 8 
byla tato tradice po několika desetiletích obnovena.  

Čestné občanství bude uděleno 
akademické malířce Helze 
Hoškové-Weissové a designérovi 
Svatopluku Královi. Návrh byl 
odsouhlasen naprosto jednomyslně. 

I další body programu byly 
bez problémů přijaty – týkaly se 
nejen závěrečného účtu 
MČ Praha 8 za rok 2015, ale 
i dotací v sociální oblasti, 

v oblasti kultury a volnočaso-
vých nesportovních aktivit dětí 
a mládeže, na podporu aktivit 
v oblasti sportu pro dospělé 
a dorost, na podporu dlouhodo-
bě organizované sportovní 
činnosti mládeže, nebo odpisů 
nedobytných dluhů či majetko-
vého převodu pozemku ve 
Střížkově.

V diskuzi se probírala témata 
jako výstavba parku v Žernosec-
ké (bylo přijato usnesení 
o přerušení prací na projektu až 
do projednání s veřejností), 
uzavření Trojské ulice, nefunkč-
ní kanalizace v domech Na Ko-
šince, dopravní situace v Karlíně, 
přístup k přívozu na Rohanském 
ostrově, uvažovaný Park 
Arnošta Lustiga před synagogou 
na Palmovce, rekonstrukce MŠ 
Sluncová, dopravní situace před 
školkou a další.

Podrobný záznam (audiovizu-
ální i stenozáznam) najdete na 
www.praha8.cz v sekci Volené 
orgány – Rada – Zastupitelstvo.

VLADIMÍR SLABÝ

SOUTĚŽ

Nejhezčí erb Prahy 8 
z recyklovatelných 
materiálů
Praha 8 vyhlásila 23. června v Grabově vile 
vítěze v soutěži o nejhezčí erb městské části 
z recyklovatelných materiálů. Do soutěže se 
zapojilo 10 mateřských a 6 základních škol. 
Každá škola mohla soutěžit s jedním erbem. 
Odměněny byly 3 erby ve třech kategoriích 
– ZŠ a MŠ a cena veřejnosti. 
Cenu veřejnosti získal erb MŠ Na Korábě 
(1245 hlasů). Cenu odborné poroty získaly 
mezi MŠ: 1. MŠ Chabařovická (viz horní 
foto), 2. MŠ Poznaňská, 3. MŠ Na Slovance. 
Mezi ZŠ: 1. ZŠ Dolákova, 2. ZŠ Bohumila 

Hrabala, 3. ZŠ Na Slovance. Ceny předaly 
radní pro životní prostředí Anna Kroutil 
a předsedkyně školské komise Jana 
Solomonová. 

„Chtěla bych poděkovat pedagogům, že se 
dětem věnují v rámci ekologické výchovy. 
Za spolupráci děkuji fi rmě Potex, s. r. o., která 
poskytla fi nanční dary,“ říká radní Anna 
Kroutil. Zastupitelka Jana Solomonová 
dodává: „Jsem ráda, že soutěž měla velký 
ohlas i u veřejnosti. Hlasování se zúčastnilo 
na 3,5 tisíce lidí.“    (apa)

Foto: MILOŠ SKÁCEL
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Rozhovor

MUDR. ROBERT JŮZEK, ortoped Nemocnice Na Bulovce a fotbalista:

Lékařská profese a sport 
se báječně doplňují 

 nOrtoped Nemocnice Na Bulovce MUDr. Robert Jůzek (28) je nepřehlédnutelnou postavou. 
Dvoumetrový štíhlý obr operuje na operačním sále, ale třeba i na misi v jordánském Ammánu, 
nebo na fotbalovém trávníku na hrotu útoku jako kapitán Slavoje Podolí. A pozor – v českém 
reprezentačním týmu lékařů bude s kolegy na slavném barcelonském stadionu Nou Camp 
od poloviny července obhajovat titul mistrů světa!

Pomáhá vám sport v profesi 
lékaře?
„Řekl bych, že se báječně 
doplňují. Díky němu mám 
dobrou fyzickou kondici. Tu 
máme tady na ortopedii asi 
všichni. Co se náročnosti týče, je 
práce ortopeda asi jako práce 
truhláře. Ostatně také vrtáme, 
šroubujeme, sekáme, řežeme 
a máme pily, dláta, kladiva… 
Často se docela zapotíme! 
A musíme vždy odvést kvalitní 
práci.“

Ale ve fotbale nebo v truhlařině 
chybu můžete napravit.
„Samozřejmě, na sále nesmíme 
říznout špatně. Ke své profesi 
mám respekt, zdravou pokoru, 
ale současně si v medicíně 
musím věřit.“

Fotbalový zápas trvá 90 minut, 
jak dlouho jste na operačním 
sále?
„To je různé, záleží na poranění. 
Pacientovi je jedno, jestli jsem 
unavený, žádné ohledy na to, 
že jsem ve službě třeba přes 
30 hodin. Mám odpovědnost, 
nesmím nic přehlédnout, být 
soustředěný a k pacientovi 
zdvořilý, i když se mi něco 
nelíbí.“

Dá se psychická náročnost 
lékařské služby srovnat s fotba-
lovým zápasem?
„Kdepak, fotbal je nádherný 
relax.“

Jak náročná byla mise v jordán-
ském Ammánu, při které jste léčil 
děti syrských uprchlíků?
„Vždycky je hrozné, když mezi 
zraněnými jsou děti. 
Neošetřovali jsme akutní úrazy, 
ale jen jejich následky.“

Neměl jste v Ammánu strach?
„Strach? Asi stejný jako tady.  
Tam bylo bezpečno, takže jsem 
se nebál. Obavu měli mí blízcí, 
když se dozvěděli, kam se 
chystám.“

Jak jste si zjišťoval o cíli cesty 
informace?
„Těžko, měl jsem nějaké základní 
turistické informace, ale nic 
o tom, jak to tam skutečně 
vypadá. O současné atmosféře 
v zemi se skoro nikde nedočtete.“

Překvapil vás něčím Ammán?
„Pracovně? Tady jsme zvyklí, že 
vše má řád, že výkony na sebe 
musí navazovat. V Jordánsku je 
mentalita lidí úplně jiná, jsou 
pomalí, nedochvilní, nespěchají. 
Zvládli jsme tři operace za dobu, 
za kterou bychom jich Na 
Bulovce stihli šest.“

Jakého typu to byly operace?
„Rozdělil bych je na tři skupiny. 
První byly úrazy po bombách 
nebo trhavinách, lidé měli 
poškozené měkké tkáně a kosti. 
Druhá část byly zlomeniny 
a kožní defekty třeba na rukou, 
většinou už zhojené, šlo 
o následné ošetření. A třetí byly 
děti Syřanů s vrozenými vadami.“

Potřebovali jste k operaci dětí 
třeba souhlas rodičů?
„Bez ohledu na to, jestli byla 
přítomná matka, vždy byl 
k operaci potřeba souhlas otce.“
 
Jak jste komunikovali?
„Kolegyně anestezioložka 
z Bulovky umí arabsky, takže 
nám komunikaci s pacienty 
a personálem velice 
usnadňovala. Jinak jsme 
komunikovali v angličtině.“

Kde jste operovali?  
„Operovali jsme ve dvou 
nemocnicích, ta moderní byla 
plně srovnatelná s pražskými, 
druhá byla charitativní a byla 
v ní nouze jak o materiál, tak 
o personál.“

A co místní hygiena?
„Pokulhává, ale je v toleranci. 
Obecně tam nemůže člověk jet 
s očekáváním, že vše funguje 
jako u nás.“

Jak jste se vůbec na misi do 
Ammánu dostal?
„V rámci programu MEDAVEC 
pod patronací Ministerstva 
vnitra ČR jsme byli požádáni, 
jestli bychom se nezúčastnili 
humanitární pomoci 
v Jordánsku. Byl potřeba hlavně 
dětský ortoped, proto jsme jeli 
pan docent Jiří Chomiak a já.“

Čím vás Jordánsko potěšilo?
„Jak jsou Jordánci milí lidé. 
O Syřanech jsem se zase 
dozvěděl, jak jsou neskutečně 
pracovití a podnikaví.“

Ovlivnila mise váš názor na 
uprchlíky, kteří nyní míří do 
Evropy?
„Ano. Kdybych nejel operovat do 
Jordánska, tak bych měl názor 
negativní, zprostředkovaný jen 
médii. Teď ho mám kladný.“

Neláká vás pracovat v zahraničí 
déle než deset dní? 
„Natrvalo do zahraničí odjet 
nehodlám, byť bych měl asi tak 
čtyřikrát víc peněz. Ale tady si 
připadám víc užitečný. A pak 
– mám svůj fotbal v Podolí.“

Bavíte se s pacienty o fotbale? 
Třeba o nedávném mistrovství 
Evropy?
„Proč ne? Navozuje se tím pocit 
důvěry, ta je při léčení nesmírně 
důležitá. Ale musím být 
multioborový, musím si umět 
popovídat třeba i s baletkou.“

Promítá se na hřišti vaše profese?
„Ve vyhecovaných soubojích 
vztah lékař – pacient nefunguje. 
Mám velikou sílu, do souboje 
o míč jdu vždy naplno, a když 
fauluji, není to nikdy úmyslně. 
Občas někomu dám loktem, 
mnohem víc ran schytám.“

A co když se přihodí při zápase 
něco vážnějšího? Přepne se 
to v hlavě?
„Než se provalilo, čím jsem 
v civilu, tak na hřišti docházelo 

ke kuriózním situacím. Chtěl 
jsem pomoci zraněnému, ale 
jeho spoluhráči mě odstrkovali, 
nevěřili, že jsem lékař. Teď už 
jsem provařený, a už jsem třeba 
během zápasu nahazoval zpět 
vykloubené rameno.“

Vy jste měl nějaký fotbalový úraz?
„Párkrát jsem měl roztrženou 
hlavu. Největším zraněním byl 
prasklý meniskus, ale operovat 
jsem si ho nenechal, dal jsem 
přednost konzervativní léčbě. 
Ale někdy se musím svěřit do 
péče kolegů, nedokázal jsem si 
třeba dát zpět prst, vyhozený 
do pravého úhlu…“

Hrajete v útoku, ve své soutěži pat-
říte mezi nejlepší střelce, měříte 
dva metry, nesrovnávají vás 
s dalšími legendárními čahouny 
a kanonýry Janem Kollerem nebo 
Vratislavem Lokvencem?
„Tomu se nevyhnete, hlavně 
fanoušci si zakřičí své. Že jsem 
třeba nemožně neohrabané 
kopyto. A já si jen pomyslím 
– OK, jsem kopyto, ale nasázel 
jsem vám tři góly.“

Schoval jste si nějaký do Barcelo-
ny, na slavný Nou Camp, kde 
budete ve druhé polovině 
července obhajovat s českou 
reprezentací lékařů titul mistrů 
světa z loňského šampionátu 
v USA?
„Věřím, že ano. Start na 
mistrovství světa pod českou 
vlajkou je pro mě splněný sen. 
Když jsem coby člen realizačního 
týmu volejbalové reprezentace 
poslouchal při Světovém poháru 
českou hymnu, bylo to krásné. 
A teď to zažiju jako hráč!“

VLADIMÍR SLABÝ
Foto: PAVEL JIŘÍK
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Fórum

Jaké přínosy 
plynou Praze 8 
ze spolupráce 
s partnerskými 
městy?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

KSČM

HNUTÍ ANO
Nezahazujme 
příležitost

Mezinárodní spolupráce by 
neměla být jen výsadou 
diplomatů. Věřím, že zejména 
krajská, více lokální spolupráce 
je velice důležitá. Důkazem je 
projekt partnerských měst, která 
fungují už od druhé poloviny 
minulého století nejen v Evropě, 
ale po celém světě.

Spolupráce partnerských 
měst má hmatatelné přínosy. 
Je to především výměna 
zkušeností s fungováním 
projektů organizovaných 
samosprávou, ať už jde o péči 
o životní prostředí nebo správu 
školství atd. Samosprávy se 
zabývají totožnými problemati-
kami, a mohou se inspirovat 
v řešení obdobných problémů. 
Zároveň tu je přínos i ekonomic-
ký, protože místní samosprávy 
dokážou daleko lépe a snadněji 
zajistit dialog dvou místních 
podnikatelů. 

Dohoda s pekingskou čtvrtí 
Feng Tai pro nás má smysl 
především z hlediska ekonomic-
kého a kvůli výměně zkušeností. 
Rádi bychom se inspirovali 
například ve školství, které mají 
Číňané na velice vysoké úrovni, 
především díky moderním 
technologiím a investicím. 
Nabízí se také výměny českých 
a čínských studentů, kteří tak 
získají cenné zkušenosti se 
zahraniční spoluprací.

V případě dohody s Košicemi 
vidím možnost bližšího dialogu 
především v záležitostech 
kulturních. Na podobné projekty 
lze čerpat fi nance z evropských 
fondů podporujících kulturní 
výměnu a rozmanitost atd. Jde 
tedy o skvělou příležitost 
výměny know-how samosprávy 
nebo možnost sbližování 
zájmových spolků, studentů 
apod. s náklady, které mohou 
být proplaceny unijními fondy.

Navázání spolupráce s geogra-
fi cky a kulturně blízkým, 
i naopak vzdáleným a exotickým 
městem je příležitost, která nás 
může pouze posunout.

ODS PRAHA 8
Nádherné výlety 
nepřinesou 
občanům nic
Koaliční komunisté vybrali na 
červenec téma opravdu dovolen-
kové. Je to od nich pěkné. Tím 
však pochvaly takzvaného 
partnerství se vzdálenými 
zahraničními městy končí.

Radniční představitelé 
uzavřeli partnerství s městskou 
částí Pekingu. Nezapomněli se 
pochválit na webových strán-
kách Prahy 8. Prý to bude mít 
pro naše občany řadu přínosů. 
Jsem však přesvědčen, že 
výhody má takové partnerství 
pouze pro zastupitele koalice, 
kteří mohou jezdit na pěkné 
výlety po světě. Pro naše 
obyvatele to nepřinese nic. 

Doporučil bych vedení radnice 
uzavřít partnerství například 
s Papeete, hlavním městem 
Tahiti. Je tam prý nádherně 
a takový zájezd by jistě stál za to. 
Možná by o něj byla v koalici 
i rvačka. A nějaké ty deklarova-
né výhody by se do článku na 
osmičkový web jistě našly.

Jedním z takových rádoby 
přínosů prý bude podle vedení 
radnice zvýšení cestovního 
ruchu, Číňané se jen pohrnou. 
Dovolím si silně pochybovat. 
Ruku na srdce, vážení občané. 
Už jste někdy jeli do nějakého 
města na dovolenou jen proto, 
že s ním má Praha partnerství? 
Asi ne, že. A přitom jsou to pěkné 
destinace, namátkou Řím, 
Chicago, ale třeba také Bagdád.

Jeden přínos by tu však při 
hlubší úvaze byl. Možná by bylo 
pro naše občany skutečně lepší, 
pokud by většina koaličních 
politiků jezdila na „pracovní 
výlety“ a nezbýval jim čas na 
vládnutí Praze 8. Tolik škodli-
vých kroků by se prostě 
nestalo….

Přeji hezkou dovolenou, 
vážení občané.

TOP 09 PRAHA 8
Inspirace, 
nebo výlety 
vyvolených?
Má smysl spolupracovat s jinými 
městy? Určitě ano. Takhle by 
jistě odpověděla většina lidí, 
kteří chápou, že sdílení a výmě-
na zkušeností, tzv. dobré praxe či 
zaměření na oblast vzdělávání 
a kultury může být obohacující. 
Podstatné však není, zda ano či 
ne, ale s kým a proč.

Jaké charakteristiky by 
takové partnerské město mělo 
splňovat? Zejména by nám měla 
spolupráce mít vůbec šanci něco 
přinést. Mělo by být v čem se 
inspirovat. A/nebo by mělo být 
dobrou destinací pro naše žáky 
a studenty, kteří by mohli snáze 
vycestovat na studijní výměnné 
pobyty.

Splňuje tyto předpoklady 
jediné partnerské město, které 
Praha 8 od letoška díky koalici 
ČSSD, ANO, SZ a KSČM má, tedy 
pekingská čtvrť Feng Tai? 
Rozhodně si nemyslím. Nejedná 
se o výrazně inovativní a moder-
ní město, odkud bychom mohli 
čerpat inspiraci, jak řešit 
problémy, které občany trápí, 
jako jsou např. parkování, nová 
výstavba či dostupnost služeb. 
Nejde ani o ekonomickou 
spolupráci, ta není úkolem 
městských částí. Navíc je natolik 
vzdálené (a to nejen fyzicky, ale 
i kulturně a jazykově), že se 
těžko dají realizovat výměnné 
pobyty dětí.

To všechno podtrhuje 
neopomenutelný fakt: Čína je 
komunistická totalitní země. 
Nemá úctu ani k vlastním 
občanům, jimž negarantuje ani 
základní práva, drancuje životní 
prostředí a dá se vyjmenovat 
řada dalších negativ. Praha 8 
nemá jediný rozumný důvod 
s představiteli čínských 
samospráv spolupracovat. 
Partnerství s Feng Tai je pouze 
zpestřením pro současné radní, 
kteří měli možnost vyrazit na 
výlet za cizí peníze. Občanům 
Prahy 8 nepřinese vůbec nic.

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.

Anna Kroutil
radní 
MČ Praha 8 
za ANO

Ondřej Gros
zastupitel 
MČ Praha 8 
za ODS

Markéta Pekarová 
Adamová
zastupitelka 
MČ Praha 8 
za TOP 09
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ČSSD
Partnerství 
je dlouhodobá 
záležitost
Vážení spoluobčané, jistě se 
k Vám donesla informace, že 
zástupci MČ Praha 8 v čele 
s místostarostou Matějem 
Fichtnerem letěli do Číny, aby 
uzavřeli partnerství s městským 
obvodem Feng Tai, který je 
jednou z největších čtvrtí 
Pekingu. Tato návštěva vzbudila 
kontroverze. Jedni tvrdili, že 
delegace Prahy 8 jela na výlet do 
Číny, druzí upozorňovali na to, 
že Čína se často s dodržováním 
lidských práv lidově řečeno 
zrovna nemaže.  

Uzavřít spolupráci s význam-
nou čtvrtí Pekingu osobně 
považuji za dobrý nápad. Lze 
sice předpokládat, že ovoce 
tohoto počinu nepůjde sklidit 
hned, z dlouhodobé perspektivy 
se však vyplatí. Umožní nám 
vyměnit si know-how s čínskou 
stranou a může pomoci k rozvoji 
vzájemného obchodu. Navíc 
s tím, koho známe, obvykle 
jednáme raději a ochotněji, než 
s tím, koho neznáme. 

Osobně chápu připomínky 
ohledně nedodržování lidských 
práv v Číně. Člověk však má 
možnost se rozhodnout, co od 
protistrany přijme, a co nikoliv. 
Nelze tak tvrdit, že se od Číny 
nemáme co učit, jelikož se tam 
nedodržují lidská práva. Navíc 
můžeme druhé straně taktně 
naznačit, že bychom ocenili fair 
trade vztah, k němuž dodržování 
lidských práv patří. Partnerství 
s jinými obcemi je disciplína, 
které se v poslední době věnuje 
mnoho odborných prací. 
V minulosti měla naše městská 
část spíše tendenci se od 
okolního světa separovat. Je věcí 
současné politické reprezentace 
tento negativní trend zvrátit, 
a v rámci svých fi nančních 
i časových možností napravit. 

KSČM
Partnerství měst 
je inspirace  

Skoro každý městys v ČR má na 
radnici upevněny znaky 
partnerských měst. Těmi se 
Praha 8 pochlubit nemůže. Nové 
vedení radnice chce tuto situaci 
změnit. Aktuálně se jedná 
o slovenské Košice (Staré mesto). 
K podpisu memoranda došlo 
17. června 2016. Dubnovým 
podpisem memoranda o porozu-
mění byla navázána spolupráce 
s významnou pekingskou 
městskou částí Feng Tai.

U Košic je oblast spolupráce 
zaměřena na oživení vztahů na 
bázi kulturních aktivit, vzdělává-
ní a školství, sportu atd. 
Spolupráce s  čínskou čtvrtí 
zahrnuje též oblasti ekonomiky 
a investic.  Je třeba zdůraznit, 
že Feng Tai je bohatým obvodem 
a počet obyvatel přesahuje 
2 miliony. Zdrojem bohatství je 
dělnost obyvatel, cílevědomá 
politika vzdělávání a její 
provázanost s technikou 
a ekonomikou. Vidět třídy 
moderních středních škol 
vybavené desítkami 3D tiskáren 
a další špičkovou IT technikou je 
zážitek. Takto vybavené třídy 
nejsou v ČR či ve státech EU ani 
vzdáleně běžné. Areály se 
špičkovými sportovišti, umělec-
ké školy se stovkami dětí, jsou 
hodny obdivu. Ale viděli jsme 
i ZŠ, oproti nimž si stojí naše 
školy lépe.  

Je smutné vidět provozy 
vyrábějící produkty, které jsme 
ještě nedávno vyráběli i my. 
Např. výrobu lokomotiv 
v novém závodě. A u nás? 
Namísto ČKD Lokomotivka 
obchoďák, jinde sklady pochyb-
ného zboží a bleší trhy. Dnešní 
generace si nepamatuje tisíce 
lidí proudící z vysočanských 
továren.

Partnerství měst je cenným 
zdrojem poznání. Pro malé 
sportovce, umělce, matematiky. 
Poznat techniku i odlišnou 
kulturu. Třeba si pak utvoří 
vlastní názor, možná osvícenější 
než mediálně masírovaná starší 
generace.  

OSMIČKA SOBĚ
(KDU-ČSL 
A NEZÁVISLÍ)
Spolupracujme 
hlavně s městy 
v EU 
Až do 17. 6. jsme měli partner-
ství pouze jedno – kontroverzní 
partnerství s pekingskou čtvrtí 
Feng Tai z dubna 2016 (17. 6. 
bylo podepsáno partnerství 
s Košicemi). O tomto partnerství 
nebylo hlasováno v žádné 
komisi Rady ani na zastupitel-
stvu (Osmička sobě navrhla, aby 
o něm bylo hlasováno alespoň 
dodatečně na červnovém 
zastupitelstvu, ale koalice návrh 
nepodpořila). Pan radní Fichtner 
si prostě zajel na náklady čínské 
strany do Pekingu a tam 
memorandum podepsal. 
Uvažovala vůbec Rada o tom, co 
z tohoto memoranda bude pro 
Prahu 8 plynout a jaké přínosy 
můžeme mít z partnerství s tak 
kulturně, geografi cky a politicky 
vzdálenou čtvrtí? Nezavázali 
jsme se tím navíc k „ohnutí 
hřbetu“ před totalitní velmocí? 
Tomu by mohlo nasvědčovat i to, 
že po mnohaleté tradici se letos 
Rada rozhodla nevyvěsit 
10. března na radnici tibetskou 
vlajku – symbol solidarity nejen 
s Tibetem, ale obecně s okupova-
nými oblastmi, kde jsou 
potlačována lidská práva. 

Osmička sobě naopak 
navrhuje, aby Rada v první řadě 
jednala s městy v EU, se kterými 
můžeme sdílet zkušenosti 
z mnoha oblastí (např. kultura, 
školství, otevřená radnice apod.), 
neboť už sdílíme jeden konti-
nent, spojuje nás historie, 
kultura a do velké míry právní 
rámec. V neposlední řadě pak 
jsme schopní se spolu domluvit, 
ať už anglicky, německy či třeba 
francouzsky. Dovedu si předsta-
vit například velmi užitečné 
partnerství s Vídní, Varšavou 
nebo Paříží. Užitek by z toho 
měly i školy na Praze 8, které by 
mohly se školami v těchto 
městech pořádat výměnné 
pobyty žáků a studentů – do čín-
ské čtvrti Feng Tai se ale podívá 
asi málokdo z nás.

STRANA 
ZELENÝCH
Mezinárodní 
spolupráce 
musí být v praxi 
naplňována

Zelení podporují mezinárodní 
spolupráci mezi městy a obcemi. 
Jsme přesvědčeni, že zkušenosti 
si mohou předávat nejen 
jednotliví lidé, ale i úřady 
a samosprávy. Po dohodě s paní 
radní Annou Kroutil, která v Pra-
ze 8 zodpovídá za mezinárodní 
vztahy, připravuji seznam měst a 
městských částí, se kterými 
bychom chtěli navázat užší 
kontakty s vazbou na strategic-
ký plán rozvoje MČ. 

Upřednostňujeme města, 
která jsou nám mentálně 
i fyzicky blízká, a zároveň 
taková, která jsou nám podobná 
velikostí, typem zástavby 
i strukturou obyvatelstva. 
Konkrétně uvažujeme o městech 
a/nebo městských částech 
Vídně, Budapešti, Berlína, 
Drážďan, Lodže či Krakova 
(posledně zmíněná jména jsou 
pro Prahu 8 zajímavá mj. i díky 
tomu, že rozsáhlé oblasti Bohnic 
se jmenují po polských městech). 
Užitečné bude navázat na kdysi 
zaniklý vztah mezi Prahou 8 
a italským městem Terni. 

V čem může být partnerství 
měst užitečné? Lze předávat 
naše příklady dobré praxe, 
a naopak čerpat zahraniční 
zkušenosti. Lze naplánovat 
výměnné cesty dětí ze základ-
ních a středních škol. Je možné 
podpořit naše a zahraniční 
podnikatele. Je možné hledat 
společnou minulost konkrétních 
dvou měst a na jejím základě 
plánovat budoucnost. 

Aby měla mezinárodní 
spolupráce smysl, musí být 
v praxi naplňovaná. Právě 
takové partnerství zelení rádi 
podporují a budeme se ho 
aktivně účastnit. 

Petr Kostroun
člen Komise 
pro vnější vztahy 
a turistický ruch Rady 
MČ Praha 8 za ČSSD

Vladislav Kopal
zastupitel
MČ Praha 8 
za KSČM

Vlaďka Vojtíšková 
zastupitelka 
MČ Praha 8 
za Osmička sobě – 
KDU-ČSL a nezávislí

Petr Vilgus
místostarosta 
MČ Praha 8 
za Stranu zelených
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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.

Vaše stručné náměty zasílejte 
na e-mail osmicka@praha8.cz 
či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48. 
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit a upravovat.

Vážená redakce,
chtěl bych poukázat na 
jeden křiklavý případ 
zahušťování zástavby, a to 
v oblasti Střížkovské ulice 
na křižovatce s Děčínskou 
ulicí na Praze 8. Na této 
křižovatce se nachází 
kromě statku č.p. 3 
a obytného domu č.p. 434 
ještě Gymnázium Thomase 
Manna a nedaleko od něj 
hotel/hostel A&O. Ulice 
Střížkovská kromě toho, že 
obsluhuje objekty nacháze-
jící se přímo v této ulici, je 
jedinou komunikací 
umožňující příjezd ke 
gymnáziu, hotelu a obytné 
zástavbě v ulici Děčínská. 
Je to rovněž hojně využíva-
ná cyklotrasa A 27. Hotel 
nemá uspokojivě vyřešenu 
dopravní obsluhu ani 
dopravu v klidu: o víken-
dech parkují autokary 

a mikrobusy (i přes noc) na 
chodníku, turisté nastupují 
a vystupují v křižovatce 
(bez ohledu na bezpečnost 
svoji i jiných) a řidiči 
autokarů i osobních aut 
jen krčí rameny – není 
místo. Jistý developer 
(OXCORP, a. s.), se rozhodl 
stávající situaci „vylepšit“ 
tak, že na trojúhelníku 
mezi ulicemi Střížkovská 
a Teplická  plánuje 
vybudovat polyfunkční 
objekt Plazza Střížkov, 
který tvoří tři nadzemní 
objekty o 9, 6 a 4 nadzem-
ních podlažích na podnoži 
se 3 podzemními podlaží-
mi. Nejnižší z objektů ční 
nad úroveň přilehlého 
terénu 15,85 m. Petici proti 
plánovaným stavbám 
Litvínovská a Plazza 
Střížkov podepsalo na 
2 300 lidí. Zkrátka – díky 
radnici Praha 8 (novostav-

ba Plazza Sřížkov + hotel, 
na jehož provoz nemá 
radnice zjevně pražádný 
vliv, ale na které jistě 
vydala všechna potřebná 
povolení) se tato dříve 
klidná oblast stává pro 
bydlení v okolních 
bytových domech nevhod-
nou, až neúnosnou. 

JAN MAREK

Vážený pane Marku,
na zmiňované stavby bylo 
vydáno platné stavební 
povolení v souladu 
s platnými zákony. Můžeme 
vás ubezpečit, že budeme 
velmi pečlivě průběh celé 
stavby kontrolovat 
a hlídat, jestli se stavebník 
od předložené a schválené 
dokumentace neodchýlil.

KANCELÁŘ STAROSTY 
MČ Praha 8

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837

VÝSTAVY
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
6. 4. 2016 – 7. 2. 2017

Břevnov ve stínu kláštera / Hradčanům na dohled
4. 5. 2015 – 31. 10. 2016

Křehká krása pražské kameniny / Ze sbírek Muzea hl. města Prahy 
Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, Praha 7 – Troja
1. 4. – 30. 10. 2016

PŘEDMĚT SEZÓNY
Zbraně a zbroj keltského válečníka
3. 5. – 31. 7. 2016

 

www.muzeumprahy.cz
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Milá Osmičko,
chtěla bych poděkovat odboru životního 
prostředí, že zušlechtilo ten poněkud 
zarostlý prostor u multikina v Ládví 
(prostor, kterému se říká u bývalé kašny). 
V hustých keřích i pod mramorovými 
deskami měly svoje hnízda myši, krysy 
a další verbež, které i za bílého dne pak 
běhaly po trávě a kolikrát i po dlažbě 
a opravdu to nebylo nic příjemného. Vím, že 
celé prostranství má projít velkou revitali-
zací, a tak jsem v tu mezičasovou úpravu 
ani moc nedoufala. Děkuji.

ZORA LOUZOVÁ, Ládví

Vážení,
přichází léto a s ním horké dny. 
Doufám, že budou fungovat všechny vod-
ní zdroje, jako třeba fontány, aby bylo 
kde se osvěžit, a že třeba krásně oprave-
né Karlínské náměstí nepřijde o svůj 
trávník tím, že přestane fungovat 
závlahový system, když už kvůli němu 
říkáte, že se na trávník nesmí. Byla by to 
skutečně velká škoda, kdyby místo svěží 
zeleně tady byl jen hnědý a tvrdý hnus. 

LADISLAV LOKŠÍK, Karlín

Milá redakce,
chtěla bych říct, že jsem strašně ráda, že 
bydlím v Praze 8. Máme tu krásné zelené 
plochy nejen k rekreaci, ale víte, že se tu dají 
sbírat i léčivé rostliny? Na jaře bylo plno 
pampelišek, které pomáhají při bolestech 
žlučníku, zlepšují trávení, čistí krev. 
Droboučké sedmikrásky (chudobky) 
pomáhají při zastavení menšího krvácení, 
při kožních onemocněních, zvyšují chuť 
k jídlu. Kopřiva podle pověr zaháněla zlé 
duchy, reálně pomáhá při astmatu, chřipce, 
při zánětech močových cest. Jitrocel 
kopinatý pomáhá při poštípání, chrapotu, 
pálení v krku, odvar z listů zlepšuje dýchání. 
Řebříček obecný, zvaný polní chmel, 
pomáhá při zánětech, pomáhá při plynatos-
ti, při léčbě kůže, křečových žil, snižuje 
krevní tlak. A kaštan, jírovec maďal? 
Zpevňuje cévy, zmírňuje krvácení, zlepšuje 
prokrvení, uvolňuje hleny při kašli a bron-
chitidě. A takových užitečných rostlin je 
u nás spousta! Takže až půjdete na procház-
ku třeba do Ďáblického háje, můžete se 
zásobit přírodními léčivy. Na internetu 
najdete spoustu receptů, jak je využít.

J. PLUCHOVÁ, DS Slunečnice
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PROTIDROGOVÁ PROBLEMATIKA

Jak jsou zaměřeny 
terénní programy?
Na území MČ Praha 8 se 
setkáváme s širokým věkovým 
spektrem uživatelů návykových 
látek. Oproti jiným MČ je na MČ 
Praze 8 méně užíván Subutex 
a hlavní užívanou látkou je 
pervitin. Za tzv. otevřenou 
drogovou scénu MČ Prahy 8 
bývají označovány lokality 
Florenc a okolí Palmovky. 
Za jedno z možných řešení lze 
považovat postupné uzavírání 
podniků s výherními automaty, 
činnost Policie ČR a Městské 
Policie,  jež ovlivnilo pohodlí 
a dostupnost drog v lokalitě 
Palmovka a přispělo k poklesu 
výskytu narkomanů v této 
oblasti. 

V rámci terénních programů 
na území MČ Praha 8 probíhá 
ve spolupráci s Drop In, o. p. s.,  

monitoring  užívání návyko-
vých látek a poskytování  Harm 
Reduction služby. V rámci 
projektu dochází k monitorová-
ní tzv. otevřené drogové scény  
a  tzv. uzavřené drogové scény, 
kde je kromě výměny injekční-
ho materiálu poskytováno 
zdravotní a sociální poraden-
ství  a sociální práce vedoucí 
klienty k možné resocializaci. 

Ve spolupráci s Progressive, 
o. p. s., probíhá na území MČ 
Praha 8 terénní program 
No Biohazard, nízkoprahový 
program zaměřený na odbor-
nou práci s uživateli nealkoho-
lových drog, především s injekč-
ními uživateli, a program 
pracovní resocializace uživatelů 
návykových látek Fixpoint. 
Co se týče monitoringu 

mládeže, probíhá na území MČ 
Praha 8 terénní program ve 
spolupráci s o.p.s. Salesiánské 
středisko mládeže. Za fi nanční-
ho přispění MČ Praha 8 by na 
jedné z lokalit v Bohnicích mělo 
být v průběhu letních měsíců 
umístěno a zprovozněno 
mobilní zázemí (maringotka) 
pro terénní pracovníky daného 
programu. 

V současné době ve spoluprá-
ci s organizací Progressive, 
o. p. s.,  připravujeme v rámci 
protidrogové problematiky 
umístění kontejneru Fixpoint 
na použitý injekční materiál 
v lokalitě Florenc.

Za zmínku stojí ještě zřízení 
Centra metadonové substituce 
na území MČ Praha 8, i nově 
vytvořená Komise Rady MČ 
pro prevenci sociálně patologic-
kých jevů, mapující možné 
patologické jevy na MČ Praha 8 
a jejich prevenci z hlediska 
věkových skupin obyvatel.

ZUZANA HOLÍKOVÁ

Bezpečnost

ZABEZPEČENÍ MAJETKU 

Zloději dovolenou 
nikdy nemají

 nPřestože se policii v posledních měsících podařilo zadržet 
několik pachatelů značných počtů vloupání do bytů a rodin-
ných domků v Praze, lze si jistě představit, že tak jako každý 
rok budou prázdninové měsíce lákat různé poberty, aby si 
vyzkoušeli své „dovednosti“ na nemovitém majetku našich 
spoluobčanů.  

Nastiňme si tedy praktické rady, 
které pomohou takováto 
nebezpečí eliminovat:
• Hlavní pozornost bychom měli 

věnovat zabezpečení oken 
a vstupů do objektu. Snazší to 
v tomto směru mají obyvatelé 
bytů v činžácích a panelácích, 
kde až na výjimky nehrozí, že 
by se běžný zloděj vloupal 
kupř. do bytu ve třetím patře 
(neprovádí-li ovšem majitel 
domu opravu fasády a není-li 
před okny postaveno lešení). 
Případnému pachateli bychom 
měli přístup do domu nebo 
bytu co nejvíce ztížit – nejlépe 
tak, abychom jej od jeho 
záměru ihned odradili. 
Namístě jsou bezpečnostní 
dveře, a pokud se jedná o nižší 
podlaží nebo přízemí, tak 
i zabezpečená okna či balkony 
– mřížemi nebo alespoň 
bezpečnostními fóliemi. 

Takovéto opatření je trvalé 
a jistě se vyplatí do něj 
investovat.

• Pokud máte okolo svého 
domku přerostlé keře, které 
zabraňují jeho běžné kontrole, 
je třeba je sestříhat tak, aby 
bylo umožněno dobrým 
sousedům běžně kontrolovat 
nepoškozenost oken, balkónů, 
teras, případně vstupů.

• O svém odjezdu na dovolenou 
informujme pouze své blízké 
známé nebo příbuzné.

• Zajistěme si pravidelné 
vybírání poštovní schránky.

• Opravdu cenné věci raději 
nenechávejme doma. Existuje 
možnost umístit je do trezoru 
kupř. v některé z běžných bank. 
Pokud tak přesto učiníme, 
schovejme je na nenápadná 
místa, předtím pořiďme jejich 
soupis a fotodokumentaci.

• Větší fi nanční částky odnesme 

rovněž raději do peněžního 
ústavu. Určitě nenechávejme 
doma povalovat vkladní 
knížku bez hesla, důležité 
smlouvy, platební kartu, kterou 
běžně nepoužíváme, a k tomu 
například cestovní pas, který 
momentálně nepotřebujeme. 
Ukradené doklady způsobily 
jejich majitelům v minulosti již 
nejednu vážnou komplikaci. 
I tyto věci je namístě uložit na 
určitou dobu do výše zmíně-
ných trezorů.

• Zamysleme se i nad elektronic-
kým zabezpečením bytu. 
Nabízené systémy jsou dnes 
dokonalé a fi nančně dostupné 
a výstupy z nich je možno 
sledovat běžně přes mobil, 
případně internet.

• Pokud máte doma telefon se 
záznamníkem, nenahrávejte na 
něj raději vzkazy, kdy jste 
odjeli, kam, jak dlouho budete 
pryč nebo kdy se vrátíte.

• Pokud používáte sklep 
k odložení dražších věcí, které 
by se mohly stát předmětem 
zájmu zlodějů, pořádně je 
zabezpečte nebo věci přemístě-
te na lépe zajištěné místo.

• Pamatujme i na pojištění 
majetku. Existují i typy 
krátkodobých připojištění 
majetku podobně jako úrazová 
připojištění, např. „připojištění 
opuštěné domácnosti“.

Zdroj: KOMISE PRO BEZPEČNOST

Nebezpečný pes
Prvního června v ranních 
hodinách byla hlídka měst-
ských strážníků vyslána do 
parku v ulici Na Dlážděnce, 
kde se měl nacházet nebezpeč-
ný pes bez majitele. Na místě 
bylo zjištěno, že pes neznámé 
rasy pochází z opuštěného 
objektu v zahradní kolonii pod 
uvedeným parkem. V objektu 
byli objeveni dva muži, 
přičemž jeden z nich byl 
majitelem psa. Lustrace 
v evidenci hledaných osob 
byla negativní a majiteli bylo 
nařízeno, aby si psa řádně 
zabezpečil. Dále v tomto 
objektu strážníci nalezli ženu 
skrývající se pod dekou v rohu 
a vyzvali ji k prokázání 
totožnosti. Bylo zjištěno, že 
dotyčná má vysloven zákaz 
pobytu na území hl. města 
Prahy, a proto byla na základě 
podezření ze spáchání 
trestného činu maření 
úředního rozhodnutí předána 
Policii ČR. 

Sprejer
Začátkem června v nočních 
hodinách dostala hlídka 
hlášení týkající se dvou osob 
poškozujících spreji stěnu 
obytného domu v ulici 
Vosmíkových. Po příjezdu na 
místo si strážníci všimli 
mladého muže odcházejícího 
z místa. Vyzvali jej k prokázá-
ní totožnosti. U muže byly 
nalezeny spreje stejné barvy, 
jakými byla poničena stěna 
domu, a jelikož vzniklo 
podezření ze spáchání 
trestného činu poškozování 
cizí věci, byl muž omezen na 
svobodě a dále předán do 
rukou Policie ČR.

Ztracené dítě
Dne 9. 6. 2016 v poledních 
hodinách byl strážník 
městské policie pověřen 
úkolem najít ztracené dítě 
v okolí Karlínského náměstí. 
Jednalo se o chlapce ve věku 
3 let, vysokého asi 85 cm 
a oblečeného do bílého trička 
a oranžových krátkých kalhot. 
Při procházení Karlínským 
náměstím si strážník povšiml 
čtyř mladých žen a u nich 
posedávajícího klučiny, 
odpovídajícího uvedenému 
popisu. Bylo zjištěno, že se 
opravdu jedná o pohřešované 
dítě, které bylo navráceno 
matce. 

Z ČERNÉ KRONIKY
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Měníme Prahu 8

BESEDA

Odkud pochází 
palmový olej?
Beseda se zástupci Glopolis, 
o. p. s., a Greenpeace, kterou 
pořádala pro občany městská 
část Praha 8, se pod patronací 
místostarosty Petra Vilguse 
konala v Tiché kavárně v Koby-
lisích v pondělí 30. května. 

Předcházel jí velmi zajímavý 
fi lm Zelená poušť, který natočil 
Michal Gálik na ostrově Borneo 
a který vystihoval krásnou 
přírodu a zároveň její ničení 
z důvodu pěstování palmy 
olejné. Mnohdy slýchám od 
občanů: „Palmový olej není 

škodlivý, toto téma je jen 
nafouklá bublina.“ Musíme si 
ale uvědomit, jak se palma 
olejná pěstuje, jakým způsobem 
jsou plantáže vytvářeny, jak 
dochází k devastaci pralesů, 
za jakých podmínek místní lidé 
a mnohdy i děti na plantážích 
pracují, jak trpí zvířata, která 
jsou z území plantáží vytěsňo-
vána. Pěstování palmy olejné 
není o udržitelném rozvoji, ale 
o částečném (nebo úplném?) 
ničení přírodních pralesů 
a života v nich. 

Michal Gálik k tomu dodává: 
„Není to jen příběh o palmovém 
oleji, je to příběh o globální 
zodpovědnosti a o tom, že my 
jako spotřebitelé máme 
v rukách obrovskou moc 
a našimi rozhodnutími při 

nakupování dokážeme ovlivnit 
i to, co se děje na druhé straně 
planety.“

Film můžete zhlédnout na ad-
rese: www.greendesertmovie.
com/movie.php.

 (iha)

O UDRŽITELNÉ SPOTŘEBĚ debatovali (zleva): Petr Vilgus, zástupce starosty 
MČ Praha 8, Jiří Silný a Lenka Černínová z Ekumenické akademie a Renata 
Placková ze STEP.

SEMINÁŘ

Co je to udržitelná 
spotřeba?

 nSeminář na toto téma byl 
určen pro zaměstnance 
Úřadu městské části Praha 8, 
kteří zajišťují cateringové 
služby a občerstvení do 
svých sekretariátů nebo měli 
o toto téma zájem.   

Sešlo se tak skoro 20 zaměstnan-
ců úřadu, kteří v úterý 31. květ-
na měli možnost získat informa-
ce o zapojení městské části 
Praha 8 do projektu Fairtradové 
město a dozvědět se od Renaty 
Plackové ze Sítě ekologických 
poraden STEP zajímavé 
informace. Jak a podle čeho 
vybírat při odpovědném 
nakupování a při minimalizaci 

obalů a odpadů, jaké ekoznačky 
jsou důvěryhodné, co to jsou 
odpovědné veřejné zakázky, 
a přehled možných dodavatelů 
fairtradových produktů.

Rada městské části Praha 8 
schválila v tomto roce Deklaraci 
podpory fair trade s cílem 
ucházet se o titul první Fairtrado-
vá městská část při splnění 
závazných kritérií. Zároveň 
schválila zapojení do mezinárod-
ního fairtradového projektu 
s dalšími státy jako Švédsko, 
Španělsko, Německo, Belgie, Itálie 
a Polsko. Pokud bude projekt 
Evropskou komisí podpořen, 
budeme s dalšími zahraničními 
partnery propagovat i podporo-

vat tuto oblast spravedlivého 
obchodování při zákazu dětské 
práce, jasných pravidel odměňo-
vání pěstitelů globálního Jihu 
a udržitelného rozvoje.

Seminář se konal pod patrona-
cí Petra Vilguse, zástupce 
starosty městské části Praha 8, 
a jako součást Evropského týdne 

udržitelného rozvoje. Na semi-
náři byly k dispozici ochutnávky 
fairtradových nápojů a potravin, 
které zajistil obchod Fair Bio 
z Karlína ve spolupráci s Ekume-
nickou akademií.

IVA HÁJKOVÁ
koordinátorka MA21

VKLAD DO BUDOUCNOSTI

První setkání Zastupitelstva mladých
 nVe středu 8. června 2016 se v Grabově 

vile sešla dvacítka žáků a studentů ze 
základních a středních škol na úvodní 
schůzce Zastupitelstva mladých. 
Na setkání přicházeli studenti se zvědavostí 
a nejistotou, co vlastně se zde bude konat. 
Atmosféra se však během několika okamži-
ků uvolnila, všichni se bez zbytečných 
ofi cialit představili, dozvěděli se informace 
o projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

a hlavně měli možnost se seznámit s kon-
krétními aktivitami obdobných skupin 
mladých lidí v Praze a jiných městech.

Viděli tak, že možnosti, jak se podílet na 
zlepšování života v městské části, jsou 
rozmanité a další nápady mohou vznikat pří-
mo tady u nás. Pozorovali jsme, že potenciál 
mladých je velký a chuť vytvářet, diskutovat 
a zlepšovat také. Už při prvním setkání se 
projevily znalosti a dovednosti, kterými 

členové oplývají. Dohromady jim to bude 
určitě ladit. Další setkání bude v září 2016.

Pokud by vás zajímala myšlenka Zastupi-
telstva mladých a chtěli se připojit, kontak-
tujte koordinátorku MA21 paní Ivu Hájko-
vou, iva.hajkova@praha8.cz. 

Více informací naleznete na www.praha8.
cz/Aktuality-Zastupitelstva-mladych. 

JANA MARTÍNKOVÁ
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Doprava

PARKOVACÍ 
ZÓNY
Bude nové 
dopravní 
značení
V pondělí 13. června byly 
zahájeny přípravné práce na 
vyznačení nového dopravní-
ho značení, které musí být 
instalováno kvůli zavedení 
zón placeného stání. 

Pracuje se na přípravě 
vodorovného a svislého 
dopravního značení. Zahájila 
se také instalace parkovacích 
automatů. Jejich prostřednic-
tvím bude možné zaplatit za 
parkování ve fi alové (smíšené 
parkování) a v oranžové zóně 
(parkování pro návštěvníky). 
Realizátorem prací je 
společnost ELTODO.

„Přípravné práce jsme 
zahájili s předstihem, chceme 
mít totiž jistotu, že se 
dopravní značení stihne 
vyznačit do poloviny září, 
kdy mají být zóny placeného 
stání zavedeny v naší 
městské části,“ uvedl radní 
pro dopravu Karel Šašek.

Od 1. července již běží 
registrace parkovacích 
oprávnění pro nově zaváděné 
zóny v naší městské části. 
Kompletní informace 
o zónách placeného stání 
najdete na webu 
www.parkujvklidu.cz.

CYKLOZVONĚNÍ
Praha 8 
s vlastním 
pelotonem
Tradiční Pražské cyklozvoně-
ní proběhne letos 25. září. 
Cyklotrasy vedené z různých 
míst po celé Praze budou 
zakončené v branických 
ledárnách v areálu A-parku. 
Svůj vlastní peloton vypraví 
také MČ Praha 8, která se 
připojuje pod záštitou 
zástupce starosty Petra 
Vilguse. Jedním z nejzajíma-
vějších zážitků bude spanilá 
jízda historických bicyklů. 
Konkrétní informace o čase 
a místě srazu účastníků 
budou zveřejněny na 
www.praha8.cz a na 
www.cyklozvoneni.cz. (tis)

OMEZENÍ V ZENKLOVĚ A KLAPKOVĚ ULICI

První etapa do 5. srpna 2016, 
druhá v roce 2018

 nV současné době Pražská 
vodohospodářská společnost 
(PVS) uskutečňuje stavební 
akci „Obnova vodovodních 
řadů Zenklova“. Je proto do 
5. srpna částečně uzavřena 
Zenklova ulice v úseku 
Stejskalova – náměstí 
Dr. Václava Holého a úplně 
uzavřena ulice náměstí 
Dr. Václava Holého v úseku 
Zenklova – Na Rokytce. 

PVS plánuje v této lokalitě 
provést i přípravné práce pro 
rekonstrukci kanalizace, když po 
dobu jejich průběhu by byl 
obousměrný provoz tramvají 
veden jednokolejně po koleji 
směrem do centra Prahy. Jejich 
provedení bude možné jen 
tehdy, pokud PVS zvládne 
zajistit vše nutné pro zprovozně-
ní této jednokolejné trati. Druhá 
etapa oprav vodovodu a kanali-
zace v Zenklově ulici by měla 
proběhnout v roce 2018 v úseku 
Povltavská – Krejčího. Před 
začátkem druhé etapy oprav by 
měla v tomto úseku Zenklovy 
ulice proběhnout obnova 
vodovodního řadu, která si 

nevyžádá přerušení provozu 
tramvajové dopravy. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy 
(DPP) připravuje rekonstrukci 
tramvajové trati v Zenklově ulici 
v úseku Elsnicovo náměstí – Bu-
lovka. Stavební práce mají být 
zahájeny v lednu 2018 a trvat by 
měly jednu stavební sezónu. 
Technická správa komunikací hl. 
m. po skončení ostatních prací 
začne řešit odstranění hlukové 
zátěže v Zenklově ulici v úseku 
Elsnicovo náměstí – Vosmíko-
vých, když provede výměnu 
povrchu vozovek z dlažby na 
asfaltový povrch. Stavební 
práce budou probíhat také 

v nedaleké Klapkově ulici. DPP 
se totiž v létě příštího roku 
chystá uskutečnit opravu 
tramvajové trati v této ulici 
v úseku trati přibližně za 
zastávkou tramvají Kobylisy 
do konečné stanice Vozovna 
Kobylisy. 

„Naše městská část není 
investorem těchto stavebních 
prací, proto je nemůžeme přímo 
ovlivňovat. Budeme však 
usilovat o to, aby byly vzájemně 
koordinované, a způsobovaly 
tak co nejmenší komplikace 
našim občanům,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus.

 (pep)   

CYKLISTIKA

Přeprava kol v MHD 
bude nyní snadnější

 nS příchodem jara bylo pro pražské cestující zavedeno 
několik novinek, které usnadňují přepravu jízdních kol 
v městské hromadné dopravě. Cestujícím se tak nabízí nejen 
vhodnější podmínky pro pohodlnější přepravu kol, ale také 
nové možnosti pro kombinování jednotlivých druhů dopravy.

V metru je nyní možné kolo 
přepravovat na každé první 
(s výjimkou první plošiny 
soupravy ve směru jízdy) 
a poslední plošině jednotlivých 
vozů soupravy. Na každé 
vyhrazené plošině mohou stát 
vždy maximálně dvě kola. 
Na všech dveřích jednotlivých 
souprav metra bude umístěna 
samolepka, která bude cestující 
informovat o povolení či zákazu 
umístění kola na danou plošinu. 

Nově došlo také k rozšíření 
počtu tramvajových linek, kde 

je umožněna přeprava kola. 
V Praze 8 se jedná o úseky 
Palmovka – Nádraží Vysočany 
– Lehovec a Palmovka – Nádraží 
Libeň – Lehovec. 

Zastávky tramvají, na nichž je 
povolen nástup s jízdním kolem, 
jsou označeny speciálním 
symbolem. V tramvaji samotné 
je možné kola postavit pouze na 
místa určená pro přepravu 
kočárků. Je třeba dodržovat 
jedno omezení, že na každé 
vyhrazené plošině lze přepravo-
vat maximálně dvě jízdní kola. 

„Každé opatření, které 
usnadní přepravu kol v městské 
hromadné dopravě, chápu jako 
krok vpřed. Procyklistická 
opatření motivují cestující 
k častějšímu využívání kola 
jakožto dopravního prostředku, 
který je šetrnější k životnímu 
prostředí,“ říká k novinkám 
zástupce starosty Prahy 8 Petr 
Vilgus. „V trendu zavádění 
procyklistických opatření 
v městské hromadné dopravě je 
však třeba pokračovat i nadále, 
neboť v oblasti cyklodopravy je 
stále co zlepšovat. Například 
v tramvaji lze kolo přepravovat 
pouze na vybraných úsecích, 
a to ještě jen ve směru z centra. 
Kolo také není možné přepravo-
vat tramvají mezi 14. a 19. hodi-
nou během pracovních dnů, 
přitom Praha 8 se zčásti 
rozkládá na kopcích a cyklisté 
by jistě uvítali možnost ušetřit 
si šlapání do kopce i během 
pracovního dne.“

 (osm)
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Servis

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Lokalita Území Datum Čas

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 7. 7. 13,00–17,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 7. 7. 15,00–19,00

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín 7. 7. 16,00–20,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 8. 7. 13,00–17,00

K Haltýři x Velká skála Troja 8. 7. 14,00–18,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 8. 7. 15,00–19,00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou 
a S. K. Neumanna)

Libeň 8. 7. 16,00–20,00

U Pekařky Libeň 9. 7. 08,00–12,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 9. 7. 10,00–14,00

Drahorádova Střížkov 11 .7. 13,00–17,00

Janečkova Kobylisy 11. 7. 15,00–19,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 11. 7. 16,00–20,00

Frýdlantská (u  garáží) Kobylisy 12. 7. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 12. 7. 14,00–18,00

Mlazická Čimice 12. 7. 15,00–19,00

Braunerova x Konšelská Libeň 12. 7. 16,00–20,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 13. 7. 13,00–17,00

Kašparovo Náměstí Libeň 13. 7. 14,00–18,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 13. 7. 15,00–19,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 13. 7. 16,00–20,00

Lindavská Bohnice 14. 7. 13,00–17,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 14. 7. 14,00–18,00

Taussigova (proti domu č. 1) Kobylisy 14. 7. 15,00–19,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 14. 7. 16,00–20,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 15. 7. 13,00–17,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 15. 7. 15,00–19,00

Na Vartě Libeň 15. 7. 16,00–20,00

Na Pecích x Chaberská Kobylisy 16. 7. 08,00–12,00

Uzavřená Kobylisy 16. 7. 09,00–13,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 16. 7. 10,00–14,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 18. 7. 13,00–17,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 18. 7. 15,00–19,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 18. 7. 16,00–20,00

Křivenická x Čimická Čimice 19. 7. 13,00–17,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 19. 7. 14,00–18,00

Písečná x Na Šutce Troja 19. 7. 15,00–19,00

Korycanská x K Ládví Čimice 19. 7. 16,00–20,00

K Haltýři x Velká skála Troja 20. 7. 13,00–17,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 20. 7. 15,00–19,00

Burešova Kobylisy 20. 7. 16,00–20,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 21. 7. 13,00–17,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 21. 7. 14,00–18,00

Kurkova (parkoviště) Kobylisy 21. 7. 15,00–19,00

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín 21. 7. 16,00–20,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 22. 7. 13,00–17,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 22. 7. 14,00–18,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 22. 7. 16,00–20,00

Pobřežní x Thámova Karlín 23. 7. 08,00–12,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 23. 7. 09,00–13,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 23. 7. 10,00–14,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 25. 7. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 25. 7. 14,00–18,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 25. 7. 15,00–19,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 25. 7. 16,00–20,00

Braunerova x Konšelská Libeň 26. 7. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 26. 7. 14,00–18,00

Lokalita Území Datum Čas

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 26. 7. 15,00–19,00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 26. 7. 16,00–20,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 27. 7. 13,00–17,00

Frýdlantská (u  garáží) Kobylisy 27. 7. 14,00–18,00

Mlazická Čimice 27. 7. 15,00–19,00

Pernerova x Sovova Karlín 27. 7. 16,00–20,00

Drahorádova Střížkov 28. 7. 13,00–17,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 28. 7. 15,00–19,00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 28. 7. 16,00–20,00

Lindavská Bohnice 29. 7. 13,00–17,00

Pernerova x Šaldova Karlín 29. 7. 14,00–18,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 29. 7. 15,00–19,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 30. 7. 08,00–12,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 30. 7. 09,00–13,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 30. 7. 10,00–14,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 1. 8. 13.00–17.00

Mazurská (u trafostanice) Troja 1. 8. 14.00–18.00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 1. 8. 15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 1. 8. 16.00–20.00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 2. 8. 14.00–18.00

Štěpničná (parkoviště) Libeň 2. 8. 15.00–19.00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 2. 8. 16.00–20.00

Frýdlantská (u  garáží) Kobylisy 3. 8. 13.00–17.00

Modřínová x Javorová Kobylisy 3. 8. 14.00–18.00

Jirsíkova x Malého Karlín 3. 8. 15.00–19.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 3. 8. 16.00–20.00

Drahorádova Střížkov 4. 8. 14.00–18.00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 4. 8. 15.00–19.00

Libišská (parkoviště) Kobylisy 4. 8. 16.00–20.00

Lindavská Bohnice 5. 8. 14.00–18.00

Trojská x Nad Trojou Troja 5. 8. 15.00–19.00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Troja 5. 8. 16.00–20.00

U Pekařky Libeň 6. 8. 08.00–12.00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 6. 8. 09.00–13.00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 6. 8. 10.00–14.00

BIO VOK

Lokalita Území Datum Čas

Turská x K Větrolamu Čimice 4. 7. 14,00–18,00

Nad Popelářkou 177/11 Troja 7. 7. 14,00–18,00

Fořtova x Okořská Čimice 9. 7. 09,00–13,00

Na Hranicích x Kočova Bohnice 11. 7. 14,00–18,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 15. 7. 14,00–18,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 18. 7. 14,00–18,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 20. 7. 14,00–18,00

Javorová x Březová Kobylisy 22. 7. 15,00–19,00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna Libeň 28. 7. 14,00–18,00

Turská x K Větrolamu Čimice 2. 8. 13.00–17,00

Na Hranicích x Kočova Bohnice 4. 8. 13.00–17,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 5. 8. 13.00–17,00

Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové 

sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví 

stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, 

maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, 

znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
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Životní prostředí

STAROSTOVÉ společný postup stvrdili poblíž pramene Rokytky.

DĚTI SE DOZVĚDĚLY hodně nejen o sýkorkách, ale i o dutinových ptácích 
či o jejich hnízdění.

MEMORANDUM O ROKYTCE 

Radnice budou společně 
prosazovat zlepšení 
protipovodňových opatření 

 nStarostové zúčastněných pražských místních samospráv 
(Praha 8, 9, 14, 22, Dolní Počernice, Běchovice, Kolovraty, 
Koloděje, Královice) spolu se starostou Říčan dne 22. 6. 2016 
slavnostně podepsali memorandum o vzájemné spolupráci 
ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka. 

Stalo se tak poblíž pramene 
Rokytky v Říčanech. Cílem 
memoranda je vytvořit 
společnou iniciativu, v rámci 
které budou představitelé 
samospráv nacházejících se 
na Rokytce dlouhodobě úzce 
spolupracovat na společném 
řešení protipovodňové ochrany 
po celé délce tohoto vodního 
toku. Starostové si totiž plně 
uvědomují, že vzhledem 
k rostoucímu počtu povodní 
v poslední době hrozí jejich 
opakování i v budoucích letech. 
„Na Praze 8 máme stále v živé 
paměti povodně v roce 2013, 
kdy se nevídaně rozlila Rokyt-
ka. Chceme proto v nejkratším 
možném termínu odstranit 
současné nedostatky v protipo-
vodňové ochraně na tomto 

vodním toku. Věříme, že pomocí 
společného postupu s ostatními 
samosprávami nacházejícími se 
na Rokytce se nám to může 
podařit,“ uvedl iniciátor 
memoranda starosta Prahy 8 
Roman Petrus. Jedním z problé-
mů současné protipovodňové 

ochrany je nedostatek rozlivo-
vých zón a na mnoha místech 
zúžený tok vlastní Rokytky. 
Představitelé místních samo-
správ zdůrazňují potřebu 
krajinotvorných opatření, které 
budou nejenom poskytovat 
ochranu proti povodním, ale 
budou rovněž zadržovat vodu 
v obdobích sucha. Budou proto 
prosazovat výstavbu suchých 
poldrů a obnovu starých 
rybníků. Budou se také snažit 
tlačit na instalaci automatizo-

vaných systémů v horní části 
vodního toku Rokytka, které by 
byly schopny včas vyhodnotit 
relevantní vstupní parametry 
a předat včasné informace 
příslušným kompetentním 
orgánům. 

Zástupci samospráv chtějí 
také společně zorganizovat 
protipovodňová cvičení 
samospráv a integrovaného 
záchranného systému. Zastupi-
tel a předseda komise pro životní 
prostředí Vít Céza doplňuje: 
„Jsem moc rád, že se podařilo 
dotáhnout tuto iniciativu, se 
kterou jsme přišli jako první 
právě v rámci městské části 
Praha 8, až do podoby memoran-
da. Jde o kvalitní dokument, 
jasně vystihující priority, kterých 
chtějí hlavní představitelé 
jednotlivých městských částí 
na Rokytce společně dosáhnout.“

  (vic)

LESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Děti z mateřských škol se učily
o ptactvu Čimického háje

 nKoncem května letošního 
roku pokračovaly ekologické 
aktivity týkající se význam-
né přírodní lokality Čimický 
háj, o který se za podpory 
městské části Praha 8 stará 
spolek Vědomý dotek.

Pravidelné aktivity občanů 
a dobrovolníků tak výrazně 
posilují klasickou práci 
organizace Lesů hl. m. Prahy, 
které se o tuto lesní lokalitu 
starají. Spolek Vědomý dotek 
navíc ve dnech 25. a 26. květ-
na 2016 uspořádal přednášku 
o ptactvu pro děti z mateřských 
škol v Praze 8 pod názvem 
„Ptactvo v Čimickém háji“. 
Zúčastnilo se celkem 65 dětí 
z Mateřské školy Dolákova 
a Lesní školky Čimice. 

Děti se dozvěděly něco více 
o ptactvu Čimického háje, 
o sýkorkách, dutinových 
ptácích, o stravě, přikrmování 
a hnízdění ptáků. Viděly ptačí 
hnízda, mohly se podívat i do 
funkční ptačí budky a v rámci 
soutěže v určování ptačích per, 
děti získaly medaile, omalován-
ky a čokoládky. V závěru 
programu nasypaly krmení do 
ptačích krmítek a od ornitologů 
(Ing. Svobodová a Ing. Těšický 
z České zemědělské univerzity 
a Univerzity Karlovy v Praze) se 
pak dozvěděly další informace 
o kroužkování ptáků. Nakonec 
děti viděly zblízka odchycené 
ptáčky včetně 16denních 
mláďátek sýkorky koňadry. 

Zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza 
k tomu dodává: „Vzdělávání dětí 
o diverzitě a chování organismů 
je někdy podceňované, ale 
nesmírně významné pro 
budoucí ochranu a zlepšování 
stavu české krajiny. Městská část 
bude v těchto aktivitách 
jednoznačně nápomocna.“ (vic)
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Zdravotní a sociální péče

AKTIVITY PRAŽSKÉ 
OSMY O PRÁZDNINÁCH  
○ 27. 7. Po stopách Eduarda 
Štorcha v Libni, komentova-
ná vycházka, sraz v 9:30

○ 31. 8. Eduard Štorch 
v Dolních Chabrech a nej-
starší historie obce, komento-
vaná vycházka, sraz v 9:35

Nutná rezervace na
pavla.tomsikova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 112, vstup 
na všechny aktivity zdarma, 
více o programu naleznete na 
www.prazskaosma.cz.

www.bohnice.cz

XIII. ROČNÍK 

30. - 31. 7. 2016
hrad Houska

// Kokořínsko //

pohádky pro děti, hudba, 
řemesla, hry, pohoda ...

Těšíme se na Vás!

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8 odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v letech 2015 a 2016 na

Vítání občánků Prahy 8 
17. a 18. října 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 18. září 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 dítete.

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

se zvýhodněným vstupným 60 Kč. 
Vždy v úterý a ve středu v 15:30.

BIO SENIOR

Vážení a milí, 
s nastupujícím časem letních 
prázdnin vám chci popřát 
báječné léto se vším, co k létu 
patří. Odpočiňte si, prožijte je 
ve zdraví, klidu a letní pohodě, 
ať všichni načerpáme síly a chuť 
do další části roku.  

Přeji vám, jménem Pražské 
OSMY, spoustu zajímavých 
a příjemných prázdninových či 
dovolenkových zážitků, 
potřebný čas na své blízké 
a přátele, a pokud možno vždy 
dobrou náladu. 

Z celého srdce bych vám 
chtěla poděkovat za výbornou 
spolupráci a těším se na tu další. 
Nejen při výletech nebo 
exkurzích Pražské OSMY, ale 
i na přednáškách, organizova-
ných ve spolupráci s Život 
v kondici – ing. Pavlínou 
Římalovou, vycházkách 
a návštěvách zajímavých míst 
Prahy 8, organizovaných Mgr. 
Pavlou Tomšíkovou.

My všichni se těšíme 
na setkání v září.

ALENA BORHYOVÁ

Nová posila 
týmu Pražské 
OSMY
Pavlína Římalová Aksamítová 
se věnuje seniorům z Prahy 8 
od roku 2013. Jako nadšený 
dobrovolník působí v CAP, kde 
vyučuje angličtinu a pravidel-
ně organizuje výlety. V září 
2014 odstartovala úspěšný 
projekt Cvičení pod širým 
nebem, jedná se o kruhový 
trénink pro seniory a využívá 
prostory veřejných fi tness 
parků. V posledních měsících 

organizuje pravidelné moderní 
vzdělávací akce pro seniory ve 
spolupráci s Pražskou OSMOU. 
Pavlína do své práce dává 
srdce, což se odráží na spokoje-
nosti mnoha účastníků akcí.
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KARDIOKLUB PRAHA

Nordic walking u Máchova jezera
Kardioklub Praha, který 
sdružuje pohyb milující 
kardiaky, se věnuje volejbalu 
na hřištích libeňského SK 
Meteror, pěší turistice a pořádá 
volejbalovo-cyklistická 
soustředění, je stále velmi 
aktivní. Během červnového 
týdenního rekondičního 
pobytu v Doksech u Máchova 
jezera prezentoval 4. června 
2016 nordic walking jako další 
zdraví velmi prospěšnou 
volnočasovou aktivitu. 

Po krátkém nácviku chůze 
s holemi jsme všichni vyrazili 
na příjemný zhruba 2.5 km 
dlouhý okruh. Na zastávkách 
cestou jsme se ještě dozvěděli 
další zajímavosti o nordic 
walkingu – třeba jak vznikl, 
anebo jak se dá jeho intenzita 
přizpůsobit prakticky všem, bez 
ohledu na věk, anebo na úroveň 
kondice. Nordic walking 
nemusí být jen záležitost výletů 
pro radost v pomalejším tempu, 
ale zjistili jsme se, že je 

využíván i při tréninku 
vrcholových sportovců 
(zejména běžkaři a biatlonisté 
používají nordic walking hůlky 
při letní přípravě na vybíhání 
sjezdovek, což někteří optimisté 
z naší skupinky vyhodnotili 
jako další výzvu do budoucna).

Kardioklub Praha zve mezi 
sebe další aktivní kardiaky! 
Více najdete na stránkách 
www.kardiopraha-meteor.cz.

PETR ODSTRČIL, Kardioklub Praha

DEN ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Ať je nejen léto bez úrazů
 nPřes osm set dětí z Prahy 8 

přilákal Den zdraví a bezpeč-
nosti pro děti a rodiče na 
největší pražské dopravní 
hřiště u ZŠ Glowackého. 

Mo� em akce, která proběhla 
20. června pod záštitou radního 
pro zdravotnictví MČ Praha 8 
Radomíra Nepila, bylo „Léto bez 
úrazů“. 

Na jednotlivých stanovištích 
na děti čekali záchranáři 
zdravotníci, hasiči nebo policisté. 
Zástupci záchranného integrova-
ného systému děti školili 
v zásadách první pomoci 
a v bezpečném chování doma 
i venku. Nechyběl ani nácvik 
resuscitace zraněného nebo 
třeba nácvik správného nasazení 
cyklistické helmy. Děti měly 
zároveň výjimečnou možnost 

prohlédnout si profesionální 
techniku a vybavení. Po úspěš-
ném splnění úkolů si každý ještě 
odnesl malé dárečky za svou 
šikovnost. 

 „Velké většině úrazů u dětí se 
dá předejít už doma. Je důležité 
vědět, čeho se mají rodiče 
vyvarovat, nebo naopak jaké kro-
ky jsou nezbytné k zajištění větší 
bezpečnosti jejich rodiny. Pro 
samotné děti je důležité, aby 
o potenciálním riziku věděly. 
Věřím, že akce bude prospěšná 
pro všechny zúčastněné a že si ji 
užijí,“ říká Radomír Nepil.

Z dlouhodobých statistik 
vyplývá, že úrazy jsou největším 
zdravotním rizikem hrozícím 
dětem. Každoročně si v ČR 
vyžádají na 300 dětských životů. 
Pro zhruba 3 tisíce dětí končí 
těžké poranění trvalými 

následky. Naprosté většině 
úrazů lze však předcházet 
vhodnou úpravou prostředí tak, 
aby bylo bezpečnější. Důležité 
také je, aby se děti i dospělí 

uměli v krizových situacích 
správně chovat.

Akci pořádala MČ Praha 8 ve 
spolupráci se spolkem Prevence 
dětem a dalšími partnery. (vrs)

PRVNÍ POMOC v podobě masáže srdce dětem na fi guríně předvedl i radní 
Radomír Nepil. 

MŠ SOFIA 
SCHOOL
Mateřinka 
s logopedií
Plně akreditovaná Mateřská 
škola Sofi a School v Bohni-
cích opět rozšířila svou 
nabídku. Nejen, že je 
bilingvní (anglicko-české 
prostředí), letos přibyla 
i každodenní logopedická 
chvilka (cca 15 minut) pro 
všechny děti na základě 
výsledků logopedického 
screeningu. Snažíme se tak 
předcházet veškerým 
pozdějším dys – dyskalkulie, 
dysgrafi e, dysortografi e, 
dyslexie atd., které většinou 
pramení ze špatného vývoje 
řeči.

Jako každý rok pořádáme 
po celý červenec i srpen letní 
příměstský tábor ve 
školkovém režimu pro děti 
od 3 do 8 let. Hrajeme si na 
řemesla, čaroděje, cestovate-
le, piráty, indiány, poznává-
me vesmír, řemesla, pravěk, 
džungli a pohádkové bytosti.  

Veškeré informace o naší 
školce naleznete na strán-
kách www.sofi aschool.cz.

DANA SVOBODOVÁ, 
MŠ Sofia School

Slavnostním vylosováním 
výherců skončila jarní část 
Křížovkářské ligy 2016. 
Do soutěže pro obyvatele 
Prahy 8 starší 60 let se zapojilo 
na 250 luštitelů. Zejména šlo 
o klienty domů s pečovatelskou 
službou. Luštitelům z DPS 
Bulovka předal 21. června ceny 
starosta Prahy 8 Roman Petrus 
(na snímku). Na podzimní část 
soutěže s dalšími deseti 
křížovkami se zájemci mohou 
těšit letos v září.

Foto: Vladimír Slabý

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA ZNÁ VÝHERCE
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Pozvánky

vás srdečně 
zvou  

na výstavu

D O P R O V O D N Ý  P R O G R A M
Vycházky pro veřejnost

15. 9. od 16:00  
Po stopách Eduarda Štorcha v Libni

4. 10. od 16:00 
Eduard Štorch v Dolních Chabrech

(nutná rezervace na  
pavla.tomsikova@praha8.cz, tel.: 222 805 112)

O T E V Ř E N O
po a st: 8:00–18:00
út a čt: 8:00–15:30

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

v s t u p  z d a r m a

W W W . P R A H A 8 . C Z

Lovci mamutů
na Osmičce

výstava k výročí Eduarda Štorcha
29. 6. – 30. 9. 2016  

Bílá galerie v budově Úřadu MČ Praha 8
tzv. Bílý dům

U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

Městská část
Praha 8

Základní 
umělecká škola 

Taussigova

Městská část

Praha 8

Městská část Praha 8, Centrum RoSa a Centrum Krakov
vyhlašují výtvarnou soutěž pro všechny generace

Centrum RoSa
Centrum Krakov

21. září – 23. října 2016

1. listopadu 2016 v Centru Krakov

Nejzdařilejší motýli budou vystaveni v Centru Krakov,
Libeňském zámku a Centru RoSa.

Soutěž probíhá pod záštitou zástupkyně starosty Aleny Borhyové

místo pro odevzdání motýlů (osobně nebo poštou):

, Střelničná 1680/8, Praha 8, 182 00 (denně)

, Lodžská 850/6, Praha 8, 181 00 (po-pá 9-17 hodin)

hlasování na internetu: na

vyhlášení výherců:

pravidla soutěže najdete na: ,

více informací na tel.: 731 655 902

www.prazskaosma.cz

www.prazskaosma.cz

aneb

(malba, kresba, koláž apod.)
VYROBTE SI SVÉHO MOTÝLA

termín odevzdání motýlů: do 15. září 2016
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

V červenci a srpnu přechází Centrum aktivizačních programů na prázdninový 
režim, většina pravidelných aktivit, zejména výuka cizích jazyků, bude 
obnovena opět v září. Upozorňujeme, že od 4. do 7. 7. 2016 bude CAP Burešova 
uzavřeno. Přejeme vám přeje krásné prázdniny!

PONDĚLÍ
  } 9:00–12:00 } Přístup na internet
  } 9:00–12:00 } Nordic walking (vede H. 
Šandová), sraz před Katastrálním 
úřadem, metro C Kobylisy, info v CAP

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

  } 13:00–15:00 } Přístup na internet 

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

STŘEDA
  } 8:00–12:00 } Přístup na internet
  } 9:00–9:50 } Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) pouze 20. 7.

  } 9:30–11:00 } Zdravotní cvičení 

od paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková)

  } 10:00–10:50 } Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) pouze 20. 7.

  } 11:00–11:50 } Trénink paměti pro 
hůře slyšící nebo s naslouchadly 
(vede Bc. A. Novotná) pouze 20. 7.

  } 13:00–16:00 } Přístup na internet
  } 13:00–15:00 } Šachový kroužek 
(vede Bc. A. Novotná)

  } 15:00-16:00 } Poradna pro zdravotní 
a kompenzační pomůcky 
(vede Bc. A. Novotná) pouze 20. 7.

ČTVRTEK
  } 8:00–15:00 } Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS)

  } 8:00–12:00 } Přístup na internet

  } 9:30–17:00 } Nordic walking výlet 
(info v CAP)

  } 10:00–12:00 } Půjčování knih 
– v klubovně v přízemí 
(vede M. Kloudová)

  } 13:00–14:30 } Přístup na internet

PÁTEK
  } 8:00–12:00 } Psychologická poradna 
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané, 
mimo první pátek v měsíci

  } 8:00–12:00 } Přístup na internet
  } 10:00–11:00 } Cvičení na židlích 
(vede M. Halíková)

SPECIÁLNÍ: 
  } 27. 7. od 13:30 } Vycházka po Praze 
s průvodkyní H. Barešovou 
– přihlašování v CAP nutné, místo 
srazu bude upřesněno

  } Pravidelně i o prázdninách 
pořádáme každý týden (většinou 
ve čtvrtek) pod vedením RNDr. 

M. Štulce turistické vycházky 
a výlety za přírodními a kulturními 
památkami středních Čech, které 
jsou plánovány a operativně 
realizovány podle krátkodobých 
předpovědí počasí. Sledujte proto 
aktuální informace o plánovaných 
akcích na nástěnce v CAP nebo na 
tel. 777 300 113.

  } V září otevíráme nový počítačový 
kurz Excel pro začátečníky pod 
vedením p. Jiřího Kirsche.  

  } Pod vedením Marie Vilímové 
můžete od podzimu cvičit Čchi-kung 
i zde v CAP Burešova.

  } Zájemci o nové kurzy se mohou 
hlásit v kanceláři. 

  } Stále můžete navštívit výstavu 
Petra Rendly s názvem Moje 
pohledy – krajinky a příroda, kterou 
je možné navštívit každý všední den.

  } CAP uvítá nové lektory–dobrovolní-
ky pro počítačové a jazykové kurzy.

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Burešova

PROGRAM

červenec

2016

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

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  } 8:00–12:30, 13:00–13:30 } Přístup 
na internet 

  } 8:30–12:30, 13:00–15:00 } Stolní tenis 
(vede V. Soušková)

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

  } 10:00–12:30, 13:00-14:30 } Přístup 
na internet

  } 10:30–12:30 } Stolní tenis 
(vede O. Šínová)

  } 13:00–15:00 } Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 
liché týdny: 19.7. 

STŘEDA   
  } 9:00–9:45 } Zdravotní cvičení 
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) 

  } 10:00–12:00, 12:30–14:30 } Přístup 
na internet

  } 10:30–12:30, 13:00–15:00 } Stolní 
tenis (vede Z. Dvořáková)

  } 13:30–15:00 } Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – 20. 7.  

ČTVRTEK
  } 8:00–12:30, 13:00-14:30 } Přístup 
na internet 

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

  } 13:00–15:00 } Stolní tenis 
(vede H. Špatenková)

PÁTEK 
  } 8:00–12:30, 13:00–14:30 } Přístup 
na internet

  } 8:30–12:30 } Stolní tenis 
(vede J. Hájková)

  } 9:00–9:50 } Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) – pouze 22. 7.

  } 10:30–11:20 } Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) – pouze 22. 7.

  } 12:30–14:30 } Individuální 
rehabilitační poradna 
(vede Bc. A. Novotná, pouze 22. 7. 
po objednání na tel. 732 101 824 )  

  } Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
na příští školní rok 2016/2017 
v kanceláři  CAP  Mazurská buď 
osobně, nebo telefonicky na 
telefonní  číslo 283 024 118. 

  } Přejeme vám příjemné prožití 
letních prázdnin!

SPECIÁLNÍ   
  } 13.7. od 13:00 } Klubové posezení 
a brčkové tkaní 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Mazurská

PROGRAM

červenec

2016

Dne 30. května se na pozvání paní místostarostky Aleny Borhyové 
uskutečnilo setkání dobrovolných lektorů Centra aktivizačních 
programů (CAP) v historických prostorech Grabovy vily. Poprvé se 
tak setkali všichni dobrovolníci CAP Burešova i Mazurská, kterým 
zahrál Pražský Hradčanský orchestr, dramaticko-recitační 
kroužek a kroužek taneční terapie CAP. Paní místostarostka 
poděkovala všem za celoroční obětavou práci, předala Osvědčení 
o zapojení do dobrovolnického programu a praktickou pozornost. 
Prosluněné odpoledne jako by potvrzovalo příjemnou atmosféru 
a vzájemnost lidí, kteří jsou ochotni v dnešní uspěchané době 
věnovat své schopnosti a čas ostatním. Děkujeme vám všem!
MIROSLAVA HOLÁ, foto: MILOŠ SKÁCEL

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM
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Školství a mládež

KONFERENCE

Zdravé školy ve 
zdravé městské části

 nMateřské, základní, střední školy se mohou zapojit do 
programů, které jim pomáhají postupně zkvalitňovat 
pohodu prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. Jak 
na to a do jakých programů se mohou školy zapojit, aby se 
staly tzv. Zdravými školami, o tom byla Konference škol 
podporujících zdraví, kterou pořádala městská část Praha 8 
v pondělí 6. června v Kulturním domě Ládví.  

Celkem 150 zájemců z řad škol 
různých typů a stupňů, jejich 
zřizovatelů, odborníků a institu-
cí, mohlo na konferenci slyšet 
osvědčené postupy a inspirace 
převážně k programům Škola 
podporující zdraví (Zdravá škola) 
a Zdravé školní stravování. 
Konference byla plná informací 
o dalších programech se 
zaměřením na zdravý životní 
styl a udržitelný rozvoj ve 
školách, protože byla pořádána 
v rámci procesu místní Agen-
dy 21, kterou městská část 
Praha 8 realizuje od března 2015 
a kterou má v městské části na 
starosti Petr Vilgus, zástupce 
starosty. Od začátku tohoto roku 
je městská část zároveň součástí 
prestižní asociace Národní síť 
Zdravých měst ČR, která 
sdružuje města, obce, mikroregi-
ony, kraje, městské části, které se 
rozhodly pomocí programu 
Zdravé město systematicky 
zkvalitňovat své municipality ve 
spolupráci s veřejností, soukro-
mými a neziskovými organizace-
mi a směřovat k udržitelnému 
rozvoji. Program Zdravých škol 
je obdobný, snaží se zkvalitnit 
prostředí školy i jejího okolí. Tak 

docházelo na konferenci 
k logickému propojení programu 
Zdravé město a Zdravá škola.

Konference byla rozdělena na 
dvě části. V dopolední části byly 
posluchačům předány informa-
ce o programech Škola podporu-
jící zdraví (Zdravá škola), 
Bezpečná škola, Zdravá školní 
jídelna a další. Přednášející byly 
z odborných a vážených 
institucí, jako Kancelář Světové 
zdravotnické organizace v ČR, 
která udělila konferenci 
patronát, Česká školní inspekce, 
Hygienická stanice hl. m. Praha 
a Státní zdravotní ústav Praha. 
Záštitu nad konferencí udělil 
Matěj Fichtner, zástupce 
starosty městské části Praha 8. 
Pro účastníky byl zajímavý blok 
příkladů dobré praxe. V něm 
celkem pět ředitelek mateřských 
nebo základních škol prezento-
valo, jak programy Zdravá škola 
a Skutečně zdravá škola 
realizují. Přínosné byly také 
informace o programech, které 
mohou školy využívat, jako 
program Hrou proti AIDS, Vím 
co jím nebo Stárněme úspěšně. 
Představen byl i projekt, který 
bude v městské části realizován 

v základních školách s cílem 
posilovat znalosti o zdravém 
stravování a různých formách 
sportovních aktivit.

Odpolední část konference 
byla věnována převážně již 
oblasti školního stravování. 
Zástupce starosty, pan Matěj 
Fichtner, představil společně 
s externími zpracovateli 
výsledky průzkumu ve školních 
jídelnách, které jsou součástí 
škol zřizovaných městskou částí 
Praha 8. Zajímavý byl příklad 
dobré praxe paní ředitelky 
Mateřské školy Korycanská 
v Praze 8, která se věnuje dětem 
se speciálními potřebami 
a stravovacími problémy.

Na konferenci byly k dispozici 
různé organizace s metodickými 
i odbornými materiály, ale také 
připraveni k diskuzi a k předsta-
vení své činnosti. Catering zajistil 
Tichý svět, o. p. s., který provozu-
je v Kobylisích Tichou kavárnu 
a Tichou pekárnu, ve kterých 
jsou zaměstnáni neslyšící 
občané. Prodejna Fair Bio 
z Karlína podávala fairtradovou 
kávu a čaj a prodávala fairtrado-
vé produkty a potraviny. V rámci 
spolupráce městské části se SŠ 
a VOŠ obchodní z Kollárovy ul. 
v Karlíně, pomohli studenti při 
organizaci konference. Děkujeme 
sponzorům, Karlín Group 
Management, a. s., Květinářství  
Serafi n, Pharmind Corporation, 
s. r. o., a mediálnímu partneru 
Wolters Kluwer, a. s.

Všechny prezentace přednese-
né na konferenci, výsledná 
zpráva z průzkumu ve školních 
jídelnách v Praze 8 a další 
informace, jsou přístupné na 
www.praha8.cz v sekci Školství 
nebo MA21. Účastníci konferen-
ce mohli na závěr sdělit témata 
pro konání případné další 
konference. Většinově zaznívala 
oblast dietního stravování 
a zdravého životního stylu ve 
školách a požadavek na 
prezentování více příkladů 
dobré praxe.

IVA HÁJKOVÁ
Koordinátorka MA21

ZŠ NA ŠUTCE 

S vybíjenou až do 
republikového fi nále
Na základní škole Na Šutce je 
sport hojně podporován. Mezi 
úspěšnými týmy i jednotlivci 
letos září výběr žákyň 
5. ročníků, který se ve vybíjené 
umístil na 1. místě mezi 
školami Prahy 8. Dívky 
postoupily do pražského fi nále, 
kde si v dvoudenním klání 
„vybily“ 1. místo v konkurenci 
nejlepších základních škol celé 

Prahy. Vrcholem byl tak 
postup na celorepublikové 
fi nále v Pecce, které se konalo 
ve dnech 6.–7. 6. 2016, a kam 
žákyně vyjely reprezentovat 
Prahu. Utkaly se s nejlepšími 
týmy celé České republiky, 
mezi kterými vybojovaly 
krásné 13. místo! 

HANA PROCHÁZKOVÁ

ZŠ MAZURSKÁ

Tělesná výchova 
trochu jinak
Na konci školního roku dostala 
naše škola, konkrétně děti 
z druhého stupně, možnost si 
místo tělesné výchovy zdarma 
zacvičit v novém fi tcentru 
Fit2b na Krakově. Dívky zde 
měly možnost zacvičit si pod 
vedením lektorky Daniely Fajto-
vé především aerobik, chlapci si 
pod vedením lektorky Kateřiny 
Pávkové vyzkoušeli posilování 

hlavně vlastní vahou těla 
a s různými pomůckami, jako je 
například Bosu, TRX či Fitslide.

Chtěl bych pochválit jak 
naše děti za maximální snahu 
a předvedené výkony, tak 
i lektorky, které dokázaly děti 
vtáhnout do cvičení a udržely 
je v tempu po celou dobu.

LUKÁŠ VACHUTA, ZŠ Mazurská

NA KONFERENCI vystoupili 
i místostarostové Matěj Fichtner 
(nahoře) a Petr Vilgus.
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RADNÍ ANNA KROUTIL předává pohár kapitánovi týmu  ZŠ Na Slovance. 
Foto Vladimír Slabý

STŘELECKÝ POHÁR ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Šestý ročník – 
pátý vítěz

 n Po letošním VI. ročníku 
soutěže základních škol 
v Praze 8 ve střelbě ze 
vzduchovky o „Putovní 
pohár Obvodního myslivec-
kého spolku Praha 8“ se na 
trofeji objeví páté vítězné 
jméno – ZŠ Na Slovance! 
Dvakrát dokázala triumfo-
vat jen ZŠ Žernosecká. 

Do letošního fi nále postoupily 
jako vždy tři nejlepší školy 
z dubnových vyřazovacích kol, 
jichž se zúčastnilo jedenáct 
základních škol. Vlastní fi nále 

šestičlenných družstev proběhlo 
2. června již tradičně v zahradě 
školní družiny ZŠ U Školské 
zahrady.  

Vedle vlastního závodu získali 
fi nalisté řadu poznatků o lovec-
ké střelbě, viděli a slyšeli ukázky 
práce loveckých psů a vábení 
zvěře a vyslechli si i výklad o tra-
dici loveckého troubení 
s ukázkami.

Ceny předávali zástupci 
hlavních pořadatelů – za MČ 
Praha 8 radní Anna Kroutil, za 
Českomoravskou mysliveckou 
jednotu Marek Kraus, vedoucí 

KPK, a Jiří Kasina, šéfredaktor 
časopisu Myslivost, za Obvodní 
myslivecký spolek Praha 8 pak 
jeho předseda Jaroslav Šprongl.

Výsledky: 1. ZŠ Na Slovance 
640 (495/145), 2. ZŠ Mazurská 
599 (452/145), 3. ZŠ Lyčkovo 
náměstí 564 (420/144). Jednot-

livci: 1. Filip Hampl (ZŠ Na 
Slovance) 138 (88/50), 2. Adam 
Šindelář (ZŠ Lyčkovo náměstí) 
136 (87/49), 3. Jakub Tůma (ZŠ 
Na Slovance) 134 (85/49). (První 
číslo je celkový nástřel, v závorce 
jsou body za sportovní terče 
a body za lovecké terče.) (vrs)

ZŠ NA SLOVANCE 

Projekt o Praze 8 končil na zámku
 nZnáme Prahu 8? Tak se jmenoval projekt 

žáků ZŠ Na Slovance. 

Ti absolvovali tři dny zkoumáním Prahy 8, 
rozděleni do pracovních skupin dle podtémat 
(doprava, příroda, sport atd.). 

Například žáci z pracovní skupiny zabývající 
se přírodou prošli chráněná území v Praze 8: 
Ďáblický háj, Ládví a Čimické údolí, o nichž pak 
zpracovali informace ohledně fl óry, fauny a 
jejich historie. Skupina zkoumající historii 
navštívila Ďáblický hřbitov, kde zdokumentova-
la nejen jeho architektonickou jedinečnost, ale 
především pochmurnou historii toho místa, jako 
mementa dvou totalitních režimů 20. století. 

Nechyběla část projektu věnovaná historii 
a současnosti městské hromadné dopravy, jejíž 

členové prošli vozovnu Kobylisy a prozkoumali 
všechny stanice metra nacházející se na území 
Prahy 8. S cestujícími vyplňovali krátký 
dotazník. Další skupiny navštívily např. Divadlo 
pod Palmovkou, Ďáblickou hvězdárnu nebo 
Libeňskou sokolovnu. Jiná část projektu se 
zabývala etymologií – původem názvu ulic 
Prahy 8.

Žáci slavnostně zakončili projekt v Obřadní 
síni Libeňského zámku. Sami žáci zde zorganizo-
vali kulturní představení zahrnující recitování 
básní či zpěv. Všechny účastníky projektu 
pochválila ředitelka školy Alena Pelantová. 
Nejlepším z projektových pracovníků předala 
ocenění předsedkyně školské komise, zastupi-
telka Jana Pešlová. (kuš)

MŠ KRYNICKÁ
Indiánský 
den uzavřel 
školní rok
Jednou z posledních 
společných akcí MŠ Krynic-
ká byl Indiánský den plný 
her a soutěží, kterým jsme 
oslavili Den dětí. Chtěli 
bychom poděkovat ředitelce 
ZŠ Mazurská Miladě 
Bulirschové za pomoc při 
jeho přípravě, i třídní 
učitelce Ivaně Hlavsové 
a jejím deváťákům, kteří se 
bravurně zhostili organizace 
„Cesty za pokladem“ a celý 
den se věnovali našim 
dětem. 

Sportovním završením 
školního roku bylo Atletické 
dopoledne na hřišti ZŠ 
Mazurská, které pro nás 
připravili zaměstnanci 
Domu dětí a mládeže Prahy 
8 - Spirála. Velký dík tak 
patří paní Aleně Rýgrové 
a celému jejímu týmu za 
organizaci.  

Školní rok jsme ukončili 
pasováním předškolních 
dětí na budoucí prvňáčky. 
Děti byly odměněny řadou 
dárků a krásnou červenou 
šerpou. Přejeme jim šťastné 
vykročení do školních let.

PETR SEDLÁK, 
MŠ Krynická

ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI NA BULOVCE

Císař Karel IV. 
zpátky ve škole

 nV květnu 2016 proběhl v Základní škole a Mateřské škole 
při Nemocnici Na Bulovce třítýdenní projekt inspirovaný 
sedmistým výročím narození Karla IV. 
Co všechno si během něj mohli 
žáci a žákyně vyzkoušet? Práci 
s kůží, pečení chleba i tvorbu 
vlastních erbů. Dále pak psaní 
brkem či zacházení se středově-
kými zbraněmi, které představi-
la skupina historického šermu 
Bakaláři. 

Karla IV. se podařilo začlenit 
nejen do dějepisu. V hodinách 
přírodopisu žáci oprášili 
znalosti lidské kostry, když 
zkoumali, jaká zranění během 
života Karel utrpěl. Chemie 
pomohla odhalit složení 
kamenů na svatováclavské 

koruně. Letopočty nabídly 
živnou půdu pro matematikář-
ky. Díky Karlově zakladatelské 
činnosti nepřišly zkrátka ani 
milovníci zeměpisu. A Karel 
„neunikl“ ani vyučujícím cizích 
jazyků. V neposlední řadě bylo 
pro dětské pacienty připraveno 
velké množství didaktických 
her. Velkým lákadlem pro 
všechny byla možnost vytisk-
nout si Karlův zlatý dukát na 
školní 3D tiskárně.

Projekt zaznamenal úspěch 
nejen u samotných žáků, ale 
i u jejich rodičů, kteří se do něj 
často s chutí zapojili.

JANA ZEMKOVÁ
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Kultura

TANEC
V ČASECH

GOTIKY

TANEC
V ČASECH

GOTIKY

TANEC
V ČASECH

GOTIKY

TANEC
V ČASECH

GOTIKY
v podání taneční skupiny

AMBROSIA
ve středu 19. října 2016 od 19:00

v obřadní síni Libeňského zámku

v podání taneční skupiny
AMBROSIA

v obřadní síni Libeňského zámku
ve středu 19. října 2016 od 19:00

Městská část Praha 8 vás zve
na představení k 700. výročí narození Karla IV.

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

Městská část Praha 8 vás zve
na představení k 700. výročí narození Karla IV.

Rezervace míst na:

tel.: 606 613 390 nebo email:

vladislava.wildtova@praha8.cz

ve středu 16. listopadu
2016 od 19:00

FRESKY
ZE ŽIVOTA
KARLA IV.

FRESKY
ZE ŽIVOTA
KARLA IV.

FRESKY
ZE ŽIVOTA
KARLA IV.

FRESKY
ZE ŽIVOTA
KARLA IV.333

v obřadní síni
Libeňského zámku
v podání skupiny
živé historie DOBA
KARLOVA

v obřadní síni
Libeňského zámku
v podání skupiny
živé historie DOBA
KARLOVA

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

ve středu 7. září 2016 od 19:00
v obřadní síni Libeňského zámku

ČTYŘI ŽENY
KARLA IV.

v hlavní roli
Jan Potměšil
jako Karel IV.

www.praha8.cz

Vstupné: 50 Kč

hudebně literární pásmo s divadelními prvky

Městská část Praha 8 vás zve
na představení k 700. výročí narození Karla IV.

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

700 LET KARLA IV.

Cyklus akcí 
pokračuje i na podzim

 nK letošnímu výročí narození císaře a krále Karla IV. jsme se 
jako městská část Praha 8 připojili několika kulturními 
akcemi, které mají připomenout dobu panování této význam-
né osobnosti evropských dějin a „největšího z Čechů“. 

Cyklus jsme zahájili v květnu, 
v předvečer výročí Karlových 
narozenin koncertem středově-
ké hudby, a v akcích připomínají-
cích časy Karlova panování 
pokračujeme v létě i na podzim, 
a to v prostorách Libeňského 
zámku. Na jeho nádvoří se 
v pátek 12. srpna odehraje 
slavný muzikál Noc na Karlštej-
ně, ve kterém se představí Václav 
Vydra, Pavel Vítek, Míša 
Nosková, Jan Rosák a další.

V obřadní síni zámku se 
ve středu 7. září představí 
herecká společnost Jana 
Potměšila s hudebně literárním 
pásmem s divadelními prvky 
Čtyři ženy Karla IV. Vyprávění 
o vztazích císaře s jeho postupně 
umírajícími manželkami 

doprovodí hudebníci na barokní 
housle a arciloutnu.

Ve středu 19. října si můžete 
vychutnat vystoupení skupiny 
historického tance Ambrosia, 
které je nazváno Tanec v časech 
gotiky. Vzhledem k tomu, že se 
nedochovaly žádné písemné 
rekonstrukce tanců z Karlovy 
doby, tak je tanec tohoto období 
scénický.

Cyklus pak symbolicky 
zakončíme v listopadu, tedy 
v měsíci, kdy Karel IV. zemřel. 
Ve středu 16. listopadu vystoupí 
spolek tzv. živé historie Doba 
Karlova, který předvede pásmo 
tří příběhů z císařova života, 
které se mohly reálně stát, 
nazvané Tři fresky ze života 
Karla IV. (lik)
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Letošní 17. ročník Dětské folklorní zahrady, který se konal ve 
dnech 16.–17. června, se nesl ve znamení kvality a úspěšnosti 
většiny zúčastněných souborů umístěných na předních místech 
v letošním ústředním kole národní soutěže Základních umělec-
kých škol České republiky. V obřadní síni Libeňského zámku 
účastníky přivítal místostarosta Petr Vilgus, který měl nad akcí 
záštitu, a radní Dana Blahunková. Své umění při slavnostním 
zahájení předvedl velmi úspěšný „domácí“ folklorní soubor 
Osmikvítek ze ZUŠ Taussigova.

(vrs), foto: Miloš Skácel

DĚTSKÁ FOLKLORNÍ ZAHRADA 2016 

Unikátní vystoupení Alfreda Strejčka (přednes, fl étna, bicí) 
a Štěpána Raka (kytara) s názvem Vivat Carolus Quartus zažila 
8. června vyprodaná kaple Libeňského zámku. Koncert byl 
součástí oslav 700. výročí narození císaře římského a krále 
českého Karla IV. „Tuto poctu Otci vlasti jsme chystali víc jak rok, 
prolezl jsem všemožné archivy, abych našel něco méně známé-
ho,“ přiblížil genezi představení Alfred Strejček. A Štěpán Rak 
vysoce hodnotil atmosféru v zámecké kapli: „V prostorách, jako 
je tento, hrajeme velice rádi, prostředí umocňuje zážitek z hudby. 
A vy tu máte navíc skvělou akustiku.“ 

(vrs), foto: Vladimír Slabý 

POCTA KARLU IV. V ZÁMECKÉ KAPLI

HISTORICKÉ SLAVNOSTI

Rudolf II. a Matyáš si 
zopakovali mírový podpis

 nCísař Rudolf II. a jeho bratr Matyáš si na Libeňském zámku opět podali ruce, podepsali mírovou smlouvu a rozdělili sféry 
vlivu.  Situaci z 25. června 1608, která výrazně ovlivnila tehdejší situaci ve střední Evropě, připomněly Historické slavnosti 
Libeňského míru.  Letošní 2. ročník proběhl 25. června v prostorách zámku a přilehlého Löwitova mlýna. Diváci, mezi kterými 
byla spousta dětí, měli možnost zhlédnout ukázky výcviku tehdejších jednotek, dobové tance a hudbu, nebo vystoupení 
kejklířů, velký úspěch měl středověký alchymista. Vyzkoušet si mohli nejen střelbu z kuše nebo některá řemesla, ale i netra-
diční atrakce, jako např. kolotoč na ruční pohon, kotrmelčák nebo hlavotoč. (vrs) Foto: MILOŠ SKÁCEL a VLADIMÍR SLABÝ
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Sport

SPORTOVEC PRAHY 8
ROKU 2016

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2016

Nejlepší sportovce budeme vyhlašovat v kategoriích:

žáci (ročník 2002–2009)

žákyně (ročník 2002–2009)

junioři (ročník 1997–2001)

juniorky (ročník 1997–2001)

dospělí – muži (r. 1996 a starší)

dospělí – ženy (r. 1996 a starší)

trenér roku
sportovní legenda

nominovat můžete: do 31. října 2016
hlasování na internetu: prosinec 2016
slavnostní vyhlášení ankety: leden 2017

Základní pravidla:
Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území
městské části Praha 8, nebo musí být registrovanými
členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem
na území městské části Praha 8. Tato podmínka se nevztahuje
na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být
nominován každý občan, který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu
a v době své aktivní sportovní činnosti působil či žil v Praze 8.

Podrobná pravidla soutěže najdete na www.praha8.cz
Anketa se koná pod záštitou místostarostky MČ Praha 8 Aleny Borhyové.

Nominační lístek

jméno a příjmení nominovaného:

rok narození:

název a sídlo klubu nebo školy, kde působí:

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

kontakt na nominovaného sportovce (telefon, e-mail):

kontakt na nominující osobu (telefon, e-mail)*:

*nepovinné

Vyplněný kupón zasílejte na adresu:VV
Městská část Praha 8
Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
Zenklova 1/35, Praha 8 184 00
obálku označte: SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2016

M ssttsskkáá áásstt
PPrraahhaa 88

Městská část Praha 8, Odbor kultury,
sportu, mládeže a památkové péče pořádá
pod patronací Vladimíra Šmicra anketu

VLADIMÍR ŠMICER, patron ankety Sportovec Prahy 8 za rok 2016:

Sport je zábava, ale učí i disciplíně
 nRadnice MČ Praha 8 bude v zimě 2016–17 poprvé vyhlašo-

vat nejlepšího Sportovce Prahy 8. Patronem celé akce se stal 
vynikající fotbalista nedávné minulosti a už 20 let obyvatel 
naší městské části Vladimír Šmicer.

Vyrůstal jste ve Verneřicích na 
severu Čech, žil jste ve Francii 
v Lens a v Bordeaux, v Anglii 
v Liverpoolu… Ale trvalé bydliště 
máte už mnoho let v Praze 8. Platí 
o vás, že jste osmičkový patriot?
 „Ano, dá se to tak říct. Ještě za 
mého prvního působení ve Slavii 
Praha jsem si v roce 1996 koupil 
baráček v Dolních Chabrech, kde 
s různými přestávkami stále 
bydlím a jsem velice spokojen.“

Jaká byla vaše reakce, když vás 
paní místostarosta Alena 
Borhyová, v jejíž gesci sport je, 
požádala o patronát? 
„Byl jsem tím velmi potěšen 
a celkem rychle jsem se rozhodl, 
že tuto nabídku přijmu. Sport je 
v podstatě celý můj život, a jestli 
tímto krokem můžu pomoci 
sportu na Praze 8, tak budu rád.“

Hledat a vyhlašovat úspěšné spor-
tovce budeme i mezi dětmi 
a mládeží. Chceme ocenit nejen 
výsledky, ale i chování, přístup 
k tréninkům, zápasům… Máte 
zkušenosti ze zahraničí – na co 
se tam klade při práci s mládeží 
důraz? 
„V zahraničí se největší důraz 
klade samozřejmě hlavně na to, 
aby byl sport pro děti zejména 
zábava, ale zároveň se při něm 
naučili disciplíně, respektu 
a dalším charakterově pozitiv-
ním vlastnostem. Oceňování pak 
jsou podobná jako u nás, a to 
nejlepší sportovci země, měst 
či obcí.“

Zvolena bude i sportovní legenda 
osmičky. Takovéto osobnosti, 
a vy mezi ně bezesporu patříte, 
jsou často vzorem pro začínající 

sportovce. Měl jste vy sám nějaký 
vzor?  
„Ano, měl jsem fotbalový vzor 
a byl to hráč FC Liverpool Kenny 
Dalglish. Ale v podstatě 
v každém sportu jsem měl 
nějakého oblíbeného sportovce, 
na kterého jsem si potom hrál. 
Motivovalo mě to a měl jsem 
prostě sportovní sny, že jednou 
budu tak dobrý jako oni.“

Chceme oceňovat také trenéry. 
I s touto rolí už máte zkušenosti, 
trénoval jste po skončení kariéry 
kluky ve věku 6–7 let. V čem 
především podle vás spočívá 
trenérova úloha, zejména 
u mládeže?  Jak vzpomínáte na své 
trenéry? 
„Trenéři jsou dneska podle mě 
jedni z nejdůležitějších součástí 
toho, aby děti sport bavil. Je 
třeba, aby zůstávali u sportu 
a rozvíjeli schopnosti či talent 
dětí. Proto je strašně důležité, 
aby se trenéři neustále vzděláva-
li a zachycovali moderní trendy 

při práci s mládeží. Já jsem měl 
celkem štěstí na trenéry 
a musím říct, že mají obrovskou 
zásluhu na tom, čeho jsem  
ve fotbale dosáhl.“

O vás je známo, že máte k dětem 
blízko, nejenom že jste se 
trenérsky věnoval mládeži, ale byl 
jste – jen namátkou – patronem 
turnaje žáků Danone Nations Cup, 
hrál jste v turnaji na podporu 
Fondu ohrožených dětí Kloká-
nek… V čem vidíte přínos 
takových akcí? 
„Myslím, že je prostě nejlepší, 
když si na vás ty děti můžou sáh-
nout, popovídat či zahrát si 
s lidmi, které třeba vidí jenom 
v televizi, novinách či je mají 
za své sportovní vzory.“

VLADIMÍR SLABÝ

CELÝ ROZHOVOR NA
www.praha8.cz
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NÁSTUP všech středisek talentované mládeže.

V reprezentačních prostorách Grabovy vily se 6. června 2016 sešli 
nejlepší maratónci Prahy 8, aby z rukou starosty Romana Petruse 
a jeho zástupkyně Aleny Borhyové převzali krásné skleněné 
poháry a věcné ceny. Kritériem bylo umístění v mezinárodním 
VW maratónu, který se ulicemi Prahy běžel 8. května. Mezi 
ženami obhájila loňský primát Radka Churaňová, která byla ve 
skvělém čase 2:54:18 dokonce rychlejší i než nejlepší muž osmičky 
Jan Fujáček (2:59:19). Druhá místa si vyběhli Johannes Köhn 
(3:03:06) a Babeta Schneiderová (3:32:14), třetí pak bývalý ligový 
fotbalista Slavie Tomáš Kuchař (3:06:50) a Věra Kohoutová 
(3:57:34). S gratulací se připojil i Ital Carlo Capalbo, šéf společnosti 
Run Czech, která prestižní pražský maratón pořádá.

(vrs), foto: Vladimír Slabý 

NEJLEPŠÍ MARATÓNCI PRAHY 8 BASEBALL
Skvělé mládí 
Joudrs
Na největším a nejsilněji 
obsazeném evropském 
baseballovém turnaji 
SuperCup 2016, který se 
uskutečnil 3.–5. června 
v Praze na Tempu (letos již 
7. ročník) zaznamenali 
krásný úspěch děti a trenéři 
z bohnických Joudrs. 

V ostré mezinárodní 
konkurenci 24 týmů (mj. 
ze Španělska, Rakouska, 
Slovenska, Maďarska, Litvy, 
Běloruska nebo Moldavska) 
obsadili ve svých kategoriích 
fantastická 3., 4. a 6. místa! 
Úspěch „našich“ sportovních 
nadějí v tak silné mezinárod-
ní konkurenci zahřeje!

SuperCup je největší 
mezinárodní turnaj v Coach-
-Pitch baseballu pro děti do 
deseti let v Evropě. (vrs)

RICOCHET
Úspěchy borců 
z Palmovky  
Individuální i týmové 
úspěchy se v končící sezóně 
slaví ve Fitness Svět pod 
Palmovkou. Hráčům 
z libeňského klubu se 
v posledních sezónách daří 
a přiváží z turnajů cenné 
trofeje. 

V týmové soutěži RLD po 
loňském titulu získali stříbro. 
Petr Novák a Jan Pulkráb se 
neztratili ani na mistrovství 
Evropy v nizozemském 
Emmelordu (18.–20. března 
2016). Druhý jmenovaný 
přivezl páté místo a Petr 
Novák se dokonce třetím 
místem probojoval na stupně 
vítězů.

Největším palmovským 
úspěchem v letošní sezóně je 
však nečekané vítězství Jana 
Pulkrába na mezinárodním 
turnaji Czech Open v Pardu-
bicích (29. 4. – 1. 5. 2016). 
Ve fi nále porazil 3:2 evrop-
skou jedničku Gábora Szabo 
z Maďarska! 

„Už vícekrát jsem proti 
Szabovi stál ve velkém fi nále 
a často mi k vítězství chybělo 
velmi málo. Jsem rád, že jsem 
tuto sérii konečně zlomil 
a vyhrál, i když velmi těsně,“ 
řekl spopkojený Pulkráb. 
Na stupních vítězů v Pardu-
bicích stál jeho oddílový 
kolega Petr Novák. 

 (jap)

TAEKWON-DO ITF 

Čimičtí zazářili 
na soutěži 
talentované mládeže  

 nNa 1. setkání talentované 
mládeže, které se konalo 
14. a 15. května 2016 v Nym-
burku, se medailově výrazně 
prosadili i taekwondisté 
z Čimic.
Před ofi ciálním zahájením 
soutěží pro byl pro všechny 
taekwondisty připraven bohatý 
program s podtitulem Kaligrafi e 
naživo. Více než 190 závodníků 
z 22 českých taekwondo škol 
vytvořilo smíšené týmy, ve 
kterých spolupracovali i se svými 

soupeři z jiných talentových 
středisek a společně se podíleli 
na řešeních různých úkolů.

V samotných soutěžích se naše 
škola Ge-Baek Hosin Sool 
v celkovém pořadí umístila na 
skvělém druhém místě s 13 zlatý-
mi, 12 stříbrnými a 22 bronzový-
mi medailemi. Na tomto úspěchu 
se podíleli i taekwondisté z Čimic. 
Marina Baranova zvítězila ve 
sportovním boji, druhá skončila 
v technických sestavách 
a v silovém přerážení. Jury 

Baranov vybojoval dvě stříbrné 
medaile z kategorie sportovního 
boje a technických sestav. David 
Povýšil vybojoval stříbro 
v silovém přerážení a bronz 
ve sportovním boji.

Více informací o naší škole 
Ge-Baek Hosin Sool najdete na 
www.tkd.cz, e-mail: info@tkd.cz. 
Všichni zájemci o Taekwon-Do 

jsou srdečně zváni na tréninky, 
které pravidelně probíhají 
v Čimicích každé pondělí od 
16:30 do 17:30 a každou středu 
od 16:00 do 17:00 na ZŠ Libčická 
pod vedením Lenky Seménkové 
(tel. 603 925 726). 

ANETA POKLOPOVÁ, 
Ge-Baek Hosin Sool

JUDO 

Karlínští trénovali v Japonsku
Karlínský oddíl Judo club Raion-ryu již vstoupil 
do podvědomí Pražanům z Prahy 8 – třeba tím, že 
několikrát pořádal kurzy sebeobrany pod záštitou 
MČ Praha 8. A nyní několik jeho členů pod 
vedením Filipa Rubínka, strážníka městské policie 
z Libně, absolvovalo devatenáctidenní stáž 
v Tokiu, kde si prohloubili judistické znalosti, 
a trenérskou praxi. „U nás málokdo dosáhne sotva 
8. danu, já měl možnost cvičit pod držiteli 9. danu. 

Setkal jsem se s nejvýše postavenými učiteli 
Kodokanu, s mistry světa, se kterými jsem měl 
možnost zápasit a získat od nich zkušenosti,“ 
přiblížil Filip Rubínek význam pobytu v Japonsku. 

Další podrobnosti najdete na www.praha8.cz. 
A pokud byste se rozhodli stát členy Judo club 
Raion-ryu i vy, dveře jsou otevřené pro děti 
i dospělé po celý rok! 

Více informací na www.judopraha.eu.  (rub)
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Červen 2016
Dne 25. června 
2016 oslavil 
80. narozeniny pan 
Jaroslav Kukovič. 
K jeho jubileu 
mu přeje hodně 
zdraví a radosti 
do dalších let 
manželka Jarmila, 
dcery Iveta, 
Michaela, syn Petr 
a vnoučata Natalie, 
Jan a Albert.

Dne 14. srpna 2015 oslavili manželé 
Kukovičovi zlatou svatbu.

Dne 11. června oslavili manželé Jana 
a Ladislav Kulhavých výročí zlaté 
svatby 50 let společného života. 
Do dalších let přejí vše nejlepší synové 
Petr a Martin.

Červenec 2016
Chtěli bychom poblahopřát naší 
mamince a babičce paní Haně Drmlové 
k jejím 80. narozeninám, které oslaví 
13. července. Do dalších aktivních let jí 
přeje hodně zdraví a pohody dcera Iva 
s rodinou.

Dne 1. července oslavil pan Jaroslav 
Michalec 80. narozeniny. Všechno 
nejlepší a stálé zdraví do dalších let přejí 
manželka Jarmila, dcera Pavla, zeť Milan 
a vnoučata Jakub a Anna.

Slavíme

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI JUBILEA

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

Říjen 2015
� Bernardová Magdalena

� Lamačová Kateřina

Leden 2016
Najbertová Marie

Únor 2016
Hobzová Zuzana

Březen 2016
� Boček Tomáš

Koutná Kateřina

� Špergl Vítek 

Duben 2016
Biskup Šimon

� Kandl Mathias

Schejbal Richard

Květen 2016
� Nĕmečková Teodora

� Pecha Daniel

� Vojtěchovský Maxim

Červen 2016
Kupšovský Václav Vojtěch

� Váňová Jasmína

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

 l  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.

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

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

Gerontologické 
centrum Praha 8

přijme do svého kolektivu

POMOCNOU  SÍLU 
DO  KUCHYNĚ  

PŘES LÉTO 
V DOBĚ DOVOLENÝCH

Nástup možný ihned.

Bližší informace:
paní Kubištová
tel. 602 380 071

www. gerontocentrum.cz
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU 
(VELMI OBTÍŽNÉ)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Sláva je příjemná věc, ale v noci 
se k ní nepřitulíte.“

Výherci, kteří obdrží po dvou vstupenkách 
na představení Tlustý prase 
do Divadla pod Palmovkou: 
Jana Svobodová, Karlín
Petr Novotný, Libeň
Anna Rychlá, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 23. července 2016 
na adresu: 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 
Můžete použít také e-mail: 
tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

Citát: „Úsměv stojí ...“ (dokončení v tajence)

Archibald Joseph Cronin (19. červenec 1896 – 6. leden 1981), 
anglický spisovatel. 120. výročí narození

3
VYLOSOVANÍ 

VÝHERCI
získají po dvou vstupenkách

na muzikál

NOC NA KARLŠTEJNĚ
které se uskuteční 12. srpna 

na nádvoří Libeňského 
zámku
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Inzerce 

ŘEMESLNÍCI

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

 }REKONSTRUKCE BYTŮ 
A KOUPELEN NA KLÍČ vč. 
dodání kuchyně. Spolehlivá fi rma 
od roku 1999. Reference můžeme 
zaslat předem. Sleva pro seniory 
10 %. Více na www.demistav.cz 
Tel.: 774 408 123, 778 000 698

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

 }MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, čištění koberců a čaloun. 
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

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

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

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

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

 }HÁJEK – ZEDNICTVÍ – 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 
LÁTKY, MOLITANY a ostatní ča-
lounické 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 prá-
ce, malířské a sádrokartonářské. 
Tel.: 602 386 895, e-mail: 
radek.zaloudek@seznam.cz

 }NÁTĚRY A MYTÍ STŘECH, fa-
sád, malířské práce aplikace i Ai-
rles technikou, štukování poško-
zených zdí nebo broušené stěrky 
vlastním strojem. Dekorativní 
techniky i obklady imitace režné-
ho zdiva. Tel.: 728 827 827

 }VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik 
tapet a drobné zednické opravy 
– s tímto inzerátem sleva 10 %. 
Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76

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

 }ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102 

 }KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE 
KOUPELEN A JINÉ ŘEMESLNÉ 
PRÁCE, tel.: 604 51 22 97

 }NABÍZÍM MALÍŘSKÉ PRÁCE, 
ŠTUKY, STĚRKY, LAKY, návštěva 
+ doprava = zdarma, tel.: 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz 

 }FA. J. MACHÁČ – výměny bate-
rií, van, klozetů a kuch. desek. In-
stalace sprchových koutů a boxů 
– senioři sleva! Pokládka dlažby, 
PVC, koberců. Štukování, malová-
ní, lepení podhledů. Údržba domu 
a zahrady. Tel.: 777 325 466, 
janmachac66@seznam.cz

 }ELEKTROINSTALACE A OPRA-
VY i v panelových bytech. Výmě-
ny rozvaděčů, revize. Kompletní 
i částečné rozvody, koupelen, ku-
chyní, kanceláří. Tel.: 608 278 778 

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

 }ELEKTROPRÁCE – práce v 
bytech, opravy – spolehlivost. 
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

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

 }ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – 
ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, 
dotažení elektřiny. Elektřina 
v lištách i zasekání do zdiva 
a začištění. Tel.: 604 516 344,  
www.elektrikarerben.cz, 

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

 }BROUŠENÍ PARKET – reno-
vace, podlahářské práce. E-mail: 
pokladanipodlah@centrum.cz, 
tel.: 721 063 163

SLUŽBY

 }LEVNÁ OPRAVNA OBUVI 
a tašek. Rychle, kvalitně 
a se zárukou. Sídliště Bohnice, 
Zelenohorská 489/2

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

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

 }HODINOVÝ MANŽEL. Údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 
pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce 
a jiné. Tel.: 773 168 170 

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

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

 } STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY 
našimi motorovými nůžkami. 
Tel.: 724 006 275

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

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

 } 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 fi rmách. Ručně čistíme kožený 
nábytek, myjeme okna a podlahy. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, 
roztočů, alergenu a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. 
Doprava Praha ZDARMA. 
Tel.: 777 717 818 
www.cistimekoberce.cz

 }ZÁJEMCŮM O SATELITNÍ VY-
SÍLÁNÍ českých i zahraničních 
programů provedeme odbornou 
montáž paraboly, nastavení přijí-
mače, televize. Dále nabízíme mě-
ření signálu, nastavení antény, te-
levizní rozvody pro bytové domy, 
byty, rodinné domy servis antén, 
servis STA, revize anténních sys-
témů. Lublinská 9 Praha 8, Tel.: 
604 663 534 obchod@rooster.cz, 
www.rooster.cz

 }ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972

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

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

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

 } STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA – 
prádlo se snadno vytáhne ke 
stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584 

 }HODINOVÝ MANŽEL – profe-
sionální pomocník pro opravy, 
montáže a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

 }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 

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

 }POKLÁDKA PODLAHOVÝCH 
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu 
k dispozici. Tel.: 608 030 212 

 }PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, 
prohlášení nemovité věci, 
zaměření, zakládání SVJ, 
tel.: 724 304 603 

 }ÚKLID – LEVNĚ: mytí oken, 
čištění koberců, sedaček, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602835 102 

 }ZAHRADNICKÉ PRÁCE – 
LEVNĚ: kácení a odborný prořez 
a postřik stromů, stříhání keřů, 
sekání a údržba trávníků atd. 
Tel.: 604512 297

 }POČÍTAČE A NOTEBOOKY, 
opravy a servis. Bazar použitých 
počítačů vám nabízí naše 
provozovna v Lublinské 9, 
Praha 8 – Troja, www.
pocitacekohout.cz. 
Můžete nás navštívit či zavolat 
pondělí–pátek, 13–19 hodin. 
Tel.: 240 200 282 

 }KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY, 
SEKÁM – Tel.: 603 883 107

 }REVIZE ELEKTRO. Revize 
elektroinstalací, spotřebičů 
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215 

 }POTŘEBUJETE VYKLIDIT 
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky 
atd. Levně. 7 dní v týdnu. 
Tel.: 702 410 965 

NÁKUP – PRODEJ

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

 }ANTIKVARIÁT koupí knihy, 
obrazy, grafi ku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 }NÁBYTKOVÝ OUTLET – DESIG-
NOVÉ SEDAČKY, KŘESLA, ŽID-
LE, STOLY, KOMODY, v moderním 
i provence stylu atd. Nově otevře-
no v Holešovické tržnici, hala 
č. 12. Tel.: 777 250 255, 
www.nabytkovyoutlet.cz

 }KOUPÍM KNIHY I CELÉ 
KNIHOVNY, SKLENĚNÉ 
FIGURKY i staré hračky. 
Tel.: 702 555 893
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VÝUKA – KURZY

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

 }TRÉNINKY PLAVÁNÍ – 
www.plavco.cz

 }KURZ TAI – CHI pro 
začátečníky od září na Palmovce. 
Pondělí 17:30–18:30 hod. 
Info: www.tanart.cz 

AUTO – MOTO

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

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

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

REALITY – POPTÁVKA

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

 }HLEDÁME BYT 2+1 AŽ 3+1 
VPRAZE 8 NEBO PŘILEHLÉM 
OKOLÍ do 15 minut. Výhodou 
balkon a klidné okolí. Byt by měl 
být v čistém stavu. Jsme 2 osoby 
s dítětem (14 let). Cena max. 
15 tisíc. Tel.: 605 845 088

 }KOUPÍM BYT, rodinný, činžov-
ní dům, vilku, pozemek, jakéko-
li velikosti kdekoli v Praze. I zde-
vastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnic-
tví, exekuce, v soudní žalobě, ne-
oprávněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dlu-
hy na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní 
byt, domeček mimo Prahu apod. 
a dát čas na vystěhování. Seri-
ózní jednání, platba v hotovosti. 
Tel.: 222941 032 nebo 603 420 013

 }PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA 
BYTY v Praze a okolí. Menší 
byt pro dceru 1–2+1 a větší byt 
pro sebe 3–4+1. Lze i zvlášť, 
na vystěhování nespěchám. 
Platba hotově, pomůžu vyplatit 
dluhy, exekuce nebo uhradím 
privatizaci. Tel.: 608 661 664 

 }ZPRIVATIZOVALI JSTE BYT 
AMÁTE VYSOKÉ SPLÁTKY? Pří-
mý zájemce od vás odkoupí byt 
v Praze na investici pro své děti 
a seniorům nabízí, že je nechá 
v bytě dožít za menší nájemné. 
Tel.: 608 661 665

REALITY – PRONÁJEM

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

 }NEKUŘÁCKÝ PÁR BEZ 
MAZLÍČKŮ HLEDÁ BYT 
O VELIKOSTI 1KK AŽ 2KK 
s cenou max 12 tisíc, v případě 
novostavby do 14 tisíc. 
Nastěhování po dohodě, ale 
nejpozději do měsíce. Moc 
děkujeme. Tel.: 603 789 381 

 }HLEDÁM MENŠÍ BYT v Pra-
ze a okolí do 11 tis. nebo větší do 
15 tis. vč. popl., tel.: 603 257 202

 }PRONAJMU NEBYTOVÝ PRO-
STOR po celkové rekonstrukci, 
dvě místnosti 42m2 v přízemí rod. 
domu, Praha 9 – Prosecká 54/77. 
WC, sprchový kout, elektrické to-
pení, parkování před domem, 
tel.: 728 26 44 31, 602 232 190 

REALITY – SLUŽBY

 }MARTIN KRATOCHVÍL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej a pronájem nemovitostí. 
ZDARMA tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost. Ulice Střížkov-
ská, P–8 www.martinkratochvil.
cz,  tel.: 777 150 350 

 } 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám 
prodej, pronájem nemovitosti. 
Prohlášení vlastníka budovy 
– zaměření bytů, kompletní 
servis v oblasti nemovitostí – 
nízké provize (kancelář Praha 9). 
Tel.: 608 703 343. www.1jmreality.cz

 } SÍDLO PRO SRO, OSVČ v Praze 
od 149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247 
www.sidloprofi rmupraha.cz 

 }VÝKUP BYTŮ I ZADLUŽENÝCH 
A V EXEKUCI. Možnost byt 
nadále užívat. Tel.: 739 665 455

ZDRAVÍ

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

 }MASÁŽE Praha 8 Libeň – klasic-
ké i relaxační, Breussova masáž, 
li� ing obličeje. Diagnostika dor-
novou metodou. Nově kadeřnic-
tví a kosmetika, tel.: 721 845 634. 
Velmi příznivé ceny! 
Více: www.prahamasaze.com
AKCE 40% SLEVA!!!

KRÁSA

 }PEDIKÚRA – klasická s relax. 
masáží. V domě s peč. službou – 
Ládví. Ráda přijedu i k Vám domů. 
Dana – tel.: 724 309 449. Více: 
www.myskovska.webnode.cz 

 }PEDIKÚRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

 } JARNÍ AKCE – ODSTRANĚNÍ 
PIGMENTOVÝCH SKVRN A ČER-
VENÝCH ŽILEK OD 50 Kč. Trva-
lá depilace, odstranění celulitidy, 
fotoomlazení. Prodlužování řas, 
Braunerova 1, tel.: 777 166 601 

 } SALON VIOLET: kosmetika, 
pedikura, manikura, apl. 
Shellac, kadeřnictví, depilace. 
Tel: 602 937 661, Vratislavská 389/1, 
www.salonviolet.8u.cz,

OSTATNÍ

 }ROZVOD, MAJETKOVÉ, 
PRACOVNÍ A JINÉ SPORY Vám 
rychle, levně a odborně pomůže 
vyřešit právník a zapsaný 
mediátor v seznamu Ministerstva 
spravedlnosti ČR, vypracujeme 
pro Vás také oboustranně 
přijatelné smlouvy a dohody. 
Tel. 602 203 443 – Mgr. Lenka 
Bašková

 }POTŘEBUJETE ŠIKOVNÉ 
RUCE pro běžné opravy ve vaší 
domácnosti? Zde je číslo volací 
tel.: 602 386 031

NABÍDKA PRÁCE

 }DS KOBYLISY PŘIJME NA 
HPP všeobecnou registrovanou 
zdravotní sestru a pracovníky 

přímé obslužné péče. Bližší 
informace na tel.: 724 506 428

 }TECHNICKÁ SPRÁVA FZÚ AV 
ČR, V. V. I. PŘIJME PROVOZNÍHO 
INSTALATÉRA, TOPENÁŘE. 
Požadujeme: vzdělání min. ÚSO 
s výučním listem, svářečský 
průkaz výhodou, nástup 
dohodou. Nabízíme: HPP 
plný nebo zkrácený úvazek, 
5 týdnů dovolené, stravenky. 
Pracoviště: Praha 8. Kontakt: tel. 
č.: 266 052 485, e-mail: danes@
fzu.cz

 }TECHNICKÁ SPRÁVA FZÚ AV 
ČR, V. V. I. PŘIJME PROVOZNÍHO 
ELEKTRIKÁŘE. Požadujeme: 
vzdělání ÚSO, výuční list, odb. 
způsobilost dle vyhl. č.50/78 
Sb. min §6., praxe min. 3 roky. 
Nabízíme: HPP plný nebo 
zkrácený úvazek, 5 týdnů 
dovolené, stravenky, nástup 
dohodou. Pracoviště: Praha 8. 
Kontakt: tel. č.: 266 052 161, 
e-mail: zenisek@fzu.cz

ZTRÁTY A NÁLEZY

 }ODMĚNA NÁLEZCI ZLATÉ 
SMALTOVANÉ MADONKY 
S ŘETÍZKEM, jedná se o věc, 
která má pro mne velkou citovou 
hodnotu. Řetízek byl ztracen 
cestou z nemocnice Bulovka. 
Moc prosím o pomoc a děkuji. 
tel.: 702 643 745.

www.karlinskefarmarsketrhy.cz
www.facebook.com/karlinsketrhy

T šíme se na vaši návšt vu a p ejeme vám p íjemné nakupování a posezení!ě ě ř ř

ÁŘ É YFARM SK TRH
KARL NSKÍ É

NA KARL NSKÉM NÁM STÍÍ Ě
(vedle kostela svatého

Cyrila a Metod je)ě

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

P
ů:

rovozní
doba trh
8 - 14 hodin

2.7., 9.7., 6.7. 23.7., 30.7.1 ,

Pravidelná ehudební produkc pro dobrou pohodu

KARLÍNSKÉKARLÍNSKÉ
farmářské trhy

Trhy v červenci 6se 201 uskute ní v termínech:č

o letních prázdninách se trhy konají pouze v sobotu

placená inzerce

ZAVÁDĚCÍ CENY – SLEVA 10%

SPECIALIZOVANÁ
PRODEJNA ČERPADEL

KOLBENOVA 985/11A
PRAHA 9 – VYSOČANY

vedle Freestyle Kolbenka

tel.: 799 512 789
www.CerpadlaBezStarosti.cz

NÁ
ADEL

BENOVA 985/11A
A 9 – VYSOČANY

NOVĚ

OTEVŘENO
Čerpadla na čistou vodu
Kalová čerpadla
Domácí vodárny
Oběhová čerpadla
Ruční a benzínové pumpy
Vysokotlaké čističe
Příslušenství a náhradní díly
Potřeby pro zavlažování

Odborné poradenství
Široký sortiment
Montáž a servis

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce
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Inzerce

placená inzerce

placená inzerce

K N Í Ž K A  P R V N Í H O  Č T E N Í 

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

váz., 64 s., 199 Kč

placená inzerce

3. cena

2. cena

1. cena

30 razítek

60 razítek

Knebl Mobil

100 razítek

*

*

*

*

*

*

30 razítek

60 razítek

*****
2. c2

*

K a r l í n  2 0 1 6

VYUŽIJTE PŘES LÉTO NOVÝ 
ODPOČINKOVÝ PROSTOR POD 
NEGRELLIHO VIADUKTEM. 
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Koupaliště
Ládví

Najdete nás 
také na Facebooku 
KinobusCZ

Informace o programu na
www.dpp.cz/kinobus

Začátky promítání 
od 20.30 hodin.

Whiplash
V hlavě
Ztraceni v Mnichově
Nikdy není pozdě

pondělí 22. 8. 
úterý 23. 8. 
středa 24. 8.
čtvrtek 25. 8. 

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

VSTUP ZDARMA

Městská část Praha 8 a Dopravní podnik hlavního města Prahy 
vás zvou do kina

Kinobus

Psychiatrická 
nemocnice
Bohnice

VSTUP ZDARMA

Městská část Praha 8 a Dopravní podnik hlavního města Prahy 
vás zvou do kina

Kinobus

Najdete nás 
také na Facebooku 
KinobusCZ

Více informací na
www.dpp.cz/kinobus

Začátky promítání 
od 20.30 hodin.

Dejte mi pokoj
Pomáhat a chránit 
Muž na laně
Padesátka

pondělí 29. 8. 
úterý 30. 8. 
středa 31. 8.
čtvrtek 1. 9. 

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8



ěmuzikál s písn mi Karla Svobody
ú inkují: Václav Vydra, Lumír Olšovský,
Pavel Vítek, Jan Rosák atd.

č

NOC NA KARLŠTEJNĚ
v pátek

12. srpna 2016
od 20:00nádvo í LIBE SKÉHO ZÁMKUř Ň

vstupné: 120 K , senio i 60 Kč čř
Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

www.praha8.cz
Městská část

Praha 8

M stská ást Praha 8ě pořádá koncert kapelyč

Městská část

Praha 8 www.praha8.cz

vstupné: 100 Kč /50 Kč senioři

KVINTET
Kde:
nádvoří Libeňského zámku
(Praha 8, Zenklova 1/35)

Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390
vladislava.wildtova@praha8.cz

SPIRITUÁL
Kdy:

úterý 19. července
2016 od 19:00


