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Rozhovor s výtvarníkem 
Oldřichem Hamerou 

Tříkrálový trh pomohl 
potřebným 

Obrovský úspěch 
florbalistů ZŠ Mazurská 
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Masopustní  rej  
opět  v  Karlíně 

Podrobnosti na straně 7Foto Vladimír Slabý
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Grabova vila, Na Košince 1, Praha 8 – Libeň

 výstava 3. 2. – 5. 3. 2017
Otevřeno denně 10:00–18:00 h.   

Vstup zdarma
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Městská část
Praha 8
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Bílá galerie v budově 
Úřadu městské části Praha 8 
tzv. Bílý dům
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

po a st: 8.00–18.00 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.
pátek: 8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřeno

Informace na tel: 283 090 422, 606 613 390
nebo vladislava.wildtova@praha8.cz
www.praha8.cz

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 
pořádá tradiční

Velikonoční jarmark
chráněných dílen
Středa 29. března 2017
10.00 – 16.00 hodin
Foyer tzv. „bílého domu“
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

Otevřeno:  
po a st: 8:00–18:00 

út a čt: 8:00–15:30 

pá: 8:00–15:00 

so, ne a svátky: zavřeno

MYSLITELÉ,  
PÁBITELÉ,  
OBJEVITELÉ
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vstup zdarma

Libeňský zámek 
Zenklova 1/35 

Praha 8 – Libeň

v kresbách Jiřího Wintera-Neprakty

18. 1. – 3. 3. 2017

vás srdečně zve  
na výstavu

Je to děd Vševěd třetí kategorie. Má tři bronzové vlasy  
a přednášet smí pouze v rodinné škole.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Slovo starosty Co najdete v čísle

5 ZprAvOdAjStví
Barevné kontejnery na separovaný  
odpad již nejsou pro živnostníky

8 FóruM 
Jak navrhujete do konce volebního  
období vyřešit právní spory kolem budovy  
nové radnice a Centra Palmovka, a. s.?

10 ČtenářI náM píší… 
… a my odpovídáme

11 BeZpeČnOSt
Zamrzlá Vltava se může změnit  
v ledovou past

12 MěníMe prAhu 8 
Ulici Za Poříčskou branou čeká změna

17 ZdrAvOtní A SOcIální péČe
Tříkrálový trh pomohl potřebným

21 šKOlStví A Mládež
Zápisy dětí do 1. tříd základních škol 
pro rok 2017/2018

22 rOZhOvOr
Výtvarník Oldřich Hamera:  
Kámen voní a má  duši

23 KulturA
Slavný „pábitel“ Bohumil Hrabal  
třikrát jinak

25 SpOrt
Šachový festival Open Praha  
přilákal hráče z celého světa

27 ZáBAvA
Křížovka o ceny 

vážení spoluobčané,
jednou z priorit naší městské části je péče o naše starší spoluobčany. Ti totiž tvoří  
významnou část našich obyvatel a určitě si od nás zaslouží pomoc za jejich celoži-
votní zásluhy za rozvoj naší společnosti. Dobrou práci v této oblasti dlouhodobě 
odvádí Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb, který městská část Praha 8 
zřídila jako svoji samostatnou příspěvkovou organizaci. 

Uvědomujeme si však, že vždy je co zlepšovat. Podíleli jsme se proto na přípravě 
dvou nových zajímavých akcí pro seniory. V roce 2015 měli naši starší spoluobčané 
poprvé možnost se zapojit do Křížovkářské ligy, jejíž vznik jsem inicioval. Soutěž 
nepřináší našim seniorům jen zajímavou zábavu, ale i procvičuje a udržuje jejich 
paměť. Udělá mi vždy obrovskou radost, když na slavnostních vyhodnoceních 
soutěže vidím, jak velkou oblibu si luštění křížovek získalo u našich starších 
spoluobčanů. Ti se mohou těšit na Křížovkářskou ligu i v letošním roce.  

Pro starší občany Prahy 8 byl zorganizován i projekt Sbližování generací, který jim 
umožňuje od začátku letošního ledna až do konce února bezplatně využít služeb 
žáků prvního ročníku Středního odborného učiliště kadeřnického. Zaplatit musí jen 
za případný spotřebovaný kadeřnický materiál. Akce si získala u našich obyvatel 
velkou oblibu. V pátek 27. ledna jsem proto navštívil tuto školu a osobně poděkoval 
jejímu vedení a žákům za realizaci tohoto projektu.

Závěrem bych rád řekl, že budu jedině rád, když mi napíšete svoje návrhy a náměty 
na akce a projekty, které by mohly zlepšit péči o naše starší spoluobčany.

   
   

 Roman PetRus 
 starosta mČ Praha 8

Android Apple

15 ÚZeMní rOZvOj
Jak budou vypadat centrální náměstí 
Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice

4 ZprAvOdAjStví
Ocenění za tunu vybitých baterií

periodicKý tisK úzeMního saMosprávného celKu
vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797
náklad: 64 200 ks
distribuce: Česká distribuční, a. s.
adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 – Libeň, e-mail: osmicka@praha8.cz
redakce, příjem inzerce: Hana Wichová, e-mail: hana.wichova@praha8.cz, tel.: 222 805 162
Šéfredaktor: Vladimír Slabý, e-mail: vladimir.slaby@praha8.cz, tel.: 222 805 118
redakční rada: Alena Borhyová (předsedkyně), Tomáš Němeček (místopředseda), Štěpán Klimeš,  
Tomáš Mrázek, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus, Tomáš Tatranský
infocentrum MČ praha 8: tel: 222 805 505, 222 805 506
tisk: Profi-tisk group, s. r. o., Olomouc
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha,  
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Toto číslo vyšlo 21. února 2017.
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soudní nařízení

ulice v holešovičkách 
se musí zklidnit
Obvodní soud pro Prahu 1 
rozhodl, že hl. m. Praha musí do 
roka zajistit snížení hluku 
a emisí v ulici V Holešovičkách 
v úseku mezi ústím tunelu 
Blanka (resp. křižovatkou 
Pelc-Tyrolka) a křižovatkou 
Vychovatelna. V této komunika-
ci totiž výrazně vzrostl objem 
dopravy po otevření tunelového 
komplexu Blanka. Podle soudu 
není možné, aby se v jiných 
částech Prahy zlepšila situace 
právě na úkor obyvatel 
Holešoviček. 

Pokud by hl. m. Praha 
nesplnilo usnesení soudu, tak 
ten by jeho plnění mohl 
vymáhat pokutami. Toto soudní 
rozhodnutí však není pravomoc-
né, ještě proto neběží roční lhůta 
na jeho splnění. Navíc hl. m. 
Praha se proti němu podle 
prvotních vyjádření svých 
představitelů odvolá.      

Tento soudní verdikt byl 
učiněn na základě žaloby 

místních obyvatel, kteří uváděli, 
že by neměli doplácet na to, že 
Praha není schopna zajistit 
dostatečná opatření pro 
zklidnění dopravy v ulici 
V Holešovičkách. Ta totiž 
v současné době patří mezi 
nejfrekventovanější komunikace 
v Praze. Místní obyvatelé navíc 
poukazují na to, že jsou překračo-
vány hlukové limity, které byly 
pro ulici V Holešovičkách 
stanoveny ve stavebním povolení 
pro tunelový komplex Blanka. 

Zástupci hl. Prahy však 
namítají, že ve stanové lhůtě 
není možné provést soudem 
požadované opatření, aniž by to 
nemělo negativní dopady na jiné 
oblasti Prahy. Uvedli rovněž, že 
jsou prováděny dílčí kroky ke 
zlepšení současného stavu, 
kterými jsou například položení 
tichého asfaltu a výměna oken 
u části místních obyvatel,  
a také snížilo v ulici rychlost 
na 50 km/h. (pep)

Trojská ulice by se měla dopravně zklidnit. Foto: Vladimír Slabý

doprava 

v části trojské bude zakázán 
průjezd tranzitní dopravy 

 nv průběhu měsíce března by měl vstoupit v platnost zákaz vjezdu tranzitní dopravy do ulice trojská od jejího křížení 
s komunikací nad hercovkou ve směru dolů do centra prahy. průjezd tímto úsekem ulice trojská bude umožněn jen vozidlům 
Mhd, integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy a i se v něm sníží maximální rychlost na 30 km/h. 

Tato dopravní opatření byla 
přijata kvůli tomu, že komunika-
ce je nadměrně zatížená 
individuální tranzitní dopravou. 
„Místní občané nás upozorňova-
li, že v ulici Trojská po otevření 
tunelového komplexu Blanka 
výrazně vzrostl objem tranzitní 
dopravy, a požadovali zákaz 
jejího průjezdu touto komunika-
cí. Jejich požadavku se proto 
začal intenzivně  věnovat 
tehdejší radní pro dopravu Karel 
Šašek. Byla tak díky jeho aktivitě 
vypracována dopravní studie, 
která potvrdila vysokou 
intenzitu dopravy v této ulici. 
Navíc tato komunikace je ve 
velmi špatném technickém 
stavu,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus.  

Tato dopravní omezení budou 
platit až do začátku komplexní 
rekonstrukce ulice Trojská,  
kterou by Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy měla 
zahájit ve druhé polovině 
letošního roku. Policie ČR 
a městská policie budou v prvních 
týdnech platnosti nového 
dopravního značení ve zvýšené 
míře kontrolovat jeho dodržová-
ní. Řidiče budou upozorňovat na 
zákaz vjezdu do části ulice 
Trojská dopravní značky, které 
by měly být umístěny v ulicích 
Pod Sídlištěm, Horňátecká 
a Čimická. Přesné datum platnosti 
těchto dopravních omezení bude 
v předstihu oznámeno na 
internetových stránkách naší 
městské části.   (pep)

V reprezentativních prosto-
rách Grabovy vily se dne 
17. ledna uskutečnilo slavnost-
ní předání Osvědčení o přínosu 
pro životní prostředí, které 
uděluje specializovaná 
společnost Ecobat. Školky, 
školy a sběrný dvůr na území 
MČ Praha 8 nasbíraly dohro-
mady 964 kg vybitých baterií!

Osvědčení převzali zástupci čtyř základních a tří mateřských 
škol z Prahy 8, stejně jako MČ Praha 8, za kterou tuto cenu 
převzala radní MČ Praha 8 Anna Kroutil. Za společnost Ecobat 
všem poděkovali a diplomy předali paní Helclová a pan Petr 
Kratochvíl. Ecobat, s. r. o., je nezisková organizace, která od roku 
2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií 
v České republice. Společnost provozuje více než 20 000 míst 
zpětného odběru. (býv)

OCENěNí ZA TUNU BATERIí

Školy celkem: 331 kg
(ZŠ Bohumila Hrabala: 48 kg,  
ZŠ Burešova: 46 kg,  
MŠ Korycanská: 113 kg,  
ZŠ a MŠ Petra Strozziho: 42 kg, 
MŠ Štěpničná: 46 kg,  
ZŠ Žernosecká: 36 kg)
sběrný dvůr voctářova: 633 kg
celkem MČ praha 8: 964 kg
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sběr pet víČeK poKraČuje! 

ája potřebuje 
polohovací postel

 n již dne 6. února 2017 se podařilo vybrat potřebných 
57 936 korun na nový invalidní vozík pro honzíka, na který 
finančně přispěli nejen zastupitelé za hnutí ano, ale také 
jesle ješkohlíd z prahy 4, společnost upc, pacienti 
nemocnice na bulovce, společnost billa – Freyova z prahy 9 
a billa z prahy 11.  

Druhým dítětem, které potřebu
je naši pomoc, je třináctiletá Ája 
Rybáková. Předčasně narozená 
Ája bydlí se svojí maminkou 
samoživitelkou. Ája navštěvuje 
7. třídu v Jedličkově ústavu. 
Učení ji moc baví. Nejraději má 
angličtinu, přírodopis a dějepis. 
Jejím snem je být v dospělosti 
překladatelkou.

Áje lékaři v dětství diagnosti-
kovali dětskou mozkovou obrnu 
s vážnou poruchou hybnosti. 
Horní končetiny jsou postiženy 
částečně, dolní končetiny jsou 
postiženy těžce. Ája potřebuje 
polohovací postel, kterou by 
dokázala sama ovládat, protože 

se z polohy v lehu sama 
neposadí.

Ája a její maminka již nyní 
děkují všem dárcům a sběračům 
PET víček, díky kterým si bude 
moci zakoupit dřevěné poloho-
vací elektrické lůžko a pěnovou 
antidekubitní matraci v celkové 
výši 36 220 korun.    

Áje můžete přispět dvěma 
způsoby:
1. Finančním příspěvkem 
na transparentní běžný účet 
vedený u Komerční banky, 
č. účtu115-4098040227/0100
2. Sběrem PET víček, které 
můžete odevzdat v prostorách 
úřadu městské části Praha 8 

(tzv.  Bílý dům, U Meteoru 6) 
nebo v KD Krakov.

Víčka sbírají zaměstnanci 
Hygienické stanice hl.m. Prahy 
a policisté z Obvodního 
ředitelství police Praha III. (red)

sňatKy 

toužíte po svatbě na zámku? 
 nlibeňský zámek je jedním z nejvyhle-

dávanějších pražských míst pro 
uspořádání svatebního obřadu. pokud 
si přejete uzavřít sňatek v jeho krásné 
obřadní místnosti nebo v komorní 
zámecké kapli, stačí se obrátit každé 
pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a od 
13:00 do 18:00 na oddělení matriky 
v prvním patře tzv. bílého domu. 
„Naše matrikářky provedou snoubence 
nezbytnou administrativou a poskytnou 
jim cenné rady pro tento významný životní 
okamžik. Mohou si s nimi domluvit 
rezervaci svatebního termínu i dlouhou 
dobu dopředu, aby měli jistotu, že nebude 
obsazený jinými zájemci,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus.  Úředně stanovenou 

dobou pro uzavírání manželství je pracovní 
pátek od 9:00 do 13:00 hodin v měsících 
říjen až květen, od června do září od 9:00 
do 14:30 hodin, a svatby se konají v obřadní 
místnosti Libeňského zámku. Konkrétní 
termín je třeba vždy zarezervovat. 

Pro uzavření manželství je potřeba spl-
nit několik administrativních úkonů. Pře-
devším je nutné vyplnit dotazník pro uza-
vření manželství, který poskytne naše 
oddělení matriky a najdete jej i na našich 
internetových stránkách. K tomuto dotaz-
níku musí snoubenci předložit své průka-
zy totožnosti a rodné listy, eventuálně i pra-
vomocné rozsudky o rozvodu předchozího 
manželství. Pokud je některý ze snoubenců 
ovdovělý, je třeba, aby tuto skutečnost dolo-
žil úmrtním listem zemřelého manžela. 

Páteční termíny svateb v obřadní síni 
v úředně stanovenou dobu jsou pro lidi 
s trvalým pobytem na území ČR bez správ-
ního poplatku, sňatky v jiném termínu 
jsou podmíněny úhradou správního po-
platku 1 000 korun. Cizinci za svatbu musí 
zaplatit 3 000 korun, pokud je však jeden 
ze snoubenců občanem ČR, tak je poplatek 
snížen na 2 000 korun. 

V případě, že  snoubenci chtějí uzavřít 
manželství v zámecké kapli, pak popla-
tek za její pronájem je 10 000 korun, který 
je snížen na polovinu, má-li alespoň jeden 
z nich trvalý pobyt na území naší městské 
části. Jak obřadní místnost, tak i zámec-
ká kaple, jsou vybaveny varhanami a kla-
vírem. Snoubenci mají možnost využít 
služby profesionální koncertní varhanice 
a klavíristky.

Více informací k uzavření manželství na-
leznete na stránkách naší městské části 
v sekci Potřebuji vyřídit. (pep)

ája rybáková potřebuje vaši 
pomoc.

pozor, zMěna!
Barevné 
kontejnery 
nejsou pro 
živnostníky
Od 1. ledna se změnou právní 
úpravy změnila dosavadní 
pravidla využití systému 
nakládání s komunálním 
odpadem na území hl. m. 
Prahy právnickými osobami 
či fyzickými osobami 
oprávněnými k podnikání. 

Podnikatelé již nesmí 
odkládat jednotlivé složky 
papír, sklo, plast, nápojové 
kartony a kovové obaly do 
barevných kontejnerů na 
tříděný odpad umístěných 
na veřejných prostranstvích 
města. Zapojení do systému 
hl. m. Prahy je od počátku 
roku 2017 možné pouze 
formou samostatně přistavě-
né sběrné nádoby nebo 
pytlového systému na odpad 
či jeho využitelné složky 
v nebytových prostorách.
Více na portalzp.praha.eu.  (šim)
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Pozvánky

Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů 
do 19. 3. 2017

Pražské veduty 18. století
15. 3. – 4. 6. 2017

www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Otevřeno: Út–Ne  9 –18 hod.

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  –  B Ř E Z E N  2 0 1 7

VLASTIMIL HARAPES
4. 3. 2017 19:30
Večer ve společnosti legendárního tanečníka, herce, 
choreografa a dlouholetého šéfa baletu Národního divadla.
Otázky z publika vítány.

Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8.
Rezervace: www.divadlokh.cz

zvou na:

VELIK N ČNÍ 
TURNAJ SENI RŮ
V TENIS VÉ ČTYŘHŘE
sobota 8. dubna 2017
Tenisový klub ESO (Chabařovická 4)
od 10:00 (prezence 9:30)

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:  
ženy 50+ , muži 55+
ženy 60+ , muži 65+

Počet účastníků je omezen.

Vaši účast potvrďte nejpozději do 6. dubna 
u pana Baudyše: robin.baudys@tceso.cz 
nebo tel.: 732 203 402

akce se koná pod záštitou radní MČ Praha 8 
Jany Solomonové
www.praha8.cz

  Lavickyzosmicky.cz

  Tel.: 284 007 681

Pronajmi 
si mě!

Nabídka volných 
pracovních míst 
na ÚMČ Praha 8
Hledáme nové kolegy 
na řadu volných pozic.

n Nabízíme stabilní  
a smysluplné zaměstnání 
s řadou nadstandardních benefitů.

n Nabídku volných míst naleznete  
na našich webových stránkách: 
www.praha8.cz/deska?o=625
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prOgrAM
 ` 13.00 ` amanitas – artistická 
exhibice

 ` 13.10 ` chasa – lidové tance
 ` 13.25 ` long vehicle circus – 
vystoupení na chůdách

 ` 14.00 ` ponožky pana 
semtamťuka – kapela pro děti

 ` 14.50 ` coiscem – irské tance
 ` 15.00 ` long vehicle circus – 
vystoupení na chůdách

 ` 15.40 ` pohřební kapela
 ` 16.30 ` nessie – Skotské tance 
a workshop 

 ` 17.20  ̀sto zvířat 
 ` 18.30 ` amanitas – Fireshow 

SpeKtruM KArlín
 ` 15.00 a 16.00 ` tancování s Honzou 
Onderem a Lucií Hunčárovou

 ` 14.30, 15.30 a 17.30 ` divadelní 
pohádka zlatá husa – divadlo 
Buchty a loutky

 ` 14.00–17.00 ` dílničky a soutěže 
pro děti ve Spektru

 ` 14.00–17.00 ` projížďky koňským 
povozem na Karlínském náměstí

 ` 15.00 a 16.00 ` Komentovaná pro-
hlídka kostela sv. cyrila a Metoděje

 ` 14.00–17.00 ` soutěže pro děti 
na Karlínském náměstí

 ` bibliobus

Kultura

KarlínsKý Masopust

rej masek opět míří do ulic 
 npokud si chcete užít báječnou zábavu a ještě k tomu 

potěšit chuťové pohárky, není k tomu lepší příležitost 
než tradiční Karlínský masopust. letošní 14. ročník 
proběhne již v sobotu 25. února!

Masopust začne ve 13:00  
v Kaizlových sadech, kde 
proběhne jeho symbolické 
odemknutí – představitelé 
městské části Praha 8 předají 
maskám na jeden den velký klíč.

Poté projde karlínskými 
ulicemi slavnostní průvod, 
v němž budou nejen masky, ale 
i koňský povoz s kapelou, která 
se postará o dobrou náladu.  
Pokud se i vy chcete zapojit 
do masopustního reje, není nic 
jednoduššího – stačí přijít, 
nejlépe v masce!

Hlavní program na pódiu na 
Karlínském náměstí odstartuje 

ve 14:00. Vrcholem akce bude 
koncert kapely Sto zvířat, která 
svým hudebním stylem SKA 
umocní rozvernou masopustní 
náladu. 

Masopustní veselí zakončí 
efektní ohňová show.

Pro dětské návštěvníky 
masopustu je připraven bohatý 
program nejen na Karlínském 
náměstí, ale i  v karlínském 
Spektru, v jehož budově bude 
po celou dobu akce k dispozici 
ledová plocha.

Na náměstí nebude chybět ani 
bohatý jarmark. Na návštěvníky 
čekají zabijačkové speciliaty 

a masopustní pochoutky a také 
spousta dobrého pití.

Zájemci se mohou svézt 
po Karlínském náměstí 

v koňském povozu, připraveny 
jsou i komentované prohlídky 
kostela sv. Cyrila a Metoděje.

 (kal)
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hnutí ano
chceme projekt 
dokončit, 
ale za férových 
a zákonných 
podmínek

Projekt Centra Palmovka je 
nechtěné dědictví, které jsme 
získali od bývalé koalice. Celý 
projekt byl nastaven velice 
podivně a vývoj současných 
právních sporů pouze dokazuje, 
že tato obrovská investiční akce 
za půl miliardy korun, kterou si 
vymyslela a nedotáhla koalice 
ODS–TOP 09, byla špatně 
připravena. Nikdo z nás ale 
samozřejmě nechce, aby na 
Palmovce stál betonový skelet 
– cílem koalice je dokončit 
projekt tak, aby vše probíhalo 
za zákonných podmínek. 
Aktuálně probíhají intenzivní 
jednání mezi v Magistrátem 
hlavního města Prahy, městskou 
částí Praha 8 a Centrem 
Palmovka. Magistrát v právním 
stanovisku, které si nechal 
vypracovat, potvrdil to, co 
koalice tvrdila od svého nástupu 
na radnici, že rozestavěná 
budova radnice podle zákona 
o hlavním městě Praze není ve 
vlastnictví městské části 
Praha 8, ale je ve vlastnictví 
Magistrátu hlavního města 
Prahy. Toto stanovisko je klíčové 
pro další osud projektu – nyní je 
možné zahájit jednání, které by 
mělo vyústit v dohodu o narov-
nání mezi Metrostav Develop-
ment, a. s., Metrostav Alfa, s. r. o., 
MHMP, MČ Praha 8 a Centrum 
Palmovka, a. s., a dostavbě 
celého projektu tak, aby 
Centrum Palmovka mohlo 
konečně sloužit pro potřeby 
občanů Prahy 8.

ods praha 8
už dost výmluv! 
dostavte to 
pro lidi
V listopadu 2014, když nová 
garnitura nastoupila na 
libeňskou radnici, byla Nová 
Palmovka v nadějném stadiu. 
Stavělo se s časovým předsti-
hem, prakticky všechny 
nebytové prostory v komerční 
části projektu byly pronajaty. 
Bylo už téměř jasné, že v dubnu 
2016 otevře brány veřejnosti. 
Ano, již téměř rok měla Nová 
Palmovka sloužit občanům. 

Co se však odehrálo, nejde 
normálnímu člověku na rozum. 
Několik měsíců se ještě stavělo, 
potom Praha 8 přestala 
znenadání platit faktury za 
prostavěnou práci a její vedení 
se pustilo do neuvěřitelných 
právních sporů tu o pozemek, 
tu o zaplacení svých dluhů. 

Mezitím bylo z Centra 
Palmovka, a. s., vyvedeno 
tepelné hospodaření a založeno 
nové, lepší „eseróčko“, které 
dokázalo svou potřebnost 
především meziročním zdraže-
ním tepla o 38 %. Výše zmíněná 
akciovka je naopak dotována 
téměř milionem korun měsíčně. 
Tyto obecní peníze za „nicnedě-
lání“ – na Palmovce se již rok 
a půl nepohnulo s cihlou – jsou 
tristní ukázkou toho, jak dokáže 
koalice řešit problémy.

Inu, tady platí známé „kdo 
nechce, hledá důvody, kdo chce, 
hledá způsoby“. A jak vidíme 
dnes a denně, například na 
zimním úklidu chodníků, 
v hledání důvodů, proč něco 
nejde, máme teď na Libeňském 
zámku opravdové přeborníky. 

Naštěstí čas běží rychle 
a příležitost vyměnit dnešní 
radní za někoho, kdo bude 
hledat spíš způsoby, jak 
problémy řešit, budeme mít už 
za rok a půl. A to je na začátku 
jara docela dobrá zpráva.

top 09 praha 8
Když v politice 
chybí rozum 

Úvodem dvě fakta. 
1) Tento sloupeček je příliš 
krátký pro tak složitý problém. 
2) My bychom se do současné 
situace nikdy nedostali, TOP 09 
by již měla stavbu dokončenou. 
Konečně by všechny části úřadu 
sídlily pod jednou střechou. 

Ale jak napravit neschopnost 
současné rady? Tak za prvé, 
sloučit dvě majetkové akciovky 
MČ do jedné. Ušetříme tím 
několik milionů korun, které by 
se daly použít na odklízení 
sněhu a ledu z chodníků. 
Za druhé, odstoupit od soudního 
smíru s magistrátem, který 
převádí budovu radnice na 
magistrát za nevýhodných 
podmínek. Pokud magistrát 
bude nárokovat budovu 
(za kterou nezaplatil ani korunu) 
i nadále, je nutné vyhrát soudní 
spor. Což znamená, že právní 
zastoupení Prahy 8 bude 
důsledně a razantně hájit zájem 
Prahy 8. V současnosti to 
vypadá, že právníci tvrdě 
prosazují politickou dohodu 
mezi koalicí na Praze 8 a na 
magistrátu pomocí ryze 
formalistického výkladu práva. 
Za třetí, je nutné ukončit 
finanční orgie právníků na účet 
daňových poplatníků, a to 
zejména ukončením sporu mezi 
Prahou 8, jako jediným akcioná-
řem společnosti Centrum 
Palmovka, a. s., a touto společ-
ností. Nebo snad někomu přijde 
normální, že vlastník se soudí se 
svým majetkem, který 100% 
ovládá? A za čtvrté, začít se 
chovat jako řádný hospodář se 
zdravým selským rozumem 
a přestat činit kroky, které 
generují další soudní spory. 
Před dvěma lety nebyla budova 
zatížena žádným soudním 
sporem. Po dvou letech vlády 
ANO, ČSSD, KSČM a SZ jsou 
kolem ní tři soudní spory. 
A výhledově budou další 
přibývat.

Čssd
Budoucnost 
rozestavěné 
stavby 
na palmovce 
Pro vedení městské části 
Praha 8 a Centrum Palmovka, 
a. s., je prioritou investiční akci 
dokončit (a zlepšit smluvní 
postavení, zejména dosáhnout 
výrazné úspory), avšak pouze 
pokud bude postupováno 
v souladu se zákonem o hlavním 
městě Praze a zákonem 
o veřejných zakázkách. To vše 
za předpokladu, že nebudou 
existovat důvodné pochybnosti 
o platnosti a rozsahu závaznosti 
transakční dokumentace.

Právní zástupce MHMP ve 
svém stanovisku k určovací 
žalobě se jasně přihlásil 
k nároku vlastnictví budovy 
a projevil zájem o její využití, 
a tím magistrát vstoupil aktivně 
do sporů jako subjekt k jednání.

MHMP, MČ P8 a Centrum 
Palmovka, a. s., neprodleně po 
obdržení stanoviska zahájily 
společná jednání a deklarují úsilí 
směřující ke smíru ve věci 
určovací žaloby k vlastnictví 
budovy. Dále došlo ke shodě 
o společném úsilí a postupu 
vůči dodavateli stavby budovy 
tak, aby došlo k narovnání. 
Cílem je dosažení písemné 
dohody o narovnání mezi 
účastníky tzn. mezi MHMP, 
MČ P8, Centrum Palmovka, a. s., 
Metrostav Development, a. s., 
a Metrostav Alfa, s. r. o. Bez tako-
véto dohody nelze realizovat 
dostavbu budovy, a to ani na 
základě probíhajících soudních 
sporů.

Takovouto možnou písemnou 
dohodou chceme zamezit 
pokračování současného stavu, 
a tím předejít možnému vzniku 
škod na budově. Pokud bude 
takovéto dohody dosaženo, 
může pokračovat dostavba 
budovy a poté dobře sloužit 
občanům.

TENTO MěSíC SE PTÁ: 
OSMIČKA SOBě A NEZÁVISLí

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.

Radomír Nepil 
místostarosta  
mČ Praha 8  
za ano

Ondřej Gros
předseda klubu 
zastupitelů 
oDs Praha 8

Jakub Čáp
zastupitel  
mČ Praha 8  
za toP 09

Roman Petrus
starosta  
mČ Praha 8  
za ČssD

Fórum
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osMiČKa sobě 
a nezávislí
co jste nadrobili, 
prosím ukliďte
Bývalá koalice říká, že se má 
projekt nové radnice za miliardu 
na Palmovce dotáhnout, 
současná koalice říká, že je 
předražený o 20 % a vzniká na 
základě neplatných smluv. 
My říkáme: Hlavně nenechte 
projekt dál plout, řečeno 
s Erbenem, „v polou tmě a polou 
světle“.

Z právního pohledu zatím 
rozestavěná budova patří 
městské akciovce Centrum 
Palmovka. Je to prakticky její 
jediný majetek, podle posudku 
má cenu 254 milionů korun. 
A v tom je háček. Podle zprávy 
auditora projedla akciovka vše, 
co mohla, a má záporné jmění 
-189,8 milionu (!). Do toho má 
vrátit Praze 8 půjčku 533 milio-
nů – už je víc než rok po 
splatnosti – a Metrostav po 
akciovce vymáhá neuhrazenou 
fakturu za 179,8 milionu. 
Takovému stavu právo říká 
předlužení; společnost musí buď 
splatit dluhy, nebo zvýšit 
hodnotu majetku, nebo se sama 
poslat do insolvence a podniku 
se ujme soudem dosazený 
správce. Představenstvo 
akciovky (ředitel Michal Wágner 
a zastupitel KSČM Jaromír 
Petelík) nedělá ani jedno.

Proto se na to pořád ptáme: 
naše zastupitelky Vlaďka 
Vojtíšková a Perla Kuchtová 
přispěly ke zveřejnění dokumen-
tů, naši znalci účetních závěrek 
i historie projektu Martin Blaha, 
Bohumil Ševčík, Petr Novák 
a Martin Kala nám řekli svůj 
názor. A jak to řešit?

Sama městská rada přijala 
15. 6. 2016 usnesení, že radní 
Radomír Nepil a vedoucí 
majetkového odboru Jiří Eliáš 
mají půjčku 533 milionů korun 
vymáhat. Nechtějí-li porušit 
povinnosti řádného hospodáře, 
ať tedy vymáhají.

KsČM
Situace směřuje 
k rozuzlení

Situace kolem právních sporů 
souvisejících s budovou nové 
radnice na Palmovce se začíná 
vyjasňovat. Díky odpovědnému 
přístupu současného vedení a. s. 
Centrum Palmovka, se konečně 
hledá odpověď na fundamentál-
ní otázky, z nichž podle všeho 
nejdůležitější zní: Komu stavba, 
potažmo budova, patří? Právě 
o tom bude v řádu nejbližších 
měsíců rozhodovat soud, který 
definitivně určí vlastníka 
rozestavěné budovy.

Vzhledem ke všem okolnos-
tem se dá s největší pravděpo-
dobností očekávat, že soud 
potvrdí vlastnické právo 
k budově Magistrátu hlavního 
města Prahy, v důsledku čehož 
právě magistrát rozhodne, jak 
dál s budovou naloží a jakému 
účelu bude nakonec sloužit. 
Kromě toho by následně mělo 
dojít i k vzájemnému vypořádá-
ní finančních závazků, které již 
byly ze strany městské části na 
stavbu poskytnuty 
a profinancovány.

Jak tedy z výše uvedeného 
vyplývá, spor ohledně určení 
vlastnictví budovy se blíží 
k rozhodnutí se všemi právními 
i věcnými následky. 

Co se týká pře mezi Centrem 
Palmovka a Metrostavem Alfa, 
s. r. o., i zde lze v krátké době 
očekávat posun, aktuálně se 
čeká na ustanovení rozhodčího 
senátu, jehož nález by měl být 
znám rovněž během letošního 
roku.

Co je nám známo, u zásadních 
sporů, ve kterých akciová 
společnost Centrum Palmovka 
figuruje, je jasné, že záležitosti 
řeší soud. Tedy příliš nechápeme 
smysl zadané otázky. 

jak navrhujete do konce volebního období vyřešit právní spory 
kolem budovy nové radnice a centra palmovka, a. s.?

Tomáš Němeček
mČ Praha 8 
za osmička sobě 
a nezávislí

Pavlína Řepová 
zastupitelka 
mČ Praha 8  
za KsČm

Petr Vilgus
zastupitel  
mČ Praha 8  
za stranu zelených

Tomáš Pavlů
zastupitel  
mČ Praha 8  
za KDu ČsL

strana 
zelených
Zpackaný 
projekt radnice 
na palmovce 
má novou naději 

Výstavba obecního obchoďáku 
s radnicí, jehož hodnota je přes 
jednu miliardu korun, už nějaký 
čas stojí. Zdá se však, že ledy se 
na Palmovce začínají hýbat 
a roste naděje, že budova bude 
v dohledné době dostavěna. 
Po letech soudů a odvolání se 
snad nyní blížíme do fáze, kdy 
bude určen majitel pozemku 
a stavby. Bude jím s nejvyšší 
pravděpodobností pražský 
magistrát, který už připravuje 
plány budoucího využití. 

Projekt z ateliéru Josefa 
Pleskota není příliš vhodný pro 
úřad městské části, nákupní 
centrum v sousedství Kauflan-
du, jednu zastávku metrem od 
Harfy a dvě zastávky od Fenixu 
byl také „podnikatelský“ omyl 
ODS a TOP 09. Nejčastěji se 
v souvislosti s Centrem Palmov-
ka mluví o sídlu Záchranné 
služby hl. m. Prahy (úředníků, 
nikoliv samotných sanitek). 
Osobně bych tu rád viděl 
Institut plánování a rozvoje, což 
je městská organizace zpracová-
vající strategické vize města. 
A kde jinde by taková agentura 
měla sídlit než v rozvojové 
oblasti, jakou Palmovka 
bezesporu je. Úřad „městského 
architekta“ by dohlédnul na to, 
aby se jádro staré Libně stalo 
novým centrem Prahy. Uvítal 
bych tu sídlo vedení Městské 
policie, ROPID nebo některé 
odbory magistrátu. Obchodní 
centrum by mělo být přebudo-
váno na přepážky, kde by šlo 
získat třeba registrační značky 
na automobil. A dovedu si 
představit, že část budovy by 
mohla využít i městská část 
Praha 8 např. pro účely sociálky 
(dnes sídlí v nedůstojných 
podmínkách v teskodomcích 
nad Bílým domem).

Kdu-Čsl, 
osMiČKa sobě 
a nezávislí
Korektním 
vyjednáváním 
a dohodou! 
V kauze jsou dva spory:

1. Spor o úhradu ceny za 
výstavbu budovy mezi Metro-
stavem a Prahou 8. Právníci 
Magistrátu hlavního města 
Prahy (MHMP) tvrdí, že Smlouva 
o výstavbě je neplatná. Advokát 
Václav Klepš uvádí: Pokud by 
byla smlouva od počátku 
neplatná, znamenalo by to, že 
by zřejmě musel vlastník stavby, 
v tomto případě Hlavní město 
Praha (MHMP), zaplatit 
Metrostavu to, co tvoří jeho 
bezdůvodné obohacení, tedy 
zejména částku, o kterou byl 
pozemek hlavního města 
zhodnocen. Ale určitě mohou 
z neplatné smlouvy vzejít 
i žaloby na MČ Praha 8, protože 
to, že smlouvu podepsala, i když 
k tomu nebyla oprávněna, není 
vina Metrostavu, přičemž ten 
byl jejím jednáním poškozen. 

2. Spor o určení vlastnictví 
k budově je mezi Prahou 8 
a Prahou (MHMP). Proč se obě 
strany nedohodnou, zvlášť když 
na Praze 8 i na MHMP vládnou 
podobné koalice (ANO, ČSSD, 
Zelení), je záhadou. Soud od 
července 2015 nenařídil ani 
ústní jednání! Doufejme, že 
stavbu na Palmovce nepotká 
osud bazénu Na Šutce, jehož 
dokončení trvalo 25 let?! 
V tomto sporu může magistrát 
a Praha 8 od soudního projedná-
ní odstoupit, už dávno to měly 
obě strany udělat. Velkým 
problémem jsou náklady na 
Centrum Palmovka a.s., tato 
firma nevydělává, obecní kasu 
stojí cca 700 000 Kč měsíčně, 
z toho mzdy 310 000 Kč měsíčně! 
Pokud se nestaví, tak by si 
členové představenstva i dozorčí 
rady měli snížit odměnu. Členy 
jsou politici z ČSSD, TOP 09, 
Zelení, ANO a KSČM a mohou 
ukázat, že jim nejde o prebendy, 
ale o dobro Prahy 8.
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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,
rádi bychom vaším prostřednic-
tvím poděkovali všem, kteří nám 
pomohli uskutečnit sen, vytvořit 
za naším domem v ulici 
Bojasova v Kobylisích kluziště 
nejen pro děti. Poděkování patří 
především panu Ing. Březinovi 
a paní Bc. Orlové z OŽP MČ 
Prahy 8, kteří mi velmi ochotně 
poradili, jak legislativně 
postupovat. Když se ukázalo, že 
pozemek patří Magistrátu hl. m. 
Prahy, laskavá paní Křehlíková 
z Oddělení využití majetku mi 

obratem připravila Smlouvu 
o bezplatné výpůjčce pozemku 
za účelem zřízení kluziště na 
dobu třiceti dnů. Barbora 
Urbánková oslovila dobrovolné 
hasiče v Ďáblicích, kteří bez 
jediného zaváhání třikrát přijeli 
a hřiště za povzbuzování dětí 
pokropili. Kluziště jsme 
s pomocí Kateřiny Vlčové 
a Martina Urbánka každou noc 
poctivě shrabali a polili několika 
desítkami litrů vody. Pevně 
doufáme, že se nám podaří příští 
rok přesvědčit sdružení 
vlastníků a představenstvo 

bytového družstva o odkoupení 
vody ze společných prostor 
přilehlého domu. Napojení 
hadice z úklidové místnosti 
našeho domu by bylo přeci jen 
jednodušší, než nosit vodu 
z bytů. Každopádně jsme všichni 
moc rádi, že jsme se nenechali 
odradit. Děti díky mrazivému 
počasí mohly každý den dva 
týdny bruslit. Pohled na 
rozzářené dětské oči nás 
naplňoval radostí a štěstím 
z práce, která měla smysl. 
 
moniKa a PetR PejsaRovi

Vážení přátelé,
v únorovém čísle Osmičky na str. 5 mne 
zaujal a potěšil článek Podpora zvířecího 
útulku v Troji. Diakonie Broumov je první 
institucí u nás, která už v roce 1993 začala se 
sběrem nepotřebného šatstva a ostatních 
druhů textilu. Moc jí fandím, už proto, že po 
likvidaci textilního průmyslu na Náchodsku 
jde o oblast s malou pracovní příležitostí. 
Proto se obracím na obě paní radní, zmíněné 
ve vašem článku, zda by nebylo možno 
umístit v našich sídlištích nějaký sběrný 
kontejner právě pro Diakonii Broumov. Vím, 
že jsou zde kontejnery firmy Potex a většině 
občanů je asi jedno, koho podpoří, ale na 
seznamu kontejnerů pro Diakonii v Praze, 

má Praha 8 jen tři kontejnery (dva v Březi-
něvsi a třetí ve sběrném dvoře v Libni). 
A když tak hezky Diakonie podporuje 
zvířátka, je zde, podle mého názoru, důvod 
k zamyšlení. 
 
eva LinKová

Vážená paní Linková, 
velice si vážíme vaší reakce na naši snahu 
o podporu těm, kteří to potřebují. S Diakonií 
Broumov jsme ve stálém kontaktu a o této 
možnosti rozšíření naší spolupráce již 
jednáme. Děkujeme vám za podnět a vaši 
podporu. S pozdravem,

radní anna KRoutiL a jana soLomonová

Dobrý den, 
Docela by mě zajímalo, jestli letošní zima 
zaskočila nejen (jako již tradičně) údržbu 
chodníků a silnic, ale také chodce. Existuje 
nějaký přehled, jestli jsou chodci při náledí 
opatrnější, než jindy? Nakolik se náledí 
odrazilo na chirurgiích a úrazových 
ambulancích? 

KaReL suchý

Vážený pane Suchý,
je to takový obecný předpoklad, že to pravé 
zimní počasí automaticky přivede násobně 
větší počet pacientů do úrazových ambulancí. 
Je třeba ale spíše hledat příčinnou souvislost. 
Ne vždy sníh na chodníku musí nutně 
znamenat větší počet pádů. Namrzlé chodníky 
2. a 3. února byly skutečně důvodem, proč po 
oba dva dny jen za dopoledne lékaři ošetřovali 

zhruba 50 pacientů a z toho 3/4 pacientů měli 
skutečně úraz následkem pádu na chodníku 
a třetinu jich musela přivézt záchranná 
služba. Šlo o úrazy zápěstí, zad a hlavy. Oproti 
tomu předchozí neděli a pondělí měli na 
úrazové ambulanci Nemocnice Na Bulovce 
také napilno, ale drtivá většina pacientů zde 
nebyla kvůli pádu na chodníku, ale protože se 
v neděli mnoho lidí vracelo z hor z lyžování 
a nějaké úrazy a pohmožděniny si přivodili 
právě na horách při sportu a až po návratu do 
Prahy zamířili v neděli večer či v pondělí na 
úrazovou ambulanci. Pro lékaře to sice vždy 
znamená vyšší počet pacientů, ale příčiny se 
leckdy liší. Zatím rekordní den letošní zimy byl 
23. prosinec, kdy lékaři ošetřili 189 pacientů 
kvůli nejrůznějším pádům při tehdejší 
skutečně mimořádné ledovce. 

maRtin ŠaLeK,  
tiskový mluvčí nemocnice na Bulovce

Dobrý den,
děkujeme za krásný a nezapomenutelný 
zážitek u příležitosti naší zlaté svatby, 
který jsme prožili u vás na Libeňském 
zámečku. Byl to překrásný obřad a ještě 
dlouho na něj budeme vzpomínat. Slova 
oddávající paní magistry Solomonové, 
podbarvená perfektním zvukovým 
doprovodem, a celková atmosfera 
vytvořila nezapomenutelný prožitek. Snad, 
abychom se ještě dožili i té diamantové 
svatby, abychom si to ještě jednou 
zopakovali. Poděkování zasíláme nejen 
paní oddávající, ale i panu fotografovi 
a paní varhanici, která vytvořila perfektní 
zvukovou kulisu. 

miReK a FanČa vonDRáKovi

Dobrý den, 
jak zjistím podle ulice, ke které 
základní škole spádově patříme, 
syn má jít k zápisu a nikde jsme 
příslušnou informaci 
nedohledali. Děkuji.

věRa PoDLesná

Vážená paní Podlesná, 
veškeré informace jsou 
k nalezení v Obecně závazné 
vyhlášce o školských obvodech, 
která je k nalezení na našem 
webu www.praha8.cz v sekci 
Školství – Dokumenty pro ZŠ.

Zápis dětí k povinné školní 
docházce do 1. ročníků 
základních škol MČ Praha 8 pro 
školní rok 2017/2018 se týká 
dětí, které dosáhnou šesti let 
do 31. 8. 2017 a dětí s odkladem 
školní docházky, a proběhne 
4. a 5. dubna. Přehled všech škol 
i termíny, kdy mají dny 
otevřených dveří, najdete 
v tomto čísle Osmičky 
na straně 21.

PetR svoBoDa,  
vedoucí odboru školství
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Bezpečnost

z Černé KroniKy

referentka odhalila 
hledanou osobu
V pondělí 6. února 2017 v dopoledních 
hodinách obsluhovala jedna z referentek 
oddělení evidence obyvatel a osobních 
dokladů klienta, po kterém bylo vyhláše-
no policejní pátrání. V okamžiku, kdy tuto 
skutečnost zjistila, zachovala chladnou 
hlavu a nenápadně informovala kolegyni, 
aby zavoláním na linku 158 přivolala 
pomoc. Klienta následně zdržovala na 
místě do příjezdu policistů, kteří si muže 
převzali a omezili jej na svobodě. 

Střet s tramvají
Začátkem měsíce ledna v odpoledních 
hodinách zaznamenala hlídka městské 
policie osobu ležící na tramvajové 
zastávce Palmovka. Došlo ke střetu 
s tramvají. Ležící osobě strážníci poskytli 
první pomoc, zároveň přivolali Záchran-
nou službu a uvědomili také Policii ČR. 
Do příjezdu zdravotníků se hlídka po 
telefonickém spojení řídila pokyny 
operátorky. Následně podala Záchranné 
službě informaci o události. Jednalo se 
o ženu ve věku cca 40 let. Žena byla 
odvezena s těžkým poraněním hlavy do 
FN nemocnice Vinohrady. 

nepodceňujte nebezpeČí

Zamrzlá vltava se může 
změnit v ledovou past

 ndne 26. ledna došlo v thomayerových 
sadech v libni poblíž povodňových vrat 
mezi vltavou a rokytkou k nemilé 
události, při níž bojovaly o život hned 
dvě živé bytosti.   

Paní středního věku a pes, který se dostal na  
nedostatečně zamrzlou vodní hladinu. Ta se 
se psem probořila a jeho tělo zmizelo pod 
vodou. Kolemjdoucí žena se jej snažila 
zachránit, a to tak, že doufajíc v pevnost 
ledové krusty pro psa přispěchala. Stalo se 
ovšem to, co se dalo očekávat: led se pod 
zachránkyní rovněž probořil, a to tak, že 
musela být na místo povolána jednotka 
hasičů z holešovické stanice, kteří ji po 
příjezdu na místo za pomoci jednoho dílu 
nastavovacího žebříku a nacvičené techniky 
při záchraně tonoucích dostali na břeh 
a předali do péče posádky vozidla záchranné 
služby. Psa se zachránit nepodařilo.

Že je záchrana tonoucího ze strany 
poskytovatele pomoci opravdu náročná 
záležitost v létě, kdy je voda teplá, mohou 
potvrdit všichni, kteří takovým výcvikem 
nebo zkušeností prošli.  O to náročnější 

je záchrana tonoucího v ledové vodě! V obou 
případech by podle hasičů měl zachránce 
nejprve volat tísňové linky a teprve potom 
se rozhodnout pomoci, pokud je toho ovšem 
sám schopen.

Čtyři nejčastější důvody úmrtí ve vodě 
(dle HZS hlavního města Prahy):
Prvotní šok z potopení (čas 0–2 minuty), 
utopení – ztráta obratnosti (2–30 minut 
po pádu do vody), podchlazení (po 30 minu-
tách) a kolaps po záchraně (většinou 
problémy se srdcem). Na první dvě příčiny 
umírá okolo 55 % obětí, na podchlazení 
zhruba 25 % a po záchraně 20 %. 

Nekažme si zážitky ze zimy podobně 
smutnými událostmi. Poučme své blízké, 
zejména děti, že Vltava, ani jiná v průběhu 
roku proudná voda v Praze, není už dávno 
určená k bruslení a podobným radovánkám, 
přestože je její povrch zamrzlý a přestože vše 
na historických snímcích vypadá jinak. 
A navíc: Mějme i naše čtyřnohé miláčky při 
procházkách vždy bezpečně pod dohledem!

ZDeněK nagovsKý,  
předseda komise pro bezpečnost RmČ Prahy 8

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

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
DIVADLA POD PALMOVKOU
NEDĚLE 26. 3. 2017 OD 14 HOD

NAHLÉDNĚTE  
ZA OPONU DIVADLA
   Prohlídky zákulisí  
   s herci
   Zážitkový program  
   pro celou rodinu      
   Workshopy

VSTUP ZDARMA
Rezervace prohlídek a workshopů 
probíhají na webových stránkách. WWW.PODPALMOVKOU.CZ

Kupte jeden lístek, druhý dostanete zdarma!
Akce platí na únorová představení. Slevy nelze 
kombinovat. Poukaz vystřihněte a lístky si poté 
vyzvedněte v pokladně divadla.
www.podpalmovkou.cz

Kupte jeden lístek, druhý dostanete zdarma!
Akce platí na únorová představení. Slevy nelze 
kombinovat. Poukaz vystřihněte a lístky si poté 
vyzvedněte v pokladně divadla.
www.podpalmovkou.cz

CELEBRITY
1+1 1+1

DVA UBOHÝ RUMUNI, 
CO MLUVĚJ POLSKY

DERNIÉRA!
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Měníme Prahu 8

zapojte se

Společně o praze 8 – 
veřejné fórum 2017
Městská část Praha 8 zve k 
diskuzi nad vašimi podněty ke 
zlepšení kvality života v Praze 
8. Přijďte diskutovat ke 
kulatým stolům s vedením 
městské části a se zástupci 
odborů úřadu na Veřejné fórum 
v pondělí 10. dubna od 18 do 20 
hodin do Kulturního domu 
Ládví, Burešova (Binarova) 
1661/2, Kobylisy.

Diskuze bude probíhat 
u tematicky zaměřených 
kulatých stolů:
1. Školství, volný čas, sport, 
kultura, 2. Životní prostředí, 
3. Doprava, parkování, stav 
komunikací, 4. Sociální oblast, 
bezpečnost, zdraví obyvatel, 
5. Rozvoj městské části, bydlení, 
podnikání, investice, 6. Občan 
a úřad, informovanost, služby 

občanům, 7. Stůl mladých 
a jejich podněty. 

Veřejné fórum se konalo 
poprvé v minulém roce. Občané 
se na něm shodli nad největšími 
podněty, které jsou potřeba řešit. 
Mohli jste se k nim pak vyjádřit 
v rámci ankety umístěné na 
webu MČ Praha 8 a v rámci 
sociologického průzkumu. Na 
Veřejném fóru se dozvíte, jak 

jsou podněty řešeny, a budete 
moci podávat další návrhy pro 
zkvalitňování života v Praze 8. 
Výsledky z Veřejného fóra 2016 
jsou uveřejněny na  
www.praha8.cz/Verejne-forum. 

Přijďte diskutovat, těšíme se 
na vás.

iva hájKová
koordinátorka ma21 

tento projekt je spolufinancován 
státním fondem životního 
prostředí České republiky v rámci 
projektu místní agenda 21 – cesta  
k udržitelnému rozvoji v Praze 8,  
www.mzp.cz, www.sfzp.cz

veřejné projednání

ulici Za poříčskou 
branou čeká změna
Místo, ve kterém se člověk příliš 
nezdrží, tak nyní působí ulice 
Za Poříčskou branou v Karlíně. 
Důvodů, proč se tak děje, je celá 
řada – nečistoty, množství aut, 
minimum příjemného veřejného 
prostoru. MČ Praha 8 proto 
zadala studii, kterou 12. ledna 
představil veřejnosti architekt 
Igor Kovačević ze spol. MOBA 
studio. Akce pořádaná MČ 
Praha 8 se konala v DDM 

Karlínské Spektrum pod záštitou 
zástupce starosty Petra Vilguse. 
Všichni měli možnost sdělit 
podněty a diskutovat nad 
náměty architekta. Časté 
podněty byly např. znečišťování 
ulice a prostoru vstupu do 
stanice metra Florenc, odstraně-
ní vraků aut, zamezení využívání 
okolí metra jako veřejné toalety 
a zrušení parkovacích míst 
v tomto prostoru. Dále zaznělo: 

zlepšení světelných podmínek 
v ulici, problémy vyplývající 
z provozu kasina, více odpadko-
vých košů, řešení vstupu do 
domu č. p. 7 ve vlastnictví 
Magistrátu hl. m. Prahy.

Tyto podněty architekt 
zapracoval do studie, nad kterou 
občané diskutovali na dalším 
setkání 1. února v prostorách 
organizace Z pokoje do pokoje 
(více o ní v článku Kam s ním). 
Studie tak řeší např. změnu 
parkování aut se současným 
zachováním parkovacích míst, 
využití vstupu do domu č. p. 7 
k možnému provozování 
kavárny, umístění zklidňujících 
prvků, venkovní posezení před 

místními restauracemi, malbu 
na části ulice.

Během diskuze nad studií byly 
sbírány další podněty, které 
slouží k finálnímu zpracování 
studie. Za poskytnutí prostoru 
k diskuzi s občany bychom rádi 
poděkovali DDM Karlínské 
Spektrum a Z Pokoje do pokoje. 
Veliké poděkování patří aktivním 
občanům z ulice Za Poříčskou 
branou, kteří mají zájem podílet 
se na tvorbě veřejného prostoru. 

Finální verzi studie a zápisy 
z jednání naleznete na stránkách 
www.praha8.cz – Rozvoj území.

LuKáŠ BáLeK,
odd. strategického rozvoje a ma21

kolekTiv organizace Z pokoje do pokoje. Foto: archiv Z pokoje do pokoje

představujeMe

Kam s ním
 nv září 2016 se na Florenci otevřelo místo, které metropoli 

chybí – sdílená nábytková dílna s prodejnou nábytku 
z druhé ruky v jednom. jde o místo, kam může přijít každý, 
kdo chce raději starý nábytek opravit, nežli vyhodit.

Řešili jste někdy, kam se starým 
nábytkem po babičce? Anebo při 
stěhování co s tou hromadou 
nepotřebných věcí? 

Co se nábytku týká, v Praze 
téměř neexistují alternativy, 
kam starý, přesto řemeslně 
kvalitní nábytek odložit. 
Mnohdy proto přijde na řadu 
rychlé řešení, a to odvoz na 
sběrný dvůr. Přitom právě starý 
nábytek je jednou z nejlépe 
opravitelných věcí, které mohou 
snadno sloužit v bytě někoho 
jiného. Po zahraničním vzoru 
se ve starém domě č. 7 v ulici 

Za Poříčskou bránou otevřelo 
tzv. re-use centrum – místo 
koloběhu věcí, kde starý nábytek 
dostává druhou šanci.

Za tímto počinem stojí 
organizace Z pokoje do pokoje. 
Tři dívky, které se rozhodly starý 
nábytek zachraňovat, opravovat, 
ale především nabádat veřejnost 
k tomu, aby tak činila také.

Vedle prodejny s nábytkem 
z druhé ruky tu naleznete 
i sdílenou dílnu, kam si může 
kdokoliv za členský poplatek 
přijít nábytek svépomocí opravit. 
V dílně je k dispozici kutilský 

prostor a nářadí. O víkendech 
tady pak spolek organizuje 
specializované řemeslné kurzy 
s profesionály – lektory. Navštiv-
te prostory Z pokoje do pokoje 
v pondělí a úterý mezi 14. a 19., 
nebo ve čtvrtek mezi 15. a 20. ho-

dinou. Veškeré informace 
o akcích, kurzech, nabídku 
nábytku k prodeji i pravidla 
členství v dílně naleznete 
na www.zpokojedopokoje.cz.

BaRBoRa KocanDová
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Školství a mládež

rAdA MěStSKé ČáStI prAhA 8  
vyhlAšuje 

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a ustanovení § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 

konkursní řízení na funkci  
ředitele/ředitelky 

Mateřské školy, Praha 8, 
lešenská 2

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

• odborná kvalifikace včetně příslušné praxe spočívající ve 
výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou 
jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, 
nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji 
v délce 3 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona 
č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
• plná způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně 
podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými 

přílohami, došlé poštou na adresu podatelny ÚMČ Praha 8 
- Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo doručené 

osobně nejpozději do uzávěrky v pondělí 20. 3. 2017 v 18:00 
hodin. Obálku označte slovy: „Konkurs MŠ Lešenská“.

Bližší podrobnosti naleznete na www.praha8.cz.

rAdA MěStSKé ČáStI prAhA 8  
vyhlAšuje 

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a ustanovení § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 

konkursní řízení na funkci  
ředitele  

základní školy, Praha 8,
PalMovka 8

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

• odborná kvalifikace včetně příslušné praxe spočívající 
ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro 
kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného 
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu 
a vývoji v délce 4 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 
zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
• plná způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně 
podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými 

přílohami, došlé poštou na adresu podatelny ÚMČ Praha 8 
– Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo doručené 

osobně nejpozději do uzávěrky v pondělí 20. 3. 2017 
v 18:00 hodin. Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ Palmovka“.

Bližší podrobnosti najdete na www.praha8.cz.

Mauthausen – studentsKé projeKty

vidět a zpracovat 
minulost znamená 
lépe ji pochopit

 nv říjnu minulého roku 
proběhla tradiční exkurze 
pro žáky 9. tříd základních 
škol do koncentračního 
tábora Mauthausen. zúčast-
nilo se jí celkem 147 žáků 
z 9 základních škol prahy 8. 
Všechny školy měly za úkol 
vypracovat projekt inspirovaný 
touto exkurzí, který pak 
27. ledna u příležitosti Dne 
památky obětí holokaustu 
a předcházení zločinům proti 
lidskosti prezentovaly v tzv. 
Bílém domě veřejnosti. Úkolem 
dětí bylo využít historické 
podklady, informace o obětech 
Mauthausenu, fakta týkající se 
atentátu na Reinharda Heydri-
cha, případně zakomponovat 
osobnost Jindřišky Novákové 

apod. Současně se do projektu 
mohly promítnout také osobní 
zážitky a dojmy z exkurze. 
Projekty dětí byly vystaveny 
v prostorách tzv. Bílého domu 
do 3. února 2017. Zúčastnily se 
následující školy: ZŠ Palmovka, 
ZŠ Ústavní, ZŠ Burešova, 

ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ U Škol-
ské zahrady, ZŠ Žernosecká, 
ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ Dolá-
kova a ZŠ Glowackého. 

Prezentace se zúčastnila 
radní pro školství Anna Kroutil, 
radní pro kulturu Jana Solomo-
nová, předseda Komise pro 
kulturu a volný čas Milan 
Koukal a paní Hana Hubková 
z organizace Post Bellum. 
„Zpracování návštěvy Mauthau-
senu formou jakékoliv prezen-
tace vnímáme jako důležitou 
část, která následuje po exkurzi. 
Je důležité nejen místo navští-
vit, ale také prožité dojmy nějak 
zpracovat. Projekty daly dětem 
možnost se více tématem 

zabývat a zamyslet se nad 
událostmi dané doby,“ říká 
radní pro školství Anna Kroutil. 

Za projekty dostali žáci malé 
dárky a vstupenky do kina. 
Zvláštní cenu získala ZŠ Dolá-
kova za velice emotivní video 
a za pracovní list. „Pracovní list 
ZŠ Dolákova opravdu výborně 
shrnul všechny důležité body, 
které je nutné při přemýšlení 
o holokaustu a pochopení 
minulosti vzít v potaz. Pracovní 
list nás natolik oslovil, že jsme 
se rozhodli jej využít pro 
všechny školy, které se do pro-
jektu zapojí v roce letošním,“ 
uvedla radní Jana Solomonová.

 (býv)

společná foTografie všech zúčastněných po prezentaci projektů na téma Mauthausen. Foto Vladimír Slabý
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Servis

velKoobjeMové Kontejnery

co do velkoobjemového kontejneru patří?  
` Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
co do velkoobjemového kontejneru nepatří?  
` Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále 
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, 
mrazáky a sporáky.

Lokalita Území Datum Čas

Lindavská Bohnice 1. 3. 13,00–17,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 1. 3. 14,00–18,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 1. 3. 15,00–19,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 2. 3. 13,00–17,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 2. 3. 14,00–18,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 2. 3. 15,00–19,00

Braunerova x Konšelská Libeň 3. 3. 13,00–17,00

Kurkova Kobylisy 3. 3. 14,00–18,00

Kašparovo náměstí Libeň 3. 3. 15,00–19,00

Pernerova x Šaldova Karlín 4. 3. 08,00–12,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 4. 3. 09,00–13,00

Pernerova x Sovova Karlín 4. 3. 10,00–14,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 6. 3. 13,00–17,00

Drahorádova Střížkov 6. 3. 14,00–18,00

Mazurská (u trafostanice) Troja 6. 3. 15,00–19,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 7. 3. 13,00–17,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 7. 3. 14,00–18,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 7. 3. 15,00–19,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 8. 3. 13,00–17,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 8. 3. 14,00–18,00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 8. 3. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 9. 3. 13,00–17,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 9. 3. 14,00–18,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 9. 3. 15,00–19,00

Libišská Kobylisy 10. 3. 13,00–17,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 10. 3. 14,00–18,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 10. 3. 15,00–19,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 11. 3. 08,00–12,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 11. 3. 09,00–13,00

Jirsíkova x Malého Karlín 11. 3. 10,00–14,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 13. 3. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 13. 3. 14,00–18,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 13. 3. 15,00–19,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 14. 3. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 14. 3. 14,00–18,00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň 14. 3. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Kobylisy 15. 3. 13,00–17,00

Podhajská Pole (parkoviště) Čimice 15. 3. 14,00–18,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 15. 3. 15,00–19,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 16. 3. 13,00–17,00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 16. 3. 14,00–18,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 16. 3. 15,00–19,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 17. 3. 13,00–17,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 17. 3. 14,00–18,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 17. 3. 15,00–19,00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou 
a Pernerovou)

Karlín 18. 3. 08,00–12,00

Na Vartě Libeň 18. 3. 09,00–13,00

Trojská x Nad Trojou Troja 18. 3. 10,00–14,00

U Pekařky Libeň 20. 3. 13,00–17,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 20. 3. 14,00–18,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 20. 3. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 21. 3. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 21. 3. 14,00–18,00

Mlazická Čimice 21. 3. 15,00–19,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 22. 3. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 22. 3. 14,00–18,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 22. 3. 15,00–19,00

Lokalita Území Datum Čas

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 23. 3. 13,00–17,00

Drahorádova Střížkov 23. 3. 14,00–18,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 23. 3. 15,00–19,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 24. 3. 13,00–17,00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 24. 3. 14,00–18,00

Pobřežní x Thámova Karlín 24. 3. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 27. 3. 13,00–17,00

Uzavřená Kobylisy 27. 3. 14,00–18,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 27. 3. 15,00–19,00

K Haltýři x Velká skála Troja 28. 3. 13,00–17,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 28. 3. 14,00–18,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 28. 3. 15,00–19,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 29. 3. 13,00–17,00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 29. 3. 14,00–18,00

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

Libeň 29. 3. 15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 30. 3. 13,00–17,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 30. 3. 14,00–18,00

Burešova Kobylisy 30. 3. 15,00–19,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 31. 3. 13,00–17,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 31. 3. 14,00–18,00

Víte kde 
je nepořádek 
v zeleni?
Vyberte lokalitu, kterou uklidí 
dne 22. 4. 2017 dobrovolníci 
z řad obyvatel MČ Praha 8

  U příležitosti pravidelné ekologické akce 
Den Země vyberte na území lokalitu k úklidu.

  Vybrané místo uklidí dobrovolníci z řad 
veřejnosti v sobotu dne 22. 4. 2017 
od 9.00 hod. do 12.00 hod. 

  Vaše tipy a přihlášky na uklízecí práce zasílejte 
nejpozději do 14. 3. 2017 na adresu: 
eva.simkova@praha8.cz

ROZPIS BIO VOK HRAZENé MHMP
Na Dílcích  4. 3.  9,00–12,00
Fořtova x Do Údolí  4. 3.  9,00–12,00
Sopotská x Bydhošťská 11. 3.  9,00–12,00
Na Přesypu x Vzestupná 11. 3.  9,00–12,00
Na Bendovce x Nad Pentlovkou 18. 3.  9,00–12,00
Petra Bezruče x U Pískovny 18. 3.  9,00–12,00
Střížkovská 733/64 25. 3. 13,00–16,00
Na Pěšinách x Na Stírce 25. 3. 13,00–16,00

` svoz bioodpadu provozuje společnost A. S.  A., spol. s r. o., a Pražské služby, a. s., 
 a je plně hrazen z finančních prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. 
Tyto velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistavovány po dobu 
maximálně 3 hodin. Změnou oproti minulému roku je, že v případě naplnění 
kontejneru před koncem doby přistavení bude přistaven kontejner nový. 
Samozřejmostí je přítomnost obsluhy u každého velkoobjemového kontejneru.
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Územní rozvoj

revitalizace 

jak budou vypadat 
centrální náměstí Sídliště 
Bohnice a Sídliště Ďáblice  

 npraha 8 má bohužel ve své severní části zanedbaná centra svých jednotlivých 
čtvrtí. tato situace je markantní především v případě centrálních náměstí sídliště 
bohnice u Krakova a sídliště Ďáblice u stanice metra ládví.  

Tato veřejná prostranství byla vybudována 
již před několika desítkami let a v současné 
době ani zdaleka nevyužívají svůj potenciál. 
Městská část Praha 8 proto již od roku 2015 
připravuje komplexní revitalizaci obou 
těchto ploch. Vzhledem k jejich významu 
se snažila o maximální zapojení místních 
obyvatel.    

Současný stav přípravy revitalizací center 
sídlišť Bohnice a Ďáblice představili 
novinářům ve středu 18. ledna 2017 
v OC Krakov starosta městské části Prahy 8 
Roman Petrus (ČSSD), předseda komise pro 
životní prostředí Vít Céza (ČSSD), architekt 
Ondřej Tuček a zpracovatelé projektových 
dokumentací těchto dvou projektů.

Přítomní zástupci médií byli informováni, 
že veřejné prostranství mezi kulturním 
domem a obchodním centrem Krakov by 

se mělo stát živým městským centrem pro 
více než dvacet pět tisíc obyvatel. V jeho 
nové plánované podobě je dáván důraz na 
přirozený pohyb chodců a na maximum 
zeleně. Návrh pamatuje i na udržitelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí. „Revitali-
zace Krakova přispěje ke zkvalitnění 
zeleného pásu táhnoucího se od Vltavy 
až k Ďáblickému háji. Existence kvalitních 
zelených pásů vytváří zdravé životní 
prostředí pro občany,“ říká předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD). 
Zachovanou hodnotnou zeleň totiž doplní 
více než 80 nově vysazených stromů. Navíc 
se všechna dešťová voda bude vsakovat na 
místě, a podpoří tak jejich růst. Tato veřejná 
plocha bude rozdělena na dvě hlavní části: 
na náměstí mezi obchodním centrem 
a kulturním domem, a na park. Nebudou 
však od sebe přímo fyzicky odděleny, ale 
budou do sebe volně přecházet. Bude zde 
vybudován dřevěný pavilon s kavárnou 
a pobočkou CzechPOINTu. Jeho provoz 
bude zajištěn z větší části obnovitelnými 
zdroji energie. Úpravou projde přístup ke 
kulturnímu domu, kde ve směru do náměstí 
by měly vzniknout dřevěné schody, které se 
budou moci využít pro posezení i jako 
hlediště pro kulturní akce. Posadit se bude 
možné také na více než 40 lavičkách. Plocha 
před obchodním centrem má být v létě 
zpříjemněna vodotryskem se zemními 
tryskami. Revitalizace bude probíhat ve 
třech etapách. Během první etapy se bude 
pracovat na hlavní části náměstí i parku, 
pavilonu a novém přístupu ke kulturnímu 
domu. V průběhu celé výstavby zůstanou 
zachovány hlavní pěší průchody touto 
lokalitou.

Novináři byli také seznámeni s plánova-
nou revitalizací centrálního náměstí Sídliště 
Ďáblice u stanice metra Ládví. To by se mělo 
proměnit na významnou veřejnou plochu 
s jasně definovanými prostory. Dominantu 
centrálního náměstí má tvořit čtveřice lip 
se světelným památníkem a osvěžující 
fontána. Napojená na něj bude tržnice, která 
bude ukončena novým dětským hřištěm. 
„Toto veřejná plocha se bude moci využít 
k velkému počtu rozličných volnočasových 
aktivit a akcí. Bude totiž vytvořena plocha, 
která se bude moci využít například pro 
postavení pódia, vánočního stromu, ledního 
kluziště či stánků pro trhy,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Centrální 
náměstí se promění v sjednocenou bezbarié-
rovou plochu. Obklopeno bude prostory 

různých charakterů. V navazující tržnici 
budou moci její návštěvníci posedět na 
lavičkách pod střechou z korun platanů. 
Její povrch bude tvořen mlatovou plochou, 
která bude poskytovat dostatek prostoru 
stromům a pomůže vsakovat vodu z tohoto 
území. Přilehlé náměstíčko bude obohaceno 
o uměleckou sochu houpacího koně, která 
připomene umělecké dílo, jež se zde dříve 
nacházelo. Tento veřejný prostor je tvořen 
i menším parkem, který bude mít nově lehce 
zahloubené cesty oproti okolnímu terénu. 
Navíc do něj bude doplněno stromořadí, 
aby byla odcloněna silnice. (pep)

sídlišTě bohnice

sídlišTě Ďáblice
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Pozvánky

10. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST O PSYCHIATRII 
A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

2. 3. // 17:15 hod. 
MUDr. Martin Hollý, MBA: Léčba osob s poruchou sexuální preference.

9. 3. // 17:15 hod.
MUDr. ThDr. Prokop Remeš: Sekty a náboženství.

VSTUP VOLNÝ

Divadlo Za plotem - Psychiatrická nemocnice Bohnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika

Tel.: +420 284 016 111, E-mail: podatelna@bohnice.cz
www.bohnice.cz

Kontakt: Dagmar Žaludová, tel.: 284 016 400, dagmar.zaludova@bohnice.cz

92x63-inzerce-prednasky-leden-2017.indd   1 13.1.2017   13:40:08

vás srdečně zve na výstavu

POKLADY MALÍŘE 
GUSTAVA KRUMA
imaginace dobrodružství

Spolupráce:Mediální partner: 

7. 3.–5. 5. 2017
Libeňský zámek, vstup zdarma

po a st:  8.00–18.00 hod.
út a čt:  8.00–15.30 hod.
pá:  8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřenoO

TE
V
Ř
EN

O

V PRAZE 8

KULTURNÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST BOHNICE

Koncert finančně podpořili:

www.osmicky.czVstupné dobrovolné, doporučené vstupné 100,-Kč

8. BŘEZNA 2017, 19.30
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

BOHNICKÁ UL., PRAHA 8

ENSEMBLE HILARIS
Účinkuje soubor 

Program:
Johann Sebastian Bach – Jesu, meine Freude, BWV 227   
Domenico Scarlatti – Stabat mater pro 10 hlasů

STABAT MATER






u



e
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Kavárni ka
PRAŽSKÉ OSMY

č

KURZ TANCE

KURZ CVI ENÍ
RODI S D TMI
- Hrátky s batolátky

Č
ČŮ Ě

Čtvrtky od 10:00–10:45
d 15:00–15:45

rodiče
s dětmi, o školní děti
Výuku povede Lucie Pítrová

tel. . 775 988 458

,

:č

ZDRAVOTNÍ
CVI ENÍ PRO
SENIORY

Č

Úterky od 10: 11: d ti 1 2 roky,
od 11:45-12:30 d ti od 1,5 3 roky

30– 15 ě –
ě –

hratkysbatolatky@seznam.cz,

tel. 605 219 555

Výuku povede Mgr. Lenka Karbanová.

Info

:

KURZ VÝTVARNÉ
VÝCHOVY

STOLNÍ TENIS

RC Osmi ka, Lib ická ulice 333, imice, Praha 8č č Č

Ú –terky 10:00 12:00 kurz šití

lektorka V ra Papcunová,

rezerv tel. . 731 284 237

ě

ace č

Tancovat m že každý a tím

p isp t svému zdraví, lepší

nálad . Tanec pomáhá

lepšímu držení t la a formuje

vaší postavu.

ů

ř ě

ě

ě

každé pond lí od 15:00 16:30ě –

čtvrtky od 9:00-9:45

Pondělky od 9:00–10:00
Čtvrtky od 10:00–11:00
paní Pražáková

P ij te si do Rodinného centra

zahrát pin-pong, hrací doba

každý den od 12:00–1 : 0

- nutná rezervace

ř ď

6 3

Centrum je p íjemné prost edí
pro setkávání m žete jej využít

ř ř
, ů

po-pá od 9:00–17:00

Více na www.osmickaprorodinu.cz

ŠVADLENKA

Rezervace na kurzy NUTNÁ!

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

R
info osmickaprorodinu

ezerv tel. 606 035 260,ace : 602 361 661
Radka Skuhravá, @ .cz
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Zdravotní a sociální péče

burza  
seniorů

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

Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova 
Kontakt: Jana Fejfarová 725 008 407, 
Iva Hubená 737 353 942 

Tříkrálový Trh, který proběhl v KD Ládví, se jako vždy těšil velkému zájmu návštěvníků. 

charitativní projeKt

tříkrálový trh 
pomohl potřebným

 ntradiční charitativní tříkrálový trh 
se letos konal ve dnech 13. až 15. února 
v budově Kulturního domu ládví. 

Trh navazuje na Tříkrálovou sbírku, kterou 
každoročně pořádá MČ Praha 8. Na akci si 
zájemci mohli vybrat z nerozdaných 
darovaných věcí a dobrovolným příspěvkem 
podpořit Fond ohrožených dětí Klokánek 
Praha 8.

Tříkrálovému trhu v lednu předcházela 
Tříkrálová sbírka hmotných darů určená pro 
neziskové organizace sídlící v této městské 
části. Letošní sbírka byla pořádána pro 
FOD Klokánek Praha 8, občanské sdružení 
Centrum Integrace Dětí a Mládeže CID nebo 
Kolpingův dům. Dary, které organizace 
nevyužily, byly poté nabídnuty k prodeji 

v rámci Tříkrálového trhu. „O charitativní 
Tříkrálový trh je ze strany maminek vždy 
velký zájem, protože z nerozdaných darů 
nejčastěji přebývají hračky,“ říká patronka 
akce radní Jana Solomonová.  

I letos se do sbírky zapojilo mnoho 
základních a mateřských škol, kam občané 
přinášeli darované věci, což vysoce ocenila 
i radní Anna Kroutil, pod jejíž záštitou se 
sbírka konala: „Chtěla bych mnohokrát 
poděkovat všem, kteří se na celé akci 
nějakým způsobem podíleli.“ 

Vše, co zůstalo po Tříkrálovém trhu 
neprodáno, bylo nabídnuto Diakonii 
Broumov, která si zbylé věci odvezla. 
„Všechny darované věci se tak dostanou 
k potřebným,“ dodává radní Jana Solomo-
nová. (apa) 

setKání posKytovatelů sociálních služeb pro děti a Mládež 

novým problémem 
je nárůst kyberšikany 

 nv úterý 17. ledna se v prostorách základní školy Glowac-
kého za účasti starosty městské části prahy 8 romana 
petruse konalo pravidelné setkání poskytovatelů sociálních 
služeb pro děti a mládež na území naší městské části. 

Účastnili se ho například 
zástupci organizace Člověk 
v tísni, Salesiánského střediska 
mládeže, Osmičky pro rodinu, 

Domu otevřených možností 
a pracovníci některých 
základních škol nacházejících 
se v Praze 8.  Na tomto jednání 

si lidé pracující v sociální oblasti 
sdělili, které nové problematické 
jevy museli v poslední době 
řešit. Zmiňován byl především 
nárůst kyberšikany.

Účastníci jednání také 
informovali své kolegy 
o novinkách v jejich organiza-
cích. Zaznělo tak například, 
že klub Mapa zorganizoval na 
začátek února příměstský tábor 
pro děti a organizace Člověk 
v tísni připravila doučování 
pro děti. „Naše městská část 
se v rámci svých omezených 

možností snaží pomáhat dětem 
ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, kterým jsme 
například v otevřeném klubu 
Mapa vytvořili podmínky 
pro smysluplné trávení jejich 
volného času. Pravidelná 
setkání zástupců organizací 
věnujících se této oblasti jsou 
pro nás určitě přínosná, protože 
na nich získáme informace 
o tom, v čem jim můžeme 
pomoci a co je potřeba zlepšit,“ 
uvedl starosta Prahy 8 Roman 
Petrus.  (pep)

PROGRAM NA březen
 ` 14. 3. úterý od 13.00 hod.  
` CVIČENí PAMěTI. V Gerocentru.  
Vede Iva Hubená.

 ` 16. 3. čtvrtek od 13.00 hod. 
` CVIČENí VE VENKOVNíM 
FITCENTRU. Sraz ve 13.00 
v Gerocentru. Vede M. Hubáčková.

 ` 21. 3. úterý od 13.00 do 16.00 hod.  
` VÝTVARNÁ DíLNA – DRÁTOVÁNí 
S KORÁLKY. Pomůcky: kleště, korálky. 
V Gerocentru. Pod vedením A. Boušové. 
Vstupné 20 Kč.

 ` 28. 3. úterý od 13.00 hod.  
` BABINEC – SPOLEČENSKé HRY. 
V Gerocentru. Vede Věra Dvořáková.

 ` 30. 3. čtvrtek od 13.00 hod.  
` CVIČENí VE VENKOVNíM 
FITCENTRU. Sraz ve 13.00 
v Gerocentru. Vede M. Hubáčková.

 `pondělky: 6., 13., 20. a 27. 3.   
` PLAVÁNí. Sraz ve 13.30 před 
plaveckým stadionem Na Šutce. 
Pod vedením V. Dvořákové.  
Vstupné pro seniory 96 Kč.

 `  Středy: 1., 8., 15., 22. a 29. 3.   
` NORDIC WALKING – VYCHÁZKA 
S HOLEMI. Hole vlastní. Sraz ve 13.00 
v Gerocentru. Vede Iva Hubená.

 ` 4. 4. úterý od 13.00 do 16.00 hod.  
` VÝTVARNÁ DíLNA – PRÁCE S KŮŽí. 
Pomůcky: bílá tužka, silnější nitě, jehla. 
V Gerocentru. Pod vedením A. Boušové. 
Vstupné 20 Kč.Foto: Vladimír Slabý
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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

pOndělí
  ` 8:45–9:50 ` zdravotní cvičení  
(vede L. Němcová) 

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

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

  ` 9:30–12:00 ` nordic walking 
pro méně zdatné  
(vede H. Šandová a J. Řezníčková)

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

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

  ` 10:00–11:00; 11:00–12:00 ` Školička 
pc a internetu – mírně pokr. a pokr. 
(vede Ing. M. Vítková) – 6. a 20. 3.

  ` 13:00–13:50 ` repeating english – 
zač. a mírně pokr.  
(vede V. Machulková)

  ` 13:00–16:00 ` přístup na internet 
  ` 14:00–16:00 ` právní poradenství 
– pro objednané – 6. a 20. 3.

  ` 14:15–15:15 ` aj – mírně pokr.  
(vede Ing. P. Římalová Aksamítová) 

  ` 15:20–16:20 ` aj – stř. pokr.  
(vede Ing. P. Římalová Aksamítová)

Úterý
  ` 8:00–14:00 ` sociální poradenství
  ` 8:15–9:15 ` orientální tanec 
pro seniory (vede K. Horáková)

  ` 8:30–9:00 ` aj videokurz Follow me 
– mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček) 

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

  ` 9:00–12:30 ` stolní tenis pro pokr. 
(vede M. Bílek)

  ` 9:00–10:00 ` Školička pc – program 
excel (vede J. Kirsch)

  ` 9:30–11:00 ` dramaticko-recitační 
kroužek (vedou M. Adámková  
a Z. Poková) 

  ` 9:35–10:30 ` Čchi-kung cvičení  
(vede M. Vilímová) 

  ` 10:00–10:50 ` témata v aj + písně 
s kytarou – stř. pokr.  
(vede Ing. P. Vondráček)

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

  ` 10:15–11:00 ` Školička pc – základy 
zpracování textů a tabulek  
(vede Ing. V. Pázler)

  ` 11:15–12:00 ` přístup na internet 
  ` 11:00–11:50 ` aj – mírně pokr. + pís-
ně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček)

  ` 12:30–13:30 ` Školička pc – pro zač. 
(vede D. Formanová)

  ` 13:30–14:30 ` přístup na internet 
  ` 13:00–14:30 ` nj konverzace pro 
pokr. (vede L. Ulč) 

  ` 13:30–15:00 ` esperanto – mírně 
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle) 

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

StředA
  ` 8:00–12:00 ` přístup na internet
  ` 8:30–9:20 ` aj – mírně pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

  ` 9:30–11:00 ` zdravotní cvičení: 
všestrannost a terapie tancem 
na známé melodie  
(vede J. Matějková) 

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

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

  ` 11:00–11:50 ` nj – pokr.  
(vede JUDr. M. Pudil) 

  ` 11:00–13:00 ` Kurzy společenského 
tance (vede Ing. M. Sokol) 

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

  ` 13:00–15:00 ` Šachový kroužek 
  ` 14:30–16:30 ` Školička pc pro zač. 
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

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

ČtvrteK
  ` 9:00–11:00 ` Školička pc a internetu 
konzultační metodou – pokr.  
(vede Mgr. K. Černý) 

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

  ` 9:30–11:00 ` nj – mírně pokr.  
(vede E. Šubr)

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

  ` 9:30–12:00 ` nordic walking 
pro zdatné (vede L. Čipera)

  ` 10:00–12:00 ` půjčování knih 
– v klubovně v přízemí  
(vede M. Kloudová)

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

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

  ` 11:00–11:50 ` aj – bible stories – 
mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)

  ` 11:00–12:00; 13:00–14:30 ` přístup 
na internet 

  ` 11:00–11:50 ` aj – stř. pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

  ` 13:30–14:30 ` Šj – zač. mírně pokr. 
(vede Ing. F. Máčaj) 

  ` 15:30–18:00 ` Školička pc a internetu 
– mírně pokr. (vede P. Smitková) 

páteK
  ` 8:00–12:00 ` psychologická poradna 
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

  ` 8:00–12:00 ` přístup na internet
  ` 8:30–9:30 ` Čchi-kung cvičení  
(vede M. Vilímová)

  ` 9:00–10:30 ` english conversation: 
Topics that interest you – for avid 
speakers (vede Mgr. H. Vašíčková)

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

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

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

  ` 10:30–12:00 ` aj – konverzace pro 
pokročilé (vede Mgr. H. Vašíčková)

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

  ` cap uvítá nové lektory – 
dobrovolníky pro jazykové kurzy 
(zejm. rj) a také pro vedení hodiny 
tréninku paměti. 

SpecIální: 
  ` Zveme vás na výstavu Obrázky 
z chodska – minulost a přítomnost, 
krajina a lidé. Můžete ji navštívit 
po celý březen a duben. Výstavu 
připravila Růžena Svobodová. 

  ` pravidelně každý týden (s ohledem 
na aktuální předpověď počasí) 
pořádáme pod vedením RNDr. 
M. Štulce turistické výlety 
za přírodními a kulturními 
památkami středních Čech. Aktuální 
informace v kanceláři CAP. 

  ` Kroužek společenských tanců 
přijme nové členy – pánové, hlaste 
se v kanceláři.

  ` v březnu začíná nový pc kurz 
Ing. v. pázlera: základy zpracování 
textů a tabulek. Výuka probíhá 
v úterý, další informace získáte 
v kanceláři CAP.

  ` nevíte si rady s tabletem nebo 
chytrým telefonem?  
Přijďte se poradit do CAP po předcho-
zím telefonickém objednání 
na tel. 283 881 848.

  ` 2. 3. od 13:00 ` přednáška hranice 
štěstí z cyklu R. Svobodové

  ` 6. 3. od 14:00 ` lužické hory a okolí 
– film a promítání fotografií.  
Úvodní slovo RNDr. M. Štulc.

  ` 6. 3. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s M. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 7. 3. od 9:00 ` paličkování 
s d. zemanovou 

  ` 7. 3. od 13:00 ` hrátky z papíru 
– výtvarná dílna D. Zemanové

  ` 9. 3. od 13:30 ` přednáška: císařovna 
zita a Karel i. – přednáší PhDr. 
A. Karkulová

  ` 10. 3. od 10:00 ` Frivolitkování s ing. 
j. luskovou – člunek s sebou 

  ` 14. 3. od 8:30 ` přednáška o trénová-
ní paměti – připravila K. Horáková. 
Akce se koná v klubovně v přízemí. 

  ` 14. 3. od 11:00 do 14:30 ` všechno, co 
jste kdy chtěli vědět o mozku a báli 
jste se zeptat: Proč zapomínáme? 
Jak ovlivňuje paměť pozornost? 
Co je to plasticita mozku? Co má 
na starosti levá a co pravá polovina 
mozku? To a ještě více se můžete 
dozvědět kdykoli mezi 11:00 a 14:30 
hod. v sále CAP. Program připravila 
Bc. A. Novotná.

  ` 16. 3. od 10:30 ` vycházka Kunratic-
kým lesem – sraz v 10:30, metro C 
Roztyly, nahoře u schodů. Vede 
Ing. Pavlína Římalová Aksamítová. 
Za deště, sněžení nebo silného mrazu 
se výlet nekoná. 

  ` 16. 3. od 13:30 ` Kratochvilné 
vystřihovánky – tvořivá dílna 
J. Chybové

  ` 20. 3. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s M. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 20. 3. od 14:00 ` petrohrad 
– přednáška a promítání fotografií 
ze zájezdu v r. 2016. Připravil Mgr. 
K. Pinkas.

  ` 21. 3. od 10:00 ` Kroužek šikovných 
rukou – předvelikonoční tvoření 
s Mgr. M. Neckářovou.

  ` 21. 3. od 13:00 ` tvořivá dílna 
j. vávrové – drátování skleniček

  ` 23. 3. od 13:30 ` setkání s alternativ-
ní medicínou – O životě a smrti v nás 
a okolo nás – pokračování cyklu Ing. 
Aleny Enderlové (Čupové)

  ` 28. 3. od 13:00 ` Korálkové tvoření 
s v. urbanovou. Je nutné se přihlásit 
předem

  ` 28. 3. od 15:00 ` dendrologická 
vycházka přední částí stromovky. 
Sraz v 15:00 hod. u restaurace 
Vozovna ve Stromovce. 
Vede Mgr. K. Pinkas

  ` 29. 3. od 13:45 ` procházka po praze 
s průvodkyní pí h. barešovou 
– přihlášení předem nutné

  ` 30. 3. od 14:00 ` beseda o duchovních 
tématech – s katechetkou 
Mgr. B. Tranovou

centruM  
aKtivizaČních 
proGraMů

cap burešova

proGraM

březen 

2017
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placená inzerce

Máte zájem inzerovat v našem 
měsíčníku? Chcete oslovit 

64 200 domácností?

Připravíme kalkulaci,  
objednávku nebo rezervaci.  
Ukázková čísla naleznete na

www.mesicnikosmicka.cz

Kontakt: Hana Wichová  
e-mail: hana.wichova@praha8.cz 

tel.: 222 805 162
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

pOndělí
  ` 8:00–10:00 ` přístup na internet
  ` 8:15–9:00 ` zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová)

  ` 8:30–9:45 `trénink paměti (vede 
RNDr. B. Trnková)

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

  ` 10:00–10:50 ` aj – pro mírně 
pokročilé (vede Mgr. D. Setváková) 

  ` 10:00–11:00 ` Školička pc a internetu 
pro začátečníky (vede O. Měchura)

  ` 10:30–11:30 ` jóga (vede J. Borská) 
  ` 11:00–11:50 ` Šj – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková) 

  ` 11:40–12:40 ` relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma) 

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

  ` 12:45–15:15 ` stolní tenis  
(vede J. Mrázek)

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

Úterý 
  ` 8:30–9:45 ` nj – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)

  ` 8:45–9:35 ` Školička pc a internetu 
pro mírně pokročilé  
(vede Ing. B. Šmilauer) 

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

  ` 9:45–10:45 ` interlingua 
(mezinárodní jazyk  
– vede O. Měchura)

  ` 9:30–12:00 ` nordic walking  
(vede S. Činátlová) – sraz v Mazurské 
před centrem CAP

  ` 10:00–10:50 ` aj – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) 

  ` 10:15–11:00 ` zdravotní cvičení 
na židlích (vede I. Košťálová) 

  ` 11:00–14:30 ` přístup na internet 
– liché týdny: 14. a 28. 3. 

  ` 11:15–12:40 ` jóga  
(vede E. Bihelerová) 

  ` 11:30–12:30 ` aj – pro začátečníky 
(vede E. Hyklová) 

  ` 13:00–14:30 ` Klub cestovatelů (vede 
Z. Hotzký) – sudé týdny: 7. a 21. 3.

  ` 13:00–15:00 ` stolní tenis 
pro pokročilé (vede J. Hájek)

  ` 13:00–14:00 ` ij – pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) 

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS)  
– liché týdny: 14. a 28. 3.

StředA 
  ` 8:00–9:00 ` přístup na internet
  ` 8:30–9:50 ` aj – pro pokročilé  
(vede Mgr. E. Emmerová) 

  ` 9:15–10:15 `cvičení – taiči – cvičí se 
v KD Krakov (vede M. Nová) 

  ` 9:00–9:50 ` Školička pc a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 1. , 15. a 29. 3.

  ` 9:00–9:50 ` Školička pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé týdny: 8. a 22. 3. 

  ` 9:30–10:15 ` zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda)

  ` 10:00–11:00 ` Školička pc a internetu 
pro začátečníky (vede Ing. V. Košťál) 
– liché týdny: 1. , 15. a 29. 3.

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

  ` 10:30–11:30 ` zdravotní cvičení – 
cvičí se v Kd Krakov  
(vede L. Němcová) 

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

  ` 11:00–11:50 ` aj – pro mírně 
pokročilé (vede Mgr. D. Setváková)

  ` 11:45–12:45 ` jóga (vede J. Borská)
  ` 12:00–15:00 ` přístup na internet
  ` 13:30–15:00 ` stolní tenis  
(vede V. Soušková)

  ` 13:30–15:00 ` bingo – společenská 
hra (vede I. Košťálová a L. Němcová) 
– liché týdny: 1. , 15. a 29. 3. 

ČtvrteK 
  ` 8:10–9:10 ` Čchi-kung  
(vede J. Vilímová)

  ` 8:30–9:30 ` aj – pro pokročilé  
(vede Ing. H. Soukupová) 

  ` 9:30–11:00 ` všestranné zdravotní 
cvičení a terapie tancem  
(vede J. Matějková)

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

  ` 11:15–12:15 ` jóga (vede M. Musilová) 
  ` 12:40–13:40 ` relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

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

  ` 13:00–14:30 ` Konzultace pc 
a digitální fotografie 
(vede J. Kopecký) 

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

  ` 13:45–14:45 ` cvičení – taiči 
pro začátečníky – cvičí se 
v KD Krakov (vede M. Nová)

páteK 
  ` 8:00–9:00, 12:00–14:30 ` přístup 
na internet

  ` 8:00–9:15 ` stolní tenis  
(vede T. Pavlovský)

  ` 8:30–9:20 ` trénink paměti pomocí 
jednoduchého mezinárodního jazyka 
(vede O. Měchura)

  ` 8:30–10:00 ` pc konzultace  
(vede J. Kopecký) – liché týdny:  
3. a 17. 3. – nutné se přihlásit

  ` 9:00–9:50 ` Školička pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová)  
– sudé týdny: 10. a 24. 3.

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

  ` 10:00–10:50 ` Školička pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 10. a 24. 3.

  ` 10:00–12:00 ` Mobilní telefony –  
základní informace a dotazy  
(vede J. Kopecký) – liché týdny: 
3. a 17. 3. 

  ` 10:45–11:30 ` zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) –  
6. 1. hodina odpadá

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

  ` 13:15–14:00 ` zdravotní cvičení 
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) 

  ` zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři cap Mazurská buď 
osobně, nebo telefonicky 
na č. 283 024 118.  
dále je nutné se vždy přihlásit 
na všechny dílničky a přednášky. 
děkujeme za pochopení.

SpecIální: 
  ` 2. 3. od 10:00 ` Kratochvilné 
vystřihovánky (vede J. Chybová)

  ` 6. 3. od 13:00 ` přednáška – indie 
(přednáší Z. Šulcová)

  ` 8. 3. od 13:00 ` Klubové posezení 
(vede O. Soustružníková)

  ` 9. 3. od 10:00 ` háčkování (vede 
J. Novotná) – háček a materiál vlastní 

  ` 10. 3. od 10:00 ` dědické právo – 

prakticky pro každého  
(přednášejí JUDr. Z. Kohoutová,  
JUDr. O. Fišerová a J. Ilek 

  ` 13. 3. od 13.00 ` výtvarná dílnička – 
malování – přijďte vyzkoušet různé 
techniky a potěšit duši  
(vede A. Gaislerová) 

  ` 14. 3. od 11:00 ` paličkování 
– koná se opět v Mazurské v CAPU  
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní

  ` 16. 3. od 8:00 ` patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn

  ` 16. 3. od 10:00 ` výtvarná dílnička 
(vede L. Němcová)

  ` 20. 3. od 13:30 ` reiki – beseda 
(přednáší J. Mrázek)

  ` 22. 3. od 13:00 ` tvořivá dílna  
(vede O. Soustružníková) 

  ` 23. 3. od 10:00 ` základy péče o pleť 
– krásné můžeme být v každém věku 
(přednáší D. Grünová)

  ` 24. 3. od 10:00 ` pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý den 
bude krásný (vede L. Francírková) 

  ` 27. 3. od 13:30 ` přednáška – o životě 
na dvoře Františka josefa i. 
(přednáší H. Kohoutová) 

  ` 28. 3. od 10:00 ` Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede Ing. B. Rošická)

  `  30. 3. od 10:00 ` velikonoční dílnička 
(vede Mgr. V. Ludková)

centruM  
aKtivizaČních  
proGraMů

cap Mazurská

proGraM

březen 

2017

Klub seniorů
přízemí dpS Křižíkova 50, Karlín, praha 8
provozní doba klubu:  úterý   15:00–18:00 hod. 
 čtvrtek  13:00–16:00 hod. 

PrOGraM na BŘEZEN
 ̀ 2. 3. od 13:30 hod.  
` TRéNINK PAMěTI s PhDr. 
M. Holou.

 ̀ 7. 3. od 15:00 hod.  
` ZAJíMAVOSTI ZE ŽIVOTA Marie 
Terezie – beseda s p. Kohoutovou.

 ̀ 9. 3. od 14:00 hod. 
` JÁVA A BALI – I. část – přednáš-
ka Ing. J. Burdycha z cyklu Krásy 
ostrovů.

 ̀  14. 3. od 15:00 hod.  
` U TÁBOROVéHO OHNě – kom-
ponovaný hudební pořad J. Krause.

 ̀ 16. 3. od 14:00 hod.  
` Hrajeme BINGO.

 ̀ 21. 3. od 15:00 hod.  
` VÝTVARNÁ DíLNIČKA  
Mgr. Neckářové (připravujeme 
se na Velikonoce, I. část).

 ̀ 23. 3. od 14:00 hod.  
` VÝTVARNÁ DíLNIČKA  
Mgr. Neckářové (připravujeme 
se na Velikonoce, II. část).

 ̀ 28. 3. od 15:00 hod.  
` HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma Jaro je tady.

 ̀ 30. 3.  od 13:30 hod. 
` KLUBOVÁ VYCHÁZKA  
do galerie Kooperativa.  
Sraz ve 13:30 hod. na recepci.

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

je pro vás přítomen lektor p. Adam Novák.
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Inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

Podrobné informace najdete na:
www.happydovolena.cz, tel.: 603 513 723

Do objednávky napište prosím tento kód: PH008

Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

SKVĚLÁ DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •

• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou • 

• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •

• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
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Školství a mládež

oznáMení

Zápisy dětí 
do 1. ročníků 
základních škol pro 
školní rok 2017/2018

 nopět se blíží termín pro zápis prvňáčků do základních 
škol. pro školní rok 2017/2018 budou do 1. ročníků základ-
ních škol zapsány děti, které dosáhnou šestého roku věku 
do 31. 8. 2017 a děti s odkladem školní docházky. 

Zákonný zástupce je povinen 
v souladu s § 36 odst. 4 školské-
ho zákona přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce, a to 

v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v němž má 
dítě zahájit povinnou školní 
docházku. Zákonný zástupce 

dítěte předloží při zápisu svůj 
platný občanský průkaz a rodný 
list dítěte.

Žák plní povinnou školní 
docházku v základní škole 
zřízené obcí nebo svazkem obcí 
se sídlem ve školském obvodu 
(§ 178 odst. 2), v němž má žák 
místo trvalého pobytu (dále jen 
„spádová škola“), pokud zákonný 
zástupce nezvolí pro žáka jinou 
než spádovou školu. Školské 
obvody základních škol 
zřízených městskými částmi 
jsou stanoveny v obecně 
závazné vyhlášce č. 17/2016 Sb. 
hl. m. Prahy, o školských 
obvodech základních škol, viz 
www.praha8.cz – odkaz Školství, 
Dokumenty pro ZŠ, OZV hl. m. 

Prahy č.17/2016 Sb., o školských 
obvodech základních škol. 
Při rozhodování o přijetí dětí 
do 1. ročníků základních škol 
postupují ředitelé podle 
stanovených a na internetových 
stránkách základních škol 
zveřejněných kritérií. Ředitel 
spádové školy je povinen 
přednostně přijmout žáky 
s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu. 
Na uvedené internetové adrese 
– odkaz Školství, Školy zřízené 
MČ, Základní školy, najdete také 
kontakty na základní školy 
včetně jejich prezentací.

mgR. PetR svoBoDa 
vedoucí odboru školství

terMíny dnů otevřených dveří a terMíny zápisů dětí v praze 8:

` Zš a Mš, lyčkovo náměstí 6
Škola nanečisto:
21. února – 28. března v úterý 14:00–14:45 h. 
šestidílný přípravný kurz pro předškoláky
zápis do 1. ročníku a do přípravného 
ročníku – 
termíny pouze pro spádové děti:
4. a 5. dubna, 14–18 h.,
termín pro spádové děti, které se nemohly 
dostavit v řádném termínu, a pro 
nespádové děti na případná volná místa:
18. dubna, 14–18 h.

` Zš a Mš petra Strozziho,  
Za Invalidovnou 3
den otevřených dveří pro běžné třídy: 
15. března, 8:00–8:45 h.
dny otevřených dveří pro bilingvní třídy: 
každou první středu v měsíci, 8:00–8:45 h.
zápis: 4. a 5. dubna, 14–17 h.

` Základní škola, palmovka 8
dny otevřených dveří:  
2. a 16. března, 8–17 h.
Zápis: 4. a 5. dubna, 14–18 h.

` Základní škola Bohumila hrabala, 
Zenklova 52
V budově Zenklova 52
den ukázek výuky: 22. března, 8–10:45 h.
Konzultace pro rodiče: 22. března, 17 h.
zápis: 4. a 5. dubna, 14–18 h.

` Zš a Mš, u školské zahrady 4
den otevřených dveří: 16. března, 8–16 h.
zápis pro spádové děti: 5. dubna, 13–18 h.
` zápis pro nespádové děti:   
19. dubna, 14–17 h.
` Zš a Mš na Slovance, Bedřichovská 1
den otevřených dveří: 30. března, 10–16 h.
setkání s vedením školy:  ve 12, 14 a 15 h. 
zápis pro spádové děti:  5. dubna, 14–18 h.
zápis pro nespádové děti:  
19. dubna, 14–17 h.

` Základní škola, Burešova 14
dny otevřených dveří:  
20., 21. a 22. března, 8–16 h.
informační schůzka pro rodiče 
ve sborovně: 22. března, 18 h.
zápis: 4. a 5. dubna, 14–18 h.

` Základní škola, žernosecká 3
zápis pro spádové děti: 4. dubna, 14–17 h.
zápis pro nespádové děti: 5. dubna, 14–17 h.

` Základní škola, hovorčovická 11
den otevřených dveří: 22. března, 8–16 h.
zápis pro spádové děti: 5. dubna, 14–18 h.
zápis pro nespádové děti:  
19. dubna, 15–17 h.

` Základní škola, na šutce 28
zápis: 3. dubna, 14–18 h.
zápis: 4. dubna, 14–17 h.

` Zš a Mš Ústavní, hlivická 1
den otevřených dveří: 21. března  
9:00–10:15 h.: prohlídky školy s doprovodem 
a návštěva vyučování v 1. třídách
10:30 h.: dopolední setkání vedení školy 
s rodiči budoucích žáků
14–16 h.: prohlídka školy s doprovodem
16:30 h.: odpolední setkání vedení školy 
s rodiči budoucích žáků
zápis: 4. dubna, 14–18 h.

` Zš a Mš, dolákova 1
Konzultace pro rodiče budoucích prvňáků: 
29. března, 17–18 h.
okénko do výuky: 31. března, 8–10 h.
zápis: 5. dubna, 14–18 h.

` Základní škola Mazurská, Svídnická 1a
den otevřených dveří: 20. března,  
14:00–17:30 h. vždy v půlhodinových 
intervalech
zápis: 4. dubna, 14–17:30 h.
zápis: 5. dubna, 14–16 h.

` Základní škola, glowackého 6
den otevřených dveří: 14. března, 8–17 h.
zápis: 4. dubna, 14–18 h.
zápis: 19. dubna, 14–17 h.

` Základní škola, libčická 10
den otevřených dveří: 30. března, 8–12 h. 
zápis: 25. a 26. dubna, 14–18 h.
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Rozhovor

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

Sokolovská 121, Praha 8
Dou ování zdarmač

KD Krakov, Těšínská 600, P. 8
Pravidelné akce:

s programem

pro maminky s dětmi

MINIŠKOLKA
HERNA

Taussigova 1, Praha 8
:

ě

ř

Pond lí-úterý: 9:00-17:00

St eda-pátek:  9:00-13:00

Provoz klubu

DDM hl. m. Prahy

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8
DDM Praha 8

Spirála

Cvi ení maminek

Pond lní cvi ení v klubu

Výtvarná innost

č

č

č

ě

Vítání jara

pravideln v úterý a pátek

od 9:00 10:00, hlídání d tí

v k ubu zajišt no

st edy od 10:00-11:00

sraz p ed klubem v 10:00,

procházkou dojdeme na h išt

Lanova u Vltavy na T šnov

DOPOLEDNE JE KLUB UZAV EN

ě

- ě

l ě .

od 10:00-11:00

ř

ř

ř ě

ě ě

Ř

21.3.

P IPRAVUJEME
Bazar d tského oble ení

Ř
ě č29.4.

OSMIČKA pro rodinu

KrabíkĎáblík Karlík Mapa
Mapa
Klub

Výtvarné úterky

Pohybové aktivity:

ě ě

Stono ka z podkolenky

:

Návšt va solné jeskyn

ž

10:00-11:00

– papírový pejsek-harmonika

ě ě

.

ř

ů ů -

aktivity nyní zru eny.

ř

ě

ř

Ř

od 18:00-20:00

Doneste si 2 barevné podkolenky

7.3.

23.3.

ř

14.3.
21.3.
28.3.

15.3.

Na akce je t eba potvrdit ú ast
v klubu nebo t: 281 863 104.

– záv s z kv tinek

– velikono ní zají ek

– papír malované vají ko

st edy 10:00-11:00

Z provozních d vod jsou pohy

bové š Herna

je otev ena v normálním ase.

Hn zdenská ul. 735/6

sraz p ed solnou jeskyní v 10:00

TENTO DEN KLUB UZAV EN

č č

č

č

č

program dětských klubů
P : ,odrobné informace www.osmickaprorodinu.cz osmickaprorodinu

HERNA

NOVINKA – výtvarné tvrtky

Úterky na polštá i

Tvo ení pro maminky

č

ř

Jarní karneval

ř

pro maminky s d tmi

9:30-10:30, výtvarni ení v klubu

9:00-9:30, tení pohádek

p ihlášky d tí v maskách

p edem, ekají nás sout že,

tancování…

ě

po-pá od 9:00-12:00,

od 10:00-11:30

ř ě

ř ě

FREE WIFI

d 17:00-18:30 Malování na sklo

č

č

č

24.3.

registrace na akce v klubu nebo
rckrabik@seznam.cz

30.3.

každou st edu od 16:00

každý tvrtek od 16:00

ř .

.č

divadelní

p edstavení

v divadle Minor

Klub Mapa je nov otev en pro

d ti a mládež až do 15 let!

a pro d ti

od 6 do 12 let

a pro d ti

a mládež od 10 do 15 let

jsou v plném

proudu. Osobn v klubu Mapa

nebo na

ř

ě ř

ě

ě

ě

ě

,, ř

ě

ř

Č

č

echy leží u mo e‘‘

Pond lí úterý

St eda tvrtek

TANCOVÁNÍ s Míšou

VÝTVARNÁ DÍLNA s Maruškou

P IPRAVUJEME

Dobrá zpráva pro p átele Map :

P IHLÁŠKY NA JARNÍ A LETNÍ
p ím stské tábory

Ř

ř y

Ř
ř ě

michaela.vaclavikova@
osmickaprorodinu.cz.

oLDřich hameRa, výtvaRníK, tisKař, geoLog i PaLeontoLog:

Kámen voní a má duši

 noldřich hamera (* 3. března 
1944) je svéráz. zarputilý, 
upřímný, pro silné slovo 
nejde daleko. je i originálním 
umělcem, představitelem 
explosionalismu a struktura-
lismu. je jediným žákem 
vladimíra boudníka a byl 
jedním z nejbližších přátel 
bohumila hrabala. a je vyni-
kajícím vypravěčem – jeho 
zážitky by vydaly na čtyři 
životy a deset bestsellerů. 
o čem při našem setkání 
mluvil?

O své sbírce kamenů…
„Hrabal mi kdysi říkal: Pane 
Hamera, vy se celej život 
pohybujete v těch šutrech, taháte 
si je domů, ale já vám říkám, že 
přijde doba, kdy vezmete batoh 
a budete je nosit zpátky do 
přírody. Nikoho to nebude 
zajímat. – Ale já tvrdím, že kámen 
má duši, je to živý organismus. 
Kámen voní, kámen není neživá 
hmota, roste, zraje a umírá jako 
člověk. Akorát žije v jiným čase. 
Takový krystal roste a přesně ví, 
do jakých tvarů má vyrůst. A na 
čem běží všechny počítače? 
Základem je krystal křišťálu!“

O Bohumilu Hrabalovi a bydlení…
„Když jsem se v první polovině 
90. let vracel do Prahy, Hrabal 
se mě první večer v hospodě 
zeptal: Vracíte se na teď, nebo 
na furt? – Na furt, doktore, 
odpověděl jsem mu. – Tak to 
jedeme ke mně domů. A tak jsem 
u něj jeden čas bydlel. Potom mi 

půjčil 80 litrů a nějakým 
‚záhadným‘ způsobem mi 
za deset obrázků pomohl 
obstarat tenhle byt. Hrabal pak 
přišel jako na kolaudaci, otevřel 
okno a povídá: To máte lepší než 
důchod! Pátý patro! – On sám 
také potom z pátého patra 
skočil, že jo… – Pak se vyklonil 
z okna: Tady máte 50 korun 
a nechte si porazit dole tu vrbu. 
Jste estét, kdybyste vyskočil, 
budete dole zohavená mrtvola. 
Ta vrba tam pořád stojí, protože 
já tu pajcku raději prochlastal...“

O Vladimíru Boudníkovi…
„Boudník, ten Něžný Barbar, jak 
ho zvěčnil Hrabal, mi kdysi 
daroval tiskařské zařízení 
a začal mě učit. Já zase nedávno 
zachránil sbírku 200 Boudníků, 
která měla jít do Švýcarska. 
Nechci, aby Boudník zmizel 
v cizině, a taky nechci, aby ležel 
někde v depozitáři. Boudník je 
něco jako Jackson Pollock. Jenže 

ten má stálou výstavu v Ameri-
ce, obdivují ho tam Japonci, 
Číňané… Boudník je zakladatel 
explosionalismu – bez kontaktu 
se světem, čtyři roky před tím, 
než Pollock vymyslel dripping!“

O muzeu slavných Libeňáků…
„Udělejme tu muzeum všech 
slavných Libeňáků! Libeň nemá 
nic takového. A přitom tu žilo 
tolik básníků, literátů, výtvarní-
ků! Hrabal, Lustig, Hlaváček, 
Boudník, Famíra…Ulice jsou po 
některých pojmenované, ale 
kdo dneska zná jejich dílo? 
Vždyť dnešní mladí ani nevědí, 
že nějaký Boudník existoval! 
A od Hrabala znají akorát 
hlášky z filmů…“

vLaDimíR sLaBý

celý rozhovor na
www.praha8.cz
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Kultura

bohuMil hrabal   

Slavný „pábitel“ 
třikrát jinak

 nhned několika akcemi si 
připomínáme 20. výročí 
úmrtí světově proslulého 
spisovatele bohumila 
hrabala, který je nerozlučně 
spojen s prahou 8.

Česká unie karikaturistů 
a odbor kultury MČ Praha 8 
připravily výstavu „S Bohumi-
lem na věčné časy“. Autoři 
s nadhledem kreslili nejen 
samotného Hrabala a jeho 
pestrý život, ale zaznamenali 
i známé události z jeho knih 
a filmů, které podle nich vznikly. 
Pobavit se a zároveň i vyzkoušet 

si své znalosti Hrabalova díla 
můžete až do 17. března 2017 
v Bílé galerii v prostorách tzv. 
Bílého domu, U Meteoru 6.  
Otevřeno každý všední den 
v otevírací době úřadu, vstup 
zdarma.

Druhá výstava s názvem Kdo 
jsem: Bohumil Hrabal je 
instalovaná nedaleko „Bílého 
domu“ v Grabově vile, Na 
Košince 1. Už jen do 5. března 
můžete zhlédnout expozici, 
kterou spolu s MČ Praha 8 
připravil Památník národního 
písemnictví. K vidění jsou kromě 
unikátních výtisků Hrabalových 

knih i spisovatelovy osobní 
předměty, zajímavě zpracované 
plakáty a je zde zachycen ohlas 
jeho díla v zahraničí. Otevřeno 
denně 10–18 h, vstup zdarma.

Další akcí, připomínající 
slavného „pábitele“, je Večer 
neznámých nebo málo známých 

dokumentů a svědectví. Setkání 
pořádá MČ Praha 8 a Sdružení 
Serpens 15. března 2017 
v Divadle Karla Hackera od 
19 hodin při příležitosti dvaceti 
let od smrti Bohumila Hrabala. 
Vstup zdarma, rezervace míst na 
www. divadlokh.cz.  (býv)

karikaTury na téma Bohumil Hrabal si můžete prohlédnout na výstavě 
v tzv. Bílém domě. Foto: Vladimír Slabý

DIVADELNí BONBONIéRA NABíDLA ŠANSONY

Pořady pro seniory mají v Divadle 
Karla Hackera již letitou tradici.  
Nyní divadlo přichází se zcela novým 
cyklem pod názvem Divadelní 
bonboniéra, kde posluchači z řad 
seniorů ochutnají různé hudební 
i dramatické typy pořadů ve špičkovém 
uměleckém provedení. Hašlerky, 
šansony (například francouzské 
v provedení Marty Balejové – na sním-
ku), písně Jaroslava Ježka, barokní 
pořad s tancem nebo nejkrásnější česká 
klasická hudba – to vše je připraveno 
do léta v dramaturgii Divadelní 
bonboniéry. Jakýmsi bonusem je 
mimořádné zařazení divadelní hry 

Iluzionisté se Stanislavem Zindulkou do tohoto cyklu, aby si i starší lidé mohli vychutnat báječné 
představení v odpoledních hodinách. Více informací najdete na stránkách www.divadlokh.cz. (žoš)

Foto: vLaDimíR sLaBý

Sdružení SERPENS

Bohumil Hrabal: 
Jsme tady na dovolený vod hrobaře

Vás srdečně zvou na VEČER NEZNÁMÝCH NEBO MÁLO ZNÁMÝCH DOKUMENTŮ 
A SVĚDECTVÍ pořádaný při příležitosti dvaceti let od smrti Bohumila Hrabala

Připravili a účinkují: 
Tomáš Mazal, Václav Špale, 
Petr Drholec, Jan Čapek a další, 
příchozí a hosté

Ve středu 15. března 2017 od 19.00 hod. Vstup zdarma.
Divadlo Karla Hackera, Praha 8 – Kobylisy. Rezervace míst na: www.divadlokh.cz

• Když byl Hrabal v Americe
• Hrabal byl taky v Jiříkově vidění
• H(rabal) + H(avel) v Život je všude
• Hrabal v pátých patrech

pozvánKa do divadla

„Zrcadla“ psaná na míru
Divadlo Karla Hackera pro své 
návštěvníky přichystalo na 
8. března od 19.30 unikátní 
zážitek – premiéru hry Zrcadla, 
která byla napsaná přímo pro 
komorní jeviště kobyliského 
divadla.  

Autorské představení Zrcadla 
vynikající přední české herečky 
Jarmily Švehlové nás zavede do 
zákulisí divadla, rekvizitárny 
a jeviště posledního týdne před 
premiérou. S humornou 
nadsázkou se nám, jako odraz 
v zrcadle, ukáží charaktery 

postav lidí, kteří k divadlu 
neodmyslitelně patří. 

Ač se to nezdá, divadelní hra 
Zrcadla je skutečně první 
činoherní hrou, která za 
dlouholetou tradici Divadla Karla 
Hackera byla napsaná přímo pro 
prkna tohoto divadla. Nikde 
jinde ji proto neuvidíte – nenech-
te si ji ujít! 

V hlavní roli Jarmila Švehlová, 
dále hrají Mariana Hájková, 
Robert Hájek, Josef Zachar, 
Michal Šášinka. Režie: Barbora 
Šťastná-Petrová. (žoš)

výstava
poklady 
gustava Kruma
Výběr z pokladnice odkazu 
díla akademického malíře 
Gustava Kruma můžete od 
7. 3. do 5. 5. obdivovat na 
výstavě v Libeňském zámku. 
Jeden z nejvýznamnějších 
českých ilustrátorů výtvarně 
doprovodil téměř sto knih – 
od antických témat a dobro-
družných příběhů až po české 
dějiny a archeologická díla. 
K fundamentu pokladů jeho 
tvorby patřily talent, originál-
ní imaginace a styl, hluboké 
odborné znalosti, nezměrná 
píle a pokorné lidství. (tom)
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Pozvánky

Praha 8

Kdy:
neděle, 26. 3. 2017 v 10:00 (start) 
prezence: 9:15 - 9:45

Kde:
vstup do Čimického háje (trasa 6 km) 
GPS: 50.1279747N, 14.4342192E

Věkové kategorie:
muži: do 29 let, do 39 let, do 49 let, nad 50 let
ženy: do 29 let, do 39 let, do 49 let, nad 50 let

startovné: 100 Kč (do 19. 3.),po termínu 150 Kč
občerstvení zajištěno

Více informací o závodu a přihlášky najdete na:
www.czechbigman.cz/beh-metropole

Akce se koná pod záštitou 
radní pro sport Jany Solomonové.

Program: 
zazní skladby autorů F. X. Richter, B. Smetana, 

C. Besozzi, W. A. Mozart a J. S. Bach
Libeňský zámek, obřadní síň 

Rezervace míst 
tel.: 283 090 422, 606 613 390

www.praha8.cz

Martin Levický - klavír

Jan Adamus - hoboj

14. 3. 2017 
19.00 hodin

 

 
Přednášky budou probíhat v pátek od 10:30 - jednou za čtrnáct dní  

Přednášky se konají pod záštitou místostarosty Prahy 8 Radomíra Nepila 
 

Přednáší akademičtí pracovníci Soukromé vysoké školy ekonomických studií 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.praha8.cz         www.centrumrosa.cz   www.svses.cz 

V Centru RoSa z.s., Střelničná 1680/8, Praha 8 Kobylisy 

1. přednáška - 10. března v 10:30 
Téma: Peníze a jak je používat  

hotovostní a bezhotovostní platební 
styk, platební karty, rizika a nebezpečí 

jejich použití, skryté úvěry, úrokové 
sazby 

Ing. Lenka Fulínová 

2. přednáška - 24. března  10:30 
Téma: Pravidla obezřetného chování  

bezpečnost a my - jak se bránit 
fyzickému násilí 

Ing. Mgr. Magda Uxová, DiS. 

Nekvasilova 6é5Pé U metro InvalidovnaK 775 7S8 47žK další 
program na wwwVdivadlokamenVcz a wwwVstudiodkVcz
9V března od S9:áž:
Asi ani zahrada
(ouzahradníchukráterechuaulétajícíchupředmětech)
SžV března od S9:áž:
Divadlo KUK: VařímK vaříšK VVV
(jakuseustátupřísnýmuauspravedlivýmušéfem?)
é4V března od S9:áž:
Přibližně dvaatřicet zubů
(jakuhodněuopelicháuliškauzau1000ulet?)
é8V března od S8:žž:
Staré Podskalí U přednáška
(idylickéupředstavyuauhistorickáuskutečnost)

Ďáblík
Dětský klub Ďáblík

Vám nabízí kurz
OSMIČKA PRO RODINU

Kurz hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro

zvládnutí nároků 1. třídy. Zejména jemnou motoriku

a grafomotoriku, řeč a myšlení, sluchové a zrakové

vnímání, prostorovou orientaci a početní představy.

Soustředím se na správný úchop, trénink pozornosti

a posloupnost vývoje dovedností.

Nutné objednání na
katerina.halfarova@osmickaprorodinu.cz nebo tel.: 601 089 379

Od 14. března
15:30–16:20

první setkání 14. 3. je též ukázkovou hodinou
skupinka 3-8 dětí, děti předškolního věku 5-7 let

1 32Cena: 500,-Kč / 10 setkání

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

AB C

s psycholožkou Mgr. Lenkou Brožkovou
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Sport

nejlepším šachisTům festivalu Open Praha 2017 předal trofeje starosta 
Roman Petrus (vlevo). Foto: Petr Pravda

Úspěšný Tým florbalistů ZŠ Mazurská.

atletiKa
Běh Metropole 
opět v Čimicích 
V neděli 26. března v 10:00 
hod. bude odstartován 
v lesoparku Čimický háj 
3. závod běžeckého seriálu 
Běh Metropole (V. ročník). 
Jde sice o závod jednotlivců, 
ale do závěrečného hodnoce-
ní seriálu se počítá výsledek 
celé městské části, a Praha 8 
letos obhajuje vynikající 
4. místo!

Na běžce v osmi věkových 
kategoriích (muži, ženy 
do 29 let, do 39 let, do 49 let, 
nad 50 let) čeká 6 km trasa na 
přírodním povrchu lesoparku 
Čimický háj. Pro účastníky 
závodu jsou připraveny 
účastnické medaile, přívěšek, 
občerstvení i skvělé sportovní 
zážitky. 

V loňském roce se do seriá-
lu zapojilo 32 měst a měst-
ských částí Prahy. 

Více informací najdete  
na www.czechbigman.cz/
beh-metropole.

Roman jaRoŠ

Florbal

Obrovský úspěch 
Zš Mazurská 

 nvynikajícího úspěchu dosáhli florbalisté zŠ Mazur-
ská, když koncem ledna vyhráli ve střešovicích 
krajské kolo a postoupili do celorepublikového finále!

Již na začátku listopadu se naši 
chlapci ze 4. a 5. tříd zúčastnili 
okresního kola Poháru českého 
florbalu. Z tohoto kola se nám 
podařilo senzačně bez porážky 
postoupit, a tak jsme se na konci 
ledna vypravili do známé 
střešovické Stodola Arény, 

kterou využívá střešovický 
Tatran, jeden z nejlepších 
florbalových klubů v ČR. 
Zde se sešlo 12 nejlepších škol 
z Prahy, které si také musely 
svůj postup tvrdě vybojovat. 

Do skupiny jsme dostali 
ZŠ Kavčí hory a ZŠ Dr. E. Beneše. 

Oba dva týmy jsme dokázali 
porazit a náš dobrý výkon 
v těchto zápasech nám dodal 
odvahu i do play off, kde jsme 
nejdříve narazili na ZŠ Praha 
– Petrovice, kterou jsme dokázali 
porazit 7:4, a ve velké euforii 
jsme vstoupili i do finále turnaje 
proti ZŠ Brána jazyků. Tento 
zápas kluci zvládli skvěle 
a konečný výsledek 8:5 podtrhl 
naše celkové vítězství, které nám 
otevřelo bránu do republikového 
finále. Na závěrečném vyhlášení 
byli kluci odměněni pohárem 
a medailemi. Dva naši hráči, 
konkrétně Tomáš Auermüller 
a Vojta Andrášek, byli navíc 
vybráni do All Star turnaje. 

Chtěl bych pochválit všechny 
kluky, kteří se podíleli na tomto 
umístění, které řadím bezesporu 
mezi nejlepší sportovní úspěchy 
v historii naší školy. Věřím, že 
i mezi elitou z ČR se naše škola 
neztratí a ukáže, že se v Praze 
hraje opravdu kvalitní mládež-
nický florbal. 

Naši školu reprezentovali: 
Vojtěch Andrášek, Matěj Lubas, 
Vojtěch Rošický, Jakub Janovský 
(5.A), Filip Sobotka (5.B), Tomáš 
Auermüller, Štěpán Balušík 
a Mark McIntosh (4.C).

 
LuKáŠ vachuta, ZŠ mazurská

Šachy

Festival Open praha  
přilákal hráče z celého světa

 nv kongresovém centru hotelu olympik proběhl ve dnech 
13. ledna až 20. ledna 2017 pod záštitou starosty městské 
části prahy 8 romana petruse již 16. ročník mezinárodního 
šachového festivalu open praha. 

Této tradiční šachové akce se 
účastnilo skoro 300 hráčů 
z 35 zemí. Ze zahraničí přijelo 
nejvíce šachistů z Ruska, Polska, 
Německa a Norska. Turnaje se 
zúčastnili i hráči z mimoevrop-
ských zemí například z USA, 
Venezuely, Singapuru, Filipín, 
Indie, Alžírska a Uzbekistánu.  

„Výhodou šachového festivalu 
Open Praha bylo, že se do jeho 
velké části mohli zapojit i lidé, 
kteří se tomuto sportu věnují 
jen na rekreační úrovni. Měli 
tak díky němu jedinečnou 
příležitost změřit své síly 
s velkým počtem zahraničních 
hráčů z mnoha různých částí 

světa,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus, který předával 
ceny vítězům této sportovní 
akce. 

Hlavní turnaj A byl neuvěři-
telně vyrovnaný. O první místo 
se se ziskem 7 bodů rozdělilo 
osm hráčů. Mezi nimi nechyběl 
ani velmistr Marek Vokáč, který 
díky vedlejšímu hodnocení 
obsadil 4.–5. místo. Poněkud 
překvapivým vítězem se stal 
maďarský mezinárodní mistr 
Mate Bagi. 

Za šachovnice usedlo i osm 
mezinárodních velmistrů 
a 23 mezinárodních mistrů 
a mistryň. Hráči soupeřili mezi 

sebou ve dvou turnajích, které 
byly započítávány do ELO FIDE 
a LOK ČR. V rámci festivalu 

se konaly i jednodenní otevřené 
turnaje v rapid a bleskovém 
šachu. (pep, vrs)
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Slavíme

v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,  
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz

únor 2017
Manželé Mgr. Františka vondráková 
a ing. Miroslav vondrák csc.,  
oslavili 3. února zlatou svatbu,  
padesát let společného života.

Dne 28. ledna 
oslavila 90. na-
rozeniny paní 
Květa Krejčová. 
Mnoho zdraví 
a pohody přejí 
seniorky z kar-
línského klubu.

březen 2017
Dne 13. března 
oslaví krásné 
70. narozeniny 
pan Michal 
Wowesný. 
Ze srdce 
přejeme 
hodně zdraví 
a spokojenosti. 
Manželka Jája, 
Štěpán, nikča, 
Klára, Pavel, Štěpánek a Johanka.

Manželé hedvika a zdeněk hoškovi 
z Kobylis oslaví dne 28. března 
padesát let společného života. Pevné 
zdraví a hodně štěstí a lásky vám 
k význačnému jubileu zlaté svatby. 
přejí dcery Jana a Irena s manželi 
a vnoučata Vojtěch, Stella a Alex. 

nově narozené děti jubilea

 z   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.

 z   V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,  
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz.

 z   Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší 
než dva měsíce. 

duben 2016
Bareš Petr 

Květen 2016
Kolín Mikuláš
Rys Tadeáš

srpen 2016
Kabeláč Lukáš
Lednová Julie

září 2016
Bradáč Michal
Študantová Viktorie

říjen 2016
Bouloá Karolinka
Doležal František
Geryková Sofie
Grexa Jakub
Hons Jiří
Matušek Eniola Ctirad
� Novák Filip 

Schödlbauer Jan
Vondráčková Karla
Vorlíčková Ellen

listopad 2016
Bertová Greta Agnes
Drobilová Sofie
� Hejneková Nikol

Hlaváček Matěj
Holík Antonín
Horňáková Zuzana

Kulovaný Tobiáš
� Lutr Jan 

� Morávek Jakub 

Řáha Denis
Téglássy Sofia
Urbančík Lukáš
Vyhlídková Emma

prosinec 2016
Bucháčková Veronika
Hrbková Sofie
Jordán Kamil
Lazarová Silvie
Menoušková Magdaléna
� Růžičková Eliška 

� Rybka Filip

� Sedláčková Evelina 

� Vobnášil Radim 

leden 2017
Brabcová Johanka
� Coufal Filip 

� Gazdačková Julia 

Hrnčiříková Ella
Juhászová Amálie
Pechancová Vanesa
� Pinka Terry Max 

všem dětem přejeme krásné a šťastné 
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu (OBTížné)
Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:  
„Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí,  
ne že by byl, ale já ho pořád tak vidím.“   

výherci,kteří získali vstupenky  
do divadla hybernia na muzikál  
alenka v kraji zázraků:
Ludmila Coufalová, Kobylisy
Pavel Pacovský, Bohnice
Eva Šimicová, Troja

Správné znění tajenky tohoto čísla 
nám zašlete nejpozději  
do 18. března 2017 na adresu: 

Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 
Můžete použít také e-mail:  
tajenka@praha8.cz.  
Nezapomeňte napsat svoji adresu  
a telefonní kontakt.

Citát: „dnes lidé mezi sebou hovoří tak, že…“ (dokončení v tajence) 
František Hrubín (17. září 1910 – 1. březen 1971), český spisovatel a básník, dramatik, 
překladatel především z francouzštiny.

3
vylosovaní 

výherci
získají po dvou 
vstupenkách

do Kina atlas
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Inzerce 

řeMeSlnícI

 `MALíŘ – LAKÝRNíK. 
ŠTUKOVÁNí A TAPETÁŘSKé 
PRÁCE. Tel.: 725 173 593.  
www.malir–zenisek.cz

 `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 čalouněného nábytku.  
Tel.: 723 339 160, 777 316 680 

 `ELEKTRIKÁŘ SE ŽL, 
spokojenost zaručena. 
Tel.: 608 440 551

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

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

 `ČIŠTěNí ODPADNíHO 
POTRUBí a kanalizace, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

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

 `ČALOUNICTVí, MATRACE NA 
MíRU, KOŽENKY, potahové látky, 
molitany a ostatní čalounické 
potřeby, U Pošty 1474/1, P-8 
Libeň. Po–pá 8.30–13.00, 14.00–
18.00 hod. Tel.: 284 822 181

 ` INSTALATéRSTVí ŠVÁRA. 
Tel.: 233 551 973, 728 324 916 

 `RIZIKOVé KÁCENí, řez stromů. 
Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

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

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

 `ŘEMESLNé PRÁCE-LEVNě: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102

 `KOMPLETNí REKONTRUKCE 
KOUPELEN, ZATEPLENí 
domů aj. řemeslné práce. 
Tel: 604 512 297

 `VEŠKERé MALíŘSKé 
A LAKÝRNICKé PRÁCE, nástřik 
tapet a drobné zednické opravy 
– s tímto inzerátem sleva 10 %. 
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 432 476

 `RIZIKOVé KÁCENí, ŘEZ 
STROMŮ. Kontakt: Nestarec, 
tel.: 604 810 663 

 `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 NOVé 
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich 
odstranění. Stavební dokončení. 
Revize. Údržba bytových 
domů. elektroP8@email.cz, 
tel.: 608 278 778 

 `ZEDNíK, MALíŘ, rekonstrukce 
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694, 
josef.bazant72@seznam.cz

 `ELEKTRO VESELÝ – 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, vy-
pínače, jističe, opravy, kontro-
ly, dotažení elektřiny. Elektřina 
v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz,  
tel.: 604 516 344

 ` INSTALATéR – TOPENí,  
tel.: 602 649 359, výměna kuch. 
desek a dřezů.

 `BROUŠENí PARKET -renovace, 
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. Drobné 
i větší opravy a řemeslnické 
práce v domácnosti. Precizně. 
Tel.: 737 272 779

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

 `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

 ` STŘíHÁME ŽIVé PLOTY 
A KEŘE našimi motorovými 
nůžkami, včetně odvozu odpadu. 
Tel: 724 006 275

 `VYČISTíME KOBEREC, sedačku, 
křesla, židle přímo u vás na 
místě strojem na vlhko extrakční 
metodou. Slušné jednání. Rychlá 
reakce. Tel.: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz

 `MYTí OKEN včetně rámů 
a žaluzií od úklidové firmy 
PVJ GROUP. Nechte tuto práci 
nám, už nelezte po štaflích 
a odpočívejte. Tel.: 724 006 275

 ` SEKÁME ZAROSTLé POZEMKY 
a vysokou trávu našimi stroji. 
Odstraníme také křoví, nálety, 
zlikvidujeme odpad. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

 `PROVÁDíME JARNí 
PROVZDUŠNěNí TRÁVNíKU 
naším motorovým 
vertikutátorem, hnojíme a sejeme 
trávník. Tel.: 724 006 275

 ` SEKÁME TRÁVU na zahradách 
naší motorovou sekačkou, včetně 
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275

 ` ŠICí STROJE – OPRAVY 
A PRODEJ. Opravy všech značek 
šicích strojů. Prodej nových 
šicích strojů. Autorizovaný servis 
Singer, Klapkova 74, 182 00 
Praha 8. Tel.: 272 773 079,  
www.singerservis.cz 

 `HODINOVÝ MANŽEL, montáž 
nábytku, interiérových dveří 
a jiné drobné opravy v bytech 
a domech. www.hodinovy-
remeslnik.cz, tel: 737 674 082

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

 `ČISTíME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi stroji v domácnostech 
i firmách. Ručně čistíme kožený 
nábytek, myjeme okna a podlahy. 
Zbavíme vás špíny, prachu, 
roztočů, alergenů a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. 
Doprava Praha ZDARMA. 
Tel.: 777 717 818  
www.cistimekoberce.cz 

 `POČíTAČE A NOTEBOOKY, 
opravy a servis. Bazar použitých 
počítačů vám nabízí naše pro-
vozovna v Lublinské 9, Praha 8 
– Troja. Můžete nás navštívit či 
zavolat pondělí – pátek, 13–19 ho-
din. Tel.: 240 200 282.  
www.pocitacekohout.cz. 

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

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

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

 `HODINOVÝ MANŽEL – 
profesionální pomocník 
pro opravy, montáže a další 
pomoc ve vaší domácnosti, 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, Pra-
ha 8 – opravy, úpravy, návrhy odě-
vů, 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 

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

 `LIKVIDACE POZŮSTALOSTí – 
VYKLIDíME VÁŠ DŮM, byt a jiné. 
Pracujeme levně, rychle, kvalitně 
i  o víkendu. Tel.: 775 520 155

 `VYKLIDíME VÁŠ BYT, PŮDU, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou. 

 `ÚKLID – LEVNě: mytí oken, 
čištění koberců, sedaček, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102

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

 `ÚČETNICTVí – Mgr. Jolana 
Jislová. Zpracování účetnictví, 
daňové evidence a daňových 
přiznání. Rychle, diskrétně 
a precizně. Kontakty: 
tel.: + 420 777 823 770,  
jolana.jislova@seznam.cz

 `PROVÁDíME RIZIKOVé 
KÁCENí stromů a zahradnické, 
venkovní a výškové práce. Více 
na www.zarist.cz (info@zarist.cz) 
či 604 954 275

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

 `ÚKLIDOVé PRÁCE, ŽEHLENí. 
Tel.: 774 877 972

 `ODBORNé PŘEKLADY AJ, NJ, 
WEBY. Tel.: 603 820 564,  
sosios@volny.cz

 `ZAHRADNICKé PRÁCE-
LEVNě: kácení a odborný prořez 
a postřik stromů, stříhání keřů, 
sekání a údržba trávníků atd. 
Tel: 604 512 297

náKup – prOdej

 `NÁBYTKOVÝ OUTLET – 
DESIGNOVé SEDAČKY, křesla, 
židle, stolky, komody, v moderním 
i provence stylu atd. Nově 
otevřeno v Holešovické tržnici, 
hala č. 12. Tel.: 777 250 255,  
www.nabytkovyoutlet.cz 
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 `KNIHY A KNIŽNí 
POZŮSTALOST koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 `ZLATé MINCE, ŠPERKY, obrazy 
lokomotiv, st. sečné zbraně. 
Koupí INTERANTIK Praha 9, 
Pod Pekárnami 3, tel.: 605 829 440

 `ANTIKVARIÁT koupí knihy, 
obrazy, grafiku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 `KOUPíM KNIHY I CELé 
KNIHOVNY, čtyřlístky, skleněné 
figurky, české sklo, staré hračky 
i v horším stavu. Cenu respektuji. 
Tel.: 702 555 893,  
pokladyzpudy@centrum.cz 

 `PRODÁM BRAMBORY, 
králíky, ořechy, mák a řepu. 
Tel.: 776 172 530

 `DŘEVěNé HRAČKY 
PRODÁVÁME JIŽ 15 LET! 
Velký výběr českých hraček 
najdete v naší specializované 
prodejně Ořechová 5, Praha 8. 
Tel.: 604 287 794, e-shop: 
drevenehracky-inna.cz 

 `KOUPíM KOLUMBÁRIUM 
v Ďáblickém hřbitově. 
Tel.: 604 239 533

 `KLECE PRO KŘEPELKY,  
sklopce na škodnou zvěř.  
www.123nakup.eu

 `VYKUPUJI STAROŽITNOSTI, 
STARÝ PORCELÁN, SKLO, obrazy 
aj. dále chromový nábytek 
vč. židlí (i poškozené), skříňky 
s bakelitovými zásuvkami, 
květinové stěny i stolky, lustry, 
hračky z 50. až 70. let. Platba 
hotově. Tel.: 608 884 148. 

výuKA – KurZy

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

 `TRéNINKY PLAVÁNí –  
www.plavco.cz

 ` INDIVIDUÁLNí LEKCE  
spol. tance. Tel.: 608 272 223,  
www.tikovsky.cz

 `HUDEBNí ATELIéR v KD 
KRAKOV nabízí volná místa od 
22. 2., pro děti ve věku 3,5–6 let. 
Facebook.com/HudebniAtelier

AutO – MOtO

 `VÝKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných – tel. 739 665 445

reAlIty – pOptávKA

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

 `HLEDÁME BYT V PRAZE 8 
nebo do 30 minut od této lokality 
a to gars. až 2+kk , nejlépe 
v panelovém domě, ale nemusí 
být. V bytě budeme 2 osoby 
v páru, bez zvířat, nekuřáci. 
Cena do 13 tisíc – dle velikosti. 
Moc děkuji. Tel.: 775 088 498

 `KOUPíM AUTO do 20 tisíc. 
Tel.: 602 889 740

 `KOUPíM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, 
neoprávněně obsazený 
nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, 
zaplatím stěhování, dluhy na 
nájemném, privatizaci atd. Mohu 
sehnat a zaplatit i náhradní byt, 
domeček mimo Prahu apod. a 
dát čas na vystěhování. Seriózní 
jednání, platba v hotovosti. 
Tel.: 222 941 032 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 
A MÁTE VYSOKé SPLÁTKY? 
Přímý 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

 `BYT 2+1 DRUŽSTEVNí bez 
anuity, před rek. Karlín stará 
zást. JZ orient. 3. p. balkon, výtah 
v projektu. Za 3+1 vyš. metráž 
téže povahy tamtéž. Ev. OV. 
Zn. Fin. dohoda, tel.: 223 011 834

 `CHTěL BYCH KOUPIT BYT 
na Praze 8. Mám hotovost. 
Nabídněte. Realitky, prosím, ne. 
Tel.: 728 128 732

reAlIty – prOnájeM

 `HLEDÁM MENŠí BYT V PRAZE 
A OKOLí do 11 tis., nebo vetší 
do 15 tis. včetně poplatků.  
Tel.: 603 257 202 

 `PRONAJMU GARÁŽ 
u metra Ládví. Cena dohodou. 
Tel.: 721 323 929, e-mail:  
karel.rezek @gmail.com

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

 `POPTÁVÁM BYT PRO RODINU 
s jedním dítětem, ihned možné 
se stěhovat, ale nespěcháme. 
Ideálně na 2 roky nebo i více. 2+1 
do 15 tis. vč. popl. Výhodou lodžie 
nebo balkon, ale není to nutnost. 
Děkujeme. Tel.: 603 789 381

 `PRONAJMU GARÁŽ, 
ul. Famfulíkova, 1300 Kč/měs. 
Tel.: 778 714 234

 `BYTOVé DRUŽSTVO 
PRONAJME nebytové prostory 
v Libni u metra Palmovka: bývalý 
kryt CO vč. WC, umyvadla, 
elektro, 14 místností cca 100 m2 
a 1 místnost s ústř. top. a el., 
cca 20 m2. Tel.: 602 666 569

 `PRONAJMU GARÁŽ v os. vlast. 
na pozemku PN Bohnice. Cena 
dohodou. Tel.: 732 801 435

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 Pobřež-
ní, 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. Tel.: 608 703 343.
(kancelář Praha 9) 
www.1jmreality.cz 

 ` SíDLO PRO SRO, OSVČ v Praze 
od 149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247, 
www.sidloprofirmupraha.cz 

KráSA

 `PEDIKÚRA – KLASICKÁ 
S RELAX. MASÁŽí. V domě 
s peč. službou – Ládví.  
Více: Dana – tel.: 724 309 449  
www.myskovska.webnode.cz 

 `PEDIKŮRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

nABídKA práce

 `PŘIJMEME VRÁTNéHO do 
podzemních garáží v Bohnicích. 
Vytápěná zařízená vrátnice, TV, 
WC, teplá voda, telefon. Vhodné 
pro důchodce. Služba 2x až 3x 
týdně 10 000 Kč na ŽL. Informace 
283 852 829, 777 255 267

 `HLEDÁM SESTRU 
DO ORDINACE praktického 
lékaře, i na částečný úvazek, 
i důchodkyni. Tel.: 737 340 956

 `PRAŽSKÁ SPRÁVA 
SOCIÁLNíHO ZABEZPEČENí, 
Trojská 1997/13A, Praha 8 hledá 
pro všechna svoje pracoviště 
zaměstnance se středoškolským 
vzděláním s maturitou.  
Bližší informace na úřední desce 
PSSZ na www.cssz.cz

ZdrAví

 `ZJISTíME LOKÁLNí ANOMÁ-
LIE GEOMAGNETICKéHO  
POLE v kanceláři nebo bytu  
a jejich negativní vliv odstraníme. 
Tel.: 605 261 384

 `MASÁŽE od MASéRA. 
Bohnice, hodina 250 Kč. 
Více na 602 876 864

 `PSYCHOTERAPIE. Pomoc 
v náročných životních situacích, 
sebezkušenost. Tel.: 775 370 247

 `FYZIOTERAPIE A REKONDICE 
– každé pondělí se o vás 
postaráme v našem studiu 
ve Frýdlantské ulici 1306/22.  
FB: MB fyzio, tel.: 739 807 460

OStAtní

 `VERERINA PRIMA–VET 
BOHNICE oznamuje prodloužení 
ord. hodin! Po–pá 9.30–19.30, 
Katovická 16, tel.: 777 331 729,  
www.prima-vet.cz

 `KARATE – NÁBOR NOVÝCH 
ČLENŮ. TJ Slovan Bohnice 
pořádá nábor nových členů 
do oddílu karate. Adresa: 
Bukolská 775, tel.: 602 503 777, 
p. M. Starý. Tréninky jsou 
ve dnech pondělí a středa 
od 17.00 do 18.00. Přijímáme 
děti do 7 let, mládež i dospělé.

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

k tanci a poslechu
hraje kapela Starý šedivý psi
F  Vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
F  Předprodej od 10. 2. 2017:  

elektronicky na www.centrumdablice.cz/predprodej 
F  Program: Tombola, exhibice, rozhovory s osobnostmi stolního tenisu
F Informace: 603 451 965 - ing. Miloslav Fuček

Srdečně Vás zveme na

Ples stolních tenistů
25. 3. 2017 od 19.00 do 23 hodin 
v Centru Ďáblice, Kokořínská 204/28, Praha 8 - Ďáblice
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Inzerce

placená inzerce

ZD
A
R
M
A

Podmínky a více informací na
www.fokusoptik.cz

NA BRÝLOVÁ SKLA 
VČETNĚ MULTIFOKÁLNÍCH

Na Praze 8 nás najdete:
Sokolovská 35, Praha 8, 186 00

Telefon: 222325525 
Email: fokussokolovska@fokusoptik.cz

Tato pobočka se specializuje na dětské zákazníky:
Třeboradická 51, Praha 8, 182 00

Telefon: 296119590 
Email: fokustreboradicka@fokusoptik.cz

Fokus-2017-kampan-01-inzerce-Mesicnik-Osmicka-92x63mm-TISK.pdf   1   08.02.2017   11:19:31

placená inzerce

 Nabízíme profinancování vozidla                                    
 formou zástavy.

Fi              Finanční hotovost máte k dispozici do 
3               30 minut po sepsání smlouvy. 
Zi              Vozidlo nadále používáte bez omezení.                                                         

               
V              Informace na tel. čísle: 778005500

nebo na www.zastavtoauto.cz, email: info@zastavtoauto.cz

                                                   

                                                                                                      

Placená inzerce

placená inzerce

GARÁŽOVÁNÍ
osobních vozů, dodávek

a motorek

v Praze 8 – Bohnice 
Lodžská 807/22

(vedle Billy)
od 1149 Kč, moto 570 Kč

bez DPH, daňový doklad,
i převodem bezhotovostně

☎
283  852  829
 777  255  267

placená inzerce

AREÁL POČEPICE
nabízí k pronájmu a k využití

4 TANEČNÍ SÁLY
15 pole dance tyčí, kruhy, 

15 pokojů, kapacita lůžek 60–80

Možnost zajištění: strava, rožnění, 
gril, vinný sklípek, bar, sauna.

NA VÁMI POŘÁDANÉ AKCE:
RODINNÉ, SOUKROMÉ, FIREMNÍ, 

WORKSHOPY, SOUSTŘEDĚNÍ, 
SVATBY, TEAMBUILDINGY.

KONTAKT: 608 272 223
www.resortbdc.cz

s.r.o.
MUDr. Eva Biersaková - Praktický lékaø pro dìti a dorost

V Pøístavu 8, Praha 7

Ambulance zamìøena na léèebnì-preventivní èinnost
V nových prostorách areálu Prague Marina

Vyšetøení krve pøímo v ambulanci
Tejpování: dìti, dorostenci a dospìlí

telefonické konzultace dennì od 15.00 - 16.00 hod.

Kontakt: tel.: 222 962 555, 722 016 551
telefonické objednávky na tejpování: 777 898 388

pediatriepetrusova@seznam.cz, www.pediatriepetrusova.cz

Pøijímáme nové pacienty

MUDr. Eva Biersaková
Praktický lékaø pro dìti a dorost
V Pøístavu 8, Praha 7

s.r.o.
MUDr. Eva Biersaková - Praktický lékaø pro dìti a dorost

V Pøístavu 8, Praha 7

Ambulance zamìøena na léèebnì-preventivní èinnost

V nových prostorách areálu Prague Marina
Vyšetøení krve pøímo v ambulanci
Tejpování: dìti, dorostenci a dospìlí

telefonické konzultace dennì od 15.00 - 16.00 hod.

tel.: 222 962 555, 722 016 551
tel. obj. na tejpování: 777 898 388
pediatriepetrusova@seznam.cz 
www.pediatriepetrusova.cz

Pøijímáme nové pacienty

s.r.o.
MUDr. Eva Biersaková - Praktický lékaø pro dìti a dorost

V Pøístavu 8, Praha 7

Ambulance zamìøena na léèebnì-preventivní èinnost
V nových prostorách areálu Prague Marina

Vyšetøení krve pøímo v ambulanci
Tejpování: dìti, dorostenci a dospìlí

telefonické konzultace dennì od 15.00 - 16.00 hod.

Kontakt: tel.: 222 962 555, 722 016 551
telefonické objednávky na tejpování: 777 898 388

pediatriepetrusova@seznam.cz, www.pediatriepetrusova.cz

Pøijímáme nové pacienty

placená inzerce

Vítkova 12, 186 00 Praha 8
tel.: 221 722 831, e-mail: scuola@volny.cz

www.dkss.cz

 

Nabízí  žákům základních škol studium v oboru Pečovatelské služby
a žákům se speciálními vzd ělávacími potřebami studium v oboru Praktická škola dvouletá

Úspěšní absolventi mají možnost získat akreditované osvědčení:

placená inzerce
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Programy

předStAvení prO dOSpělé
Vstupenky na představení označená 
jako pronájem otevřený veřejnosti je 
možné rezervovat, ale prodávají se až 
večer před představením a jejich cena 
je individuální.

/ 1. 3. / st / 19:30 / l. procházková: 
uchO. Dramatický příběh 
o odposleších komunistického 
režimu v 50. letech podle knihy Jana 
Procházky. Hraje Divadlo Komorní 
svět. Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 4. 3. / so / 19:00 / hvěZdný 
veČer. vlastimil harapes. Večer ve 
společnosti legendárního tanečníka, 
herce, choreografa a dlouholetého 
šéfa baletu Národního divadla. Otázky 
z publika vítány. Vstupné 150 Kč, 
studenti a senioři 70 Kč.

/ 8. 3. / st / 19:30 / j. švehlová: 
ZrcAdlA. Premiéra. Autorské 
představení věnované nejen ženám je 
vytvořené přímo pro prostor Divadla 
Karla Hackera. Zákulisí se všemi 
emocemi, strastmi, ale také s humo-
rem. Vůně šminek, šatny, rekvizitárny 
a hlavně jeviště v době posledního 
generálkového týdne před premiérou. 
Hrají J. Švehlová, M. Hájková, R. Hájek, 
J. Zachar. Vstupné 200 Kč, studenti 
a senioři 120 Kč.

/ 11. 3. / so / 15:00 / Miroslav 
pAleČeK: ježKárny A…  
Divadelní bonboniéra. Sladké, lehce 
jarně laděné odpoledne pro seniory. 
Vstupné 70 Kč.

/ 13. 3. / po / 19:30 / MOje OČI 
MuSely vIdět. Probírka posledním 
dvacetiletím tvorby básníka Ivana 
Diviše. Účinkují M. Kovářík a R. Bláha. 
Vstupné 100 Kč.

/ 15. 3. / st / 19:00 / BOhuMIl 
hrABAl. jsme tady na dovolený 
vod hrobaře. Večer neznámých 
nebo málo známých dokumentů 
a svědectví, pořádaný při příležitosti 
dvaceti let od smrti Bohumila Hrabala. 
Připravili a účinkují: T. Mazal, V. Špale, 
P. Drholec, J. Čapek a další. Zdarma.

/ 19. 3. / ne / 19:30 / MeAndry. 
Večer improvizace. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

/ 22. 3. / st / 19:30 / j. švehlová: 
ZrcAdlA. Druhá premiéra.

/ 23. 3. / čt / 19:30 / SWIngOvá 
párty hOnZy rAdKA.  
Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 27. 3. / po / 19:30 / I. lausund: 
přípAd ZBOrcené páteře. 
Absurdní komedie německé 
dramatičky z kancelářského prostředí. 

Hraje Divadlo Komorní svět.  
Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 29. 3. / st / 19:30 / KOntrASty 
pOeZIe A hudBy. Zbyňka Šol-
cová a Lumír Vaněk v básnickém 
a hudebním večeru plném milostné 
i sarkastické poezie kontrastní hudby 
i veršů. Atmosféru doplní tóny harfy 
a fagotu. Vstupné 150 Kč, studenti 
a senioři 70 Kč. 

předStAvení prO dětI
Profesionální divadelní soubory. 
Vstupné 70 Kč

/ 4. 3. / so / 10:00 / KOuZlA A Čáry 
tAjeMné prAhy. Pohádka 
odehrávající se na Karlově mostě je 
plná pověstí, písniček a příběhů, které 
se hravou formou snaží přiblížit dětem 
naše Staré pověsti české a historii 
hlavního města. Hraje Divadlo 
Láryfáry. Od 4 let.

/ 11. 3. / so / 10:00 / tAjeMStví 
leSní tŮně. Pohádka z jižních Čech 
o dvou rybářích, vodní paní, hejkalovi 
a velkém tajemství Jakuba Krčína. 
Hraje Divadelní společnost Fr. Kreuz-
manna. Od 4 let.

/ 18. 3. / so / 10:00 / SněhurKA. 
Tradiční pohádka v netradičním zpra-
cování Divadla Víti Marčíka. Od 4 let.

lOutKOvé dIvAdlO jISKrA
Tradiční marionetová představení  
vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 40 Kč.

/ 5. 3. / ne / 10:00 /  
FerDa Mravenec v MraveniŠTi

/ 12. 3. / ne / 10:00 /  
PerníKovÁ chaloUPKa

/ 19. 3. / ne / 10:00 / ČerTŮv ŠvaGr

/ 24. 3. – 26. 3. / pá–ne / 42. FesTival 
PraŽsKých a sTŘeDoČesKých 
aMaTÉrsKých loUTKÁŘŮ

/ 24. 3. / 17:00 / Zahájení festivalu: 
ZlaTÁ ryBa, vÁnoČní KoleDa. 
Hraje Ilegumova divadelní společnost 
Chabry.

/ 25. 3. / 10:00 / JaK KaŠPÁreK 
naPÁlil voDníKa. KocoUr PĚTi-
voUseK. Hraje LS Javajka, Nerato-
vice. / 14:00 / JaK ČaroDĚJ Unesl 
ManKU. Hraje Loutkový divadlo Ku-
líšek Bystřice. / 17:00 / Pes vyPrÁví 
ČesKÉ PovĚsTi. Hraje LD Baribal.

/ 26. 3. / 10:00 / ČerTŮv ŠvaGr. 
Hraje LD Jiskra. / 14:00 / KoBlíŽeK 
na cesTÁch. Hraje Spolek loutkářů 
Kvítko. oTesÁneK. Hraje Tradiční 
LD Zvoneček. / 16:00 / Jarní MeDvĚ-
Diny. Hraje Divadlo Na Háčku.  
/ 17:30 / Zakončení festivalu.

 Rezervace vstupenek na představení přes rezervační systém na www.divadlokh.cz nebo telefonicky na č. 284 681 103  
 Divadelní scéna MČ Praha 8  Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy  tel.: 284 681 103   

 www.divadlokh.cz  facebook.com/DivadloKarlaHackera  www.praha8.cz  Zařízení MČ Praha 8 

divadlo Karla hacKera / březen 2017

24. - 26.
března 201742. festival 

Divadlo Karla Hackera a Loutkové divadlo Jiskra Vás srdečně zvou na

pražských a středočeských amatérských loutkářů
pátek, 24. března 2017 
17.00 hod

Slavnostní zahájení festivalu

Zlatá ryba
Ilegumova divadelní společnost
+
Vánoční koleda
Ilegumova divadelní společnost

sobota, 25. března 2017 
10.00 hod

Jak Kašpárek napálil vodníka, 
Kocour Pětivousek
Javajka Neratovice

sobota, 25. března 2017 
14.00 hod

Jak čaroděj unesl manku
Loutkové divadlo Kulíšek 
Bystřice

sobota, 25. března 2017 
17.00 hod

Pes vypráví české pověsti
Loutkové divadlo Baribal

neděle, 26. března 2017 
10.00 hod

Čertův švagr
Loutkové divadlo Jiskra

neděle, 26. března 2017 
14.00 hod

Koblížek na cestách
Spolek roztockých loutkářů 
Kvítko
+
Otesánek
Tradiční loutkové divadlo 
Zvoneček

neděle, 26. března 2017 
16.00 hod

Jarní medvědiny
Divadlo Na háčku

neděle, 26. března 2017 
17.30 hod

Slavnostní zakončení,  
udílení cen

(změna programu vyhrazena)
více info na: 
www.divadlokh.cz




