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Inzerce

AUTOSALON    MOTOSALON    PŘEHLÍDKA MOTORSPORTU A KLUBŮ
EXHIBIČNÍ JÍZDY    DĚTSKÁ ZÓNA    ZÁBAVA PRO CELOU RODINU
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KUPON 
V HODNOTĚ
NA NÁKUP JEDNODENNÍ ZÁKLADNÍ VSTUPENKY NA MOTORISTICKOU SLAVNOST LEGENDY
Slevu je možné uplatnit u pokladen motoristické slavnosti Legendy 10. a 11. 6. 2017 od 9 do 12 hod. Využijte pokladny umístěné před hlavním vstupem do PN Bohnice v ulici 
Ústavní. Sleva 100 Kč platí na nákup základní jednodenní vstupenky. 1 kupon lze uplatnit na nákup 1 ks vstupenky. Slevy se nesčítají. ORIGINÁL KUPONU VYSTŘIHNĚTE 
A PŘEDLOŽTE U POKLADNY PŘI NÁKUPU.

 P ÁT E K  1 2 .  K V Ě T N A

 1900 Život na šlechtických sídlech v období pozdního 
baroka a rokoka / komponované vystoupení 
(hudba, tanec a módní přehlídka) › obřadní síň, vstupné 50 Kč

 s o b o T A  1 3 .  K V Ě T N A

 1700–1800 Komentovaná prohlídka Libeňského zámku 
nutná předchozí rezervace na: pavla.tomsikova@praha8.cz 

 2000 Don Šajn – Láska, vášeň, záhrobí 
barokní loutkové divadlo v podání souboru Buchty a loutky 
› malé zámecké nádvoří, vstupné 50 Kč

 N E D Ě L E  1 4 .  K V Ě T N A

 1400 Dobývání Libeňského zámku 
improvizované bojové střetnutí mezi rakouskými a pruskými 
vojáky z doby Sedmileté války (1756–1763) 
celé odpoledne možnost prohlídky vojenského tábora 
a komentované ukázky zbraní › areál Löwitova mlýna v podzámčí

 1500–1600 Komentovaná prohlídka Libeňského zámku 
nutná předchozí rezervace na: pavla.tomsikova@praha8.cz 

 1630 Hudba pozdního baroka na šlechtických sídlech 
koncert Klárova kvarteta v dobových kostýmech 
› obřadní síň, vstupné 50 Kč

Prodej vstupenek u paní Wildtové: vladislava.wildtova@praha8.cz nebo tel.: 606 613 390

M ě S t S K á  č á S t  P r a h a  8  v á S  z v e  n a  a K c e 
P o ř á d a n é  v  S o u v i S L o S t i  S  3 0 0 .  v ý r o č í M 
n a r o z e n í  M a r i e  t e r e z i e
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4 ZprAvOdAjStví
Praha 8 zaplatila žákům studijní  
pobyt v Anglii

7 rOZhOvOr 
I gaunerům ve škole se dá postavit,  
říká městský strážník Filip Rubínek  

8 FóruM
Jste pro stavbu tunelu pod ulicí Zenklova, 
tzv. Libeňskou spojku vedoucí od ulice 
U Kříže k Bulovce?

10 ČtenářI náM píší…
… a my odpovídáme

11 beZpeČnOSt
Praha 8 připravila komiks pro děti  
z oblasti bezpečnosti

12 MěníMe prAhu 8
Projekt Moje Osmička: Vaše návrhy 
podpoříme deseti miliony

15 dOprAvA
Jak zbavit ulice autovraků?

17 ZdrAvOtní A SOcIální péČe
Honzík už má díky sběru víček nový vozík

24 hIStOrIe
Pražské tramvaje za protektorátu měly 
stínítka na světlech i dvojjazyčné nápisy

27 ZábAvA
Křížovka o ceny 

vážení spoluobčané,
nedávno došlo k ostré výměně názorů mezi naší městskou částí a MČ Praha 7 
ohledně nových schodů k přívozu v Karlíně. Ty postavili radní Prahy 7 bez jakékoliv 
konzultace s Prahou 8. Zásadní však je, že byly vybudovány bez souhlasu majitele 
pozemku a bez stavebního povolení. Jedná se tak o nelegální stavbu. Problém nastal, 
když jsem upozornil, že politici by měli dodržovat zákony jako všichni ostatní 
obyvatelé naší republiky. Vedení Prahy 7 pak začalo tvrdit, že jsme dva roky nic 
nedělali pro zlepšení spojení mezi Holešovicemi a Karlínem. To však není pravda.   

Nebyli jsme sice nadšení ze vzniku přívozu mezi Karlínem a Holešovicemi, ale to 
proto, že podporujeme vybudování lávky mezi těmito dvěma lokalitami. Ta by na 
rozdíl od přívozu spojila oba břehy celoročně a celodenně. Obávali jsme se totiž, že 
provoz přívozu by mohl odvádět pozornost od vybudování lávky. To se bohužel stalo, 
proto jsme vypracovali ideovou studii lávky mezi Karlínem a Štvanicí. Praha 7 se 
však rozhodla, že nechce pontonový most mezi Holešovicemi a Štvanicí, který dříve 
prosazovala. Odmítla rovněž, abychom postavili vlastní lávku, protože začala chtít 
společnou. 

Podnikli jsme také kroky k vyřešení přístupové cesty k přívozu v Karlíně, když 
k tomu vznikla studie. Její realizace by zajistila pohodlný přístup k přívozu. IPR 
a TSK ji bohužel už skoro rok od jejího vzniku stále nerealizovaly.         

Nyní doufáme, že Praha 7 nebude brzdit přípravu společné lávky, i když její vznik 
by asi vedl k ukončení provozu přívozu, jehož zavedení mělo vedení Prahy 7 ve svém 
volebním programu.  

  
 Roman PetRus 
 starosta mČ Praha 8

Android Apple

23 KulturA
Divadlo Karla Hackera patřilo  
amatérským loutkářům

6 ZprAvOdAjStví
Negrelliho viadukt: Tiché vlaky 
už nebudou rušit pulzující život 

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,  
č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995
Registrace:  MK ČR E 12043
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.
Toto číslo vyšlo 25. dubna  2017.



Zpravodajství
4 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / květen 2017  www.praha8.cz

Zástupci MČ praha 8 s oceněním Zlatý erb.

výuka jazyků

praha 8 zaplatila 
stovce žáků 
vzdělávací  
pobyt v Anglii

 nznát dobře alespoň jeden světový jazyk je dnes velmi 
důležité. Proto se vedení městské části Praha 8 rozhodlo 
zlepšit jazykovou vybavenost svých žáků a na přelomu 
května a června 2017 uspořádá pro 100 dětí ze součas-
ných 8. tříd vzdělávací dvoutýdenní jazykový pobyt 
ve velké Británii. 

„Znalost angličtiny je v dnešní 
době zcela zásadní a my jsme 
velmi rádi, že se nám díky 
realizovaným úsporám na 
provozu Úřadu městské části 

podařilo zajistit dostatečné 
finanční prostředky a žákům 
vzdělávací pobyt zdarma 
nabídnout,“ říká radní pro 
školství Anna Kroutil. 

První skupina žáků pojede na 
konci května do Hastings. Toto 
přímořské letovisko je známé 
nejen svými oblázkovými 
plážemi, ale zejména jako místo, 
kde se roku 1066 odehrála 
pravděpodobně nejvýznamnější 
bitva anglických dějin. Druhá 
skupina žáků zamíří do oblasti 
Torbay, městského obvodu 
v anglickém hrabství Devon, 
která je populární turistickou 
destinací s písečnými plážemi, 
díky kterým si vysloužila název 
Anglická riviéra.

Do projektu se zapojilo celkem 
15 škol. Jmenovitě ZŠ a MŠ Lyč-
kovo náměstí, ZŠ a MŠ Petra 
Strozziho, ZŠ Palmovka, 
ZŠ Bohumila Hrabala, 
ZŠ a MŠ U Školské zahrady, 
ZŠ a MŠ Na Slovance, ZŠ Burešo-
va, ZŠ Žernosecká, ZŠ Hovorčo-
vická, ZŠ Na Šutce, ZŠ a MŠ 
Ústavní, ZŠ a MŠ Dolákova, 
ZŠ Mazurská, ZŠ Glowackého 
a ZŠ Libčická. 

„Předpokládáme, že podobný 
jazykový pobyt se bude 
opakovat i v dalších letech. 
Zájem je opravdu velký,“ 
doplňuje radní Anna Kroutil. 

Veřejnou zakázku, kterou na 
tuto akci městská část vypsala, 
vyhrála firma Student Agency, 
která se pořádáním obdobných 
pobytů zabývá již řadu let. 

Součástí „balíčku“ pro 
každého žáka bude 40 lekcí 
angličtiny, ubytování po dvou 
až čtyřech v hostitelských 
rodinách na 12 nocí, snídaně  
a večeře v hostitelských 
rodinách, teplý oběd ve škole, 
obědový balíček při celoden-
ních víkendových výletech, 
doprava autobusem včetně 
trajektu, popř. průjezdu 
Eurotunelem, pojištění, léčebné 
výlohy, úrazové pojištění, 
pojištění zavazadel i pojištění 
zodpovědnosti. Součástí 
vzdělávacího pobytu je i bohatý 
doprovodný program.  (apa)

Pozvánka
přijďte na 
Zastupitelstvo
Zveme vás na druhé letošní 
jednání Zastupitelstva 
městské části Praha 8, které 
se bude konat ve středu 
10. května 2017 od 14 hodin 
tradičně ve velkém sále 
tzv. Bílého domu, U Meteo-
ru 6 v Libni. 

Jednání je jako vždy 
veřejné. Přijďte se vyjádřit 
k aktuálním záležitostem 
Prahy 8! (red)

Pietní akty
I v letošním roce uctí 
představitelé Prahy 8 
památku padlých na konci 
2. světové války. Kdy a kde 
pietní akty proběhnou? 
 5. 5. pátek 15.00 h.
 most barikádníků  
(památník padlých)
 6. 5. sobota 10.00 h.
 Ďáblický hřbitov
 6. 5. sobota 11.00 h.
 Žernosecká ulice 
(památník padlých vojáků 
polské armády)
 6. 5. sobota 16.00 h.
 kobyliská střelnice

úsPěch ve zlatém eRBu

nejlepší 
webové 
stránky má 
opět praha 8
Praha 8 již potřetí za sebou zvítězila 
v krajském kole renomované soutěže 
o nejlepší webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí Zlatý erb. V sídle 
primátorky převzali ocenění v kategorii 
„nejlepší webové stránky města“ místosta-
rosta Radomír Nepil, radní Jana Solomono-
vá, tajemník úřadu Josef Rambousek 
a webmaster Tomáš Vlk. 

„Jsem hrdý na to, že jsme se stali již potřetí 
za sebou vítězem této ceny. Určitě uděláme 
vše proto, aby to tak zůstalo i v příštím roce 
a my občanům i nadále poskytovali ty 
nejlepší služby,“ říká k výhře místostarosta 
Radomír Nepil, v jehož gesci je vnější 
komunikace úřadu, kam mimo jiné spadají 

i webové stránky. „Web samozřejmě nepova-
žujeme za dokonalý a naši práci na něm za 
skončenou. Připravujeme i další vylepšení, 
například bychom letos rádi sjednotili 
mapové služby, největší změnou by do 
budoucna měla být nová grafika a nové 
uspořádání webových stránek, které bude 
čitelnější a přehlednější jak v klasické verzi 
na PC, tak na všech mobilních zařízeních,“ 
dodává Radomír Nepil.

Oblíbená soutěž o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst a obcí, 
kterou organizuje spolek Český zavináč, se 
letos uskutečnila již po devatenácté. Jejím 
cílem je podpořit modernizaci místní 
a regionální veřejné správy prostřednic-
tvím rozvoje informačních služeb poskyto-
vaných občanům i specifickým skupinám 
uživatelů s využitím internetu a ostatních 
elektronických médií, a přispět tak k rozvoji 
kvality života ve městech a obcích České 
republiky. (apa)

rAdA MěStSKé ČáStI prAhA 8
vyhlašuje 

konkursní řízení na funkci
ředItele ZáKlAdní šKOly 

Palmovka 8, Praha 8
uzávěrka přihlášek: pondělí 22. 5. 2017 v 18:00 hodin. 

Přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými 
přílohami pošlete poštou nebo doručte osobně  

na adresu podatelny ÚMČ Praha 8 – Úřad MČ Praha 8, 
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8.  

Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ Palmovka“.

Podrobnosti na www.praha8.cz/deska
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starosta roMan petrus na Velikonočním trhu v Centru RoSa.

radní Jana soloMonová na Velikonočním jarmarku chráněných dílen 
v tzv. Bílém domě. Foto: Vladimír Slabý

tRadice

velikonoční 
jarmarky 
přinesly radost

 nRučně dělané kraslice, pomlázky, keramické pokladničky, 
„kočičí“ polštářky, háčkované ozdoby a spoustu dalších 
zajímavých výrobků si mohli zájemci koupit během tradiční-
ho velikonočního jarmarku chráněných dílen, který se usku-
tečnil dne 29. března v tzv. Bílém domě. 

Představilo se celkem 19 dílen, 
o jejichž výrobky byl mezi 
návštěvníky „Bílého domu“ jako 
každý rok velký zájem. „Jarmark 
byl příležitostí obstarat si domů 
velikonoční výzdobu a současně 
přispět na dobrou věc. Prostor 
zde totiž dostávají chráněné 
dílny, které zaměstnávají 
zdravotně hendikepované 
spoluobčany, a prodejem 
výrobků si vydělávají na svou 
činnost,“ říká radní pro kulturu 
paní Jana Solomonová.

Velikonoční trh v Centru 
RoSa, která v březnu oslavila své 
druhé narozeniny, zase v úterý 

11. dubna navštívil patron akce 
starosta Roman Petrus. Trh se 
nesl ve znamení sbližování 
generací, všem zúčastněným 
zazpíval dětský sbor Osmikví-
tek. „Propojení generací je 
nesmírně důležité, proto mě těší, 
že se do akce zapojili jak senioři, 
tak i děti,“ pochvaloval si 
starosta Petrus nejen kulturní 
program, ale i nabídku ručně 
dělaných výrobků, kterou sám 
využil. Na trhu zaujaly svou 
zručností například děti, které 
vytvářely zapichovátka do 
květináčů, ale i řezbář, který zde 
vyřezával drobné plastiky.  (vrs) 

kluB maPa 

nově i pro děti 
a mládež až do 15 let 
Pod městskou částí Praha 8 
funguje již čtvrtým rokem 
otevřený klub Mapa, který 
nabízí dětem a mládeži 
možnost smysluplného trá- 
vení volného času. Nově byl 
posunut věkový limit pro 
možnost využívaní klubu 
ze 12 na 15 let. 

Velkým přínosem klubu 
Mapa je, že se zaměřuje 
především na děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. 
Nyní ho mohou v pondělí 
a v úterý využívat děti od 6 do 
12 let a ve středu a ve čtvrtek 
je otevřen pro děti a mládež 
od 10 do 15 let. „Klubu Mapa 
se daří nabízet dětem možnost 
zajímavého a smysluplného 
trávení volného času. Bude 
proto určitě přínosné, že ho 
budou moci využívat i v době 
svého dospívání,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman 

Petrus. Na jaro a léto připravu-
je klub Mapa mnoho zajíma-
vých akcí, např. výlety do 
přírody či návštěvu výstavy. 
Ve čtvrtek 29. června se pak 
uskuteční oblíbený festival 
Mapafest. Jeho návštěvníci 
se mohou těšit na spoustu 
aktivit, her a zábavy. Chybět 
nebude ani občerstvení, hud- 
ba a spousta originálních 
a zajímavých workshopů. 

Velké oblibě se těší příměst-
ské tábory s Mapou. V letoš-
ním roce dokonce proběhnou 
ve čtyřech turnusech. Jejich 
cena je díky dotaci Evropské-
ho sociálního fondu pouhých 
200 Kč. 

Podrobnosti o příměstských 
táborech na tel. 607 634 847, 
e-mail michaela.vaclavikova@
osmickaprorodinu.cz nebo 
na www.osmickaprorodinu.cz 
v sekci Klubu Mapa. (pep)

OSMIKVíTEK SI VyZPíVAL ZLATO I STříBRO

Začátek dubna proběhl u Dětského pěveckého sboru Osmikvítek 
ve znamení soutěžního klání. Úspěšného!

V sobotu 8. 4. a v neděli 9. 4. se zúčastnila nejmladší přípravná 
oddělení soutěže Zahrada písní na Praze 4 pod vedením sbormist-
ryně Ivy Hennové. Předškolní děti ze Sněženek, přestože patřily 
k těm úplně nejmladším, si vyzpívaly ve své kategorii zlaté pásmo 
a nejmladší školáci z Pampelišek pásmo stříbrné. Kromě sborů 
získala mimořádné ocenění poroty i jejich korepetitorka Jana 
Lepšová. Ve stejnou dobu proběhla Celostátní přehlídka školních 
dětských pěveckých sborů v Praze Modřanech. Pražského kola se 
zúčastnilo celkem šest sborů ve dvou kategoriích. Koncertní sbor 
Osmikvítku získal pod vedením sbormistryně Lucie Novákové 
krásné stříbrné pásmo. Srdečně blahopřejeme! Pokud máte doma 
nadšeného zpěváčka, přihlaste jej na www.osmikvitek.cz. (hen, nov)
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Úprav se v ráMci rekonstrukce Negrelliho viaduktu dočká i jeho bezprostřední okolí.

KArlínSKý vIAduKt, 
jehož stavbu řídil inženýr Alois Negrelli, byl 
budován od jara roku 1846, dokončen roku 1849 
a uveden do provozu 1. června 1850. 
Po svém dokončení měl 87 kamenných oblouků 
(nyní je jich 74) a se svými 1100 metry je dodnes 
nejdelším železničním mostem v ČR. Do roku 1910 
byl dokonce nejdelším mostem Evropy. Šířka 
mostovky mezi kamenným zábradlím je 7,6 m. 
Je zapsán ve Státním seznamu nemovitých 
kulturních památek.

RekonstRukce negRelliho viaduktu koneČně zaČala  

tiché vlaky 
už nebudou rušit  
pulzující život

 nnegrelliho viadukt v karlíně se 
v první polovině dubna konečně dočkal 
dlouho chystané rekonstrukce. Po jejím 
dokončení v září 2019 nabídne nejen 
mnohem tišší vlakovou dopravu, ale 
pod jeho oblouky a okolí i místo pro 
aktivní život.  

Rekonstrukce tohoto 1100 metrů dlouhého 
železničního mostu, patřícího mezi nemovi-
té kulturní památky, by měla stát 1,046 mili-
ardy a provede ji sdružení firem Hochtief, 
Strabag Rail a Avers (ta se přímo specializuje 
na rekonstrukce památek). Toto sdružení si 
25. dubna (tedy po naší uzávěrce) mělo 
převzít od Správy železničních dopravních 
cest (SŽDC) staveniště. Důležitým datem je 
4. červenec, kdy přestanou po mostu jezdit 
vlaky. Spoje od Rakovníku a Kladna budou 
končit už na provizorní zastávce u metra 
Vltavská. 

„Celé rekonstrukce je rozplánovaná na 
několik etap,“ říká architekt Igor Kovačevič 
z CCEA MOBA, který se podílel na zpracovaní 
studie budoucího využití prostoru pod 
a v okolí mostu „Viadukt“. Nejprve proběhne 
odkopání kolem základů pilířů a zjištění 
jejich faktického stavu – 160 let starý most se 
nikdy kompletně nerekonstruoval. Po zasta-
vení vlakové dopravy dojde k rozebrání 
stavby shora, tedy k demontáži kolejiště 
včetně násypu. Po hloubkových mikroinjek-

tážích přímo do mostních pilířů dojde 
k samotné rekonstrukci mostu a pokládce 
„tichého“ kolejiště. „Aby se co nejvíc zachova-
la autentičnost viaduktu, budou například 
pilíře na Štvanici rozebrány, kameny 
očíslovány a po ošetření opět použity. Tento 
postup se osvědčil už při opravě Karlova 
mostu,“ vysvětluje architekt Kovačevič s tím, 
že vše musí být hotovo v září 2019. 

V závěrečné fázi rekonstrukce viaduktu 
začne i úprava jeho okolí. „Ideální stav je, aby 
s koncem stavebních prací byly dokončeny 
i úpravy nejbližšího okolí,“ říká Kovačevič 
a dodává, že půjde o kompletní úpravu nejen 
prostoru pod mostními oblouky (nové 
využití se plánuje pro 44 z nich), ale i fasád 
domů, obnovu zeleně (vykácení náletových 
dřevin a výsadba nových) a přípravu ploch 
pro další využití.

Nyní se v architektonickém ateliéru CCEA 
MOBA na základě zadání Magistrátu hl. m. 
Prahy dokončuje podrobná studie, jak by 
mohlo okolí Negrelliho viaduktu ožít. Vzorem 
je pro ni model okolí viaduktu v Curychu, 
jehož klady a zápory loni na podzim přímo ve 
Švýcarsku posuzovaly radní MČ Praha 8 
Anna Kroutil a primátorka Adriana Krnáčová 
spolu se zástupci SŽDC. „Negrelliho viadukt 
je veřejností vnímán jako vstupní brána do 
Prahy 8 a měl by její návštěvníky vítat. Jsem 

přesvědčena, že po dokončení všech prací 
bude i okolí viaduktu příjemným místem 
pro život,“ říká Anna Kroutil.

Prostory kolem viaduktu CCEA MOBA 
sdružilo do pěti celků s pracovními názvy 
Park Viadukt, U Kasáren, Negrelliho náměstí, 
Karlínská brána a Jeruzalémský ostrov, které 
jsou vždy definované odlišným veřejným 
prostorem. „Rozhodně se sem nevrátí 
nelegální parkoviště,“ tvrdí architekt 
Kovačevič a poodhaluje budoucnost: „Plánem 
je, aby tu nevznikl luxus pro pár vyvolených, 
ale naopak se do Karlína vrátil život v celé 
šíři.“ Třetinu zrekonstruovaných ploch by tak 
zabraly komerční prostory, třetinu například 
služby a řemeslné dílny a třetinu finančně 
dostupné ateliéry pro malíře, hudebníky 
a podobně.

Jak by nakonec okolí mostu mohlo žít 
a pulzovat, ukázala loňská akce Léto pod  
viaduktem. „Vyplněním prostoru pod 
oblouky kavárnami, bistry, galeriemi, dílna- 
mi, obchůdky a studii vznikne živý městský 
charakter přilehlých veřejných prostranství 
s předzahrádkami, drobným mobiliářem 
a vegetací,“ uzavírá architekt Igor Kovačevič 
pohled do už ne příliš vzdálené budoucnosti 
okolí Negrelliho viaduktu.

VladimíR slabý

Vizualizace: CCEA MOBA

placená inzerce
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vIZItKA
FIlIp rubíneK. Zaměstnání: 
Městská Policie hl. m. Prahy, dříve 
– Pohotovostní Útvar – SOP (speci-
ální jednotka MP Praha); člen Ko-
dokan Judo Institute, Japan; člen 
ČSJu (Český Svaz Judo), trenér 
II. třídy, zkušební komisař II. tří-
dy; osobní Žák grant mistra Koshi-
ro Tanaky školy Hiko-ryu, Taijutsu, 
Japonsko; držitel 2. danu Kodokan 
Judo (ČSJu); držitel 3. Kyu-Hiko-ryu 
Taijutsu (japonský samurajský sys-
tém boje); Reiki mistr III. stupně 
Usuiho systému; bronzový medaili-
sta na Mistrovství ČR 2015 Goshin 
jutsu no kata.

Filip rubínek se svým učitelem, japonským mistrem Koshiro Tanakou.

Rozhovor

FiliP Rubínek, stRážník městské 
Policie a instRuktoR bojoVých umění:

I gaunerům 
ve škole 
se dá postavit

 nBezmála dva metry výšky 
a metrák živé váhy v unifor-
mě městského strážníka 
samy o sobě dokáží spolehli-
vě zklidnit lecjakou streso-
vou situaci. když k takové 
impozantní figuře přidáte 
vynikající znalost bojových 
umění, kterou ocenili až 
v dalekém japonsku, je jasné, 
že tou nepřehlédnutelnou 
postavou v ulicích Prahy 8 
je Filip Rubínek.

Co je důležitější, umět se 
v nebezpečné situaci ubránit, 
nebo jí umět předejít? 
„Jednoznačně jí umět předejít. 
Nedostat se do ní. Ale je třeba 
to rozdělit – jsou problémy, do 
kterých se člověk dostane 
pomalu, postupně, a bohužel 
velice často i vlastním přičině-
ním. A jsou situace, na kterých 
nemáte nejmenší podíl a přijdou 
nečekaně, zákeřně. To jsou 
například přepadení, kdy se 
musíte okamžitě nějak bránit.“

Přepadení je jasná věc. Ale co jsou 
ty „pomalé“ problémy? 
„To jsou situace, které jsou 
vyústěním déletrvajícího 
procesu, například vydírání. 
Může jít o předluženost, kdy se 
půjčka vytlouká další půjčkou, 
ve finále se člověk dostane 
k lichváři a od něj je k vydírání 
jen kousek. Ale může jít i o sexu-
ální zneužívání, šikanu ve škole 
a další včas neřešené problémy.“

Jak se jim dá předcházet?
„Především osvětou. A to už 
od dětství. Vynikající nápad 
v tomto směru je komiks 
Komisař Simon zasahuje, který 
připravila radnice Prahy 8 
a který bude zdarma distribuo-
ván do škol.“

Stačí to ale?
„Určitě je to pro děti mnohem 
přitažlivější forma osvěty než 
nějaká suchá přednáška. S dětmi 
se musí pracovat všude – v rodi-

ně, ve škole, v kroužcích… 
Morální hodnoty děti dostávají 
především v rodině, prubířským 
kamenem jsou pak kamarádi, 
parta. Dobře vedené dítě by mělo 
být schopno rozlišit správné 
jednání od špatného a stejně tak 
by mělo umět obdobně vyhodno-
tit informace z internetu, který 
má mimořádný a bohužel často 
velmi negativní vliv.“

Vy vedete v Karlíně Judo club 
Raion-ryu a judo je samo o sobě 
bojový sport.
„Judo club ale není jen o cvičení. 
Strašně důležitá je parta a další 
aktivity mimo dodžo (v japonšti-
ně to znamená školu bojových 
umění). Jezdíme na kempy, 
na výlety, osobně komunikuji 
s rodiči, snažím se být maximál-
ně otevřený. Děti se nesmí bát 
mluvit, když se něco stane. 
Na tréninku si situaci rozebere-
me a vymyslíme, jak se bránit 
a získat respekt nejen mezi 
spolužáky ve škole, kteří mně 
chtějí ublížit. I gaunerům se 
totiž dá úspěšně postavit. “ 

A co dospělí?
„I dospělí chodí k nám do klubu, 
máme kolem 30 členů, kdy 
nejstaršímu je 54 let. Obecně je 
to obdobné jako u dětí. Pokud 
nevíte, jak se zachovat, skoro 
nikdy nezareagujete správně. 
Proto jsme vloni na podzim 
pořádali ve spolupráci s Pra-

hou 8 bezplatné kurzy bezpečné-
ho chování pro veřejnost, na 
kterých jsme navozovali 
stresové situace a ukazovali 
základní sebeobranné techniky, 
vysvětlovali základy první 
pomoci, jak postupovat, když 
jsme svědky určité situace, tedy 
nezpanikařit a neutéct, jak 
komunikovat se složkami 
integrovaného záchranného 

systému a podobně. Kurzy měly 
velký ohlas, a proto je po letních 
prázdninách znova obnovíme.“  

Pro koho jsou určeny?
„Pro kohokoliv. Pro sedmdesáti-
letou babičku o holi stejně jako 
pro teenagera. Je jedno, jestli jste 
tlustý, tenký, malý nebo hromo-
tluk. Naší snahou je alespoň 
trošku přenést na laickou 
veřejnost základní judistický 
princip – využít sílu protivníka 
proti němu tak, abych mohl jeho 
úderu uhnout a sám se co 
nejdříve dostat do bezpečí.“

Je pro vás jako městského strážní-
ka judistická průprava výhodou?
„Bezesporu. Ale nejde jen o judo. 
Jde o celkový výcvik, o zvládání 
vyhrocených situací. Každý 
takový okamžik posune člověka 
výš. Vypěstoval jsem si postupem 
času šestý smysl, předvídavost, 
intenzivně třeba vnímám řeč těla, 
která hodně napoví, co chce 
protivník udělat. Šest let jsem byl 

u městské policie ve speciálním 
útvaru SOP (skupina operativní 
pomoci), a to byla úplně jiná 
služba a řešení zcela jiných 
situací. Nasazovaní jsme byli do 
vyhrocených situací, například 
do rvaček na diskotékách nebo 
v hospodách, kdy šlo minimálně 
o zdraví a často i o život.“

Proto jste se rozhodl naučit 
i samurajskému umění?
„Judo čerpalo hodně ze samuraj-
ského stylu. Chtěl jsem se 
původně ‚jen‘ posunout ve stylu 
Kodokan Judo, kterému se 
především věnuji, proto jsem 
byl loni tři týdny v Japonsku. 
Tam jsem nalezl DVD v jednom 
obchodu s mistrem Koshiro 
Tanakou, který je zakladatelem 
vlastní školy Hiko-ryu (Děti 
slunce). Doslova mě uchvátil. 
Povedlo se mi ho zkontaktovat 
a navázat spolupráci. Pozval 
jsem ho do Prahy a on skutečně 
už v říjnu přijel na jednodenní 
seminář. A letos v únoru přijel 
na dva týdny.“

O čem jeho škola je?
„Posláním je vytvořit lepší 
společnost, vypudit násilí. 
I proto veškeré činnosti 
doprovází hluboká ceremonie 
a postupné utváření kodexu. 
Mistr mě ohromil, jak je skromný 
a pokorný. Cvičili jsme v TJ Sokol 
Libeň, a on nikdy nezapomněl 
poděkovat vrátným, že nám 
otevřeli dveře. Dále pak výuka 
probíhala v ZŠ Petra Strozziho, 
protože zde máme základnu na 
judo, která dnešním dnem skýtá 
téměř 100 lidí. Více informací 
o nás naleznete na stránkách 
www.judopraha.eu.“

Děkuji za rozhovor.
VladimíR slabý

celý rozhovor na 
www.praha8.cz

Foto: archiv Filipa Rubínka
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hnutí ano
tunel exhalace 
neschová

Z hlediska druhu pozemní 
komunikace se jedná o místní 
sběrnou komunikaci celoměst-
ského významu funkční třídy B, 
obousměrnou směrově rozděle-
nou, která je vedena v patrovém 
tunelu se dvěma samostatnými 
tubusy. Z dopravně technického 
pohledu, plynulosti dopravy 
a s vazbou na životní prostředí, 
se záměr jeví jako smysluplný. 
Součástí jsou dvě mimoúrovňo-
vé křižovatky v prostoru 
Zenklovy ulice (Vychovatelna, 
U Kříže), tvořící připojovací body 
Libeňské spojky. Na obou 
stranách je možno připojit 
hlavní dopravní proudy 
(Prosecká radiála, Zenklova 
ulice, Městský okruh) i ostatní 
povrchové komunikace. řízení 
křižovatek (nám. Na Stráži 
a okružní U Kříže) je světelné 
s možností aplikace inteligent-
ních systémů řízení v rámci 
chytré dopravy.

Byly prověřovány varianty 
realizace této komunikace 
(povrchové řešení, ražený tunel, 
hloubený tunel). V územně 
plánovací dokumentaci se 
nejspíš nenajde prostor pro 
změnu strategické koncepce 
Libeňské spojky v připravova-
ném Metropolitním plánu. 
To je informace nepodložená, 
ale zřejmá. 

Odpověď na položenou otázku 
tedy ovlivňují dva faktory. 
1. Legislativní proces při 
projednávání a povolování 
stavby. 2. Finance (složitost 
konfigurace a urbanismu města), 
které se mohou pohybovat 
přes 150 mld. Kč, zde bych se 
přiklonil k přísnějšímu měřítku 
pohledu. Diskutabilní je termín 
dokončení do roku 2025. 

Tlak občanských a ekologic-
kých sdružení schovat celou 
novou komunikaci pod zem lze 
přirovnat k jednání pštrosa: 
Když strčíme hlavu do písku, 
nejsme vidět. Když strčíme auto 
do tunelů, ztratí se exhalace. 

Ani jedno není pravda.

ods PRaha 8
již dávno 
měla stát

Ano, protože už dávno měla být 
v provozu a nemuseli jsme se 
kodrcat v nekonečných kolo-
nách rozbitou Zenklovou ulicí. 
Jelikož současné vedení 
magistrátu je totálně neschopné 
prosadit jakoukoliv dopravní 
stavbu, tak se dokončení 
Libeňské spojky nedočkají 
zřejmě ani naši vnuci. Buď 
začněte okamžitě stavět, nebo 
zrušte stavební uzávěru! Ať nám 
Prahu 8 nadále nehyzdí 
například tento „krásný“ dům…

toP 09 PRaha 8
jsme pro 
komplexní řešení 

Obecně se dá říci, že každá 
dopravní stavba, která pomůže 
řešit každodenní provoz na 
Praze 8, je vítána. V případě 
spojky realizované tunelem od 
ulice U Kříže a ústící u nemocni-
ce Bulovka je potřeba říci, že 
důležité je především vyřešení 
vyústění tunelu Blanka v ulici 
V Holešovičkách a na tento 
projekt navázat tuto dopravní 
spojku. Nikoliv odděleně 
a izolovaně, ale jako komplexní 
řešení pro celou oblast Bulovky 
a Holešoviček. A to neprodleně 
i v souvislosti s rozhodnutím 
Obvodního soudu pro Prahu 1, 
které nařizuje magistrátu 
zklidnit dopravu od mostu 
Barikádníků ke křižovatce 
Vychovatelna. Jestliže nyní 
projíždí v Holešovičkách denně 
81,5 tisíce aut a počet vozidel 
se pravděpodobně ještě bude 
zvedat, pak i zmíněná spojka 
k tomu výrazně dopomůže. 
Z hlediska kvality ovzduší, 
kvality rezidenčního bydlení 
a blízkosti nemocnice Bulovka 
je zahloubení komunikace 
i spojky jediné řešení, protože 
ani položení „tichého“ asfaltu 
by nepomohlo snížit hlukovou 
zátěž na úroveň 60 decibelů 
(dnes okolo 70). Žádné náhradní 
řešení nepomáhá. Proto by 
Praha 8 měla důrazně žádat 
magistrát o nalezení 10 miliard 
Kč pro zahloubení dle propočtů 
TSK a výstavbu zkrátit z původ-
ních 4 let na 3 roky. Není 
udržitelné, aby oblast Holešovi-
ček byla „obětním beránkem“ 
nevůle projektantů a vedení 
města najít řešení a problém 
jenom „vysedět“. Naopak je 
vhodný proaktivní přístup 
a konečně začít řídit projekt tak, 
aby odpovídal potřebám všech 
dotčených a především občanů, 
kteří mají právo na důstojné 
životní podmínky.

Čssd
Auta chceme 
dostat pod zem  

Libeňská spojka je typický 
příklad problému, který je na 
dlouhé diskuse a mnoho slov 
textu. Shrnout to do jednoho 
krátkého sloupečku je tak 
nevděčný úkol. Zvláště, když se 
touto problematikou zabýváte 
mnoho let. Odpověď totiž 
v tomto případě není jednodu-
chá, protože tzv. Libeňská spojka 
má své výhody a své nevýhody. 
V Praze navíc uslyšíte mnoho 
názorů na tento problém od 
řady odborníků a politiků. 
Ty jdou od postoje, že Libeňská 
spojka je naprosto nevhodná, 
až po tvrzení, že se bez ní 
neobejdeme.   

Pojďme se nad tím zamyslet 
s pověstným selským rozumem. 
Máme tu magistrálu, kterou 
jezdí auta do centra Prahy 
a do tunelového komplexu 
Blanka. Je tady rovněž pokračo-
vání vnitřního okruhu od 
Balabenky dále do Prahy. Mezi 
nimi je Zenklova ulice, kterou 
projíždí tisíce aut, které se snaží 
dostat mezi těmito komunikace-
mi ke svému cíli. Představa, 
že zmizí tranzitní doprava 
ze Zenklovy ulice, je bohužel 
naivní. Tu zde totiž na rozdíl od 
podobně silně vytížené Trojské 
ulice nejde zakázat, protože za 
tuto komunikaci není náhrada. 

Je tak před námi několik 
možností. Možné je například 
nepodnikat žádné kroky k řešení 
této situace a doufat, že dojde 
k výraznému poklesu silničního 
provozu. Je to sice dost smutné, 
ale tento názor má v Praze své 
zastánce. Vhodnější je však 
určitě dostat automobily pod 
zem. Teoreticky lze rovněž 
v některých místech zkapacitnit 
současné komunikace.  

ČSSD dlouhodobě podporuje 
snahu dostat tranzitní dopravu 
pod zem. Tunel Blanka totiž 
ukázal přednosti tohoto řešení. 
Budeme se proto vážně zabývat 
touto variantou řešení špatné 
dopravní situace na Praze 8.   

TENTO MěSíC SE PTá:  

KDU-ČSL, 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.

Bohumír Garlík 
zastupitel  
mČ Praha 8  
za ano

Tomáš Mrázek
zastupitel  
mČ Praha 8  
za ods

Jaroslav Antonín
zastupitel 
mČ Praha 8  
za toP 09

Roman Petrus 
starosta  
mČ Praha 8  
za Čssd

Fórum
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kdu-Čsl, 
osmiČka soBě 
a nezávislí
ne, nejsme
Podporujeme alternativní řešení 
„Duál IPR“, které vzniklo 
v Institutu plánování a rozvoje 
a řešení „Městský okruh pro 
všechny“ připravené Auto*ma-
tem. Ani jeden návrh s Libeň-
skou spojkou nepočítá a trasy 
vedou mimo rezidenční oblasti. 
Známá pravda urbanismu říká: 
Jestliže plánujete město pro 
auta a silnice, budete mít ve 
městě auta a silnice. Jestliže 
plánujete město pro lidi a hezká 
místa, budou tam lidé a hezká 
místa. Nedávno byl dostavěn 
předražený tunel Blanka 
(původní cena 17 miliard, 
konečná cena 40 miliard). Tunel 
pomohl motoristům podjet 
rychleji Prahou, ale potvrdilo se, 
co říkali kritici: stavba přivede 
další auta do města a zhorší 
životní prostředí v okolí vjezdů 
a výjezdů. To je další důvod, proč 
nejsme pro stavbu tunelu 
v Libni. Libeňská spojka je 
součástí Městského okruhu 
(vnitřního), při pohledu na plán 
okruhu zjistíme, že je zkratkou 
mezi dvěma dopravními tahy 
s vjezdy a výjezdy v rezidenční 
oblasti U Kříže a Na Bulovce. 
Plán na výstavbu Městského 
okruhu vychází ze zastaralé 
koncepce dopravy, přivádí do 
rezidenčních oblastí nové 
proudy aut, přitom je velice 
pravděpodobné, že auta budou 
jezdit tunelem i po povrchu jako 
se děje nyní na Letné.

Hlavní město by mělo 
veškerou energii vložit do 
dokončení Pražského silničního 
okruhu (vnějšího). Bez dokonče-
ní obchvatu Prahy je tranzitní 
doprava přiváděna do rezidenč-
ních částí města. Chcete-li 
pomoci zastavit stavbu zbyteč-
ného tunelu v Libni, sledujte 
a zapojte se! Info na Facebooku: 
Libeňská spojka? NE.

ksČm
bez vize je 
význam jedné 
stavby marginální
Když jsem přečetl otázku 
zastupitele p. Pavlů z KDU-ČSL , 
vloudil se mi na tvář smutný 
úsměv. Téma je totiž ze stejného 
soudku, jako dotaz vlivu Měsíce 
na měsíčky zahradní... Není to 
jízlivost, ale povzdechnutí. Proč? 

Vytrhávat pouze jednu stavbu 
z kontextu systému pražské 
dopravy nelze. Jedna stavba 
neřeší nic. Viz tunel Blanka. Bez 
návazných komunikací a orga-
nického zapojení do dopravního 
systému Prahy, je její přepravní 
potenciál snížen. Blanka prostě 
nemá kapacitně odpovídající 
přivaděče. Vozy se proto kupí 
např. v ulici V Holešovičkách. 
Zvolna se sunou povolenou 
50km rychlostí. Projíždějí jí tedy 
déle, produkujíce vyšší emise. 
Podívejte se někdy na svůj měřič 
momentální spotřeby… Návazný 
tunel jednoznačně chybí.

 Další perlička: Povltavská. 
Úzká, málo kapacitní, další 
„špunt“ dopravy. Přeci bylo dost 
času na její úpravu. Stavba 
Blanky termínově netrhala 
rekordy... 

A nyní jsem u Libeňské spojky 
z otázky pana Pavlů. Bez 
smysluplného a vizionářského 
napojení na dopravní systém 
Prahy jako celku, je její význam 
marginální. Jako občan Prahy 8 
podporuji převedení dopravy 
pod zem, budování mimoúrov-
ňových křižovatek. Připouštím, 
že se celek dá sestavit i z frag-
mentů, ale jejich propojení do 
výkonného a lidem prospěšného 
celku, nesmí trvat desítky let. 
řešení ovšem není v silách 
Prahy 8. Proto ten úsměv. 
Je v kompetenci Magistrátu 
HMP. Praha 8 mu jistě stát 
v cestě nebude. 

Odpověď na závěr. Libeňská 
spojka ano, ale musí tvořit 
kontinuální součást pražského 
dopravního systému.

jste pro stavbu tunelu pod ulicí zenklova, tzv. libeňskou spojku 
vedoucí od ulice u kříže k Bulovce? 

Tomáš Pavlů
zastupitel  
kdu-Čsl,  
osmička sobě.

Vladislav Kopal 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

Petr Vilgus
zástupce starosty   
mČ Praha 8 
za stranu zelených

Ilona Tůmová
členka sociální 
komise, osmička 
sobě (kdu-Čsl 
a nezávislí)

stRana 
zelených
potřebujeme 
nové tramvajové 
trati a tunel 
v holešovičkách

Dříve než odsoudím projekt 
Libeňské spojky, zmíním se 
o tom, jaké dopravní stavby 
Praha 8 skutečně potřebuje. 
Největší bolestí na osmičce jsou 
Holešovičky. Tato ulice je 
silničním přivaděčem od dálnice 
D8 do tunelu Blanka. Nelze 
tolerovat, aby tudy jezdilo třeba 
100 tisíc automobilů denně po 
povrchu a mezi rodinnými 
domky. Ulice V Holešovičkách 
musí jít pod zem v úseku od 
Liberecké až po vysokoškolské 
koleje 17. listopadu. Zatunelování 
Holešoviček je životní nutnost 
naší městské části. To musí 
pochopit i pražský magistrát.

Druhou prioritou je rozvoj 
tramvajových tratí, díky kterým 
z ulic zmizí část kouřících 
autobusů a automobilů. Tramva-
je by měly jezdit ze Stírky do 
Bohnic, od Krakova do Prahy 6 
s mezizastávkou u severní brány 
zoo, i do Dolních Chaber a dále 
do Středočeského kraje, kde by 
na křížení s dálnicí D8 mělo 
vzniknout velké parkoviště P+R. 
Auta návštěvníků města 
nebudou zabírat místo pro naše 
občany na Ládví, v Libni ani 
v Karlíně. V Praze 8 by se měla 
začít testovat i velká naděje pro 
veřejnou dopravu – kombinace 
trolejbusu a elektrobusu. Období 
spalovacích motorů, které ničí 
přírodu i naše zdraví, pomalu 
končí. Elektřina vystřídá 
zastaralý pohon na naftu, benzín 
nebo stlačený plyn. 

A Libeňská spojka, tedy tunel 
mezi křižovatkou U Kříže 
a mimoúrovňovou křižovatkou 
Vychovatelna? To je mrtvý, 
škodlivý a zoufale zastaralý 
projekt, který dnes postrádá 
dopravní smysl. Město by mělo 
zrušit Libeňskou spojku 
a umožnit, aby se i v její trase 
město začalo normálně rozvíjet. 

osmiČka soBě 
a nezávislí
Správné téma, 
špatná otázka 
Nejprve je třeba vysvětlit, oč jde: 
Libeňská spojka je součástí tzv. 
Blanky 2, tedy pokračování 
vnitřního městského okruhu, 
který má navazovat na tunel 
Blanka a který je předkládán 
jako „nutné pokračování“. 
Otázka by tedy měla správně 
znít takto: Chceme si nechat 
všechna auta mířící do Drážďan 
projíždět Prahou 8? Chceme mít 
před okny ústí tunelu, kde 
nebudou přechody pro chodce, 
obchody, cyklostezky, ani hřiště? 

Vybudováním Blanky 2 
a Libeňské spojky přivedeme do 
Libně další desetitisíce projíždě-
jících aut. Tranzitní doprava 
nepřináší nic pozitivního – de-
graduje území, mezilidské 
vztahy, nevytváří pracovní 
příležitosti, zhoršuje životní 
prostředí. Ke stavbě tzv. Blanky 2 
a Libeňské spojky, která je navíc 
koncepčně zastaralá, by se proto 
měli vyjádřit lidé, které by tyto 
stavby zasáhly. Městská část 
i magistrát by měly jejich názor 
respektovat a mít na zřeteli 
zdraví svých občanů. Projděte se 
někdy pěšky ulicí V Holešovič-
kách, která je odstrašujícím 
příkladem, jak by mohla jednou 
vypadat i další místa na Praze 8.

Skutečnou prioritou je 
dořešení situace v ulici V Holešo-
vičkách, dobudování Pražského 
okruhu, zkvalitnění a zatraktiv-
nění veřejné dopravy – včetně 
většího využití vlakové dopravy 
na území Prahy a vybudování 
P+R parkovišť na okraji Prahy. 
Nechtějme stavbu, která jen dál 
zhorší kvalitu ovzduší. Naše 
městská část by měla být 
především pro lidi, kteří zde žijí 
a pracují, vychovávají děti 
a vytvářejí sousedské vztahy. 
Ne pro tranzitní dopravu.
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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.

Čtenáři píší

Vážení zastupitelé,
díky za téma dubnové Osmičky – Jak zlepšit 
kvalitu ovzduší v Praze 8?  Odpověď je 
jednoduchá a zmiňuje ji několik z vás – je 
nutné dostavět Pražský okruh. Bydlíme nad 
Zenklovou ulicí a v dohledu ulice V Holešovič-
kách. Denně mohu sledovat provoz na těchto 
ulicích z okna a také slyšet hluk a cítit, co 
auta produkují. Po dostavbě tunelu Blanka, 
který měl být určen pro místní dopravu 
v Praze a nutno říci, že je skvělý, se z něj při 
absenci Pražského okruhu stalo místo pro 
tranzitní dopravu z východu a severu Prahy 
na západ a severozápad a opačně. Zahloube-

ní v Holešovičkách je jen vyhazováním peněz, 
přivaděči od Proseka a Zenklově ulici to 
nepomůže. Ještě by pomohlo, kdyby tunel 
pokračoval až k dobudované části Pražského 
okruhu a tranzit by vyústil tam. Ale o tom 
jsem nikdy neslyšela, že by to někdo zvažoval. 
Návrhu paní Kuchtové na budování zelených 
stěn jsem se musela srdečně zasmát.

Myslím, že stejný problém jako my, mají 
i obyvatelé Prahy 5 v okolí Patočkovy ulice 
av Košířích, možná i Evropská. Přestaňte 
tedy vymýšlet polovičatá řešení a donuťte 
Magistrát, aby se konečně zasadil o dostavbu 
Pražského okruhu. My se tady totiž dusíme!
hana VydRoVá

Vážení, 
přečetla jsem si dnes časopis 
Osmička, dovoluji si vám poslat 
informaci k článku Praha 8 zná 
své nejlepší sportovce. Ráda bych 
vám sdělila, že Praha 8 své 
nejlepší sportovce bohužel vůbec 
nezná. Na Praze 8 bydlí totiž jen 
za loňský rok čtyřnásobný 

juniorský mistr v atletice 
a reprezentant ČR, Viktor Šinágl. 
Je opravdu smutné, že toto 
Praha 8 patrně vůbec neví 
a o sportovce, na které by mohla 
být hrdá, se vůbec nezajímá.
Růžena ŠinágloVá

Dobrý den, paní Šináglová,
dle pravidel ankety Nejlepší 

sportovec Prahy 8 měly možnost 
nominovat jednotlivé sportovce 
nejen kluby, ale i veřejnost. 
Lhůta pro nominaci byla až do 
konce roku 2016. Do této doby 
však nikdo pana Viktora Šinágla 
nenavrhl. Proto nemohl být 
zařazen do loňské ankety. 
O konečném pořadí v jednotli-
vých kategoriích pak hlasovala 

veřejnost na internetu. Letošní 
ročník ankety bude vyhlášen 
během léta, veřejnost o tom bude 
včas informována. Věříme, že 
pan Viktor Šinágl bude i letos 
stejně úspěšný jako loni a někdo 
ho do ankety nominuje.
liboR kálmán, pověřený vedoucí  
odbor kultury, sportu a mládeže 
a památkové péče
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14 SCÉN – 120 ÚČINKUJÍCÍCH

V AREÁLU PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE BOHNICE
27.–28. 5. 2017

Xindl X / Richard Müller / Tomáš Klus / Mňága a Žďorp / PSH / Sto zvířat
Aneta Langerová / Lenka Dusilová & Baromantika / Michal Pavlíček & Monika Načeva

Katarzia / Divadlo Sklep / Na stojáka Ester Kočičkové, Karla Hynka & Co. / Květy
Kurtizány z 25. Avenue / Kašpar

a desítky dalších osobností

SVŮJ PROGRAM HLEDEJ NA
WWW.MEZIPLOTY.CZ

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER

ZA PODPORY ZA PODPORY

ZA PODPORY

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

        30. 5. 2017 od 17:00 hod.

Zveme Vás na
veřejné projednání

PROJEKTU
ÚPRAVY
PROSTORU
PŘED BUDOVOU
MUZEA HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY
NA FLORENCI

placená inzerce
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z ČeRné kRoniky

Žádostivý agresor
S jarem se probouzí nejen 
příroda, ale i lidské touhy. 
Milostného styku se v ulici 
U Libeňského pivovaru 
dožadoval hned na několika 
ženách nevybíravým 
způsobem muž, a to tak 
dalece, že jej na místo museli 
přijet zkrotit strážníci. 
Během perlustrace došlo ze 
strany nevybouřeného 
sexuchtivce i k verbálnímu 
napadení hlídky. Vzhledem 
k mužově agresivitě a pode-
zření z duševní poruchy 
strážníci nakonec k vyřešení 
situace povolali státní policii, 
která se na místo dostavila 
spolu se záchrannou službou. 
Útočník, který byl podle 
všeho mimo realitu, byl 
umístěn k hospitalizaci do 
zdravotnického zařízení.  

Útěkářka si hověla 
v paneláku
V průběhu března kontrolo-
vali strážníci městské policie 
na základě žádosti nájemníků 
dvojici, která vyspávala na 
sedačce umístěné v panelo-
vém domě v Bínově ulici. 
Lustrací na operačním 
středisku bylo zjištěno, že 
jedna z osob, žena, je od 
konce ledna v celostátním 
pátrání. Po tomto zjištění 
byla žena předvedena na 
místní oddělení PČR 
v Kobylisích a předána 
dozorčí službě.

podezření z vlivu 
alkoholu
Na konci března byla 
motohlídka městské policie 
operačním střediskem 
vyslána do Poznaňské ulice, 
kde měla stát červená Škoda 
Octavia v rozporu s doprav-
ním značením, přičemž se 
uvnitř vozidla měly nacházet 
dvě podnapilé osoby. 
Po dojezdu hlídky se 
předmětné vozidlo rozjelo 
směrem ke křižovatce 
Lodžská, Mazurská. Auto 
bylo předepsaným způsobem 
zastaveno a řidič byl požádán 
o předložení dokladů 
a vyzván k dechové zkoušce 
na zjištění obsahu alkoholu 
v krvi, což odmítl. K případu 
byla povolána Policie ČR, 
která ve věci provedla další 
zákonné úkony.

Bezpečnost

novinka PRo děti

Komiks zlepší 
výuku v oblasti 
bezpečnosti

 nměstská část Praha 8 
vytvořila nový vzdělávací 
komiks „komisař simon 
zasahuje“, který je určený 
žákům druhého stupně 
základních škol. ti jsou 
v něm informováni o bezpeč-
nostních rizicích a hrozbách, 
které se vyskytují v současné 
společnosti. 
Učitelé budou moci komiks 
využít při výuce, jelikož bude 
během druhého školního 
pololetí bezplatně distribuován 
do základních škol na Praze 8. 
„Skutečnost je taková, že 
v současné době nemají učitelé 
žádné aktuální materiály 
k bezpečnostní problematice, 

které by se daly využít při 
vyučování. Iniciovali jsme proto 
vytvoření komiksu, který 
mládeži atraktivní a přitažlivou 
formou přinese informace o této 
závažné a důležité oblasti našeho 
života,“ uvedl předseda komise 
pro bezpečnost MČ Prahy 8 
Zdeněk Nagovský. Ten spolu 
s policistou Janem Holubem celý 
komiks napsal. Autorem ilustrací 
je Roman Kliský.    

Příběhy vyprávěné v komiksu 
jsou volně inspirovány skutečný-
mi událostmi. Jejich významná 
část je zasazena do reálií naší 
městské části. Například příběh 
„Kolo“ se odehrává v bikrosovém 
areálu TJ Slovan Bohnice. 
Na konci každé kapitoly najdou 

čtenáři otázky, které by měly 
vést k zamyšlení se nad 
příběhem. „Chceme využít 
vysoké popularity komiksů mezi 
mladými lidmi k tomu, abychom 
je varovali před hrozbami, které 
na ně v současném světě číhají. 
Pokud je komiks dokáže 
zaujmout a nebude pro ně 
představovat jen nezajímavou 
a nudnou učební pomůcku, pak 
jsme připraveni vydat jeho 
pokračování,“ říká starosta 
Prahy 8 Roman Petrus.     

Komiks „Komisař Simon 
zasahuje“ nebude distribuován 
pouze do základních škol, ale 
až do konce května je i vystaven 
ve výstavním prostoru v přízemí 
Obchodního centra Krakov 
(Lodžská 850/6). Vstup na 
výstavu je bezplatný. V jejím 
rámci proběhne soutěž o ceny, 
ve které budou moci studenti 
nakreslit vlastní komiksový 
příběh na téma prevence 
kriminality mládeže. Podrobnos-
ti o této soutěži budou zveřejně-
ny na internetových stránkách 
naší městské části. (pep)       

komisař simon příběh 2. ”kolo”
tréninkové hřiště bmx klubu slovanu bohnice...

doma, večer...

kluci
hezky
jezdí.

ty bys taky
hezky jezdil, kdybys

neměl plečku
po mámě.

cha! cha!
super fór.

plečka po mámě!
tos mu to nandal,

ježoune.

he!
he!

blbečkové!

hi!
hi!

maminčino
kolo!

he! he! no,
petře!

tati?!

mami, tati.
nekoupili byste

mi nové bmx kolo?
potřebuji ho
na závody.

jasně jsme se
dohodli, že dokud

si nezlepšíš známky
ve škole, nic nebude!

ehm!
maminka

má
pravdu.

tak
dík!

nejsme
moc přísní?

ne! musíme
být zásadoví!

ve škole o několik dní později...

hele,
mazánku.

prej sháníš
kolo?

vodpal,
ježoune.

to jsou
fóry.

no,
já fakt
nevím...

nedělej blbku. za dva tisíce
mám pro tebe super

značkový kolo.

dobře, přidám ti ještě
závodní přilbu a rukavice.

mám to od bratránka.

START

Praha 8
podporuje

sport
Městská část

Praha 8

Městská část
Praha 8

ha!
ha!

© roman kliský

tréninky
jsou úterý
až tvrtek
od 17.00
č

Slovan Bohnice BMX

stRáŽníci PRoŠli Školením

jak jednat s lidmi 
pod vlivem drog 

 nv nově zrekonstruované klubovně obvodního ústavu 
sociálně-zdravotnických služeb absolvovali 14. března 2017 
strážníci městské policie z obvodního ředitelství Prahy 8 
kurz, jak komunikovat s lidmi pod vlivem drog.  

Kurz byl financován z prostřed-
ků městské části Prahy 8 a vedl 
ho lektor obecně prospěšné 
společnosti Progressive, která se 
dlouhodobě snaží uživatele drog 
začlenit zpátky do společnosti. 
Cílem školení bylo upozornit 
strážníky na možná nebezpečí 

a úskalí při komunikaci 
s člověkem pod vlivem návyko-
vých látek. Určeno bylo 
strážníkům městské policie, 
kteří sice s uživateli drog 
primárně nepracují, avšak 
v rámci výkonu své profese 
s nimi mohou přijít do kontaktu. 

Účastníci kurzu se také dozvědě-
li, které drogy jsou v současné 
době nejrozšířenější a jaké mají 
negativní dopady. Rovněž byli 
seznámeni s tím, jak se pomáhá 
drogově závislým se zbavit jejich 
závislosti.

„Naše městská část dlouhodo-
bě úspěšně spolupracuje 
s městskou policií a snažíme 
se pomáhat strážníkům v jejich 
náročné a mimořádně zodpověd-
né práci. Proto jsme se rádi 
podíleli na kurzu, kde byli 
příslušníci městské policie 
seznámeni s tím, jak minimalizo-
vat pro sebe i veřejnost bezpeč-
nostní rizika při jednání s lidmi 
pod vlivem drog,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus. (pep)

autoři koMiksu „Komisař Simon zasahuje“ Jan Holub, Zdeněk Nagovský 
(zprava), a kreslíř Roman Kliský (zcela vlevo) spolu se starostou Romanem 
Petrusem při zahájení výstavy v OC Krakov. Foto: Petr Pravda 
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Měníme Prahu 8

zaPojte se
Anketa
Máte možnost se do 26. květ-
na vyjádřit k největším 
podnětům pro zkvalitnění 
života v Praze 8, na kterých 
se občané shodli na Veřej-
ném fóru 10. dubna v Kultur-
ním domě Ládví. 

Zapojte se do hlasování 
o podnětech, které zajišťuje 
společnost Demokracie 2.1. 
Anketa je uveřejněna na 
www.praha8.cz. 

pocitová mapa
Označte místo na mapě 
MČ Praha 8 a odpovězte 
na otázky: Kde to mám rád 
x Kde se necítím bezpečně 
x Kde je zanedbané prostředí 
x Kde mi něco chybí. 

Pokud jste tuto formu 
využili na Veřejném fóru 
10. dubna, vaše místa 
a odpovědi jsou již v aplikaci 
zaznamenané. Do 26. května 
je pocitová mapa přístupná 
na adrese www.praha8.cz.

udržitelně 
o neudržitelné 
palmovce
Zajímáte se o své okolí a není 
vám lhostejná jeho budouc-
nost? Chcete se dozvědět 
více o cílech udržitelného 
rozvoje? Nebo diskutovat 
s architekty o alternativní 
proměně oblasti Palmovky?

Zveme vás na akci 
Udržitelně o Neudržitelné 
Palmovce, která se koná 
v pondělí 5. června 2017 
po celý den v okolí metra 
Palmovka v Praze 8. 

zaPojte se
diskusní 
setkání  
v dolní libni
Ve čtvrtek 11. května 2017 
od 18 hodin se v jídelně 
Základní školy Bohumila 
Hrabala v Libni koná 
diskusní setkání k návrhu 
dopravně bezpečnostních 
opatření v lokalitě Dolní 
Libně (území ulic Kotlaska, 
Pod Hájkem, Pod Kotlaskou, 
Ronkova, Na Hrázi, Ludmili-
na, U Synagogy a náměstí 
Dr. Holého). 

Setkání budou přítomni 
zástupci MČ Praha 8 
a zpracovatel studie. 

Zájemci budou mít 
možnost navrhnout změny 
či úpravy současného stavu 
a konstruktivně diskutovat 
o proměně dotčené lokality. 

Fairtradová
městská část

PRAHA 8

moje osmiČka – PaRticiPativní RozPoČet

vaše návrhy  
podpoříme deseti miliony 
Projekt Moje Osmička je zahájen. 
Do konce května můžete 
podávat své návrhy na zkvalitně-
ní veřejného prostoru v MČ 
Praha 8. Vaše návrhy určené 
k realizaci v rámci tzv. participa-
tivního rozpočtu musí mít 
investiční a lokální charakter, 
musí se týkat úprav veřejných 
prostranství a být veřejně 
prospěšné. Návrh se musí týkat 
pozemku ve vlastnictví hl. m. 
Prahy nebo svěřeného MČ. 
Nebudou podpořeny „měkké 
projekty“, tedy akce, aktivity, 
projektová dokumentace apod.

Návrh může podat každý 
občan s trvalým pobytem 
v MČ Praha 8 starší 15 let nebo 
právnická osoba se sídlem 
v Praze 8, a musí ho podpořit 
písemně na formuláři minimál-
ně 15 občanů městské části 

starších 15 let. Můžete podat 
více než jeden návrh pomocí 
formulářů umístěných na 
odkazu projektu: mojeosmicka.
zapojtese.eu/. Zároveň jsou 
formuláře k dispozici v papírové 
podobě v těchto institucích: 
informační kancelář ÚMČ 
Praha 8, U Meteoru 6 v Libni, 
Dům dětí a mládeže Karlínské 
Spektrum, Dům dětí a mládeže 
Spirála, Městská knihovna 
Kobylisy, Městská knihovna 
Krakov, kam je můžete vyplněné 
odevzdat. Naskenované je 
můžete také zaslat na e-mail: 
mojeosmicka@praha8.cz.

hArMOnOgrAM:
květen podávání návrhů 
občanů,
ČeRven–ČeRvenec vyhodno-
cení návrhů převážně po stránce 

technické, finanční, majetko-
právních vztahů, udržitelnosti 
navrhovaných projektů, a to 
v úzké spolupráci s navrhovateli,
sRPen příprava veřejného 
představení návrhů, které jsou 
po vyhodnocení zařazeny 
do hlasování,
září veřejné představení 
návrhů zařazených do hlasování 
v jednotlivých lokalitách 
MČ Praha 8,
září–říjen hlasování 
o návrzích,
listoPad vyhodnocení návrhů 
a zařazení do rozpočtu 2018.

Detailní pravidla projektu 
Moje Osmička naleznete na 
adrese: mojeosmicka.zapojtese.
eu/. Těšíme se na vaše návrhy.

iVa hájkoVá 
koordinátorka ma21

FaiRtRadová městská Část

Férový týden pro vás
Týden pro fair trade se letos 
rozjíždí i v Praze 8, a to od 6. do 
15. května. Podporujeme 
zajímavé akce místních organi-
zací, firem a jednotlivců včetně 
Férové snídaně. 

Konkrétní příklady aktivit na 
podporu spravedlivého obchodu 
naleznete v přiloženém přehledu. 
Přijďte se inspirovat, nakoupit 
a posnídat...
Fairtradový týden v prodejně 
zdravé výživy biodomov  
(horní pasáž metra Ládví)
9. 5. – 15. 5. vždy od 13 do 17 hod.
Program: 9. 5. Fair Trade 
Centrum – káva, čokolády, čaje, 
10. 5. Green Decor – férové 
květiny, 11. 5. Fair Squared – 
kosmetika, 12. 5. Workshop – 
výroba čokolády, 15. 5. Bio Nebio 
– káva, čokoláda, oříškové pasty.

Zajímavosti o farmářích, 
o způsobu etického a šetrného 
pěstování plodin, o zásadách 
spravedlivého obchodu, ochut-
návky fairtradových  banánů, 
čokolády, kávy, představení 
kvalitní kosmetiky, ukázka 
výroby vlastní čokolády.

A navíc se můžete zúčastnit 
férové ankety o báječné ceny. 

trh Férový Karlín,  
lyčkovo náměstí v Karlíně
11. 5. 2017 od 13 do 18 hodin 
Nabídka ekologické zemědělské 
produkce, výrobků sociálních 
podniků a neziskových organiza-
cí, lokální ekonomiky a fair trade. 
Pestrý sortiment občerstvení.

Zveme obyvatele Karlína, ale 
i jiných částí Prahy, kteří hledají 
alternativy v nákupu a životním 
stylu. 
Férová snídaně  
aneb květnové piknikování
13. 5. 2017 od 10 hodin přímo 
na trávě Karlínského náměstí, 
v případě deště se akce přesouvá 
do karlínského Spektra DDM.

Sobotní dopoledne, Karlínské 
náměstí, deka, kamarádi, férové 
a lokální dobroty, piknik 
a aktivity pro děti. Líbí se vám 
tahle myšlenka? Přineste svoje 
dobroty a přijďte s námi 
posnídat, a zapojit se tak 
do celorepublikového happenin-
gu na podporu fairtradových 
a lokálních pěstitelů. 

jana maRtínkoVá
oddělení strategického rozvoje 
a ma21 
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Doprava

Rada

jak zbavit ulice 
autovraků?

 nnaši městskou část bohužel trápí poměrně častý výskyt 
autovraků. Pokud občané zjistí, že na komunikaci stojí 
vozidlo vypadající jako vrak, pak je pro ně nejjednodušší 
to ohlásit městské policii na telefonní linku 222 025 557.  

Strážnici po příjezdu na místo 
vozidlo zdokumentují a pošlou 
o něm oznámení s fotodokumen-
tací na Správu služeb hlavního 
města Prahy. Její technik vydá 
závazné stanovisko, zda vozidlo 
splňuje zákonnou definici vraku. 
Pokud ho za něj uzná, oznámí to 
odboru dopravy ÚMČ Prahy 8. 
Ten následně vydá rozhodnutí 
o povinnosti odstranit vrak 
z veřejné komunikace. Toto 
nařízení musí majitel vozidla 
do dvou měsíců splnit. Pokud 
tak neučiní, pak Správa služeb 
hl. m. Prahy vozidlo odtáhne.        

Je však potřeba upozornit, 
že zákonem je stanovená velmi 
přísná definice vraku, kterou 

zdaleka nesplňují všechna 
nepojízdná vozidla, která 
dlouhodobě stojí na jednom 
místě. Za vrak tak například 
nemůže být označeno vozidlo, 
kterému jen chybí registrační 
značka či je zrezivělé. Velmi 
zjednodušeně lze říci, že jsou 
za něj považována především 
vozidla, kterým chybí motor či 
část karosérie nebo podvozku. 

Odbor dopravy ÚMČ Prahy 8 
nicméně občanům doporučuje, 
aby se obrátili na městskou 
policii i v případě, že narazí na 
nepojízdné vozidlo, které delší 
dobu stojí na jednom místě, ale 
nesplňuje zákonnou definici 
vraku. Strážnici mu totiž můžou 

nasadit takzvanou botičku, 
pokud parkuje v rozporu se 
zákonem. Jestliže se jeho 
provozovatel do 30 dnů 
nepřihlásí k jejímu sundání, tak 
je vozidlo odtaženo. Případně 
strážníci mohou nechat vozidlo 
okamžitě odtáhnout. Tyto 
postupy lze uplatnit například 
v případě, že vozidlo parkuje bez 
platného parkovacího oprávnění 
v zónách placeného stání. 
„Jednou z výhod zón placeného 
stání je, že umožňují odtažení 
evidentně nepojízdných vozidel 
bez platného parkovacího 
oprávnění, která však nespadají 
do přísné definice vraku. 
Zbytečně už tak našim občanům 
nebudou zabírat parkovací 
místa, kterých je bohužel 
v některých lokalitách naší 
městské části dlouhodobě 
nedostatek,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus. (pep)

Zveme Vás každou sobotu a středu na 

Karlínské farmářské trhy.
Trhy budou probíhat u kostela v parku 

na Karlínském náměstí od 8.00 do odpoledních hodin.
Pro rodiče s dětmi je připraven každou sobotu  

doprovodný program a workshopy.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

VÝZVA

Hledá se vánoční strom
Přestože jsou letošní Vánoce ještě 
daleko, již nyní vyzýváme ty, kteří  
se chystají v době vegetačního 
klidu kácet strom, který by mohl být 
vhodný na vánoční strom Prahy 8,  
aby se s námi spojili.
Kontaktujte paní Terezu Valešovou: 
tereza.valesova@praha8.cz 
nebo na tel.: 222 805 136

na PěŠinách 

Změna termínu 
uzavírky 
Investor akce, společnost 
Pražská plynárenská 
Distribuce, a. s., oznámila 
změnu termínu provádění 
výkopových prací spočívají-
cích ve stavebních úpravách 
NTL plynovodu v ul. 
Na Pěšinách. Původně 
avizovaný termín 10. 4. – 6. 5. 
je nově posunut na 9. 5. – 7. 6. 

Stavební práce jsou 
rozděleny do 7 etap. 1.–3. eta- 
pa proběhne v termínu od 
9. 5. do 18. 5. Práce budou 
probíhat od křižovatky ul. 
Na Pěšinách x Pod Statky 
směrem ke křižovatce 
Na Pěšinách x U Třešňovky. 
Uzavřen bude vždy pouze 
jeden úsek komunikace 
(80 m, 93 m, 88 m), do kterého 
bude vjezd znemožněn, 
zachován zůstane pouze 
přístup pro pěší. 

4.–6. etapa proběhne 
od 16. 5. do 4. 6., kdy budou 
probíhat výkopové práce 
pouze v chodníku. Práce 
budou opět probíhat od 
křižovatky ul. Na Pěšinách 
x Pod Statky směrem ke 
křižovatce Na Pěšinách 
x U Třešňovky. Po dobu 
realizace těchto etap bude 
komunikace průjezdná 
i přístupná pro pěší. 

závěrečná 7. etapa 
proběhne od 5. 6. do 7. 6., 
kdy dojde z důvodu zhotove-
ní nového povrchu komuni-
kace k úplné uzavírce ul. Na 
Pěšinách, v úseku Pod Statky 
– U Třešňovky v délce 261 m.

 (kvap)

V úterý 11. dubna 2017 proběhl zkušební úklid okolí 
tramvajové zastávky Stejskalova od nepořádku a prachu. 
Obě strany ulice byly důkladně vyčištěny tlakovou vodou 
(ručně), následovalo strojní zametení vozovky a její 
závěrečné spláchnutí. Úklid provedla společnost Pražské 
služby, a. s. „V rámci boje za zlepšení ovzduší v Praze 8 
chceme vyzkoušet důkladné mytí okolí zastávek MHD, aby 
občané nemuseli dýchat prach, který se zvedá z projíždějí-
cích vozidel. Pokud budou výsledky dobré, chtěli bychom 
tento úklid zavést na všech zastávkách MHD v pravidel-
ných intervalech,“ řekl místostarosta Matěj Fichtner, který 
má v gesci životní prostředí.  (býv), Foto: VladimíR slabý

V HLAVNí ROLI TLAK, KARTáČE A VODA
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Servis

vok zajiŠťované mČ PRaha 8 vok zajiŠťované mhmP

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 Datum Čas

Hlivická 1. 5. 13,00–17,00

V Zámcích (u domu 51/64) 2. 5. 13,00–17,00

Pod Labuťkou x Prosecká 3. 5. 13,00–17,00

Janečkova 3. 5. 14,00–18,00

U Pošty x V Mezihoří 4. 5. 13,00–17,00

Kurkova 4. 5. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky 4. 5. 13,00–17,00

Drahorádova 5. 5. 14,00–18,00

Frýdlantská (u garáží) 5. 5. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká skála 6. 5. 09,00–13,00

Křivenická x Čimická 8. 5. 13,00–17,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 8. 5. 14,00–18,00

Ke Stírce x Na Stírce 8. 5. 14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická 9. 5. 14,00–18,00

Pekařova x Jestřebická 9. 5. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 9. 5. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 10. 5. 14,00–18,00

Stejskalova x U Rokytky 10. 5. 13,00–17,00

U Pekařky 11. 5. 13,00–17,00

V Zahradách x Na Sypkém 11. 5. 13,00–17,00

V Zámcích (u domu 51/64) 12. 5. 14,00–18,00

Braunerova x Konšelská 12. 5. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky 15. 5. 13,00–17,00

Valčíkova x Na Truhlářce 15. 5. 14,00–18,00

Drahorádova 16. 5. 14,00–18,00

Frýdlantská (u garáží) 16. 5. 13,00–17,00

Křivenická x Čimická 18. 5. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká skála 18. 5. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická 23. 5. 14,00–18,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 24. 5. 14,00–18,00

Pekařova x Jestřebická 29. 5. 13,00–17,00

V Zámcích (u domu 51/64) 30. 5. 14,00–18,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 30. 5. 15,00–19,00

Hlivická 31. 5.         13,00–17:00

U Pošty x V Mezihoří 31. 5.         13,00–17:00

Lokalita Datum Čas

Na Truhlářce (parkoviště) 2. 5. 13,00–17,00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 2. 5. 14,00–18,00

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

3. 5. 13,00–17,00

Na Pěšinách x Pod Statky 3. 5. 14,00–18,00

Burešova 4. 5. 13,00–17,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) 4. 5. 14,00–18,00

Dolákova x Hackerova x Kusého 5. 5. 13,00–17,00

Štěpničná x Bedřichovská 5. 5. 14,00–18,00

Petra Slezáka x Urxova 9. 5. 13,00–17,00

Písečná x Na Šutce 9. 5. 14,00–18,00

Kubíkova (u DD) 9. 5. 15,00–19,00

Třeboradická x Košťálkova 10. 5. 13,00–17,00

Na Žertvách x Vacínova 10. 5. 14,00–18,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 10. 5. 15,00–19,00

Kašparovo náměstí 11. 5. 13,00–17,00

Pernerova x Šaldova 11. 5. 14,00–18,00

Pakoměřická x Březiněveská 12. 5. 13,00–17,00

Pernerova x Sovova 12. 5. 14,00–18,00

Mazurská (u trafostanice) 15. 5. 13,00–17,00

K Mlýnu x Chorušická 15. 5. 14,00–18,00

Modřínová x Javorová 15. 5. 15,00–19,00

V Nových Bohnicích x K Farkám 16. 5. 13,00–17,00

Kandertova  x Lindnerova 16. 5. 14,00–18,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 16. 5. 15,00–19,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 17. 5. 13,00–17,00

Libišská 17. 5. 14,00–18,00

Pod Labuťkou x Prosecká 17. 5. 15,00–19,00

Na Přesypu x Pod Přesypem 18. 5. 13,00–17,00

Fořtova x Do Údolí 18. 5. 14,00–18,00

Hnězdenská x Olštýnská 19. 5. 13,00–17,00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 19. 5. 14,00–18,00

Podhajská pole  (parkoviště) 22. 5. 13,00–17,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 22. 5. 14,00–18,00

Roudnická (za Bešťákovou) 22. 5. 15,00–19,00

Gdaňská x Toruňská 23. 5. 13,00–17,00

Řešovská x Zelenohorská 23. 5. 14,00–18,00

Služská x Přemyšlenská 23. 5. 15,00–19,00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 24. 5. 13,00–17,00

Na Vartě 24. 5. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou 25. 5. 13,00–17,00

Pobřežní x U Nádražní lávky 25. 5. 14,00–18,00

Jirsíkova x Malého 26. 5. 13,00–17,00

Nekvasilova X K Olympiku 26. 5. 14,00–18,00

Mlazická 29. 5. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova 29. 5. 14,00–18,00

Petra Bezruče x U Pískovny 30. 5. 13,00–17,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 30. 5. 14,00–18,00

Tanvaldská (proti domu č. 1) 31. 5. 13,00–17,00

Pobřežní x Thámova 31. 5. 14,00–18,00

Bio vok zajiŠťované mČ PRaha 8

Bio vok zajiŠťované mhmP

Lokalita Území Datum Čas

Javorová x Březová Kobylisy 2. 5. 13,00–17,00

Do Údolí x Libeňská Čimice 4. 5. 13,00–17,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 9. 5. 13,00–17,00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 11. 5. 13,00–17,00

Havlínova x Klíčanská Kobylisy 11. 5. 13,00–17,00

K Haltýři x Velká skála Troja 16. 5. 13,00–17,00

Kandertova - západní konec Libeň 18. 5. 13,00–17,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 13. 5. 13,00–17,00

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

Kobylisy 25. 5. 13,00–17,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 30. 5. 13,00–17,00

Lokalita Datum Čas

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 6. 5. 9,00–12,00

Kandertova – západní konec 6. 5. 13,00–16,00

Na Přesypu x Vzestupná 13. 5. 9,00–12,00

Sopotská x Bydhošťská 27. 5. 9,00–12,00

Klecanská x Na Ládví 20. 5. 9,00–12,00

Jestřebická x Pekařova 20. 5. 9,00–12,00

V Nových Bohnicích 27. 5. 9,00–12,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 27. 5. 13,00–16,00
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Životní prostředí

PRosBa

vážení 
spoluobčané, 
chtěli bychom vás informovat, že v někte-
rých částech Prahy 8, hlavně v sídlištní 
zástavbě, byla provedena údržba zeleně 
spojená s prořezáváním stromů a keřů 
zasahujících do pěších cest. Městská část 
Praha 8 si je vědoma, že stav veřejné zeleně 
není často uspokojivý, protože dlouhá léta 
se tato údržba neprováděla. Na mnoha 
místech tak původně nízká vegetace 
přerostla v obrovské keře, které se již 
neudrží vlastní vahou a kácí se do stran 
nebo různě rostou do sebe. Městská část 
Praha 8 je si tohoto problému vědoma 
a postupně se snaží o navracení zeleně 
do udržované formy. 

Chceme tímto poprosit také občany, 
aby se snažili zkrátit své přerostlé keře či 
stromy zasahující do prostoru chodníků. 
Tento problém se týká i mnoha institucí 
a městských firem, na které také apelujeme, 
aby jejich zeleň výrazně nezasahovala do 
užívaného veřejného prostoru, kde překáží. 
V případě dotazů prosím neváhejte konta-
kovat OŽP.  (red)

dotazník
jak mají vypadat 
prosecké skály?
Až do 8. května se můžete zapojit do 
dotazníkového šetření jak zlepšit 
přírodní lokalitu Prosecké skály. 

Přírodní lokalita Prosecké skály 
představuje významné území pražské 
zeleně, jehož stav je potřeba zlepšit. 
Výsledky dotazníku studentky 
pražského ČVUT Romany Kubínové, 
který je součástí její bakalářské práce, 
poslouží i jako podklady pro rozhodo-
vání městské části. „Naším cílem je 
zkvalitnění životního prostředí 
i zkvalitnění místní vybavenosti pro 
občany,“ říká starosta Roman Petrus. 
A Vít Céza, předseda komise pro 
životní prostředí, dodává:  „Zapojení 
zástupkyně vysokoškolských 
studentů nám jako u řady dalších 
projektů pomůže s přípravou 
budoucích citlivých úprav celého 
území, které budeme jako městská 
část činit.“  (vic)

odkaz na dotazník najdete  
na www.praha8.cz v sekci  
Životní prostředí – aktuality 
ze životního prostředí.
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pod záštitou radního HMP
Ing. Radka Lacka
a zástupce starosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila

Vás srdečně zve na

DEN ZDRAVÍ
MELANOM
konaný dne 15. 05. 2017
10.00 – 17.00 hod.

Obchodní centrum Krakov
Lodžská 850/6, Praha 8, stany v 1. patře OC

  Bezplatné vyšetření pigmentových znamének  
ve spolupráci s Prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA 
a týmu specialistů z Dermatovenerologické kliniky  
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

  Odborné vyšetření dermatoskopem

  Výsledek vyšetření ihned

  Edukace, poradenství

příZeMí dpS 
KřIŽíKOvA 50, KArlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 13:00–16:00 hod.

  2. 5. od 15:00 hod.  
 HRAJEME BINGO.

  4. 5. od 13:00 hod.  
 KLUBOVá VyCHáZKA 
do Průhonic.

  9. 5. od 15:00 hod. 
 VýTVARNá DíLNIČKA 
Mgr. Neckářové.

  11. 5. od 13:30 hod.  
 TRéNINK PAMěTI 
s PhDr. M. Holou 

  16. 5. od 15:00 hod.  
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma 
Vzpomínka na K. Vacka

  18. 5. od hod.  
 PůLDENNí VýLET pro seniory 
do Včelího světa Hulice   

  23. 5. od 15:00 hod.  
 VýTVARNá DíLNIČKA 
Mgr. Neckářové 

  25. 5. od 14:00 hod.  
 NORSKO, ZEMě NEJEN FJORDů, 
I. část –  přednáška Ing. J. Burdycha 
z cyklu Skandinávie slovem 
i obrazem

  30. 5. od 15:00 hod.  
 HRAJEME SPOLEČENSKé HRy.

  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 Adam Novák.

OÚSS tAuSSIgOvA 1172/1, 
1. pAtrO, Č. 21, KObylISy
Pondělí a středa od 13:00 hod. 
Přijďte v tyto dny, kdykoliv 
se vám to časově hodí.

  st 3. 5. od 13:00 hod. 
 ABy ZáDA NEBOLELA (cvičíme), 
po cvičení hrajeme BINGO. 

  st 10. 5. od 13:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Václava Vomáčky na téma  
Vzpomínka na J. Stelibského

  po 15. 5. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH – 
cvičíme s Irenkou. Po cvičení 
promítáme film dle výběru. 

  st 17. 5. od 13:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI. 

  st 22. 5. od 13:00 hod. 
 DRAMATICKO-RECITAČNí 
A PěVECKý KROUŽEK. 

  24.5. st od 13:00 hod. 
 I My JEDNOU BUDEME STAří 
mezigenerační setkání. Navštíví 
nás děti z mateřské školy v rámci 
projektu Mezi-námi.

  29.5. po od 13:00 hod. 
 SENIORFITNES cvičíme 
s Ing. Jurčovou. Po cvičení  
hrajeme BINGO. 

  31.5. st od 13:00 hod. 
 LáSKA ZA LáSKU – 

JIří ANDERLE. Vyprávění 
o výtvarníkově dětství, které 
upoutá každého posluchače.

  prO všechny, KdO MAjí Zá-
jeM SeZnáMIt Se S pOČítAČeM, 
naučit se vyhledávat na internetu, 
komunikovat pomocí e-mailu, přijď-
te, poradíme a pomůžeme vám i při 
„prvních krůčcích“. K počítači a in-
ternetu je volný přístup po celou 
provozní dobu klubu. Informace na 
e-mailu: klubtaussigova@seznam.cz, 
tel.: 732 710 65. 

dpS burešOvA 1151/12, 
KObylISy
Provozní doba klubu:  
pondělí–středa 13:00–16:00 hod.

  3. 5. od 14:30 hod. 
 FILMOVé ODPOLEDNE  
(film Nedotknutelní)

  10. 5. od 14:30 hod. 
 CESTOVATELSKé ODPOLEDNE 
(Los Angeles není jen Hollywood)

  15. 5. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

  17. 5. od 14:30 hod. 
 K TANCI A POSLECHU  
hraje Koty band

  22. 5. od 14:30 hod. 
 MOZKOCVIČNA – trénink paměti

  24. 5. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma  
Vzpomínka na J. Stelibského

  29. 5. od 14:30 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

  každé úterý od 14:00 hod.  
 TANEČNí TERAPIE s p. Šamšovou.

dpS bulOvKA 1462/10, 
lIbeň
Provozní doba klubu:  
pondělí a čtvrtek  
13:00–16:00 hod.

  4. 5. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH 
(Seniorfitnes, z. s.).

  11. 5. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Václava Vomáčky na téma  
Vzpomínka na J. Stelibského

  15. 5. od 14:00 hod. 
 NORSKO, ZEMě NEJEN FJORDů 
– přednáška ing. J. Burdycha  
z cyklu Skandinavie slovem 
i obrazem 

  18. 5. od 14:30 hod. 
 K TANCI A POSLECHU 
hraje Koty band

  22. 5. od 15:00 hod. 
 SETKáNí MEZI-NáMI  
mezigenerační setkání s dětmi 
z mateřské školy. 

  25. 5. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH 
(Seniorfitnes, z. s.).

  29. 5. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI s p. Šoutovou.

PRogRamy kluBů senioRů
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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 

chaRita 

honzík už má díky 
sběru víček nový vozík

 nhendikepovaný honzík i díky sběru 
plastových víček, do kterého se zapojili 
občané, zŠ a mŠ Prahy 8, má od 23. 3. 
nový invalidní vozík. v areálu jedličkova 
ústavu mu ho slavnostně předala radní 
anna kroutil (ano). 

Vozík stál 57 936 Kč a byl vyroben na 
zakázku firmou Otto Bock ČR, s. r. o., ze 
Zruče nad Sázavou. Na vozík Honzíkovi 
přispěli i zastupitelé za Hnutí ANO a občané, 
jesle Ješkohlíd z Prahy 4, společnost UPC 
z Prahy 4, pacienti Nemocnice Na Bulovce, 
Obvodní ředitelství policie Praha III, 
společnost Billa – Freyova z Prahy 9 a Billa 
Křepejského z Prahy 11.

„Jsme velice rádi, že Honzík i díky význam-
né pomoci veřejnosti může nyní užívat nový 
vozík ke každodenní činnosti. A protože se 
sbírka osvědčila, bude sběr víček i nadále 
pokračovat,“ řekla radní Anna Kroutil. 
Finanční výtěžek ze sběru PET víček (víčka 
z aviváže, zubních past, kávy, minerálních 
vod, zkrátka všech uzávěrů) nyní pomůže 
k nákupu polohovací postele a matrace áje 
Rybákové, která se kvůli mozkové obrně 
s vážnou poruchou hybnosti končetin 
nedokáže bez pomoci maminky posadit 
v posteli. Všem sběračům děkujeme!  (vrs)

PROGRAM NA květen
  16. 5. úterý od 13,00 hod.  
 CVIČENí PAMěTI. V Gerocentru. 
Vede Iva Hubená.

  17. 5. středa od 10,00 hod. 
 DIVADLO POD PALMOVKOU – 
PANí BOVARyOVá. Vstupné 105 Kč. 
Vstupenky každou středu mezi 
12. a 13. hod. u Ivy Hubené

  23. 5. úterý od 13,00 hod. 
 VyCHáZKA – MAGICKé BOHNICE. 
vede pí. J. řezníčková. Sraz na stanici 
Kobylisy – u katastrálního úřadu, 
autobus č. 177.

  23. 5. úterý 13,00–16,00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – SMALTOVáNí. 
V Gerocentru. Vede A. Boušová. 
Vstupné 20 Kč.

  30. 5. úterý od 13,00 hod. 
 BABINEC – SPOLEČENSKé HRy. 
V Gerocentru. Vede Věra Dvořáková.

 pondělky 15., 22. a 29. 5. od 13,30 hod. 
 PLAVáNí. Sraz před plaveckým 
stadionem Na Šutce. Vede V. Dvořáková. 
Vstupné pro seniory 96 Kč.  

 Úterky 2., 9., 16. a 23. 5. od 
13,00 do 14,00 hod.  BOWLING 
v nově upraveném sále v Chabrech. 
Vede V. Dvořáková, tel. 723 190 973.

 Středy 3., 10., 17., 24. a 31. 5. 
od 13,00 hod.  NORDIC WALKING – 
VyCHáZKA S HOLEMI. Sraz v Geronto-
centru. Hole vlastní. Vede Iva Hubená.

 Čtvrtky 4., 18. a 25. 5. od 13,00 hod. 
CVIČENí VE VENKOVNíM FITCENTRU 
Sraz v Gerocentru. Vede M. Hubáčková.

  6. 6. úterý 13,00–16,00 hod.  
 VýTVARNá DíLNA – SMALTOVáNí. 
V Gerocentru. Vede A. Boušová.  
Vstupné 20 Kč.

kříŽovkářská liga Potřetí

Senioři opět luští
Senioři z naší městské části mají opět 
možnost se zapojit do oblíbené Křížovkářské 
ligy. Ta nabízí účastníkům po dobu deseti 
týdnů každý týden novou křížovku a i mno-
ho cen. Soutěž je určená pro zájemce starší 
60 let.  

Jarní část Křížovkářské ligy začala 
6. dubna 2017 a potrvá do 8. června 2017. 
Pro účast v ní se stačí zdarma zaregistrovat 
a pak si každý čtvrtek přijít na určené místo 
pro novou křížovku. „Křížovkářská liga si 
získala velkou oblibu u naších starších 
spoluobčanů. V minulém roce luštilo přes 
300 účastníků,“ pochvaluje si starosta 
Prahy 8 Roman Petrus, který je iniciátorem 
a patronem soutěže. „Záměrem je nabídnout 
seniorům pravidelnou pohodovou činnost, 
která zároveň pomáhá trénovat jejich paměť. 
Cenné je, že díky soutěži s námi luští 
křížovky i několik desítek lidí upoutaných 
na lůžko. Na čtvrtek, kdy dostanou křížovku, 
se vždy velmi těší. Je to pro ně důležitý 
podnět a signál, že na ně nezapomínáme,“ 
dodává Roman Petrus. 

Křížovkářská liga chce seniory především 
pobavit a nabídnout jim pravidelnou 

a dlouhodobou volnočasovou aktivitu. Také 
proto nejsou křížovky složité. Další výhodou 
je, že se lidé mohou zaregistrovat i zpětně. 
To znamená, že když se zájemce zaregistruje 
třeba až v květnu, dostane všechny v soutěži 
vydávané křížovky. Šanci na výhru mají 
všichni, kteří odevzdají ve stanoveném 
termínu formulář se všemi tajenkami. 
Po skočení soutěže proběhne kontrola 
tajenek a ve druhé polovině června vyloso-
vání výherců.

Do pravidelného luštění se zapojují 
tradičně klienti DPS Bulovka, DPS Křižíko-
va a DPS Burešova. Dalšími účastníky 
soutěže jsou obyvatelé Domova pro seniory 
Nová slunečnice, Domova pro seniory 
Kobylisy a Domova pro seniory Ďáblice. 
Nově se připojily Centrum RoSa, Gerontolo-
gické centrum a Senior akademie Střední 
odborné školy sociální. Soutěže se mohou 
účastnit i senioři, kteří nevyužívají služeb 
žádného z výše jmenovaných zařízení. 
Mohou se zaregistrovat v recepci Domova 
pro seniory Kobylisy v Mirovické ulici 
a v Centru RoSa vždy ve čtvrtek od 9 do 
14 hodin. (pep)  

Pražská OSMA v květnu 
Výlet, přednášky, vycházky 

podrobnosti na 
www.prazskaosma.cz  

honZíkovi předala nový vozík radní Anna Kroutil.
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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, Kobylisy 
(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) – 15. a 29. 5. 

   11:00–11:50  Fj pro mírně a 
středně pokr. (vede JUDr. M. Pudil)

   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 – 15. a 29. 5. 

Úterý
   8:00–14:00  sociální poradenství
   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 P. Branda)

   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) 

   11:15–12:00, 13:00–14:30  Přístup 
na internet 

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

   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 pro vedení hodiny 
tréninku paměti. 

SpecIální: 
   v květnu a červnu vás zveme na 
výstavu obrazů a koláží jindřicha 
doubka nazvanou duchovní cesty. 
Autor výstavu osobně zahájí 2. 5. 
ve 13:00 hod. a představí další část 
své tvroby.

   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.

   2. 5. od 13:00  vernisáž výstavy 
jindřicha doubka duchovní cesty 
– koláže a obrazy

   4. 5. od 13:00  Přednáška:  
cesta mantaa z cyklu R. Svobodové

   9. 5. od 10:00  kroužek šikovných 
rukou – háčkujeme síťovky 
– pod vedením Mgr. M. Neckářové. 
Přineste si s sebou háček.

   9. 5. od 13:00  hrátky z papíru 
– výtvarná dílna D. Zemanové

   11. 5. od 13:30  alžběta „rudá 
vévodkyně“ – přednáška 
PhDr. A. Karkulové o jediné dceři 
korunního prince Rudolfa.

   15. 5. od 14:00  hudební odpoledne 
s m. Beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

   16. 5. od 9:30  Přednáška 
o paliativní medicíně a představení 
společenské hry řekni mi 
– přednáší Karolína Horáková. 

   16. 5. od 13:30  Přednáška: Život 
na dvoře císaře Františka josefa i. 
– přednáší Helena Kohoutová. 

   18. 5. od 10:05  výlet do 
Průhonického parku – sraz v 10:05 
na stanici busu 363 Opatov 
(metro C). Vstupné 50 Kč. Vede 
Ing. Pavlína římalová Aksamítová.

   18. 5. od 13:30  setkání 
s alternativní medicínou –  
o životě a smrti v nás a okolo nás 
– pokračování cyklu Ing.  
Aleny Enderlové (Čupové)

   23. 5. od 9:00  Paličkování 
s d. zemanovou 

   25. 5. od 14:00  Beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. B. Tranovou

   26. 5. od 9:00  Patchworková dílna 
– s Mgr. S. Kyselovou

   29. 5. od 14:00  hudební odpoledne 
sm. Beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

   30. 5. od 13:00  korálkové tvoření 
s v. urbanovou.  
Je nutné se přihlásit předem.

   30. 5. od 15:00  vycházka: 
z vyhlídky u Bohnic na vyhlídku 
nad sedlecem – sraz v 15:00 
na konečné busu 144 ,177 a 202 
Poliklinika Mazurská. Délka trasy 
přibližně 5 km. Vede Mgr. K. Pinkas.

   31. 5. od 13:30  Procházka po Praze 
s průvodkyní h. Barešovou  
– přihlášení předem nutné

centRum  
aktivizaČních 
PRogRamů

caP Burešova

PRogRam

květen 

2017

placená inzerce
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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)

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

   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) 

   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) 

   13:00–14:30  Přístup na internet 
– liché týdny: 9. a 23. 5. 

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

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

   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: 9. a 23. 5.

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: 10. a 24. 5.

   9:00–9:50  Školička Pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé týdny: 3. a 17. 5. 

   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: 10. a 24. 5.

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

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

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

   11:45–12:45  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: 10. a 24. 5. 

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:  
12. a 26. 5. – nutné se přihlásit

   9:00–9:50  Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová)  
– sudé týdny: 5. a 19. 5. 

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

   10:00–10:50  Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 5. a 19. 5. 

   10:00–12:00  mobilní telefony –  
základní informace a dotazy  
(vede J. Kopecký) – liché týdny: 
12. a 26. 5. 

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

   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 tel. 
č.: 283 024 118.

   dále je nutné se vždy přihlásit 
na všechny dílničky a přednášky. 
Děkujeme za pochopení.

SpecIální: 
   3. 5. od 13:30  klubové setkání  
(vede O. Soustružníková)

   4. 5. od 10:00  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná) 

   5. 5. od 10:00  Relaxace 
a antistresový program  
(přednáší  N. Ivancivová)

   9. 5. od 11:00  Paličkování – koná 
se opět na Mazurské v CAPU  
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní      

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

   12. 5. od 10.00  výtvarná dílnička – 
malování – přijďte vyzkoušet různé 
techniky a potěšit duši  
(vede A. Gaislerová)

   17. 5. od 13:30  tvořivá dílna  
(vede O. Soustružníková)    

   18. 5. od 8:00  Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn

   18. 5. od 10:00  výtvarná dílnička 
(vede L. Němcová)   

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

   22. 5. od 13:30  Přednáška –  marie 
terezie (přednáší H. Kohoutová)  

   23. 5. od 10:00  korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede Ing. B. Rošická)

   29. 5. od 13:30  Přednáška – island  
(přednáší Z. Šulcová)

centRum  
aktivizaČních  
PRogRamů

caP mazurská

PRogRam

květen 

2017

GeROnTOlOGICKé CenTRuM 
Šimůnkova 1600, Kobylisy –  Praha 8

přijme do svého kolektivu

POMOCnOu Sílu DO KuChyně
 přes léto v době dovolených

nástup možný ihned.

Bližší informace 
 paní Kubištová na telefonu 

602 380 071
www. gerontocentrum.cz

STATEK VRANÝCH 
bohnické komunitní centrum

Spolek Bohnice žijí pořádá 
u příležitosti Starobohnického posvícení 

BENEFIČNÍ BAZAR
(skla, porcelánu, domácích potřeb, šperků, módních doplňků, hraček a her)

ve prospěch Bohnického komunitního centra
na STATKU VRANÝCH. Vaše příspěvky vítány!

Bohnice žijí z.s., Bohnická 1/36, Praha 8, bohnice.ziji@gmail.com
Více na www.bohniceziji.cz nebo na telefonech 608 157 835 a 776 299 503

hniceZiji-inz-bazar-92x63-nahled-3.indd   1 12.04.17   11:5
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Školství a mládež

DDM hl. m. Prahy,
Karlínské nám. 7/316, Praha 8

Sokolovská 121, Praha 8
Dou ování zdarmač

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Pondělní cvičení v klubu

Výtvarná innost

VELKÝ PIKNIK

č

od 10 - 1 ě

l ě .

ř

ř

ř ,

:00 1 :00, hlídání d tí

v k ubu zajišt no

st edy od 10:00-11:00

sraz v 10:00 p ed klubíkem

projdeme procházkou Karlín,

pohrajeme si na h išti

dopoledne je klub

odpolední provoz od 13:00-17:00

30.5.

UZAV ENŘ ,

KrabíkĎáblík Karlík Mapa
Mapa
Klub

Mapa
Klub

Výtvarné úterky

NOVINKA - MONTESSORI

SPORTOVNÍ BAZAR

rckrabík@seznam.cz
Tvo ení pro maminky

SPORTOVNÍ DEN

Výlet do ZOO

ř

9:30-10:30,výtvarni ení v klubu

tvrtek

první hodina 9:30-10:30

druhá hodina 11:00-12:00

seznámíme se se základy

Montessori

14:30-17:30, velký sál KD Krakov

registrace prodejc do 5.5.

na

17:00-18:30 korálkování

registrace do 7.5.

pro nejmenší na h išti

ul. Pozna ská od 10:00-11:30

tento den herna

sraz v 9:00 p ed KD Krakov

tento den herna

č

č

ů

ř

ň

ř

10.5.

11.5.

19.5.

UZAV ENA
22.5.

UZAV ENA

Ř

Ř

OSMIČKA pro rodinu

P : ,odrobné informace www.osmickaprorodinu.cz osmickaprorodinu

Taussigova 1, Praha 8

program dětských klubů

Po, Út - klub pro d ti 6 10 let

St, T - klub pro d ti 10 15 let

p i hezkém po así plánujeme

výlety do p írody, chystáme

výstavu, užijeme si naší zahradu

ě -

ě -

ř

ř

Č

č

Zveme vás do klubu:

Pro maminky
v DK ĎáblíkAkce

úterky od 13:00-15:00

10 setkání/500,- 5-7 let

úterky od 15:30-16:20

Poradna o kojení, p ikrmování

P edškolní p íprava

ř

ř ř
- ( )

NA OB AKCE NUTNÁ
REZERVACE

Ě

HLASTE se
ř ěna letní p ím stské tábory!

michaela.vaclavikova@
osmickaprorodinu.cz

info: tel. . 606 634 847č

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

POND LKY - Výtvarka
s Andrejkou

ÚTERKY - Tvo ení s Ivetou

ST EDY - Cvi ení rodi s d tmi

TVRTKY - Montessori dílna

PÁTKY herna
Návšt va ZOO

VE ERNÍ RELAX
Plavecký areál Šutka
tvo ení DECUPAGE

a ENKAUSTIKA

Ě

ř

Ř ů ě

-
ě

ř

č č

Č

Č

10:00-11:00

- papírová mozaika

- zví átko z ruli ky

- prstové barvy

10:00-11:00

od 10:00-cvi ení, ík nky,

od 15:30-tane ky a hýbánky

herna 13:00-17:00

v hern od 10:00 s Lenkou

od 4.5. i od 14:00-16:00

9:00-13:00

rezervace nutná, klub otev en

od 18:00 v hern

ast na akcích POTVR TE v klubu

nebo tel.: 281 863 104

15.5.
22.5.
29.5.

15.5.

17.5.
23.5.

ř

ř a

ě

ř

ě

Ú Ď

č

č

č

č

www.osmickaprorodinu.cz

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR
Budou Vaše děti část léta v Praze, ale nechcete, aby seděly doma?
Chcete je dostat od počítače do kreativního a tvůrčího prostředí?
Strávit letní čas venku? Náš je to pravé!letní tábor KRABÍK

(Pro děti od věku 3-6let) cena: 1600,- /bez stravy
(Pro děti od věku 3-6let) cena: 1600,- / bez stravy
(Pro děti od věku 4-8let) cena: 2100,- / s obědem

Příměstské tábory jsou skvělé pro děti, které se ještě bojí být
dlouho pryč od rodičů. Rodiče tak mohou v klidu chodit do práce

a přitom mít zajištěné hlídání a skvělý program svých dětí.

KAPACITA OMEZENA POUZE pro POČET 10 dětí. Zajistíme tak
maximální péči s ohledem na individulní rozvoj dítěte.

Děti si z tábora odnáší řadu cen, nevšedních
zážitků, spoustu nových kamarádů a hlavně radost
z krásně prožitých prázdnin.

24.7.-28.7.2017
31.7.-4.8.2017
21.8.-25.8.2017

te
rm

ín

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

pro děti od 3-8 let

SETKÁNÍ
PRAŽSKÉ OSMY

P ě 0 a od 0ond lky od 18: 0 19: 0
Cvi ení zam ené na

harmonii t la a mysli,

odbourání stresu a nap tí

nstruktorka Radka Neubertová

č ěř

ě

ě .

I

ZDRAVOTNÍ CVI ENÍ
PRO SENIORY

Č

KURZ RELAXAČNÍ
JÓGY

KURZ JEMNÉ
JÓGY

DISKUZNÍ PANEL
o vzdělávání pro rodiče

Pátky 9 - 0 45:00 1 :
cyklus přednášek

každé pond lí od 15:00 16:30ě –

Pondělky od 9:00-10:00
Čtvrtky od 10:00-11:00
Instruktorka: Kristýna Pražáková

SENIORSKÁ
AKADEMIE

Pátky 1 0od 1 : 0
Lekce jsou vedené v pomalejším

tempu, zam ené na techniku

provedení jógových pozic Cvi í

se mén náro né cviky

ěř

.

ě .

č

č

Rezervace na kurzy NUTNÁ!všechny

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Veškeré informace vám rádi poskytneme

katerina.halfarova osmickaprorodinu
tel.na :  606 035 260 nebo na mail:

@ .cz

OSMIČKA
pro rodinu

Lib ická ulice 333, imice, Praha 8č ČVíce na www.osmickaprorodinu.cz

Osmička pro rodinu pro vás připravila

KURZ CVI ENÍ
RODI S D TMI
- Hrátky s batolátky

Č
ČŮ Ě

Úterky od 10: 11: d ti 1 2 roky,
od 11: 5 12: 0 d ti od 1,5 3 roky

15- 00 ě -
1 0 ě -- Pravidelný studijní program

Témata pro celý rok 2017

Lektorský tým: Ing. Libor Prudký,
Ph.D., Mgr. Jan Dobeš, Ing. Tomáš
Hubálek, ú -

ř ě
č

č
astníci získají absolvo

váním p ednášek Osv d ení.

Cíl, smysl a koncepce předškolního
vzdělávání v různých školkách
9. května 17:30-19:30
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zŠ Bohumila hRaBala

Úspěšná premiéra 
na festivalu jarní 
petrklíč

 nnaše škola zŠ Bohumila hrabala se 23. března 2017 poprvé 
zúčastnila hudebního festivalu jarní petrklíč v kd krakov. 
a premiéra to byla nadmíru úspěšná! 

Festival, jehož se účastnily 
pražské i mimopražské školy, 
dává všem mladým muzikantům 
možnost vystoupit na soutěžní 
přehlídce, ať už navštěvují ZUŠ, 
jsou členy souborů a sborů při 
ZŠ, nebo se hudebně vzdělávají 
u soukromých učitelů, či hrají 
a zpívají sami pro sebe. 

Žáci soutěžili o zlaté, stříbrné 
a bronzové stuhy celkem v šesti 
kategoriích – dvou pěveckých, 
dvou instrumentálních a dvou 
sborových – souborových. 

Zpěváci v sólových vystoupe-
ních museli mít v repertoáru 
pouze lidové písně. Naši žáci 
získali bronzovou a stříbrnou 
stuhu v kategorii komorní 
soubory, v kategorii mladší 
instrumentalisté bronzovou 
stuhu a v kategorii sbory 
vybojovali žáci 2. stupně 
bronzovou stuhu.

O oceněních rozhodovala 
porota, ve které zasedli např. 
sólistka Národního divadla 
a držitelka Ceny Thálie 2008 

Dana Burešová, operní pěvkyně 
Pavla Zumrová nebo sólista 
Československého komorního 
orchestru Praha Jan Mráček. 
Dále byly předány i další ceny, 
mimo jiné i cena starosty MČ 
Praha 8 Romana Petruse pro 
sbor.

Pořadatelem Jarního petrklíče 
byla ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice, 

U Parkánu 17, MČ Praha 8, 
MČ Praha – Ďáblice, gymnázium 
a základní škola PORG, spolupo-
řadatelem byla Pedagogická 
fakulta UK Praha. Festival již 
pošesté aktivně podpořil senátor 
Jiří Oberfalzer.

jaRoslaVa noVákoVá, zástupky-
ně ředitelky ZŠ bohumila hrabala

Školství a mládež

zŠ ŽeRnosecká

noc s Andersenem  
podpořila dětské čtení
Základní škola Žernosecká 3 se poprvé 
zúčastnila 17. ročníku mezinárodní akce 
k podpoře dětského čtení. Noc s Anderse-
nem proběhla z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. 

Patronem pohádkového nocování letos 
byli hrdinové Čtyřlístku a jejich výtvarník 
Jaroslav Němeček. Nechyběl ani příchod 
ducha pana Andersena, zazpívali jsme si za 
doprovodu kytary andersenovskou hymnu 
a ochutnali karamely z pohádkového 
stromu Pohádkovníku. Společného večera 
a nocování se zúčastnilo téměř 200 dětí 
(včetně dvou dětí ze ZŠ Mazurská) z 1. až 

5. tříd a 18 dospělých. Pro děti byl nachystán 
pestrý tematický program na 17 stanoviš-
tích po celé škole. Veliké díky patří všem 
organizátorům celé pohádkové noci, starším 
žákům 8. a 9. tříd a přátelům školy, kteří 
připravili pro naše spáče nezapomenutelné 
zážitky. Děkujeme také za podporu paní 
ředitelky RNDr. Čerňanské a paní zástupky-
ně Mgr. Badiové, které se slavnostního 
zahájení a soutěžního večera zúčastnily.

kláRa ZuZákoVá,  
vedoucí školního klubu ZŠ žernosecká

Příměstský táBoR

výpravy s rychlými šípy
Stejně jako v loňském roce 
proběhnou na Praze 8 dva 
příměstské tábory 
s Rychlými šípy. 
Tábory se konají 
pod záštitou 
místostarosty 
Prahy 8 Matěje 
Fichtnera.

Vloni pořádalo 
Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara pro děti výpravy do 

okolí ze své základny ve škole 
v Čimicích.  Za různé 

soutěže získávaly 
děti foglarovské 
lístečky, zkusily 
Modrý život a lov 
bobříků. Každý den 
ráno po zahřívací 

šifře vyrazily někam 
ven – do Prokopáku, 

do Čimického a Drahaňského 
údolí, Ďáblického háje či 

do Šárky i na Petřín. Na kaž-
dém potoce stavěly mlýnky, 
prolézaly podzemní chodby, 
závodily na strágulích, odlévaly 
stopy zvířat, pouštěly lodičky, 
vařily na ohni i pekly trdelníky.

Letos, kdy uplyne 110 let od 
narození Jaroslava Foglara, se 
tábory budou konat od 14. do 
18. srpna a od 21. do 25. srpna 
vždy od 8 či 9 hodin do 
17 hodin. Scházet se děti 
budou v knihovně ZŠ, Libčic-
ká 10, Praha 8. Přihlášky 
a podrobnosti na www.spjf.cz/
tabor-RS-2017. (menh)

léto v kaRlíně
příměsťáky 
s angličtinou
Příměstské tábory s rodilým 
mluvčím, pořádané CHC Kar-
lín, proběhnou ve dvou 
termínech a jsou rozděleny 
podle věku na „Průzkumníky“ 
(6–9 let) a „Detektivy“ 
(9–12 let). Termín: 10.–14. 7. 
a 21.–25. 8. vždy od 9.00 
do 16.00 hodin. Bližší 
podrobnosti na www.ch.cz/
produkty-a-sluzby. (rýc)

stroM pohádkovník nabídl dětem úrodu 
karamelek.

Úspěšní Mladí muzikanti ze ZŠ Bohumila Hrabala.
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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. 5. / po / 19:30 / j. švehlová: 
ZrcAdlA. Autorské představení 
je vytvořené přímo pro prostor 
Divadla Karla Hackera. Co se děje 
za oponou, když je zatažená, posled-
ní týden před generálkou? Hrají 
J. Švehlová, M. Hájková, R. Hájek, 
J. Zachar, M. Šášinka. Vstupné 
200 Kč, studenti a senioři 120 Kč.
/ 8. 5. / po / 15:00 / KlenOty ČeS-
Ké hudby. DIVADELNí BONBO-
NIéRA pro seniory. Hudební koktejl 
z nejkrásnějších skladeb klasické 
hudby. V podání souboru Musica 
dolce vita, která je již desítku let 
stálicí české hudební scény, zazní 
známé skladby klasického reperto-
áru jako Vltava Bedřicha Smetany 
v dobové úpravě pro harfu či sklad-
by A. Dvořáka, F. Škroupa a dalších. 
Vstupné 70 Kč.
/ 11. 5. / čt / 19:30 / j. švehlová: 
ZrcAdlA

/ 12. 5. / pá / 19:30 / IMprOvArI-
Ace. Soutěžní večer plný zábavy 
v krátkých improvizacích na vaše 
témata a náměty. Pronájem otevře-
ný veřejnosti.

/ 15. 5. / po / 19:30 / velKé šuby 
duby. Miroslav Kovářík a Radek 
Bláha listují nezapomenutelnou 
Knížkou s červeným obalem Ale-
xandry Berkové. Vstupné 100 Kč.

/ 17. 5. / st / 19:30 / p. Fiala, 
j. dvořák: S pydlOu v Zádech. 
Legendární inscenace s Josefem 
Dvořákem v hlavní roli. Postavič-
ka prostého lidového chytráka, 
který se zaplétá v šachové partii 
mocných, poskytuje J. Dvořákovi 
prostor pro řadu brilantních klaun-
ských čísel. Dále hrají: M. Hrubešo-
vá, R. Trtík, K. Gult, D. Schlehrová. 
Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 
200 Kč.

/ 22. 5. / po / 19:30 / c. goldoni: 
SluhA dvOu pánŮ. Komedie 
plná záměn a nedorozumění, které 
roztáčí sluha Truffaldino, mazaný 
a přihlouplý zároveň. Hraje Diva-
dlo Bez debat. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

/ 24. 5. / st / 19:30 / hvěZdný 
veČer. lubOMír brAbec. 
Večer s nejúspěšnějším českým 
kytaristou a cestovatelem. Dotazy 
z publika vítány. Vstupné 150 Kč, 
studenti a senioři 70 Kč. 

předStAvení prO dětI
Vážení diváci, víkendová představení 
obnovíme v říjnu. Zájemcům 
o profesionální představení pro děti 
nabízíme volná místa na následují-
cích školních představeních, která 
je však nutno předem rezervovat 
telefonicky nebo e-mailem. 
Vstupné 70 Kč.

/ 10. 5. / st / 9:00, 10:30 / pOvěStI 
StAré A ČeSKé. Známé téma tro-
chu jinak. Nečekejte obrozenecký 
patos, ale spíše humor a nadhled. 
Hraje Studio Dell'arte České Budějo-
vice. Od 9 let.

/ 11. 5. / Čt / 9:00; 10:30 / pOvěStI 
StAré A ČeSKé
/ 17. 5. / St / 10:00 / děvČátKO 
MOMO. Napínavá a poetická po-
hádka na motivy knihy Děvčátko 
Momo a ukradený čas německého 
spisovatele M. Endeho. Kam se 

poděl čas, který nám stále chybí? 
Hraje Divadlo Cylindr. Od 8 let.

/ 24. 5. / St / 9:00; 10:30 / hOnZA 
A leSní SKříteK. Pohádka  
s písničkami o to, kterak Honza 
s lesním skřítkem zachránili les.  
Hraje Divadlo Cylindr. Od 4 let.

/ 31. 5. / St / 9:00; 10:30 / pOhád-
KA Z budíKu. Pohádka o dvou 
bratrech, Pospícháčkovi a Loudáč-
kovi, kteří se vydali na dobro-
družnou cestu za Časem, aby se 
ho zeptali, jak to s ním vlastně je. 
Komunikativní představení  
s písničkami a milým humorem.  
Hraje Pavel Šmíd. Od 3 let.

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

/ 2. 5. / út / 17:00 /  
KOZA NEBO PES,  
O CHYTRÉM ŠEVCI

/ 9. 5. a 16. 5. / út / 17:00 /  
HONZA, ČERT A KAŠPÁREK

/ 23. 5. a 30. 5. / út / 17:00 /  
KOCOUR V BOTÁCH

 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 / květen 2017

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.

KVĚTEN

Předplatné skupina B
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01
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1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

JAK SBALIT ŽENU 2.0

MOCNÁ AFRODÍTÉ
NORA

Vernisáž Eleny Nittnausové a Miloslavy Salanciové

DVA UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ POLSKY

FUK!

EDITH A MARLENE
DON JUAN
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

NORA

Předplatné skupina C

Premiéra, Cabaret Calembour,
host divadla

Zadáno

1. veřejná generálka

2. veřejná generálka

Premiéra

ÚT

ČT

ST

SO

PO

PÁ

ST

ČT

ST

ČT

PO

19.30

19.30

19.30

19.30

19.00

19.00

10.00

19.00

19.00

10.00

19.00

16

18

17

20

15

19

17

18

17

18

22

JAK SBALIT ŽENU 2.0

MICKEY MOUSE JE MRTVÝ

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

TRYPTYCHON

FUK!

PANÍ BOVARYOVÁ

PANÍ BOVARYOVÁ

KRÁLOVA ŘEČ

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PANÍ BOVARYOVÁ

LASKAVÉ BOHYNĚ

Indigo Company,
host divadla

Indigo Company,
host divadla

Předplatné skupina A

ÚT

ST

ČT

PÁ

ÚT

ST

PO

ST

ČT

ÚT

19.30

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

10.00

15.00

19.00

23
24

25
26

30
31

29

24
25

23
PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST
PANÍ BOVARYOVÁ

JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

PANÍ BOVARYOVÁ
NORA
KRÁLOVA ŘEČ
EDITH A MARLENE

FUK!
JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

MOCNÁ AFRODÍTÉ

IIDEAL

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

10. 5. – 28. 7. 2017
Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň
po a st: 800–1800 hod.
út a čt: 800–1530 hod.
pá: 800–1500 hod.
so, ne a svátky: zavřeno

V Á S  S R D E Č N Ě  Z V E  N A  V Ý S T A V U

Karlín, Královská 22
Milan 

Pavýza
 Lanpa

Pohledy v
en a dovn

itř

3. 5. - 23. 6. 2017

 tzv. „Bílý dům“ 
U Meteoru 6, Praha 8

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

vás zve 
na výstavu

VSTUP ZDA
RMA
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Kultura

HACKER PATřIL LOUTKářůMPAMěTNí DESKA HRABALOVI

Městská část Praha 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 

pořádá XXIII. ročník hudebního festivalu

Libeňské jaro mladých
nesoutěžní přehlídky žáků pražských základních  

uměleckých škol a konzervatoří

15. 5. po 17.00 obřadní síň ZUŠ P 8, Klapkova – slavnostní zahájení
19.00 obřadní síň  ZUŠ P 8, Klapkova

16. 5. út 17.00 kaple Konzervatoř Jaroslava Ježka, P 4
19.00 obřadní síň ZUŠ P 5, Na Popelce

17. 5. st 17.00 obřadní síň ZUŠ P 9, U Prosecké školy
19.00 obřadní síň ZUŠ P 9, Učňovská

18. 5. čt 19.00 obřadní síň ZUŠ P 1, Biskupská
22. 5. po 17.00 obřadní síň ZUŠ Marie Podvalové, P 9, Cukrovarská

19.00  obřadní síň ZUŠ P 1, U Půjčovny
23. 5. út 19.00 obřadní síň ZUŠ CH. Masarykové, P 6, Půlkruhová
24. 5. st 19.00 obřadní síň ZUŠ P 4, Lounských
25. 5. čt 17.00  obřadní síň ZUŠ P 10, Bajkalská

19.00 obřadní síň  ZUŠ P 5, Štefánikova
29. 5. po 17.00  obřadní síň ZUŠ Klementa Slavického, P 5, Zderazská

19.00 obřadní síň ZUŠ P 5, K Brance
30. 5. út 17.00  obřadní síň  ZUŠ P 6, Nad Alejí

19.00 obřadní síň HOST: Kühnův dětský sbor, přípravné oddělení DSD
Napsugár Children’s Choir (Nyíregyháza, Maďarsko)

5. 6. po 17.00  obřadní síň ZUŠ P 9, Ratibořická
19.00 obřadní síň SZUŠ P 6, Na Vrchu

6. 6. út 17.00  kaple ZUŠ P 8, Taussigova - závěrečný koncert
18.00 nádvoří
18.30 obřadní síň

Podrobnější informace:
tel.: 283 090 422, 606 613 390       www.praha8.cz

Program festivalu

vstup zdarma

Již 42. ročník festivalu pražských a středočeských amatérských 
loutkářů proběhl 24.–26. března v kobyliském Divadle Karla 
Hackera. Festival zahájili i ceny nejlepším předávali starosta 
MČ Praha 8 Roman Petrus, radní pro kulturu Jana Solomonová 
a principál „domácího“ Divadla Jiskra Jiří Krása. Téměř zaplněný 
sál uctil první den minutou ticha památku dlouholetého hybatele 
našeho loutkoherectví Petra Slunečka z Jiskry a Heleny Štáchové 
z Divadla Spejbla a Hurvínka. Hlavní cenu získala Ilegumova 
divadelní společnost (na snímku) za ztvárnění klasické ruské 
pohádky Zlatá rybka.  (vrs), Foto: VladimíR slabý

Nejpřekládanější český spisovatel 20. století Bohumil Hrabal 
má v  ulici Košťálkova 1105 v Kobylisích od 28. března 2017 
pamětní desku. Desku na domě, kde v 5. patře autor Ostře 
sledovaných vlaků, Skřivánků na niti, Pábitelů, Postřižin 
a dalších děl žil v letech 1973–1997, slavnostně odhalila radní 
pro kulturu Jana Solomonová za účasti obyvatel, z nichž mnozí 
pamatují Hrabalovy jako své sousedy. K odhalení pamětní desky 

došlo u příležitosti 103. výročí spisovatelova 
narození (28. března 1914).

text a Foto: VladimíR slabý
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Historie

 PŘIPOMÍNKA 75. VÝROČÍ VOJENSKÉ 
 OPERACE PROTI HEYDRICHOVI 

Anthropoid
pátek 26. května
21:00 / nádvoří Libeňského zámku
 PROMÍTÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO  
 FILMU ATENTÁT (1964)  
---------------------------------------------------------------------------

sobota 27. května
10:25–10:45 / zatáčka u tramvajové zastávky 
U kříže (Praha 8 – Libeň)
 REKONSTRUKCE ÚTOKU NA HEYDRICHA 
komentuje badatel Jiří Padevět
---------------------------------------------------------------------------

11:30–19:00 / prostor před tzv. Bílým domem 
(budovou úřadu MČ Praha 8 – U Meteoru 6) 
X tábor Československé samostatné obrněné brigády 

ve Velké Británii (dobová vojenská technika, 
komentované ukázky výcviku atd.)

X tábor československých stíhacích pilotů 
v RAF – letadlo Spitfire 

X ukázky ze života v Protektorátu Čechy a Morava 
X atrakce pro děti 
X skotská dudácká kapela The Rebel Pipers
X výstava „Akce Anthropoid – Někomu život 

někomu smrt“ v Libeňské sokolovně
---------------------------------------------------------------------------

18:00–19:00
 KONCERT KAPELY TAXMENI 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

 VSTUP NA AKCE 
 PRO VEŘEJNOST 
 ZDARMA 

PRaŽské tRamvaje za PRotektoRátu

Stínítka na světlech 
i dvojjazyčné nápisy

 nv okamžik atentátu 
na zastupujícího říšského 
protektora Reynharda 
heydricha, který uskutečnili 
27. května 1942 parašutisté 
jan kubiš a josef gabčík, 
jela kolem tramvaj. 

Ta si svou jízdu zopakuje ve 
stejný den i po 75 letech v rámci 
vzpomínkové rekonstrukce celé 
události. Jaká byla vlastně 
protektorátní tramvajová 
doprava v Praze?

Veřejnou dopravu provázela  
celá řada opatření. Byla to 
například důsledná dvojjazyč-
nost názvů stanic. Každá měla 
český a německý název. Zatímco 
u německého jména Kobilis bylo 
české Kobylisy rozpoznatelné, 
u jmen Veitsberg (Žižkov) či 
Rosenbühl (Spořilov) to už bylo 
horší. Tramvajové vlaky se 
musely přizpůsobit nařízením 

o zatemnění. Okna vozů byla 
zatřena modrou barvou, stejně 
byly upraveny i linkové svítilny. 
Čelní reflektory i osvětlení 
uvnitř vozu byly regulovány 
různými stínítky, aby osvětlova-
ly co nejmenší plochu. 

Dnes jen těžko představitelný-
mi byla diskriminační opatření 
vůči židům. Od 12. září 1940 
platila vyhláška policejního 
prezidenta, která nařizovala, že 
židé mohou cestovat v tramva-
jích jen v posledním přívěsném 
voze. Měl-li vlak jen jeden vlečný 
vůz se středním vstupem, byla 
židům vyhrazena jen zadní 
polovina vozu. Pokud do stanice 
přijel jen motorový vůz bez 
vlečného vozu, židé do něj 
nesměli nastoupit. Od 8. května 
1942 bylo opatření zpřísněno 
a židé dokonce museli vůz 
opustit, pokud se přistupující 
cestující nemohli do vozu vejít.

Oblast křižovatky Vychovatel-
na v květnu 1942 obsluhovaly 
dvě linky – č. 3 (Vozovna Kobylisy 
– Pankrác, Veselí) a 14 (Kobylisy, 
Čimická – Kačerov). Na „trojku“ 
bylo vypravováno v dopravní 
špičce 36 vlaků, z toho část 
třívozových, některé dvouvozové, 
v intervalu 3 až 3,5 minuty. 
Druhá zdejší linka, číslo 14, byla 
rovněž velmi frekventovaná, bylo 
na ni nasazováno až 41 třívozo-
vých vlaků ve špičkovém 
intervalu 2–4 minuty! Trojka 
tehdy jezdívala ulicí V Holešovič-

kách. Nedaleko odtud, ve stanici 
Bulovka, byla konečná linky č. 4.  
Přesným místem atentátu, 
lidově řečeno tzv. Heydrichovou 
zatáčkou, dnes už tramvaje 
nejezdí. Trať byla zrušena na 
počátku stavby silniční magist-
rály v roce 1975. Křižovatka se 
zásadně změnila v roce 1980 při 
stavbě mimoúrovňové křižovat-
ky, kdy byla do nové polohy 
přeložena dnešní Zenklova ulice. 

PaVel Fojtík, archiv dopravního 
podniku hlavního města Prahy

traMvaJ a vůZ Reinharda Heydricha v zatáčce pod Vychovatelnou 
dne 27. května 1942.
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Sport

SENIORŠTí TENISTé VáLELI NA ESU BěH METROPOLE V ČIMICKéM HáJI

 

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

pod záštitou místostarosty Prahy 8 Radomíra Nepila 
 

Přednášejí akademičtí pracovníci Soukromé vysoké školy ekonomických studií 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

5. května  10:30 
Téma: Vztahy mezi příbuznými  

z pohledu nového 
 Občanského zákoníku 

(právní rady pro seniory) 
doc.JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

19. května 10:30 
Téma: Finanční gramotnost  

pod lupou aneb  
Život sebevědomého spotřebitele 

Ing. Patrik Nacher 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

 Burešova (Binarova) 1661/2 | Spojení: Stanice Ládví | Metro trasa C/Tramvaj č.10, 17, 53/Autobus MHD 102, 177, 183

WWW.PRAHA8.CZ

3.5.  28.5.2017

Ve v�ední dny od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00
Soboty a nedìle od 9:00 do 12:00
WWW.KDLADVI.CZ WWW.MUZEUMSTRASIDEL.CZ

3.5. V 17:17 pohádková show kata Mydláøe

Třetí ročník Velikonočního turnaje pro seniory ve čtyřhře se 
konal 8. dubna v nafukovací hale Tenisového clubu ESO. Ve dvou 
kategoriích (ženy 50+ a muži 55+, a ženy 55+ a muži 60+) se 
turnaje zúčastnilo celkem 30 tenistek a tenistů. Vítězi ve starší 
kategorii se stala dvojice Cikhart a Bouška (na snímku), v mladší 
kategorii vyhrála dvojice Mariánek a Pfauser. Ceny nejlepším 
předali radní pro sport Jana Solomonová, šéf Tenisového klubu 
ESO Robin Baudyš a tenista Václav Strožík, nejlepší Sportovec 
Prahy 8 roku 2016 v mužské kategorii.  (vrs)
 Foto: VladimíR slabý

V neděli 26. března jsme spolupořádali v Čimickém háji již třetí 
ročník Běhu metropole. Závod odstartovala radní pro sport Jana 
Solomonová, která jako patronka závodu předávala i ceny 
nejlepším. Na šestikilometrovou trať v nádherném jarním 
počasí vyběhlo 57 běžkyň a běžců. V hlavních kategoriích 
zvítězila mezi ženami suverénně Anna Marie Hejná, která trať 
zdolala za 25 minut a 33 vteřin, a mezi muži pak s velkým 
náskokem triumfoval Jiří Křeček s časem 20:58 minut. Nejstar-
ším účastníkem byl pan Doleček narozený v roce 1943. (býv)
 Foto: VladimíR slabý
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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

Březen 2017
Dne 19. 3. 
oslavil pan 
ing. jiří 
hronek své 
85. naro-
zeniny. 
Do dalších 
let mu přeje-
me hodně zdraví a životního 
elánu. Rodina a přátelé 
z Invalidovny.

Dne 29. 3. oslavila paní  
marie krausová krásné 
jubileum 100 let. Za městskou 
část Praha 8 jí poblahopřála 
radní Jana Solomonová.

duben 2017
Dne 1. 4. oslavila paní 
Františka mikešová 
90. narozeniny. Přejeme 
všechno nejlepší, hodně  
štěstí a zdraví.

Dne 4. 4. oslavila paní květuše 
vladyková 91. narozeniny. 
Gratulujeme a přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti. 

Dne 30. 4. oslavila paní 
jarmila michalcová 75. naro-
zeniny. Hodně zdraví, štěstí 
a lásky přejí manžel Jaroslav, 
dcera Pavla, zeť Milan 
a vnoučata Jakub a Anna. 

květen 2017
Dne 16. 5. oslaví náš dědeček 
František havlík krásné 
80. narozeniny. Ze srdce 
přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti. Dcera Eva 
s Mirkem, vnoučata Andrea, 
Dan a Michal.

nově naRozené děti juBilea

 z   Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňu-
je 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, 601 306 107 nebo na e-mail: 
osmicka@praha8.cz.

 z   Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí do dvou měsíců 
věku v době uveřejnění. Dále se uveřejňuje jméno a příjmení u dětí 
do šesti měsíců věku také v době uveřejnění. Ostatní pouze pokud 
je volné místo.

srpen 2016
Weinzettlová Nella
Bláhová Veronika 

září 2016
Jindráková Amálie  

říjen 2016
Háse Jan

Prosinec 2016
� Lafek Adam 

Hynková Linda

leden 2017
� Drábová Karolína 

� Ivan Tomáš 

Holerová Karolína

únor 2017
� Kopecký Michal

Havlas Lukáš
Feřtr Karel
Oľha Josef
Legnerová Veronika

Březen 2017
Fůra Ondřej
Smetanová Kristýna
Krákorová Johana
Blaschke Eleonora
Prokopová Sára

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v letech 2016 a 2017 na

Vítání občánků Prahy 8 
12. a 13. června 2017
Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se  
Vítání občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška  
nutná k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz,  
sekce Akce městské části) nejpozději

do 14. května 2017 
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové  
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)

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

(areál PN Bohnice)
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu  
(diagonální)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Kdysi se mým projektům smáli a teď 
je kopírují.“    

výherci, kteří získali vstupenky  
do divadla pod Palmovkou:
Vladimír Komenda, Bohnice
Alena Poláková, Kobylisy
Marie Hauserová, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději do 8. května  2017 
na adresu: 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail:  
tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

Citát: „nikdy nezapomínejte, že...“ (dokončení  v tajence).

marie terezie (13. květen 1717 – 29. listopad 1780),  
celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie  
Kristýna, z rodu Habsburků, byla jedinou  
vládnoucí ženou na českém královském trůně.  
300. výročí narození.

vylosovaní výheRci
získají po dvou vstupenkách 

na
slavnosti  

maRie teRezie  
konané 12.–14. května na 

Libeňském zámku
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Inzerce 

řeMeSlnícI

 MALíř – LAKýRNíK. 
ŠTUKOVáNí A TAPETářSKé 
PRáCE. Tel.: 725 173 593.  
www.malir–zenisek.cz

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

 PLyNAř – INSTALATéR –
TOPENář – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Tel.: 603 937 032, 
Vladimír Tymeš

 MALířSKé A LAKýRNICKé 
PRáCE, čištění koberců a čaloun. 
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

 ELEKTRIKář 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, umy-
vadel, van, el. ohřívačů, připojení 
praček, myček, vodoměrů,  
kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 ČIŠTěNí ODPADNíHO 
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

 WWW.HROMOSVOD.NET 
hromosvody montáž – revize – 
opravy. Tel.: 724 138 679

 MALOVáNí, LAKOVáNí 
A ZEDNICKé PRáCE,  
štukování, stěrky a sádrokarton.  
Sezonní sleva 10 %.  
Volejte na tel.: 603 432 476.

  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

 RIZIKOVé KáCENí, 
řEZ STROMů. Kontakt:  
Nestarec, tel.: 604 810 663,  
www.nazahradu.com

 ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVy. El. vedení v bytech. 
Výměny jističů a rozvaděčů. 
Montáž a zapojení el. sporáků. 
Nový přivezeme a starý 
odvezeme. Tel.: 608 278 778, 
elektroP8@email.cz

 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, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, 
dotažení elektřiny. Elektřina 
v lištách i zasekání do zdiva 
a začištění. Tel.: 604 516 344,  
www.elektrikarerben.cz 

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

 BROUŠENí PARKET – 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 

 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

 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 

 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

  SEKáME ZAROSTLé POZEMKy 
a vysokou trávu našimi stroji. Od-
straníme také křoví, nálety, zlikvi-
dujeme odpad. Tel.: 724 006 275.  
www.pvj-group.cz

  STříHáME ŽIVé PLOTy 
A KEřE našimi motorovými 
nůžkami, včetně odvozu odpadu. 
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, kuchyní, interiérových 
dveří a jiné drobné opravy v by-
tech a domech. Tel: 737 674 082, 
www.hodinovy-remeslnik.cz

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

 ČISTíME KOBERCE, SEDAČKy, 
ŽIDLE, MATRACE apod. mokrou 
metodou profi stroji Kärcher 
v domácnostech i firmách. 
Ručně čistíme kožený nábytek, 
myjeme okna. Zbavíme vás 
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 
provozovna v Lublinské 9, 
Praha 8 –Troja. Můžete nás 
navštívit či zavolat pondělí–pátek, 
13–19 hodin. 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 

 POKLáDKA PODLAHOVýCH 
KRyTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu 
k dispozici. Tel.: 608 030 212 

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

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

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

  ! 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

 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. 

 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.

 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

 PROVáDíME RIZIKOVé 
KáCENí STROMů a zahradnické, 
venkovní a výškové práce. Více 
na www.zarist.cz (info@zarist.cz) 
či 607 750 670

 POTřEBUJETE VyKLIDIT 
A NEVíTE JAK NA TO? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: Půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky 
atd. Levně: informace na 
tel.: 702 410 965. Sem dní v týdnu.

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

 ODBORNé PřEKLADy AJ, NJ, 
WEBy. Tel.: 603 820 564,  
sosios@volny.cz

 ÚKLIDOVé PRáCE, ŽEHLENí. 
Tel.: 774 877 972

 AUTOKLíČE – VýROBA-
ČIPOVáNí . Spolehlivě, na 
počkání. Levně. Pavel Zumr, 
tel.: 602 614 949
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 ZAHRADNICKé PRáCE-
LEVNě: kácení a odborný prořez 
a postřik stromů, stříhání keřů, 
sekání a údržba trávníků atd. 
Tel.: 604 512 297

náKup – prOdej

 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

 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 

 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

 PRODEJ DřEVěNýCH HRAČEK 
STáLE POKRAČUJE! Největší 
specializovaná prodejna – 
Ořechová 5, Praha 8. Velký výběr 
českých hraček! Tel.: 722 942 194, 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

 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

 KARLíNSKé KURZy ŠITí 
* pro začátečníky * pokročilé * 
yARIT, Karlínské náměstí 3, 
tel.: 775 977 023,  
e-mail: yarit@seznam.cz

AutO – MOtO

 VýKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných – tel. 739 665 445

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

reAlIty – pOptávKA

 HLEDáM ByT KE KOUPI 1+1 – 
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837 

 NEKUřáCKý PáR HLEDá Ná-
JEM menšího bytu u MHD. Nejlé- 
pe 1+kk až 2+1. Nastěhování po do-
hodě, nejlépe po část. rekonstrukci. 
Na zařízení nezáleží. Za případnou 
nabídku děkuji. Tel.: 603 789 381.

 KOUPíM ByT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exeku-
ce, v soudní žalobě, neoprávněně 
obsazený nežádoucím nájemní-
kem. Veškeré formality vyřídím, 
zaplatím stěhování, dluhy na ná-
jemném, privatizaci atd. Mohu se-
hnat a zaplatit i náhradní byt, do-
meček mimo Prahu apod. a dát 
čas na vystěhování. Seriózní jed-
nání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013

 PříMý ZáJEMCE KOUPí pro 
své děti menší a větší byt. Lze 
i zvlášť. Na vystěhování nespě-
chám. Platba hotově, pomůžu vy-
platit dluhy, exekuce nebo uhra-
dím privatizaci. Tel.: 608 661 664

 ZPRIVATIZOVALI JSTE ByT 
A MáTE VySOKé SPLáTKy? 
Přímý zájemce od Vás koupí byt 
v Praze na investici pro své děti 
a seniorům nabízí, že nechá v bytě 
dožít. Tel.: 608 661 665

reAlIty – prOnájeM

 HLEDáM MENŠí ByT v Praze 
a okolí do 11tis. Nebo vetší 
do 15 tis. vč. pop., teL: 603 257 202 

 POPTáVáM ByT PRO RODINU 
v P-8 nebo v okolí (do 20 minut). 
Můžeme se stěhovat ihned, ale ani 
nespěcháme. Ideálně dlouhodobě. 
2+1 – 3+1 do 16 tis. vč. popl. 
Výhodou lodžie nebo balkon. 
Děkuji. 605 845 088

 MLADý PáR HLEDá 
ByT k pronájmu v Praze 8. 
Volejte 778 085 860.

reAlIty – prOdej

 PRODáM ZAHRADU V ZA-
HRáDKářSKé KOLONII U DRA-
HANě v Bohnicích o výměře 
287 m2 za cenu 450 tis. Kč.  
E-mail: fanynka2009@seznam.cz

reAlIty – SluŽby

 MARTIN KRATOCHVíL – 
Realitní makléř – specialista 
pro Prahu 8, 15 let zkušeností 
na trhu. Prodej  a pronájem 
nemovitostí. ZDARMA 
tržní odhad a poradenství. 
Spolehlivost. Ulice Pobřežní, 
P-8, www.martinkratochvil.cz, 
tel.: 777 150 350 

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

 PRONAJíMEJTE BEZ RIZIKA! 
Pro manažery firem s rodinami 
hledáme pěkné byty v Praze. 
Garantujeme bezproblémový 
průběh nájmu. BEZ PROVIZE! 
Tel.: 734 319 304

KráSA

 PEDIKÚRA – KLASICKá S RE-
LAX. MASáŽí. V domě s pečova-
telskou službou – Ládví.  
Více: Dana – tel.: 724 309 449,  
www.myskovska.webnode.cz 

 PEDIKůRA, MASáŽE NOHOU. 
Tel.: 774 877 972

  SALON VIOLET KADEřNICTVí, 
kosmetika, manikura, pedikura, 
depilace. Tel: 602 937 661  
www.salonviolet.8u.cz

ZdrAví

 MASáŽE od MASéRA. 
Bohnice, hodina 250 Kč. 
Více na tel.: 602 876 864

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

OStAtní

 ZREKONSTRUOVANá 
RESTAURACE METEOR vás zve 
na dobré jídlo a velký výběr piv. 
Otevřeno denně 11–23 hod.  
Bližší informace na  
www.restauracemeteor.cz

 PRIMA-VET, VAŠE VETERINA 
V BOHNICíCH. U nás naleznete 
profesionální a zároveň citlivý 
přístup k vašim mazlíčkům.  
Po–pá 9:30–19:30, tel.: 777 331 729, 
www.prima-vet.cz

 ODDíL KOPANé TJ SOKOL 
TROJA hledá nové hráče ve 
věku 5–13 let (roč. 2004–2012). 
Tréninky každou středu a pátek 
od 16.30 hod. na hřišti v Troji, bus 
č. 112, zast. Čechova škola. Další 
informace: Jaroslav Fliegl, TM: 
602 150 374, www: tj-sokoltroja.cz, 
e-mail: tj-sokol-troja@volny.cz

 DOPRAVU KOByLISy – 
SLAPy, Skalice, víkendy 
i jinak, dle dohody. Uhradím, 
tel.: 777 224 601

  SHáNíM MAMINKU, která ob-
lečení v pěkném stavu po vlastní 
dcerce nechce prodávat, ale ráda 
ho věnuje někomu, kdo ho ještě 
využije. Tuto spolupráci sháním 
pro svoji kamarádku, novopeče-
nou maminku, která na svoje mi-
minko zůstala sama. Uvítám pří-
padně i dlouhodobější spolupráci. 
Děkuji. Tel.: 722 745 139

nAbídKA práce

 ZAHRADNICKá FIRMA 
PřIJME pracovníka na brigády. 
Sekání trávy, řezání živých plotů, 
pomocné práce. Tel.: 724 006 275

 ZáKLADNí ŠKOLA PRAHA – 
DOLNí CHABRy přijme od 1. 5. 
nebo od září 2017 učitele/-ku 
na 1. stupeň. Dále přijme 
učitele/-ku na výuku M a AJ 
a vychovatele/-ku ŠD a AP. 
Nabídky zasílejte na  
e-mail: reditelna@zschabry.cz 
nebo na tel.: 734 859 225.

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce

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

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Za Poříčskou bránou 334, Praha 8
Tel.: 222 312 651, 731 618 354
Po–pá 10–18 h.
Prodeje, pronájmy, odhady, posudky.
www.remax-czech.cz/reality/re-max-diamond/

Máte zájem inzerovat v našem 
měsíčníku? Chcete oslovit 

64 200 domácností?
Kontaktujte nás: Hana Wichová  

hana.wichova@praha8.cz 
tel.: 222 805 162
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KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
11:00–12:00 Poutní mše svatá
13:00–16:45  volná prohlídka kostela
17:00–17:30  Májová pobožnost na farní zahradě

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ
12:00–13:00 Glass Ajeto Dixieland  
13:10–13:20 slavnostní zahájení 
13:20–13:40 taneční vystoupení Valášek – folklór
13:50–14:40 Zdeněk Barták & Milan Kramarovič – folk – rock – blues
14:50–15:10 dětský pěvecký sbor Osmikvítek – přípravné oddělení Sněženky
15:25–16:10 Divadlo Víti Marčíka – pohádka Bajaja
16:20–16:40 Osminka  – hudební pásmo Vlaštovička lítá
16:50–17:30 slavnostní průvod farnosti – „Hoří – velký požár Bohnic  
  r. 1827 a jak to bylo dál...”
17:40–18:10 losování tomboly
18:10–19:00 Vladimír Hron – koncert
Po celé odpoledne: dětská vlastivědná hra + výtvarná dílna

STATEK VRANÝCH – Bohnické komunitní centrum 
12:00–18:00 zahrada: ukázka tradičních řemesel: umělecký rytec,  
  keramik, vlásenkář/maskér + výtvarné dílny  
  uvnitř: benefiční bazar
14:00–17:00  výtvarná dílna Vizovická zvířátka ve spolupráci s KLT Praha

Farnost Bohnice a Městská část Praha 8 Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Starobohnické  
posvícení

Náměstí ve Starých Bohnicích

neděle 21. května 2017
12:00–19:00

 vás srdečně zvou na10. 

Partneři:Mediální  
partneři:

spolehlivé systémy pro kotelny PAINTBALL
TISICEˇ

KNIHKUPECTVÍ BALÁŠ,  
Lodžská 3/598, 181 00 Praha 8

PROKOP DROGERIE 

BOWLING V TOVÁRNĚ,  
Praha 4

K+K MASO UZENINY,  
OD Odra, Praha 8

U DVOU KVĚTINEK

COMAX
BOHNICE ŽIJÍ

OSMIČKA
pro rodinu


