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Pozvánky

pod záštitou radní pro sport MČ Praha 8 Jany Solomonové

Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

SOBOTA 9. ZÁŘÍ 

P L Á Ž O V Ý  V O L E J B A L
AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

NEDĚLE 10. ZÁŘÍ 

S O F T B A L
AREÁL ZŠ DOLÁKOVA
PRAHA 8 – BOHNICE, DOLÁKOVA 555/1

SOBOTA 16. ZÁŘÍ 

N O H E J B A L
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 3 (VOLEJBALOVÉ KURTY)

NEDĚLE 17. ZÁŘÍ 

K U Ž E L K Y
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 3

SOBOTA 23. ZÁŘÍ

Ž I V Ý  S T O L N Í
F O T B Á L E K
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ FK METEOR PRAHA VIII
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 3

NEDĚLE 24. ZÁŘÍ

T E N I S
AREÁL TC ESO
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 30. ZÁŘÍ

V O L E J B A L
AREÁL ZŠ NA ŠUTCE
PRAHA 8 – TRÓJA, NA ŠUTCE 440/28

NEDĚLE 1. ŘÍJNA 

P E T A N Q U E
AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
PRAHA 8 – BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 7. ŘÍJNA

M A L Á  K O P A N Á
AREÁL SOKOL ČIMICE
PRAHA 8 – ČIMICE, NA PRŮHONU 229/20

NEDĚLE 8. ŘÍJNA

S P O R T O V N Í  P Ě T I B O J
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
PRAHA 8 – LIBEŇ, NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO 13

PŘIHLÁŠKY A JINÉ INFORMACE NAJDETE NA WWW.PRAHA8.CZ
NEBO U PANA JAROMÍRA TISCHERA NA E-MAILU: JAROMIR.TISCHER@PRAHA8.CZ, NEBO NA TEL.: 222 805 104
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7 ZprAvOdAjStví
Praha 8 získala 198 milionů na investice

8 rAdnICe InfOrMuje
Zastupitelstvo schválilo tři nová 
čestná občanství 

10 fóruM ZAStupItelů
Máme si nechat líbit zahuštění sídliště 
Ďáblice developerským projektem 
společnosti CPI Reality?

16 dOprAvA
Harmonogram podzimního blokového 
čištění ulic

18 ŽIvOtní prOStředí
Komunitní centrum Kotlaska se otevřelo 
veřejnosti

22 ZdrAvOtní A SOCIální péČe
Senioři z Prahy 8 mají své „hodinové“ vnuky

25 šKOlStví A MládeŽ
Jak nás vidí zahraniční středoškolačky

30 KulturA
Oslavy 200 let Karlína

34 SpOrt
AC Praha 1890 má novou tartanovou dráhu

37 HIStOrIe
Po kom (ne)jsou pojmenované Kaizlovy sady 

vážení spoluobčané,
developerská společnost CPI v tiskové zprávě informující o zrušení plánovaného 
veřejného projednávání svého záměru postavit výškové budovy v Kobylisích tvrdí, 
že jsem změnil svůj názor na tento její projekt. Dovoluji si proto své slovo věnovat 
prohlášení, které jsem vydal spolu s architektem Ondřejem Tučkem k nepřesným 
tvrzením v tiskové zprávě společnosti CPI.  Pan architekt Tuček byl spolu se mnou 
také přítomný na jednáních s touto společností. 

Zásadně nesouhlasíme s názorem CPI, že při jednáních, která předcházela 
veřejnému projednávání, jsme projevili jakýkoliv souhlas s projektem výškových 
staveb. Naopak jsme opakovaně říkali na jednáních, že velikost budov je značně 
naddimenzována. Opakovaně jsme připomínali, a to ve formě usnesení Rady MČ, 
že městská část má zásadně negativní pohled na zahušťování sídlišť. V tomto jsme 
byli ve stálém rozporu především s architektem společnosti panem Mrázkem, který 
nám naopak představoval i projekt zastavění celé Střelničné ulici ve fázi ideové 
představy, který byl na místě ihned zásadně odmítnut. 

Společnost CPI argumentuje splněnými podmínkami, které jsme vznesli. 
Je to úsměvné, protože jsme jen připomínali, že je nutné splnit i všechny zákonné 
náležitosti, třeba v oblasti parkovacích míst, prostupnosti území, odstupů 
a odslunění atd. Tyto věci musí developer udělat tak jako tak. 

Není tedy pravda, že bychom byť v náznaku s projektem souhlasili, 
naopak jsme si vynutili veřejné projednávání, ke kterému CPI nejprve 
nechtěla přistoupit a teprve, když jsme na něm bezpodmínečně trvali, 
tak k němu přistoupila. Bohužel absolutně nezvládla toto projednává-
ní. Nejen, že zvolila termín, který byl v kolizi s naším časem, ale ještě 
sama vybrala prostory absolutně nevhodné pro tyto účely. Toto 
veřejné projednávání však bylo dle našeho názoru přesto užitečné. 
Bylo evidentní, a to i pro společnost CPI, že představené projekty 
ve fázi studií jsou absolutně neudržitelné. Ukázalo se jasně, že to, 
o čem jsme je informovali my, nechtějí ani občané. 

Celá tisková zpráva na nás působí tak, že představitelé CPI 
absolutně nezvládli přípravu projektu a nyní se snaží před svými 
nadřízenými přehodit odpovědnost na nás. Zároveň si ale myslíme, 
že stav všech čtyř předmětných budov je neudržitelný a jejich 
budoucnost má pro život na sídlišti Ďáblice poměrně zásadní význam. 
Proto vítáme občanskou iniciativu místních a věříme, že debata o podobě 
všech čtyř projektů bude pokračovat. Naše sídliště si to zaslouží.   

Na závěr svého slova bych si vám dovolil popřát, abyste prožili druhou 
polovinu letních prázdnin přesně podle svých představ a přání. 

Roman PetRus
starosta mČ Praha 8

Android Apple

26 fOtOrepOrtáŽ
Osmáci z Prahy 8 byli na čtrnáctidenním 
jazykovém pobytu v Anglii

14 rOZHOvOr
Bez ženské přitažlivosti bychom tu nebyli, 
říká herec Jan Skopeček 

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: Aceituna, s. r. o., v tiskárně Severostisk, s. r. o., Ústí nad Labem 
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 bylo uzavřeno 14. července, vyšlo 25. července 2017. 



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

Ptali jste se na www.Praha8.cz
○  Dobrý den. 
Věřím, že si návštěvníci festivalu United 
Islands užili hudební představení i přes 
30 stupňů ve stínu. Bydlím v ulici 
U Sluncové a dvoudenní hluk ze dvou pódií, 
který se odrážel mezi domy, jsem si 
doopravdy neužila. Po čtvrt roce velmi 
hlučné opravy silnice přímo pod okny už 
to přesahuje mou toleranci a pochopení. 
Pevně doufám, že se před další hlučnou 
akcí zeptáte občanů na jejich názor. 
alice FRišauFová

Vážená paní Frišaufová,
s nápadem oslavit dvousetleté výročí 
založení Karlína a s ním lokálně i termínově 
spojit hudební festival United Islands přišli 
právě karlínští občané reprezentovaní 
spolkem Karlín 200. Městská část jim jen 
vyšla vstříc a mezinárodní hudební festival 
United Islands povolila na svých 
pozemcích. 

Domnívám se, že oslavy karlínského 
výročí proběhly důstojně a většina 
karlínských obyvatel se oslav osobně 
účastnila. Celá akce byla přes den možná 
poněkud hlučnější, ale nijak nenarušovala 
dobu nočního klidu. Což bylo také 
podmínkou pro konání tohoto festivalu, 
stejně jako úklid po akci a předání našich 
parků v původním stavu. Organizátoři 
tyto podmínky splnili.
liboR Kálmán,  
pověřený vedoucí odboru kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče (oKsmPP)

○  Dobrý den. 
V měsíčníku Osmička – červenec 2017 jsem 
se dočetl o seznamu míst, kde je zakázána 
konzumace alkoholu. Pominu-li 
nesmyslnost sankce 100 tisíc korun za 
porušení (přičemž policie městská i státní 
tento přestupek zpravidla přehlíží a jednou 
za čas někoho exemplárně potrestá a na 
bezdomovcích tuto sankci těžko vymůže), 
mi zaráží neurčitost formulace „v okolí“. 

Konkrétně: Zakázána je konzumace 
„v okolí“ zastávky Sídliště Čimice. 
Tyto zastávky jsou tři. Dvě na točně, jedna 

před konečnou. Na konečné je bufet, nejspíš 
není provozován bez řádného povolení.  
Je „v okolí“ zastávky? Jak daleko sahá 
„okolí“? Tři metry, deset nebo padesát? 
Je to na výkladu policisty nebo strážníka? 
Nebo městského úředníka? Kdo rozhoduje, 
na koho a na co se vztahuje 
tato nesmyslná sankce? 
vladimíR Káš

Vážený pane Káši,
vyhláška hl. m. 
Prahy č. 12/2008 
Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se zakazuje 
požívání 
alkoholických nápojů 
na veřejných 
prostranstvích, je účinná již od roku 2008, 
novelizována byla v letech 2010 a 2013. 
Výše sankce vychází přesně ze zákona 
o přestupcích, ve kterém jsou pro tyto 
přestupky opravdu uvedeny uváděné 
sankce (do 30. 6. 2017 je maximální  
sankce 30 tisíc korun a od 1. 7. 2017 až 
100 tisíc korun). Sankce jsou koncipovány 
jako maximální, tedy skutečně může být 
udělena sankce jen do této maximální 
hodnoty. Zákaz konzumace alkoholu se 
dále nevztahuje na provozovny 
a restaurační předzahrádky. 

V případě zastávky autobusu Sídliště 
Čimice se zákaz vztahuje na všechny tři 
zastávky a jejich nejbližší okolí, výkladem 
je možno za okolí zastávky považovat 
oblast 5 metrů před označníkem zastávky 
a 5 metrů za koncem zastávky, resp. 
65 metrů od označníku prostoru zastávky. 

Dodržování této vyhlášky kontrolují 
především Městská policie hl. m. Prahy 
a Policie ČR, ve správním řízení tyto 
přestupky, pokud jsou spáchány na území 
městské části Praha 8, řeší Úřad městské 
části Praha 8. Sankcí může být postižen 
ten, kdo poruší zákaz konzumace alkoholu 
na místech, kde je to touto vyhláškou 
zakázáno.
milan HejKRlíK,  
vedoucí odboru živnostenského  
a správních činností (osČ)

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

Vážená redakce, 
chtěl bych poděkovat za velmi pěkné rozšířené 
číslo Osmičky. Těch 48 stránek nabitých 
zajímavými texty a skvělými fotografiemi 
(hlavně mě dostala titulní z Anthropoidu – 
ten řvoucí Heydrich je úžasný) bude trvale, 
nebo je to jen nějaká předvolební výjimka? 
Pokud by to bylo napořád, bude to jedině 
dobře. Aspoň se dostane nejen na plky 
politiků, ale bude prostor i na ohlédnutí za 
zajímavými akcemi. Anthropoid si fotografic-
kou dvoustranu bezesporu zasloužil, byl jsem 
na rekonstrukci i potom před Bílým domem 
a atmosféra byla báječná. Děkuji i za to, že jste 
celou vojenskou akci nenazvali atentátem. 
A díky i za Valčíkův dub, nápad s významný-
mi stromy byl skvěle načasovaný! Doufám, 
že to bude mít pokračování. O názvech ulic 
se píše často, ale o stromech se ví málo. 
matěj silný, Kobylisy

Vážený pane Silný,
velice děkuji za kladnou reakci na akci 
Anthropoid, kterou jsme jako městská část 
Praha 8 chtěli připomenout obyvatelům. 
Zásluhu za povedenou akci má celý odbor 
kultury, za co bych chtěla všem velice 
poděkovat. K Vaší otázce ohledně rozšíření 
časopisu Osmička. Časopis byl v původní 
velikosti již nedostačující, a to převážně 
pro rubriky, ve kterých bychom občanům 
mohli přiblížit zajímavá místa, stromy, 
památky a témata z Prahy 8. Také jsme se 
potýkali s nedostatkem prostoru pro inzerci. 
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude 
počet stran v Osmičce navýšen. S tímto 
navýšením je počítáno dlouhodobě a o žád-
nou předvolební výjimku se tedy nejedná.
jana solomonová, radní

Dobrý den, 
rád bych se zeptal, 
zda je v plánu 
obnova značení 
pruhu pro cyklisty, 
který je v ulici 
Křižíkova, Karlín. 
Ulice je pro vozidla 
jednosměrná 
ve směru Florenc, 
kdy je povoleno, 
aby cyklisté využívali 
svůj jízdní pruh, 
potkávají se tedy s vozidly, které jsou v tu 
chvíli protijedoucí. Pruh pro cyklisty již 
na této ulici není pro řidiče vůbec viditelný 
a mnohdy cyklistu vůbec nečekají. Sám jako 
řidič i cyklista musím říct, že je to již poměrně 
nebezpečné. 
milan stRaKa

Vážený pane Strako,
cyklopiktogramy již obnovovány nebudou. 
Pohyb cyklistů v protisměru je určen svislým 
dopravním značením, které bylo jednoznačně 
upraveno při realizaci zón placeného stání 
na podzim 2016.
maReK ČeRný, odbor dopravy (od)

Dobrý den.
Pod Elsnicovým náměstím protéká říčka 
Rokytka. A v prostorách pod mosty se nám 
vyskytují bezdomovci. A je jich stále víc. 
Naposledy jsem tam radši nešel. A chtěl 
bych vědět, co s tím? Po lidské stránce je to 
neštěstí, ale... 

1) Kde končí odpad? V Rokytce. 2) Koukal 
jsem, že si i něco přemáchnou. V Rokytce. 
3) Teď byly bouřky, kde skončí všechny ty 
nahromaděné věci? Hlavně ty matrace 
atd.? V Rokytce. 4) Kde vykonávají tělesnou 
potřebu a kde končí? Nejspíš v Rokytce. 
A to se dole u soutoku prohánějí Rokytkou 
nejen psi, ale i děti. Ať žije léto. 
s pozdravem HyPš Pavel
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Zpravodajství

cena eduarda Štorcha z a roK 2017 

praha 8 
opět ocenila 
nejlepší učitele

 nměstská část Praha 8 udělila i tento rok cenu eduarda 
Štorcha za pedagogický přínos učitelům základních škol 
zřizovaných městskou částí. 

Slavnostní předání ocenění 
třetího ročníku proběhlo 
27. června 2017 v Grabově vile 
z rukou radní pro školství Anny 
Kroutil a radní a předsedkyně 
školské komise Jany 
Solomonové. 

„Letos se jedná již o třetí 
ročník ceny Eduarda Štorcha 
a jsem ráda, že na ni dlouhodobě 
máme velmi pozitivní zpětnou 
vazbu. Chtěla bych ještě jednou 
pogratulovat všem oceněným 
a poděkovat současně všem 
učitelům Prahy 8 za jejich 
obětavou práci,“ uvedla radní 
Anna Kroutil. 

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

zkušenost a znalost jednotlivých 
vyučujících.

Mnohokrát ve vyjádření 
školských rad zaznělo, že toto 
ocenění by si zasloužili všichni 
pedagogičtí pracovníci pro svou 
obětavost, lásku a trpělivost, se 
kterou se dětem věnují. Důleži-
tým kritériem byl osobní přístup, 
umění naslouchat, vstřícně 
komunikovat či schopnost vést 
vzdělávací projekty. Například 
v ZŠ Žernosecká získala ocenění 
Mgr. Hana Simonová, která ve 
školství působí již od roku 1976 
a na škole působí již přes 40 let 
jako učitelka matematiky. Za 
vstřícný a proaktivní přístup 
k žákům získal ocenění například 
pan Radovan Mička ze ZŠ 
Mazurská, stejně jako jeho dvě 
kolegyně Mgr. Zdeňka Kopečná 
a Mgr. Jaroslava Schovancová.

Mnoho učitelů získalo ocenění 
za vyučování s využitím 
moderních a interaktivních 
učebních pomůcek, rozvoj 

zájmových kroužků, organizová-
ní volnočasových aktivit 
a mnoho dalšího. 

„Nejčastějším uváděným 
důvodem ocenění je dlouholetá 
a usilovná práce ve vzdělávání 
mládeže, které učitelé a pedago-
gičtí pracovníci dávají celou svou 
duši, také proto mě velmi těší, 
že jim můžeme každoročně touto 
cenou poděkovat,“ uvádí radní 
Jana Solomonová. 

Komise pro školství zvolila 
pojmenování této ceny po 
Eduardu Štorchovi kvůli jeho 
významným zásluhám na poli 
pedagogiky v naší historii. 
Přestože většina lidí zná 
Eduarda Štorcha spíše jako 
spisovatele poutavé beletrie pro 
děti (jmenujme například jeho 
díla Lovci mamutů či Osada 
Havranů), jeho pedagogický 
přínos byl snad ještě větší než 
spisovatelský či archeologický. 
Štorch působil v naší městské 
části v dvacátých letech 
20. století. Proslavil se vytvoře-
ním tzv. Dětské farmy na 
Libeňském ostrově, kde 
pomáhal mládeži z Mostecka 
a pražských periférií a stal se 
průkopníkem reformního 
školství. 

„Štorch zasvětil práci s dětmi 
celý svůj život a podobný osud 
má mnoho pedagogů z Prahy 8, 
také proto chceme ocenit jejich 
často celoživotní přínos 
a obětavost, se kterou se dětem 
věnují. To je vidět i v důvodech 
nominací jednotlivých škol,“ 
vysvětluje důvod vzniku ceny 
radní Anna Kroutil. (apa)

Ceny eduArdA 
štOrCHA 2017: 
mgr. hana simonová 
(ZŠ Žernosecká) 
mgr. hana simonová 
(ZŠ Mazurská)
mgr. jana císařová, ing. hana 
Kolesová, jitka nováčková 
(ZŠ Bohumila Hrabala)
mgr. jolana Šedová, mgr. Petr 
Šnaiberg (ZŠ Glowackého)
mgr. monika jechová, 
mgr. František Kolouch, Ph.d., 
alena rybáková 
(ZŠa MŠ Na Slovance)
mgr. jitka smrčinová, 
mgr. ivana hofmanová,  
ivana Štočková (ZŠ Palmovka)
mgr. johanka zummerová, 
markéta Berousková, dis, 
mgr. michaela Belzová 
(ZŠ a MŠ U Školské zahrady)
mgr. markéta srpková, 
mgr. Kateřina Šolcová 
(ZŠ Na Šutce)
mgr. eva nahodilová, mgr. ilona 
tomášková, mgr. mariana 
Bolusová (ZŠ a MŠ Dolákova)
mgr. marie Gebauerová, 
mgr. Karla jelínková,  
lenka lišková (ZŠ a MŠ Ústavní)
mgr. Petra hojková,  
mgr. Petra divišová  
(ZŠ a MŠ Petra Strozziho)
Paeddr. marcela Böhmová 
(ZŠ Libčická)
mgr. jana jurčíková, mgr. marta 
stuchlíková (ZŠ Burešova)
mgr. veronika dobrovolná, 
mgr. lenka Kader aghová, 
mgr. lucie Klimešová 
(ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí)
mgr. jarmila stejskalová, 
mgr. eliška Pašková, stanislava 
vyšatová (ZŠ Hovorčovická)

Ocenění učitelé na schodech Grabovy vily. Foto: Vladimír Slabý



6 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / srPEn 2017  www.praha8.cz

Zpravodajství

StarOSta Roman Petrus blahopřeje jednomu z úspěšných účastníků 
Antifetfestu. Foto: Vladimír Slabý

DObrOčinný Jarmark pro 
nadaci Debra ČR vynesl 4273 korun.

antiFetFest

Úspěch mladých 
filmařů z prahy 8

 nv úterý 20. června 2017 
proběhlo v dPs Bulovka za 
účasti starosty Prahy 8 
romana Petruse slavnostní 
poděkování studentům z naší 
městské části a jejich 
pedagogům, kteří se účastnili 
filmové soutěže antifetfest 
aneb jde to i jinak! 

Tento filmový festival je určený 
pro žáky a studenty pražských 
základních a středních škol. 
Tematicky je zaměřený na pro-
blematiku rizikového chování, 
které nejvíce ohrožuje dnešní 
mládež. Filmy se často věnují 
problematice šikany, poruchy 
příjmu potravy a závislostem 
na drogách a počítačích.   

Za naši městskou část byly 
do festivalu přihlášeny tři filmy. 
Snímku Sám od autorů z Gym-
názia Thomase Manna se 
podařilo zvítězit v kategorii 
středních škol a studenti této 
školy získali i cenu diváků za 
film Bílý tygr. „Je určitě potřeba 
ocenit, že mladí lidé natočili 
zajímavé filmové snímky, které 

varují jejich vrstevníky před 
velkým množstvím rizik, která 
na ně číhají v dnešním světě. 
Varování od vrstevníků totiž 
určitě zapůsobí na mladé lidi 
více než rady od nás dospěláků,“ 
uvedl starosta Prahy 8 Roman 

Petrus. Antifetfest pořádalo 
hl. m. Praha ve spolupráci 
s pražskými městskými částmi. 

Více informací o tomto 
filmovém festivalu lze získat 
na internetových stránkách 
www.antifetfest.cz.  (pep)

Když je horKo…
vodní mlha 
osvěží sídliště
V době parných dnů bude na 
sídlištích Prahy 8 svlažovat 
ulice vodní mlhou speciální 
kropicí vůz, který zajistila 
MČ Praha 8 u společnosti 
Ipodec – Čisté město, a. s. 

Kropení bude probíhat 
vždy tehdy, kdy pocitová 
teplota překročí 30 stupňů 
Celsia. První „mlhování“ 
proběhlo v úterý 20. června, 
další se uskutečňují podle 
okamžité potřeby.  „Vysoké 
teploty přináší některým 
obyvatelům velké zdravotní 
obtíže. Proto jsme se rozhodli 
zajistit mlhování, které by 
mělo zejména obyvatelům 
sídlišť zpříjemnit parné dny. 
Kropení také snižuje hodnoty 
polétavého prachu, který 
škodí hlavně alergikům,“ 
vysvětluje místostarosta 
Matěj Fichtner. (apa)

liBeňsKý most
nájezdová 
rampa zmizí  
Odbor dopravních agend 
Magistrátu hl. m. Prahy zahá- 
jil řízení o povolení odstranění 
nájezdové rampy z Voctářovy 
ulice na Libeňský most. 

Vlastníkem rampy je 
společnost Crestyl, která ji 
získala směnou s hl. m. 
Prahou v roce 2006. V soula-
du s platným územním 
rozhodnutím měla být rampa 
odstraněna v rámci rekon-
strukce Libeňského mostu. 
Ta je ale přerušena od ledna 
2016 zahájeným řízením na 
Ministerstvu kultury 
o prohlášení Libeňského 
mostu za kulturní památku. 
Rampa však není součástí 
mostu. 

„Nejsme vlastníkem rampy 
a nemůžeme jakkoliv ovlivnit 
rozhodnutí o jejím případ-
ném odstranění. Nicméně 
odstranění rampy by mohlo 
dopravní situaci v této 
lokalitě zhoršit, proto 
vyžadujeme opatření, aby 
se řidičům cesta do Holešovic 
co nejméně zkomplikovala,“ 
uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus.  (pep)  

PoděKování

Zš palmovka pomohla 
dětem s nemocí 
motýlích křídel
Jsem velmi ráda, že jsem dnes 
mohla být přítomna Slavnostní-
mu setkání žáků ZŠ Palmovka, 
v rámci kterého pan ředitel Mgr. 
Kropík s paní zástupkyní Mgr. 
Vanišovou předávali žákům 
odměny za prospěch, soutěže, 
účast na organizaci při akcích 
školy a také putovní pohár za 
celoroční soutěž druhého 
stupně. Tato událost byla 
výjimečná tím, že se na dvoře 
sešla celá škola. Devátá třída 
se zde vtipným proslovem 
rozloučila se školou.

Při této příležitosti se předával 
šek z výtěžku Jarmarku pro 
nadaci Debra ČR, která pomáhá 
pacientům s nemocí „motýlích 

křídel“ Epidermolysis bullosa. 
Jedno z dětí (má dcera) má tuto 
nemoc a jsem ráda, že chodí do 
této školy, která jí dokázala svým 
vstřícným a chápavým přístu-
pem zjednodušit tento nelehký 
úděl. Děti se k ní chovají 
ohleduplně a díky pedagogické-
mu sboru prožívá život jako 
zdravé dítě. Děkuji všem, kteří se 
na Jarmarku podíleli.

Slavnostní setkání také využil 
p. Mgr. Kropík k rozloučení se 
školou, pedagogickým sborem 
a žáky, neboť odchází z funkce 
ředitele školy. Já jako rodič 
a předseda Spolku přátel 
ZŠ bych ráda tímto způsobem 
poděkovala za jeho lidské vedení 

a obětavou práci pro naši školu. 
Přeji mu mnoho budoucích 
spokojených let a hodně zdraví!

jana eRHaRdová
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Praha 8 Se DOčká tří mobilních ledových ploch, které budou v Bohnicích, 
Kobylisích a Karlíně.

reKonstruKce ParKů, cyKlostezeK neBo tři nová KluziŠtě  

praha 8 získala 
194 milionů 
na investice

 nnaší městské části se 
podařilo v rámci přerozdělo-
vání přebytku hlavního 
města Prahy získat téměř 
dvě stě milionů korun. 
rozhodlo o tom zastupitel-
stvo hlavního města Prahy 
na svém červnovém 
zasedání. 
„Pozitivní výsledek loňského 
hospodaření nám umožnil vyjít 
vstříc městským částem 
a pomoci jim s financováním 
zajímavých a smysluplných 
projektů. Nikdy v historii 
nedostávaly městské části od 
města tolik prostředků a já jsem 
přesvědčena, že ty investice 
ocení i občané,“ řekla pražská 
primátorka Adriana Krnáčová. 

„Podařilo se nám získat 
podporu pro všechny naše 

přihlášené projekty, a to považuji 
za ohromný úspěch,“ říká 
pražský zastupitel a místostaros-
ta Prahy 8 Radomír Nepil. 

Díky získaným financím se 
podaří například postavit další 
úsek cyklostezky sídliště Ďáblice 
– Žernosecká – Ďáblická, ale 
sportovci si přijdou na své 
i v zimě, jelikož se Praze 8 
podařilo prosadit i získání financí 
na vybudování tří mobilních 
ledových ploch, které budou 
v Bohnicích, Kobylisích a Karlíně.

Započne i projekt rozšíření 
kapacity a rekonstrukce 
Polikliniky Mazurská, kde je 
počítáno s 30 miliony korun 
na projektovou dokumentaci 
a související studie a dalších 
8 milionů na rekonstrukci 
přilehlého parkoviště. Za 20 mi-
lionů pak na Praze 8 vznikne 

rodinné centrum, kde zázemí 
a zábavu naleznou děti všech 
věkových kategorií.

„Podstatná část investic půjde 
do kultivace veřejného prostoru. 
Počítáme s úpravou cest 
v Thomayerových sadech, na 
sídlišti Ďáblice, ale i s celkovou 
revitalizací parku Pod Plynoje-
mem, nebo třešňového sadu 
v ulici Na Truhlářce na Bílé 
skále,“ vyjmenovává konkrétní 
projekty místostarosta Radomír 
Nepil. „Chceme zrekonstruovat 
i Libeňské podzámčí, kde je teď 

nepřístupný terén. V budoucnu 
by tam mohly být třeba 
farmářské trhy nebo různé 
komunitní akce,“ říká starosta 
Roman Petrus.

Část získaných prostředků 
bude investována i do rozšíření 
kamerového systému a tím 
i zvýšení bezpečnosti v okolí 
základních a mateřských škol, 
ale i domovů pro seniory 
a kulturních objektů.

Celkem magistrát mezi všech 
svých 57 městských částí 
rozdělil 1,5 miliardy korun. (apa)

V loňském roce získalo Gymnázium U Libeňského zámku 
mikrogrant na svůj projekt Včely pro Prahu 8. Téměř po roce 
příprav a plánování se první včelstvo nastěhovalo do úlu 
v Thomayerových sadech. Slavnostní otevření úlu uskutečnili 
28. června společně předseda komise pro životní prostředí Vít 
Céza a ředitel školy František Kosina. Včelám se na novém 
stanovišti líbí, nicméně pro jistotu je tu ještě záložní úl na 
pozemku školy. Včely se na Prahu 8 nenastěhovaly, aby produko-
valy med. Jejich hlavní úlohou je zvyšování biodiverzity v širo-
kém okolí úlu. S jejich pomocí by se mohl zvýšit počet druhů 
rostlin a na nich závislých živočichů, např. motýlů. Po dokončení 
terénních prací v parku bude úl ohrazen a vybaven naučnou 
cedulí. Pokud včely bez úhony přežijí na veřejném prostoru, 
mohou se rozšířit i na další místa. O včely se budou starat členové 
včelařského kroužku, který na gymnáziu vznikne ve školním  
roce 2017/18.  (pep)  
 Foto: jan vašeK

Městská část Praha 8 úspěšně 
pokračuje ve zkulturňování 
dříve nevzhledných veřejných 
ploch. Nevšedním dílem od 
mladého umělce Vladimíra 
Chalupy byl totiž vymalován 
podchod pod komunikací 
Vysočanská nedaleko 
autobusové zastávky Třebe- 
nická. Malba symbolizuje 
neustálý shon v dnešních 
sídlištích. Výtvarník použil 
výrazné z dálky viditelné 
motivy, které se hodí k tomuto betonovému podchodu, jenž 
připomíná vstup do technického zázemí průmyslových objektů. 
Finanční náklady na malbu by měly činit 90 tisíc korun. „Vymalo-
vání dříve ponurých a nezajímavých podchodů uměleckými díly 
od mladých umělců se nám velmi osvědčilo, protože jejich nová 
podoba vzbudila pozitivní ohlasy u místních občanů. Byl proto 
tímto způsobem zkrášlen podchod u autobusové zastávky 
Třebenická a plánujeme i zvelebení dalších podchodů. Budeme 
se snažit, aby všechny nové malby byly jedinečnými a originálními 
uměleckými díly,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.          

Zvelebení podchodu u autobusové zastávky Třebenická 
navázalo na už proběhlé zkrášlení podchodů u metra Ládví 
a u tramvajové zastávky Štěpničná. Městská část Praha 8 plánuje 
podobně zkulturnit i další nevzhledné frekventované veřejné 
plochy. Uměleckým dílem by tak měl být brzy zkulturněn i pod-
chod pod železniční tratí u Grabovy vily.  (pep)
 Foto: PetR PRavda              

VČELy PRO PRAHU 8 PODCHOD U ZASTáVKy TřEBENICKá 
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vidimace a leGalizace  

Ověřování má 
svá pravidla

 nČasto využívanou službou, kterou zabezpečuje 
úřad městské části Praha 8, je ověřování fotokopií 
(tzv. vidimace) a ověření podpisu (tzv. legalizace).  

Vidimací úřad ověřuje, že předlo-
žená fotokopie se doslovně 
shoduje se současně předlože-
nou originální listinou či již 
ověřenou kopií; listinou, která je 
autorizovanou konverzí 
elektronického dokumentu; 
opisem pořízeném ze spisu 
či stejnopisem úředního 
rozhodnutí.

Legalizací úřad ověřuje, že 
žadatel, který prokázal svou 
totožnost, podepsal listinu 
přímo před ověřujícím úřední-
kem či uznal svůj podpis za 
vlastní. Tyto služby zabezpečuje 
v úředních hodinách správní 
oddělení v přízemí tzv. Bílého 
domu. V naprosté většině 
případů je služba poskytnuta 

ihned na počkání, v případě 
většího množství ověřovaných 
dokumentů je možno si zarezer-
vovat svoji návštěvu prostřed-
nictvím internetu na adrese 
www.praha8.cz/rezervace.

V některých případech však 
ověřující úředníci nemohou 
úkon provést. Například nemůže 
být ověřen podpis na listině, 
která neobsahuje žádný text či je 
podpis proveden jiným písmem 
než latinkou. Vidimace nebude 
provedena, pokud ověřovanou 
kopií je osobní nebo obdobný 
doklad, vkladní knížka, směnka, 
šek, los, sázenka, technická 
kresba a podobné dokumenty. 
Pokud listina obsahuje viditelný 
zajišťovací prvek, který je 

součástí právního významu 
listiny (např. hologram) nebo je 
psána v jiném než českém či 
slovenském jazyce a společně 
s ní není předložen úředně 
ověřený překlad, bude vidimace 
provedena, jen pokud kopii 
provede ověřující osoba na 
náklady žadatele. Takovou kopii 
provede úředník přímo na místě 
ověřování v přízemí Bílého 
domu. Vidimace též nebude 
provedena, pokud se kopie 
nebude shodovat s originálem, 
byla-li originální listina 
upravována, obsahuje-li 
originální listina plastické písmo 
či pokud se jedná o ověření 
shody s již ověřenou listinou, 
která v originále obsahovala 
viditelný zajišťovací prvek, který 
je součástí právního významu 
listiny.

Správní poplatek vybíraný na 
místě v hotovosti za každý 
ověřený podpis činí 30 Kč, stejná 
částka se také vybírá za každou 
ověřovanou stranu formátu A4. 
Pokud si kopii dokumentu sami 
nepřinesete nebo tuto kopii 
musí ze zákona provést úředník, 
činí náklady 3 Kč za každou 
stranu formátu A4. Zákon 
o správních poplatcích také 

stanoví případy, kdy se správní 
poplatek za ověřování nevybírá. 
Nejčastějším případem osvobo-
zení je ověřování listin a podpisů 
na dokumentech nadací, spolků, 
odborových organizací a obecně 
prospěšných společností, 
založených k poskytování 
obecně prospěšných činností 
v oblastech ochrany životního 
prostředí, ochrany mládeže, 
ochrany zvířat, sociálních 
služeb, sociální péče a pomoci 
v hmotné nouzi, zdravotnictví, 
ochrany života a zdraví osob, 
kultury, tělovýchovy a sportu, 
vědy a výzkumu, vzdělávání 
a výchovy, požární ochrany 
a ochrany památek, souvisí-li 
prováděný úkon s činností, pro 
niž byly tyto subjekty založeny. 
V případě nároku na osvobození 
od poplatku musí žadatele na 
tuto skutečnost předem 
upozornit a nárok na osvoboze-
ní doložit, například stanovami 
nebo zakládajícími listinami, 
ze kterých jednoznačně vyplývá 
výše uvedená činnost 
organizace.

milan HejKRlíK, 
vedoucí odboru živnostenského  
a správních činností 

zóny 
Placeného 
stání
přestupky 
se projednávají 
na Karlínském 
náměstí 
Na základě usnesení Zastupi-
telstva hl. m. Prahy ze dne 
26. ledna 2017 došlo k tomu, 
že od 1. července 2017 ÚMČ 
Prahy 8 projednává správní 
delikty spojené s nedodrže-
ním režimu parkování 
v zónách placeného stání 
v Praze 8. 

Vzniklo proto přestupkové 
oddělení na odboru dopravy 
ÚMČ Prahy 8, které na 
Karlínském náměstí 14, 
186 00 Praha 8 – Karlín 
projednává přestupky 
ohledně nerespektování ZPS 
v Praze 8.

Dříve tyto přestupky 
projednával Magistrát hl. m. 
Prahy, který je nově místo 
Ministerstva dopravy 
odvolacím orgánem. (pep)

Radnice informuje

zastuPitelstvo

tři noví čestní občané

Veřejné 14. zasedání Zastupitel-
stva městské části Praha 8 se 
konalo ve středu 21. června 2017 
ve velkém sále tzv. Bílého domu. 
Zastupitelstvo schválilo udělení 
tří čestných občanství Prahy 8 
– házenkářskému trenérovi 
Jánu Mahorovi (jako státní 
trenér se podílel na zisku titulu 
mistrů světa mužů 1967 
a stříbru mužů na OH 1972, 
historicky první Sportovní 
legenda Prahy 8), loutkoherci 
Bohuslavu Šulcovi (mj. přes 
40 let vodil loutku Hurvínka) 
a herci Janu Skopečkovi 
(zakládající člen Divadla 
Pod Palmovkou).

Zastupitelstvo dále schválilo 
návrh závěrečného účtu 
MČ Praha 8, Strategický plán 
udržitelného rozvoje na období 
2017–2026, návrhy poskytnutí 
dotací v oblasti kultury a volno-
časových nesportovních aktivit 
dětí a mládeže i na dlouhodobě 
organizovanou sportovní 
výchovu mládeže na rok 2017, 
odsouhlasilo rovněž změny 
přílohy č. 2 „Zřizovací listiny“ 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku městské 
části Praha 8.

Zastupitelstvo přijalo 
usnesení, ve kterém vyjádřilo 
zásadní nesouhlas  s plánovanou 

výstavbou vysokopodlažních 
budov na sídlišti Ďáblice 
společností CPI Reality, a. s., 
se kterými seznámila veřejnost 
dne 14. 6. 2017. 

Zastupitelstvo neschválilo 
návrh úplatného majetkového 
převodu ideálního podílu 1/2 
nemovitostí ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, 
svěřených do správy městské 
části Praha 8 na adrese Sokolov-
ská 116, Praha 8.

Audiovizuální i stenografický 
záznam celého jednání Zastupi-
telstva najdete na www.praha8.
cz v sekci volené orgány 
– zastupitelstvo.  (vrs)

Ján mahOr bOhuSlav Šulc Jan SkOPeček
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více informací a sjednání termínu na e-mailu: kociankajitka@seznam.cz

OSMIČKA radí spoluobčanům „Právní poradna pokračuje”
nemám na právníka
a potřebovala bych
poradit v oblasti
bydlení.

ale
to není
problém.

mč praha 8 nabízí
bezplatný právní
servis pro své

občany.

?!?
opravdu?

právní servis je
poskytován v místnosti

č. 2 na libeňském
zámečku.

jednou týdně můžete konzultovat
své problémy v oblasti bydlení,
expertních stanovisek a konzultací
k legislativě v oblasti družstevního

i vlastnického bydlení
a služeb s touto
problematikou.

děkuji
za dobrou
za radu.

Roman Kliský©

dostuPné Bydlení 

Ano, ale ne 
v nesmyslných 
lokalitách

 nrada úmČ Praha 8 přijala svým rozhodnutím materi-
ál, jenž se týká postoje k plánování bytové výstavby 
magistrátem hl. m. Prahy (konkrétně institutem 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy). 

Rada nesouhlasí s řadou 
navrhovaných lokalit, a proto 
pro magistrát raději v předstihu 
vytvořila dokument, kde jej 
informuje, kde není možné 
výstavbu uskutečnit.  

Například v parcích, které 
budou procházet revitalizací, 
na psích loukách, důležitých 
veřejných prostranstvích a jiných 
zcela nevhodných lokalitách. 
„Městská část podporuje 
výstavbu dostupného bydlení 
a oceňuji, že se magistrát o tuto 
problematiku také zajímá. 
Zejména pak startovacích bytů 
pro mladé rodiny a bytů pro 
seniory s pečovatelskou službou 
je stále nedostatek. Vybrat ale 
jako prostor ke stavbě těchto 
bytů např. veřejné prostranství 
před KD Krakov je holý nesmysl,“ 
vysvětluje stanovisko Prahy 8 
místostarosta Radomír Nepil 
a pokračuje: „Naštěstí jsme byli 
panem radním Lackem ujištěni, 
že se jedná o prvotní návrh ze 
strany Institutu plánování 
a rozvoje, o kterém se dále povede 
diskuse s městskými částmi." 

Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy pro bytovou výstavbu 
navrhl některé lokality zcela 
nevhodně. „Raději jsme proaktiv-

ně předložili magistrátu naše 
vyjádření v předstihu, abychom 
předešli šíření falešných a lživých 
informací, které se bohužel 
v poslední době objevují a které 
tvrdí, že s navrhovanými 
lokalitami souhlasíme,“ doplňuje 
starosta Roman Petrus. 

Městská část souhlasí 
s dlouhodobým plánem Hlavní-
ho města Prahy na bytovou 
výstavbu bytových domů 
dostupného bydlení, nemůže 
se ale ztotožnit se všemi 
navrhovanými lokalitami.

Městská část nemůže souhlasit 
s využitím:

1) Pozemků parc. č. 290/1 na 
k. ú. Bohnice a parc. č. 1307/1, 
1307/17, oba na k. ú. Troja, 
všechny v okolí ul. Lodžská, 
lokalita Krakov, pro bytovou 
výstavbu. Důvody jsou následují-
cí: Všechny pozemky jsou 
svěřeny do správy městské části 
Praha 8. Jedná se o centrální 
prostor sídliště Bohnice, který by 
měl zůstat nezastavěný. Z části se 
jedná o zpevněnou plochu 
náměstí mezi Obchodním 
centrem Krakov a Kulturním 
domem Krakov. Městská část 
Praha 8 připravuje revitalizaci 
tohoto veřejného prostoru. Další 

části pozemků jsou v současnosti 
řešeny jako plochy zeleně a jako 
takové jsou občany hojně 
využívány. Rovněž platný ÚPn 
zde bytovou výstavbu nepředpo-
kládá a z větší části ani nedovolu-
je – jde o plochy DU (urbanisticky 
významné plochy a dopravní 
spojení), ZMK (zeleň městská 
a krajinná) a pouze v menší části 
SV (všeobecně smíšené, kde 
funkce bydlení má tvořit 
maximálně 60 procent).

2) Pozemků parc. č. 28/1, 28/2, 
29/2, všechny na k. ú. Libeň, při 
ul. U Meteoru, pro bytovou 
výstavbu. Důvody jsou následují-
cí: Všechny pozemky jsou 
svěřeny do správy městské části 
Praha 8. Jedná se o funkční 
a velmi využívanou psí louku, 

za kterou není v širším okolí 
náhrada.

3) Pozemku parc. č. 2982/1, 
k. ú. Libeň, lokalita Kotlaska – 
Hájek, ležící dle platného ÚPn 
v plochách funkčního využití 
OB – čistě obytné, SP – sloužící 
sportu, ZMK – zeleň městská 
a krajinná a ZP – parky, historic-
ké zahrady a hřbitovy, pro 
bytovou výstavbu. Důvody jsou 
následující: Jedná se o stávající 
plochy zeleně (dle ÚPn definova-
né jako ZMK a ZP). V další části 
se nacházejí tenisové kurty, opět 
v souladu s ÚPn, který zde má 
plochy SP. V části plochy má 
ÚPn funkční využití OB 
(bez koeficientu), jedná se však 
pouze o část většího celku, který 
by měl být řešen koncepčně jako 
celek.   (apa)

PlOcha u kD krakOv je jednou z nesmyslně uvažovaných lokalit 
pro bytovou výstavbu.

PSí lOuka u meteOru – další z navrhovaných lokalit.
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Fórum

hnutí ano
developerská 
nadvláda musí 
skončit
Praha se v posledních letech 
stala rájem developerů, kteří 
usilují o megalomanské projekty. 
Dalo by se říci, že v minulém 
volebním období vítězily zájmy 
několika stavebních firem 
a podnikatelů nad zájmy 
Pražanů. My za ANO chceme, 
aby developerská nadvláda 
skončila. Jsme zde pro lidi a lid je 
náš zdroj zájmu. Jednoduché, že!

Vyjádření mluvčího CPI 
Property Group pana Buriana, 
že jde o tzv. „laciný pokus 
o politický populismus v očích 
potenciálních voličů“ je přinej-
menším zavádějící. Je to čistě 
a jasně vzorec neodbornosti 
v argumentacích. 

Urbanistické souvislosti 
= dějiny pokusů stanovit 
optimální míru hustoty obyvatel 
– sociálně-patologické jevy – de-
privační efekty (monotónnost, 
beztvarost, ztráta charakteru…) 
to jsou mimo jiné důsledky vlivu 
na zdraví a psychiku člověka. 

Všechny studie, které máme 
k dispozici, prokazují, že jak 
dobré, tak špatné příklady lze 
nalézt na kterékoliv hladině 
hustoty. Pocity přelidnění i 
interakce vedoucí k přetížení i 
potřeba soukromí, těsné 
a spletité prostory, velké 
a výškové budovy, zmnožení 
znaků, světelných návěstí 
a prvků umělého osvětlení, 
převaha uměle vytvářeného 
prostředí, vyšší hladina hluku 
a dopravního ruchu, počtu 
automobilů, zvýrazněné tempo 
života, rytmus, rozložení aktivit 
během 24 hodin a další příznaky 
jsou důsledkem těchto staveb. 

Lze říci, že vždy půjde 
o nalezení principů, které 
ne-místo přetvoří na místo, její 
logiku nelze překročit. To je 
odpověď.

Proto, a nejen proto jsme 
zásadně proti zahušťování 
sídliště Ďáblice, což bylo mimo 
jiné potvrzeno Zastupitelstvem 
MČ Praha 8.

ods Praha 8
ne!
Ne, nemáme. A tím by šlo 
skončit, kdyby radnice Prahy 8 
byla v rukou někoho jiného, než 
je současná koalice. Za normál-
ních podmínek by podobné 
projekty na takových místech 
neměly moc šancí. Jenže 
bratrstvo kočičí pracky složené 
z ANO, ČSSD a Zelených už 
párkrát ukázalo, že umí radniční 
mechanismy zajímavě ohnout 
a kroutit.

Viděli jsme to už několikrát, 
fastfood na Střížkově je toho 
krásnou ukázkou. Pověstně 
pomalý úřad vydal povolení, 
které odporuje předpisům 
i zdravému rozumu, s rychlostí 
blesku. Proto ani nepřekvapí, 
když se provalilo, že vedení 
radnice už tak trošičku s CPI 
jednalo, a tak trošičku už se na 
něčem dohodlo. A proto je třeba 
sledovat, jak se celá věc vyvíjí, 
a být připraven. 

Více nejen o této kauze 
sledujte na mých webových 
stránkách.

toP 09 Praha 8
nenechme si zničit 
naše sídliště!

Jedním slovem: nesmíme! 
Nenechme si zničit urbanisticky 
ucelené a zároveň nejzelenější 
sídliště v Praze! Jako klub 
TOP 09 jsme na posledním 
zastupitelstvu iniciovali 
usnesení, které důrazně 
odsuzuje a nesouhlasí s předsta-
venou výstavbou. Je skutečně 
až s podivem, jak se několik 
posledních let snaží developer-
ské společnosti o umístění svých 
staveb v sídlištní zástavbě. 

Sem patří i horká kauza 
minulých dní, která nyní 
rezonuje sídlištěm Ďáblice. 
Plánovaná megalomanská 
výstavba se má odehrávat na 
„troskách“ bývalých objektů 
spotřebního družstva Včela – 
v Tanvaldské, Frýdlantské, 
Čumpelíkově a Šimůnkově ulici, 
tedy tam, kde jsou nyní jedno-
podlažní stavby vybudované pro 
občanskou vybavenost sídliště. 
Tyto vlastní již desítky let CPI 
Reality a.s. Developer je nechal 
postupem času zcela záměrně 
zchátrat a nyní přišel s hotový-
mi plány vystavět zde vysoko-
podlažní bytové a obchodní 
komplexy. Projekt s až cynickým 
názvem Revitalizace a dostavba 
objektů CPI Reality, a. s., pak 
představili na veřejném 
projednávání v červnu. Pomine-
me-li, že si pro představení plánů 
dotýkajících se tisíců lidí ze 
sídlištní zástavby pronajali 
zasedací místnost pro lidí 50, tak 
ti, co se na prezentaci protlačili, 
mohli na místě spatřit, jak si CPI 
představuje pojem revitalizace. 
Jedná se o výstavbu třech 18 až 
20podlažních bytových 
a retailových budov v přímém 
sousedství současné zástavby. 

Usnesením zastupitelstva boj 
s těmito megalomanskými plány 
nekončí, je potřeba dále bojovat 
za zachování unikátního rázu 
našeho sídliště a TOP 09 Praha 8 
v tom bude vždy nápomocna.

Čssd
Budeme 
intenzivně 
bojovat proti 
jeho realizaci
Nesouhlasíme s tím, aby byl na 
místech stávajících objektů 
Tanvaldská 1347, Frýdlant- 
ská 1351 a Čumpelíkova 1222 
realizován developerský projekt 
společnosti CPI Reality. Tyto 
plánované výškové budovy by 
znemožnily výhled mnoha 
obyvatelům stávající sousední 
zástavby a poškodily by i odbor-
níky velmi oceňovaný architekto-
nický koncept sídliště Ďáblice. 
Dalším negativem těchto staveb 
by bylo výrazné navýšení počtu 
obyvatel v této stabilizované 
lokalitě, což by mohlo vést 
k nedostatku volných míst ve 
školkách a základních školách.

Zásadně také nesouhlasíme se 
způsobem, jakým investor 
prezentuje svůj projekt veřejnos-
ti. 14. června sice uspořádal v KD 
Ládví veřejné projednávání, to 
ale proběhlo v sále, jehož 
kapacita výrazně nedostačovala 
zájmu veřejnosti. Investor poté 
slíbil, že zorganizuje v zasedací 
místnosti tzv. Bílého domu další 
veřejné představení projektu, ale 
to na poslední chvíli bez 
odpovídajícího vysvětlení zrušil. 
Možná tak svérázně zareagoval 
na rozhodnutí zastupitelstva ze 
dne 21. června, ve kterém jsme se 
jednoznačně postavili proti 
výstavbě těchto výškových 
budov. Naše městská část tak 
bude bojovat proti jejich 
výstavbě a využijeme k tomu 
všechny dostupné legální 
prostředky, podobně jako 
v případech boje proti dalším 
plánovaným ryze negativním 
developerským záměrům např. 
projekt bytového domu Troja 
Horizons či tzv. Ekocentrum 
s rozhlednou v Troji. 

Při tomto našem úsilí za 
zachování kvalitního bydlení na 
sídlištích Bohnice a Ďáblice nám 
výrazně pomáhají místní občané 
a spolky, kterým bych za to chtěl 
touto cestou poděkovat.

TENTO MěSíC SE PTá:  

TOP 09

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 

Vladimíra Ludková
zastupitelka  
mČ Praha 8  
za ods

Tomáš Slabihoudek
zastupitel 
mČ Praha 8  
za toP 09

Roman Petrus 
starosta  
mČ Praha 8  
za Čssd
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Kdu-Čsl, 
osmiČKa soBě 
a nezávislí
Zastavme 
zahušťování 
sídlišť
Sídliště Ďáblice je nejen 
odborníky oceňovaným 
architektonickým celkem, ale 
zejména místem, které vnímají 
jako příjemné pro život jeho 
obyvatelé. Dovolím si tvrdit, že 
málokterý z nových developer-
ských projektů nabízí tak 
kvalitní prostředí jako několik 
desetiletí staré ďáblické sídliště. 
Sídliště bylo navrženo jako celek, 
dnes je již jasné, že bylo navrže-
no dobře a zásadní změna 
funkcí a objemu některých 
budov novým developerským 
projektem by znamenala 
nenávratné poškození jeho 
prostředí.

Konkrétní důvody již byly 
zmíněny i jinými. Kromě 
investora, kterému přinese 
projekt zisk, přinese všem 
ostatním ztráty – ať již přímo 
vyjádřené cenou bytů či 
zvýšených nákladů nebo 
v kvalitě životního prostředí. 
Podle mých informací investor 
nepočítá s tím, že by se podílel 
na řešení již nyní nedostatečné 
kapacity škol a školek. Lze 
očekávat i zvýšené nároky na 
parkování i kapacitu komunika-
cí obecně.

Na závěr si dovolím uvést, 
že považuji za velmi neseriózní 
prezentovat záměr, který 
naprosto zásadním způsobem 
mění funkci stávajících objektů 
jako revitalizaci. I co se týče 
stávajících prostor, například 
v objektu Čumpelíkova, byla 
dlouhodobě jejich část prázdná. 
To svědčí buď o špatném 
hospodaření majitele nebo 
o nízké poptávce. Ani jedno 
z toho nevnímám jako důvod 
pro zásadní rozšíření těchto 
prostor.

Osobně podporuji veškeré 
legální aktivity pro zachování 
stávající podoby ďáblického 
sídliště.

KsČm
ne, ne… nikdy
KSČM na Praze 8 kategoricky 
odmítá a odmítat bude zahušťo-
vání sídlišť. Vždy jsme bojovali 
proti podobným pokusům 
zhoršit kvalitu života občanů 
Prahy 8. Sídliště Ďáblice není 
prvním pokusem „vecpat“ nové 
domy do již existující zástavby. 
Bohnické sídliště obdobným 
tlakům čelilo v minulosti 
několikrát.

Společnost CPI Reality přišla 
s tímto nehorázným projektem 
na výstavbu věžáků a vůbec si 
s ničím nebere servítky. Sídliště 
Ďáblice patří po architektonické 
stránce k tomu nejlepšímu, co 
v Praze máme, co se sídlišť týče. 
To, co společnost CPI původně 
představila, by znamenalo 
zničení charakteru celého 
sídliště. Zásadně by se zhoršila 
doprava v okolí a omezily by se 
již tak nedostatečné služby 
a občanská vybavenost. Proto 
jasně říkáme NE, NE… NIKDy 
projektu CPI a jiným obdobným 
pokusům na Praze 8! Za 
odstrašující příklad nám může 
posloužit nedaleké sídliště 
Prosek na Praze 9. Developeři si 
z něj udělali „divoký západ“, kdy 
doslova na každém volném 
kousku zeleně, na základech 
bývalých nákupních středisek 
či výměníkových stanic byly 
postaveny obytné věžáky. 
Zeptejte se původních obyvatel 
sídliště Prosek – jak se jim to líbí 
a jak se jim žije? Na Praze 8 to 
nedovolíme!

KSČM dlouhodobě prosazuje 
výstavbu obecních/družstevních 
bytů, ovšem výběr lokality 
a stavby samotné musí být 
proveden s citem.

máme si nechat líbit zahuštění sídliště Ďáblice  
developerským projektem společnosti cPi reality?

Adam Severyn
obyvatel Ďáblic

Mgr. Jaromír Petelík 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za KsČm

Petr Vilgus
místotarosta 
mČ Praha 8 
za stranu zelených

Vlaďka Vojtíšková
zastupitelka mČ 
Praha 8 za osmička 
sobě a nezávislí

strana 
zelených
ne, ne a ne –  
Úlety CpI nebo 
troja Horizons 
jsou nepřijatelné

Nejprve jasná odpověď:  
Obludný projekt CPI pro Ďáblice 
jednoznačně odmítáme. Zelení 
zastupitelé jsou zásadně proti 
divokému zahušťování sídlišť 
v Praze 8. Strana zelených na 
zastupitelstvu podpořila 
usnesení, které developera 
zjevně naštvalo – že navržené 
bytové domy jsou nepřijatelné. 
Občané, kteří se proti projektu 
oprávněně bouří, mají naše 
pochopení a plnou podporu. 
Děláme vše, abychom developer-
ským úletům zabránili. 

Podobně se stavíme k většině 
úletů, kdy firmy založené čistě za 
účelem zisku necitlivě přestavují 
objekty občanské vybavenosti 
(školka na Invalidovně, kino 
Ládví), ničí nebo plánují poničit 
historickou památku (Palác Svět 
v Libni, Mazutka u Sluncové) 
nebo se snaží do urbanisticky 
hotových sídlišť s vysokou 
kvalitou života místních občanů 
vkládat megalomenské budovy, 
které svou výškou ani charakte-
rem na dané místo nepatří. 

Projekt CPI pro ďáblické 
sídliště (stejně jako Troja 
Horizons, které by chtěl jiný 
investor postavit u OD Krakov) 
jsou předimenzované, ošklivé, 
necitlivé. Jsou připravované 
a prosazované proti vůli radnice 
a místních občanů, kteří mají 
právo se ozvat, když jsou 
pošlapávána jejich práva. Vážené 
občanky a občané z Ďáblic nebo 
Troje – prosím, vytrvejte ve svém 
odporu k developerským úletům. 
Zelení zastupitelé jsou vám 
k dispozici pro pomoc nebo radu. 
Věřím, že společným tlakem 
developera přesvědčíme, že tyto 
úlety do Prahy 8 nepatří. 

osmiČKa soBě 
a nezávislí
Slova a činy musí 
být v souladu 
Aby nebylo pochyb: předložený 
maximalistický projekt CPI je 
pro nás nepředstavitelný 
a jednoznačně jsme podpořili 
zásadní nesouhlas zastupitel-
stva z 21. 6. 2017.

Slova ale musí být v souladu 
s činy. Tisková zpráva CPI tvrdí, 
že starosta Petrus původně 
v jednání s touto společností 
nevyjádřil k výšce budov žádné 
výhrady. S takovým rozporem 
jsme se už setkali dříve, 
například když šlo o stavbu 
fast-foodu na středovém pásu 
ulice Střelničná. Vedení radnice 
bylo sice slovně proti, ale 
nepodalo v územním řízení 
námitky ani odvolání, nechtělo 
ani jménem městské části žádat 
o přezkumné řízení. (Přezkum 
pak zahájen byl, ale až na 
základě našeho podnětu 
a medializace.)

K silným slovům je třeba 
dodat: kategorické „ne“ pro 
jakékoli stavění ve městě 
znamená bohužel „ano“ pro 
plazivé rozšiřování a zabírání 
luk a polí v okolí Prahy. Pokud 
CPI chce vytvořit něco nového 
na místě starých samoobsluh, 
jež nechává léta chátrat, není to 
apirorně špatně: bude-li brát 
ohled na námitky občanů, které 
zazněly 21. 6. na zastupitelstvu.

Polyfunkční domy by musely 
mít výšku respektující okolí 
(ideálně 5–6 pater), kvalitní 
jednotnou architektonickou 
koncepci a přízemí by mělo 
obsahovat obchodní parter či 
prostory pro školku, ambulanci, 
tělocvičnu apod. Konkrétní 
potřeby občanů může CPI zjistit 
šetřením na místě. Kompenzací 
pro okolí by mohla být parkova-
cí stání navíc, kterých je teď na 
sídlišti nedostatek. O tom všem 
se ale lze bavit, až CPI zahájí 
skutečný dialog s místními 
lidmi.
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Kultura

dny evroPsKého dědictví v Praze 8

památné objekty 
se opět otevřou 
veřejnosti

 ndruhý zářijový týden se 
pravidelně v České republice 
konají dny evropského 
dědictví (ehd). ve dnech 
9. až 16. září se tak otevřou 
veřejnosti mnohé zajímavé 
objekty, často i ty, které jsou 
jindy nepřístupné. Které to 
budou na území Prahy 8?

lIBeň
libeňský zámek – Pozoruhodná 
památka rokokového slohu. 
Zatímco jeho vnější architektura 
nedoznala od roku 1770 
podstatných změn, z interiérů 
se zachovalo jen málo. Zvláštní 
pozornost si zaslouží především 
slavnostní sál v prvním patře 
východního křídla, který patří 
od začátku 60. let minulého 
století k nejvyhledávanějším 
svatebním síním v Praze. 
Nespornou umělecko-historic-
kou cenu má též vnitřek 
zámecké kaple Neposkvrněného 
početí Panny Marie. Do ní se po 
čtyřech letech a náročné opravě 
vrátily původní dřevěné 
polychromované téměř 3 metry 
vysoké plastiky andělů. Sochy 
s bohatým zlacením křídel 
a řasení roucha můžete vidět 
po stranách oltáře. V době EHD 
bude na nádvoří zámku probíhat 
Jarmark uměleckých řemesel 
a tvůrčí sympozium.

Grabova vila – Reprezentační 
vila židovského velkoprůmyslní-
ka Hermanna Graba stojí 
východně od usedlosti Košinka. 
Pro majitele a ředitele firmy 
M. Grab synové (M. Grab Söhne) 
byla postavena v polovině 90. let 
19. století karlínským stavitelem 
a architektem Josefem Blechou, 
který se podílel na realizaci 
mnoha továrních i obytných 
budov v Libni.

Kostel sv. vojtěcha – Secesní 
římskokatolický kostel sv. 
Vojtěcha byl postavený jako 
dočasný v letech 1904 až 1905 
nákladem Spolku sv. Bonifáce 
podle projektu architekta Matěje 
Blechy. Ke stavbě stálého kostela 

ale nikdy nedošlo. Přes sto let 
stojící „provizorní“ kostel je 
pozoruhodný svým systémem 
zděných svislých konstrukcí 
a dřevěných, složitě tvarovaných 
střešních vazníků, s výrazným 
použitím dřevěných dekorativ-
ních i architektonických prvků. 
V roce 1987 byl kostel prohlášen 
nemovitou kulturní památkou 
a nesporně patří mezi nejpůsobi-
vější raně secesní stavby v České 
republice.

Synagoga na palmovce 
– Libeňská židovská čtvrť byla 
po staroměstském Josefově 
druhým nejvýznamnějším 
židovským sídlem na území 
dnešní Prahy. Rozkládala se 
v prostoru dnešních ulic 
Voctářovy, Koželužské, Vojenovy 
a již zaniklých ulic Jirchářské 
a Kožní. V Koželužské ulici stála 
stará synagoga, která trpěla 
častými záplavami. Základní 
kámen ke stavbě nové synagogy 
na vyvýšeném místě již mimo 
hranice ghetta byl položen 
23. listopadu 1846 za přítomnos-
ti arcivévody Štěpána. Nová 
synagoga v novorománském 
stylu s klasickým bazilikálním 
interiérem byla slavnostně 
vysvěcena roku 1858.

libeňský plynojem – Přestože je 
bývalý plynojem tyčící se na 
vrcholu kopce nad Palmovkou 
všeobecně známý, patří k těm 
památkám Prahy 8, jejichž osudy 
zůstávají nezasvěceným často 
utajeny. Jako jediná stavba na 
holém návrší ve své době plnil 
nejen funkci, pro niž byl určen, 
ale představoval i jakýsi symbol 
průmyslové Libně. Doba největší, 
paradoxně však dlouho utajené 
slávy ale nastala až ve druhé 
polovině 20. století. „Koule“ byla 
převedena pod Letecký výzkum-
ný ústav v Letňanech (LVÚ, dnes 
Výzkumný a zkušební letecký 
ústav, a. s. – VZLÚ), který ji 
využíval jako podtlakového 
rezervoáru pro aerodynamický 
tunel. V 50. letech bylo dokonce 
rozhodnuto vysázet z důvodu 
utajení kolem areálu topoly 
a samotný objekt byl po několik 
desítek let veřejnosti zcela 
nepřístupný.

libeňská Sokolovna – Rozlehlá 
budova pro libeňský Sokol podle 
návrhu architekta Emila 
Králíčka byla provedena v letech 
1909–1910 firmou Matěje 
Blechy ve stylu geometrické 
secese a stala se jejím vrcholným 
dílem. Dne 13. srpna 2001 byla 

budova sokolovny prohlášena 
za kulturní památku a právem 
se řadí mezi nejkrásnější stavby 
Libně.

BOHnICe
Kostel sv. václava – Základní 
kámen secesního kostela sv. 
Václava v areálu Psychiatrické 
léčebny v Bohnicích byl položen 
17. prosince 1914. Zajímavé je, že 
na jeho stavbě se podíleli italští 
a francouzští váleční zajatci. 
Za druhé světové války sloužila 
kopule kostela jako orientační 
bod pro letecké útoky spojenec-
kých armád, opravdovou 
katastrofou byla léta 1951–1956, 
kdy se s dalšími objekty areálu 
léčebny stal stanovištěm 
protivzdušné obrany Prahy –  
armáda interiér kostela zcela 
zdevastovala. Svého znovuzrození 
se kostel dočkal až po roce 1990.

Kostel sv. petra a pavla – Farní 
kostel svatého Petra a Pavla se 
svým založením řadí mezi 
nejstarší křesťanské svatyně 
v Čechách. První historická 
zpráva o něm je z 30. května 
1151. Roku 1805 byl kostel 
přestavěn ve stylu doznívajícího 
baroka do dnešní podoby, 
přičemž bylo částečně použito 

dny evrOpSKéHO 
dědICtví
○  (European Heritage Days, 
zkráceně EHD) se v Evropě 
konají od roku 1991 pod 
záštitou Rady Evropy a řadí 
se k významným celoevrop-
ským kulturně poznávacím 
a společenským podnětům.

○  V Česku je národním 
koordinátorem Sdružení 
historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. EHD 
pomáhají památkám 
a zajímavým místům, aby si 
jich návštěvníci všimli a rádi 
se znovu vraceli na podobné 
akce nebo běžné prohlídky, 
které probíhají po celý rok.

○  Během EHD se každoročně 
zdarma nebo za snížené 
vstupné otevírá co nejvíce 
zajímavých a výjimečných 
architektonických, archeolo-
gických a sakrálních 
památek, muzeí, galerií 
a knihoven, technických 
památek a militarií, budov, 
objektů i dalších prostor, 
v nichž všech je uchováváno 
neuvěřitelně rozsáhlé 
množství sbírkových fondů 
a movitého kulturního 
dědictví.  libeňSký PlynOJem (na fotografii Borise Baromykina, 1962) bude jedním 

z objektů otevřených pro veřejnost během Dnů evropského dědictví. 
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původní zdivo. To bylo po obou 
stranách lodi před několika lety 
objeveno pod omítkou a pone-
cháno odkryto na ukázku 
a k obdivu všech návštěvníků.

KArlín
Kostel sv. Cyrila a Metoděje 
– Mohutná trojlodní novoro-
mánská bazilika, stavěná 
z tesaného kamene podle vzorů 
starých románských kostelů, 
náleží svou rozsáhlostí mezi 
nejpřednější církevní stavby 
v Čechách. Základní kámen ke 
stavbě byl položen 10. června 
1854 za účasti císaře Františka 
Josefa I. a 18. října 1863, při 
příležitosti milénia příchodu 
slovanských věrozvěstů na 
Moravu, slavnostně vysvěcen. 
Kostel sv. Cyrila a Metoděje 
je sakrální stavba, znamenající 
u nás počátek nové éry 
výtvarného umění a je význam-
ným dokladem raného historis-
mu v české architektuře. 
Právem byl proto zařazen mezi 
památkově chráněné objekty.

KOBylISy
Kobyliská střelnice – Dnešní 
pietní území je architektonicky 

upravenou částí severního 
prostoru dřívější rozsáhlé 
vojenské střelnice (byla zřízena 
již v roce 1890). Národní 
kulturní památku Kobyliská 
střelnice najdete mezi panelo-
vými domy a ulicemi Žernosec-
ká a Čumpelíkova, v obdélníko-
vém prostoru uzavřeném náspy.

Kostel u jákobova žebříku 
– Je to jediný kostel Církve 
Českobratrské evangelické 
postavený mezi roky 1945 
a 1989. Původní objekt navrhl 
švýcarský architekt Ernst 
Giesel a vůbec nepřipomínal 
sakrální stavbu. Slavnostní 
otevření se uskutečnilo roku 
1971. V letech 1995 a 2001 byl 
objekt vylepšen a rozšířen 
podle českých autorů Radovana 
Schauflera a Jakuba Roskovce. 
V roce 2000 byla postavena 
vedle kostela zvonice ve tvaru 
žebříku s dvěma zvony a teprve 
tím se veřejnosti ukázalo, že jde 
o sakrální stavbu.

dOlní CHABry
Kostel Stětí svatého jana 
Křtitele – Nevelká stavba 
z 12. století leží na návrší mezi 

vzrostlými stromy v údolí, 
v němž se rozkládá původní 
jádro vesnice Dolní Chabry. 
Kostel obklopuje kamenná zeď 
se starobylou zvonicí a při 
pohledu zdáli nejde přehléd-
nout vyčnívající věžičku 
s křížem.  Kostel stál na důležité 
komunikaci spojující Prahu 
s Mělníkem a pokračující dál na 
sever, i proto zde najdete celkem 
tři kostelní stavby. Pozůstatky 
dvou starších kostelů, odhalené 
během archeologického 
výzkumu v letech 1973–1974, 
se ukrývají pod dřevěnou 
rozkládací podlahou současné-
ho třetího kostela.

Knorův statek – Jednopatrový 
dům barokního statku z druhé 
poloviny 18. století s novodobý-
mi úpravami. Knorův statek se 
mu říká podle jednoho z posled-
ních majitelů. V současné době 
náleží objekt Muzeu hl. m. Prahy.

ĎáBlICe
Kaple nejsvětější trojice a sv. 
václava – Přirozenou dominan-
tou starých Ďáblic je od poloviny 
18. století budova křižovnického 
zámku, za jehož ušlechtilou 

fasádou uličního průčelí se 
poněkud nečekaně skrývá 
sakrální prostor zasvěcený 
Nejsvětější Trojici a svatému 
Václavu. Přestože byla kaple na 
počátku 20. století asymetricky 
rozšířena, a i přesto, že řada 
jejích uměleckořemeslných 
předmětů a detailů vzala 
v druhé polovině 20. století za 
své, působí její interiér jednot-
ným rokokovým dojmem.

nOvé MěStO
Muzeum hl. m. prahy – Původ-
ně bylo muzeum, založené roku 
1883, umístěno v bývalém 
kavárenském pavilonu, 
postaveném roku 1878 Františ-
kem Sallerem a J. Beningerem. 
K pavilonu byla přistavěna 
v letech 1896–1898 novorene-
sanční budova podle projektu 
Antonína Wiehla a Antonína 
Balšánka. Na výzdobě se 
podíleli Ladislav Šaloun, 
František Stránský, Vojtěch Šaff, 
František Hergessel, Adrian 
de Vries a další umělci.

Podrobný přehled budov 
včetně doby komentovaných 
prohlídek naleznete níže  
na této straně.  (býv)

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Rozhovor

HeRec jan sKoPeČeK, Čestný obČan PRaHy 8:

Bez ženské 
přitažlivosti  
bychom tu nebyli

 n jan skopeček (* 1925), kterého proslavil především 
televizní seriál tři chlapi v chalupě, patří k zakladatelům 
divadla Pod Palmovkou, tehdy divadla s. K. neumanna. 
zastupitelé mČ Praha 8 se ho rozhodli za jeho herecké 
mistrovství i věrnost libeňskému divadlu jmenovat 
Čestným občanem Prahy 8. setkali jsme se v ds slunečnice, 
kde herecký bard po operaci očí nyní žije.

Předně se chci optat – co zdraví?
„No jak… Špatně vidím, špatně 
slyším, špatně chodím… Ale ve 
skoro dvaadesáti to pořád ještě 
jde. Nedávno jsem prodělal 
operaci očí, nic moc; už dlouho 
mám umělou chlopeň a to 
musím zaklepat, že srdíčko drží, 
pan doktor Vaněk na Karláku 
odvedl skvělou práci.“

Je něco, čeho se bojíte? Bojíte 
se smrti?
„Ne. Nějakou dobu bych tu ještě 
docela rád byl, to jo, ale vím, že to 
je jenom moje přání a že to 

jednou přijde, to se nedá nic 
dělat. Setkám se zase 
s manželkou…“

Co jí řeknete, až se shledáte?
„Že jsem se snažil bez ní žít, a že 
jsem na ni hrozně myslel. Byla to 
bezvadná ženská.“

Zastupitelstvo MČ Praha 8 
v červnu rozhodlo, že vám udělí 
čestné občanství. Co to pro vás 
znamená?
„Mám z toho radost. A moc za to 
děkuji. Ale nějak nevím, čím jsem 
si to zasloužil…“

Jste přece zakládajícím členem 
dnešního Divadla Pod Palmovkou, 
tehdejšího Divadla S. K. Neuman-
na…
„To jo, ono tady totiž žádné 
pořádné divadlo nebylo. Tak jako 
tu není žádný špičkový fotbalo-
vý klub. Fandil jsem celý život 
Slavii. Ale zase jsou tu fajn lidi, 
a to není málo.“ 

Vy jste v libeňském divadle přímo 
bydlel…
„Ve třetím patře budovy, ve které 
bylo divadlo… Mohl jsem chodit 
v papučích do práce.“

Jak dlouho jste v Divadle 
Pod Palmovkou působil?
„Dlouho. Od založení v roce 1949 
s přestávkama víc jak šedesát 
let.“

Když jste v divadle i bydlel, kam 
jste chodil ve volném čase? 
Do hospody? Nebo s holkama do 
parku?
„Já na hospody moc nejsem, 
takže spíš do toho parku. Stýkal 
jsem se trošku s Bohumilem 
Hrabalem, který v divadle 
pracoval a bydlel velice blízko. 
Ale jinak… jsem nikam 
nechodil…“ 

Jak vzpomínáte na dětství? 
„Narodil jsem se v Litoměřicích. 
Když mi bylo osm, začaly tam 
sudetoněmecké spory. Tatínek 
sbalil rodinu a přestěhovali jsme 
se do východních Čech do 
Horního Jelení. Táta byl 
podnikatel, pořídil si tam malou 
továrničku na dřevitou vlnu 
s osmi zaměstnanci. Vydrželi 
jsme tam rok, a stěhovali jsme se 
do Prahy. Otec neustále s něčím 
obchodoval, a myslel, že já budu 
obchodovat taky. A bylo pro něj 
velkým zklamáním, že chci 
k divadlu.“

A jak jste se tedy k divadlu dostal? 
„Začínal jsem jako ochotník, 
a když jsem se v pětačtyřicátým 
vrátil z koncentračního tábora, 
četl jsem v novinách inzerát: 
Městské a oblastní divadlo Praha 

Brno Výstaviště, lidové a avant-
gardní divadlo, přijme mladé 
herce a herečky do svého 
souboru.“

To je jako kdybyste ho zrovna teď 
četl…
„Jo, pamatuji si ho úplně přesně. 
Takže jsem herec na inzerát. řekl 
jsem si, že svou pekelnou kariéru 
přece můžu udělat nejen v Praze. 
Sbalil jsem kufr a tradá do Brna. 
Vydržel jsem tam jen půl roku, 
bylo to divadlo pro děti, hráli 
jsme pořád pohádky a já to neměl 
rád. Jsem přece herec, říkal jsem 
si, a chtěl jsem hrát velké divadlo. 
Přešel jsem do Hanáckého 
divadla v Přerově a pak do 
Horáckého v Jihlavě. Tam jsem 
byl dva roky a už to šlo.“

Zmínil jste se o koncentračním 
táboře…
„Maminka byla židovka, byl to 
koncentrák pro židovské 
míšence.“

Má váš pobyt v koncentračním 
táboře souvislost s dopisem, 
který jste dostal od amerického 
režiséra Stevena Spielberga?
„Samozřejmě. On natočil film 
Schindlerův seznam. Ten se mi 
moc líbil. Tak jsem mu napsal 
a vylíčil mu svůj příběh. A on mi 
poděkoval a popřál mi všechno 
nejlepší.“

To byl příběh o tom, jak vám herec 
Oldřich Nový zachránil život?
„Zachránil… To se nedá tak úplně 
říct. Ale vlastně možná ano. On 
měl za manželku židovku. Jeli 
jsme vlakem do Osterode, a mně 
se v nákladním vagónu, kde byli 
dohromady židovští míšenci jako 
já a křesťané, co měli za manžel-
ky židovky, udělalo špatně. 
Najednou ke mně kráčí nějaký 
pán, to už běžel v kinech film 
Kristián, takže jsem ho hned 
poznal. Přišel ke mně, změřil mi 
tlak a dal mi nějaké prášky. Měl 
totiž s sebou lékárničku, 
a dokonce mi dal i svou deku. 
Když jsme přijeli na místo, sehnal 
kbelík s teplou vodou, kde jsem 
se umyl. Oldřich Nový mě dal 
prostě do pořádku. On byl moc 
dobrý člověk….“

Ovlivnilo vás setkání s Oldřichem 
Novým? 
„Asi ne, bylo to naše jediné 
setkání, pak už z mého života 
zmizel.“

Ani herecky vás neovlivnil? 
„Měl jsem ho rád jako herce, ale 
že bych ho měl jako vzor? To ne. 
Já byl zaměřený jinak.“i ve SkOrO 92 letech je Jan Skopeček věrným fanouškem Slavie. 

Foto: Vladimír Slabý
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tři chlaPi v chaluPě – zprava Jan Skopeček, Lubomír Lipský a Ladislav Trojan. Foto: archív Jana Skopečka

Kdy jste stál na jevišti naposledy?
„Naposledy? To je tak rok, 
možná dva, v Liberci. Přišel za 
mnou Ivan Rajmont, tehdejší 
ředitel libereckého divadla, který 
věděl, že jsem kdysi v Čechovově 
Višňovém sadu hrál stařičkého 
komorníka Firse. Onemocněl jim 
herec, který to hrál u nich, 
a potřebovali záskok tak na tři 
měsíce, než se dotyčný vrátí. 
Dědka musí hrát dědek, ne? 
Po první repríze mi řekli, že už se 
nevrátí, protože zemřel. Takže 
jsem to hrál asi rok.“

Na jaké role nebo hry nejvíc 
vzpomínáte?
„Nejradši mám veselohry. Pár 
vážných rolí jsem hrál taky. 
Určitě si rád vzpomenu na 
Harpagona v Lakomci, to je 
dobře napsaná role. Rád jsem 
hrál v Rivalech, v Miláčkovi 
a Figarově svatbě. Zahrál jsem si 
trojroli v Hamletovi a Knoflíkáře 
v Peeru Gyntovi, ale to už je 
všechno strašně dávno. Diváci si 
mě hodně pamatují jako Cyrana 
z Bergeracu. Dokonce dvakrát 
jsem hrál Dona Quijota. Největší 
zápřah byli ovšem Tři mušketý-
ři, tam jsem hrál hned patnáct 
rolí.“

Patnáct? To jste se musel 
neustále převlékat…?
„Třicetkrát za jediné představe-
ní! A to jsem nehrál ani jednoho 

z mušketýrů! (smích) Takhle mě 
obsadil režisér Jaroslav Dudek.“

Jaká role vás v divadle minula?
„Přitahoval mě Shakespeare. 
Rozumí mu i ta prodavačka 
zeleniny, v tom je jeho genialita. 
Miluju některé Shakespearovy 
figury, i když mi nikdo nevěří, že 
bych mohl hrát třeba Richarda 
III. anebo Jaga...“

Jaga v Othellovi? 
„No vidíte, i vy se divíte. Mě kdysi 
okouzlil Jan Pivec, jak jej hrál. 
Sice intrikán, ale současně 
sympatickej, veselej a bodrej 
kumpán, který Othella, zdá se, 
upřímně miluje. Býval bych na 
něj šel podobně, ale teď už je to 
pryč.“

Kdo z režisérů vám dal nejvíc? 
„Jednoznačně Jaroslav Dudek. 
To byl Pan Režisér! A Vašek 
Lohnický. Tito dva vedli 
v 60. letech Divadlo S. K. Neu-
manna, to tehdy bylo fakt 
výborné divadlo.“

Teď už není?
„Nevím, už mě neobsazujou, 
a tak jsem tam dlouho nebyl 
(smích).“

Se kterými hereckými kolegy se 
vám hrálo nejlíp?
„To je těžké říct. Kolegy si do hry 
nevybíráte, určuje je režisér. A ať 

už vám vybere kohokoliv, musíte 
to s ním nějak uhrát.“

V televizi jste exceloval v 60. le-
tech v nezapomenutelném seriálu 
Tři chlapi v chalupě…
„To byl, myslím, jeden z prvních 
televizních seriálů vůbec!“

… tam ta chemie mezi vámi, 
Lubomírem Lipským a Ladislavem 
Trojanem fungovala, ne?
„Jo, to bylo dobrý. Jaroslav Dietl 
napsal svou první divadelní hru 
Nepokojné hody svaté Kateřiny. 
Tam jsem byl předsedou JZD. 
Současně dělal pro Městská 
divadla pražská hru Čtyři ve 
velkoměstě, kde hrál dědka 
Mirek Lipský. A když začali 
přemýšlet, jak by obsadili ten 
seriál, Dietl si vzpomněl na mě 
i na Lipského a přidal Trojana.“

Hádali jste se někdy?
„Ne.“

Ani o fotbale? Vy jste přece 
slávista, Lipský byl sparťan 
a Trojan fandí Bohemians.
„Hecovali jsme se, to jo. Ale že 
bychom se hádali… Oni nebyli 
zas tak zuřiví… Teď mi kluci 
slávistický udělali titulem moc 
velkou radost.“

Ani o ženských jste se nehádali?
„Ne. Lipan na ženský moc nebyl, 
já koneckonců taky ne…“

Chtěl byste chlapy z chalupy 
Lipského a Trojana mít za bráchy?
„Lipského jo, ale Trojana ne.“

Proč? Rozkmotřili jste se?
„No… (dlouhé mlčení) Když to 
mám říct naprosto upřímně, 
nepovažuju Trojana za nějak 
zvlášť dobrého herce. (dlouhé 
odmlčení) On je takovej děsně 
zamindrákovanej… Jeho syn Ivan 
je naopak skvělý, ten tátu 
výrazně přerostl. Zato s Lipským 
to bylo vždycky dobrý.“

S herečkou Věrou Tichánkovou 
jste byli manželé přes 65 let. Máte 
recept na spokojené manželství?
„Recept…? Nemám. Byli jsme na 
sebe hodní. My jsme s Věrou byli 
taková dvojka. Ona hluchá a já 
slepý... Taky jsme se hádali, ale 
nikdy to nebylo o hubu. A to 
usmiřování bylo vždycky 
krásné.“

Pamatujete si vaše první setkání?
„To bylo v Jihlavě v Horáckém 
divadle a hned jsme se sblížili. 
Možná i proto, že jsme oba byli za 
nacismu v kriminále. Já pro svůj 
ne zcela křesťanský původ a ona 
proto, že na konzervatoři sbírala 
potravinové lístky a dávala je 
těm, kteří je potřebovali. Někdo 
ji udal.“

A co vaše první rande?
„Do Jihlavy přijel cirkus a já Věru 
pozval na vystoupení. Najednou 
začala bouřka, představení se 
zrušilo. Měli jsme jenom jeden 
deštník, tak jsem se nabídl, že ji 
s tím deštníkem doprovodím 
domů. Před bránou ještě pršelo 
a druhý den už nepršelo a ráno 
jsme šli na zkoušku.“ (smích)

Býval jste fešák, vysoký chlap. 
Měl jste plno obdivovatelek?
„No nějaká se našla. Víte, ony 
jsou některý ženský divný. 
Ale i hezký a přitažlivý.“

Přemýšlel jste někdy, jak by 
vypadal svět bez zemské 
přitažlivosti?
„Ne.“

A bez ženské přitažlivosti?
(smích) „Ani o tom jsem 
nepřemýšlel. Ale určitě bychom 
tu bez ženské přitažlivosti 
nebyli.“

Děkuji za rozhovor.
vladimíR slabý

celý rozhovor NA 
www.praha8.cz
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Doprava

BloKové ČiŠtění ulic 

Časová realizace podzimního blokového čištění od 8:00 do 15:00 hod.

 23. 8. 2017

 ` K Okrouhlíku
 ` Ke Koupališti
 ` Ke Stírce
 ` Malý Okrouhlík
 ` Na Hlínách
 ` Na Kopytáře
 ` Na Okrouhlíku
 ` Na Pěšinách
 ` Na Stírce
 ` Nad Koupalištěm
 ` Okrouhlická
 ` Pod Hliništěm
 ` Pod Náměstím
 ` Pod Statky
 ` Pod Stírkou
 ` Rolnická (Na Pěšinách – 
NN 2188)
 ` Rozšířená
 ` U Nádrže
 ` U Stírky
 ` U Třešňovky
 ` V Brance
 ` Vršní (Pod Sídlištěm 
– Nad Šutkou)

 24. 8. 2017

 ` Gabčíkova
 ` Kubišova (S. K. Neumanna 
– V Holešovičkách)
 ` Na Truhlářce
 ` Na Úbočí
 ` Nad Rokoskou
 ` Pátkova (Povltavská – NN 
5269)
 ` Pomezní
 ` S. K . Neumanna (Nad Rokos- 
kou – V Holešovičkách)
 ` V Podvrší
 ` Valčíkova

 25. 8. 2017

 ` Kubišova (U Vlachovky – 
S. K. Neumanna)
 ` Květinářská
 ` Na Dlážděnce (Trojská 
– Nad Popelářkou)
 ` Nad Hercovkou
 ` Nad Popelářkou
 ` Nad Strání (Nad Popelář-
kou – Na Dlážděnce)
 ` Pod Dlážděnou
 ` Pod Vlachovou
 ` Přádová
 ` S. K. Neumanna
 ` Trojská (po ul. 
Nad Kazankou)
 ` U Vlachovky

 29. 8. 2017

 ` K Sadu
 ` Na Přesypu
 ` Na Šutce
 ` Písečná
 ` Pod Kynclovou
 ` Pod Přesypem
 ` U Dětského domova
 ` Uzavřená
 ` Vzestupná 

  30. 8. 2017

 ` Bášťská

 ` Benákova
 ` Havlínova 
(Mirovická – Třeboradická)
 ` Hovorčovická (Mirovická 
– Třeboradická)
 ` Klíčanská
 ` Košťálkova
 ` Na Přesypu 
(Bášťská – Čimická)
 ` Paláskova
 ` Přemyšlenská  
(Třeboradická 
– Horňátecká)
 ` Služská
 ` Trousilova
 ` Třeboradická
 ` Velenská

 31. 8. 2017

 ` Balabánova
 ` Bergerova
 ` Havlínova 
(Mirovická – Neratovická)
 ` Hovorčovická (Mirovická 
– otočka)
 ` Chotovická
 ` Libišská
 ` Luhovská
 ` Mirovická (vč. slepého 
konce u č. 1817/9)
 ` Neratovická
 ` Pohnertova
 ` Zlonínská

 5. 9. 2017

 ` Bydhošťská
 ` Gdaňská
 ` NN 3240, 4928 (parkoviště 
u Vratislavské)
 ` Opolská
 ` Poznaňská
 ` Sopotská
 ` Štětínská
 ` Toruňská
 ` Vratislavská

 6. 9. 2017

 ` Dunajecká
 ` Glowackého + parkoviště
 ` Hnězdenská
 ` Krosenská
 ` Lešenská
 ` Lublinská
 ` Notečská
 ` Olštýnská
 ` Sosnovecká
 ` Těšínská

 7. 9. 2017

 ` Krynická
 ` Mazovská
 ` Mazurská
 ` Pomořanská
 ` U Pentlovky
 ` U Polikliniky

 8. 9. 2017

 ` Košalinská
 ` Radomská
 ` Ratibořská
 ` Řešovská
 ` Svídnická

 ` Zelenohorská

 12. 9. 2017

 ` Dolákova 
(Feřtekova – Cafourkova)
 ` Eledrova
 ` Feřtekova
 ` Hackerova + parkoviště
 ` Hanouškova
 ` Kusého
 ` NN 3589 (parkoviště 
u Feřtekovy)

 13. 9. 2017

 ` Cafourkova
 ` Hlivická
 ` K Farkám (bez úseku 
U Pazderek 
– Na Bendovce)
 ` Katovická
 ` Kostřínská
 ` Na Bendovce (bez úseku 
Na Bendovce 
– Nad Pentlovkou)
 ` Nad Pentlovkou
 ` NN 261 
(U Skalky –  K Farkám)
 ` NN 3228 (část parkoviště 
a komunikací)
 ` Před Ústavem
 ` U Pazderek
 ` U Skalky (Cafourkova –  
Dolákova, NN 261 –  
slepý konec)
 ` U Velké skály
 ` V Nových Bohnicích

 14. 9. 2017

 ` Hanzlíkova
 ` Chvatěrubská
 ` Jestřebická
 ` Kočova
 ` Minická
 ` Na Hranicích
 ` Nedomická
 ` Okořská (jižní část)
 ` Pekařova
 ` Pešinova
 ` Pod Čimickým hájem
 ` Přívorská
 ` Rousovická
 ` Řepínská (část)
 ` Skálova
 ` Vraňanská

 15. 9. 2017

 ` Brandýská
 ` Do Údolí
 ` Fořtova
 ` Ke Hřišti
 ` Korycanská
 ` Libeňská
 ` Na Průhonu
 ` Okořská 
(K Ládví – Na průhonu)

 19. 9. 2017

 ` Byšická
 ` Drahanská
 ` Chlumínská
 ` Chorušická
 ` K Mlýnu

 ` K Větrolamu
 ` Mikovická
 ` Turská
 ` Vehlovická
 ` Větrná
 ` Vidimská
 ` Vizovická
 ` Zločinská

 20. 9. 2017

 ` K Rybníku
 ` Libčická
 ` Na Zámkách
 ` Strážnická
 ` Tišická
 ` Žalovská 
(Drahanská – Čimická)

 21. 9. 2017

 ` Kaňkovského
 ` Klecanská
 ` Máslovická
 ` Mašínova
 ` Na Ládví
 ` Petra Bezruče
 ` Šiškova
 ` U Pískovny
 ` Veltěžská
 ` Větrušická
 ` Vodochodská

 22. 9. 2017

 ` Bořanovická 
(Vršní – Klapkova)
 ` Březiněveská (slepý konec 
– Klapkova)
 ` Chaberská
 ` Líbeznická 
(Vršní – Klapkova)
 ` Na Pecích
 ` Předhorská
 ` Přemyšlenská (Horňátecká 
– Klapkova)
 ` Sedlecká
 ` Vršní (Pod Sídlištěm 
– Horňátecká)

 26. 9. 2017

 ` Bořanovická 
(Klapkova – Čumpelíkova)
 ` Březiněveská 
(Klapkova – Čumpelíkova)
 ` Líbeznická 
(Klapkova – Pakoměřická)
 ` Náhorní
 ` NN 5380
 ` Pakoměřická
 ` Přemyšlenská 
(Klapkova – Čumpelíkova)
 ` Štíbrova
 ` U Měšťanských škol
 ` U Školské zahrady
 ` Zdibská

 27. 9. 2017

 ` Bojarova
 ` Burešova
 ` Famfulíkova
 ` Hrubého
 ` Kurkova
 ` Kyselova
 ` Opálkova

 ` Rajmonova
 ` Slancova

 29. 9. 2017

 ` Binarova
 ` Davídkova (slepá 
komunikace u Taussigovy)
 ` Hlaváčova
 ` NN 3940 (parkoviště 
u Davídkovy)
 ` NN 4982 (parkoviště 
u Hlaváčovy)
 ` Střekovská (Tanvaldská 
– Střelničná)
 ` Tanvaldská (Taussigova 
– Střekovská)
 ` Taussigova
 ` Za Střelnicí

 3. 10. 2017

 ` Batličkova
 ` Koláčkova
 ` Na Kopanině
 ` Na Slovance (Na Kopanině 
– Davídkova)
 ` Nad Mazankou
 ` Nad Novou Libní 
(Davídkova – NN 3245)
 ` Nad Okrouhlíkem (část 
komunikace, vč. 
parkovacích zálivů)
 ` Pod Vodárenskou věží 
(mimo úsek NN 2907 –  
NN 1898)
 ` Ryzlinkova
 ` Společná (Na Slovance 
– Pod Vodárenskou věží)
 ` U Slovanky (Na Kopanině 
– Davídkova)
 ` Za Vodárnou (Na Slovance 
– Pod Vodárenskou věží)

 4. 10. 2017

 ` Bedřichovská
 ` Klínová
 ` Na Dílcích
 ` Na Malém Klínu
 ` Na Slovance (Davídkova 
– Bedřichovská)
 ` Na Štěpnici
 ` Pod Vlastním krovem
 ` Společná (Na Malém klínu 
– Na Slovance)
 ` Štěpničná
 ` Za Vodárnou (Na Malém 
klínu – Na Slovance)

 5. 10. 2017

 ` Akátová
 ` Březová
 ` Javorová
 ` Jedlová
 ` K Ovčínu
 ` Kaštanová
 ` Kubíkova
 ` Modřínová
 ` Na Rozvodí
 ` NN 3241 (parkoviště 
při Ďáblické)
 ` Ořechová
 ` Pod Hvězdárnou
 ` Učitelská
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z Černé KroniKy

Žena zemřela 
po zásahu bleskem
Během přívalových dešťů ve 
středu 28. června odpoledne 
zasáhl v pražské Novoborské 
ulici na Střížkově blesk 
mladou ženu. Posádka 
záchranné služby přijela na 
místo již po čtyřech minutách. 
Zdravotníci zahájili resuscitaci 
a po 40 minutách se jim 
povedlo obnovit činnost srdce 
a vše vypadalo, že událost 
bude mít šťastný konec. Žena 
byla převezena do Fakultní 
nemocnice Královské Vinohra-
dy, kde ale bohužel následující 
úterý 4. července zemřela. Tím, 
že ženu blesk zasáhl v husté 
městské zástavbě, jde o raritní 
událost. V Česku je bleskem 
každoročně zasaženo několik 
lidí, ale stává se to mimo 
města. Obvyklá místa jsou 
hory, skály v přírodě, kde 
nejsou okolo vysoké stavby, 
hromosvody, stožáry, antény, 
trolejové vedení a podobně.

falešní hlídači 
parkoviště
Příležitosti obohatit se na úkor 
nic netušících návštěvníků 
festivalu Mezi ploty v řepínské 
ulici chtěli využít dva poberto-
vé. Vymysleli proto velmi 
jednoduchý plán, který spoléhal 
na nepozornost i důvěřivost 
lidí. Během 25. ročníku 
oblíbeného festivalu, který se 
konal 27. a 28. května v praž-
ských Bohnicích, se totiž 
rozhodli vydávat za hlídače 
přilehlého parkoviště. Na něm, 
přestože se jedná o prostor 
s volným parkovacím režimem, 
vybírali parkovné a inkasovali 
od řidičů výměnou za amatér-
sky vytištěné stvrzenky 
po padesátikoruně. Po upozor-
nění pozorných občanů se na 
místo dostavili strážníci 
městské policie, kteří oba 
výtečníky pro podezření ze 
spáchání protiprávního jednání 
zadrželi a předali do rukou 
kolegů ze státní policie.

Doprava / bezpečnost

 6. 10. 2017

 ` Formánkova
 ` Havránkova
 ` Janečkova
 ` Jelínkova
 ` NN 2525 (komunikace 
u Šimůnkovy)
 ` NN 268 (slepý úsek 
u Šimůnkovy)
 ` NN 269
 ` NN 270
 ` NN 271
 ` Šimůnkova

 10. 10. 2017

 ` Bešťákova
 ` Bínova
 ` Černého
 ` Červenkova
 ` Česákova
 ` Drahorádova
 ` NN 3243 
(Ďáblická – Bešťákova)
 ` NN 4721 (parkoviště 
u Červenkovy)
 ` Roudnická

 11. 10. 2017

 ` K Haltýři (Vřesová 
– Nad Vavrouškou)
 ` NN 3235 (parkoviště 
u Čimické a Podhajských 
polí)
 ` NN 3236 (parkoviště 
u Bukolské)
 ` Bukolská
 ` Podhajská pole
 ` Lindavská

 ` Nad Vavrouškou (Velká 
Skála – Vřesová)
 ` Velká Skála
 ` Vřesová

 12. 10. 2017

 ` Křivenická
 ` Mlazická
 ` Ouholická
 ` Žalovská (Čimická –  
Ouholická) 

 13. 10. 2017

 ` Frýdlantská
 ` Chabařovická
 ` NN 279 (parkoviště 
u Frýdlantské)
 ` NN 280 (parkoviště 
u Frýdlantské)
 ` Sebuzínská
 ` Střekovská (Tanvaldská 
– Chabařovická)
 ` Tanvaldská (Střekovská 
– Chabařovická)
 ` Třebenická

 17. 10. 2017

 ` Františka Kadlece
 ` Hejtmánkova
 ` Karla Hlaváčka
 ` Kundratka
 ` Na Dědince
 ` Na Sypkém
 ` Na Šedivé
 ` Na Vartě
 ` NN 2898 (U Pekařky – 
Františka Kadlece)
 ` Pod Bání

 ` Pod Čertovou skálou
 ` Pod Labuťkou
 ` Soví vršek
 ` Srbova
 ` Střížkovská
 ` U Pekařky
 ` V Zahradách

 18. 10. 2017

 ` Braunerova
 ` Budínova
 ` Chlumčanského
 ` Kandertova
 ` Kašparovo náměstí
 ` Konšelská
 ` Krejčího
 ` Lindnerova
 ` Na Korábě
 ` Nad Košinkou
 ` Podlipného
 ` Ve Vrchu

 19. 10. 2017

 ` Andrštova
 ` Bednářská
 ` Horovo náměstí
 ` Chocholouškova
 ` Kotlaska
 ` Koželužská
 ` Ludmilina
 ` Na Hrázi
 ` Na Rokytce
 ` Na Žertvách (parkoviště)
 ` Náměstí dr.Holého
 ` Pivovarnická
 ` Pod Hájkem
 ` Pod Kotlaskou
 ` Ronkova
 ` Stejskalova

 ` Světova
 ` U Libeňského pivovaru  
(vč. parkovacích zálivů)
 ` U Synagogy

 20. 10. 2017

 ` Hejdukova
 ` Na Žertvách
 ` Novákových
 ` Palmovka
 ` Turnovská
 ` U Balabenky
 ` U Pošty
 ` V Mezihoří
 ` Vacínova

 24. 10. 2017

 ` K Olympiku
 ` Molákova
 ` Na Kopečku
 ` Nekvapilova
 ` U Sluncové
 ` U Sluncové (parkoviště)
 ` Za Invalidovnou

 25. 10. 2017

 ` Březinova
 ` Hybešova
 ` Kaizlovy sady
 ` Korybutova
 ` Křižíkova 
(Šaldova – Hybešova)
 ` Kubova
 ` Lyčkovo náměstí
 ` Na Střelnici
 ` Na Špitálsku
 ` Pernerova 
(Šaldova – U Invalidovny)

 ` Petra Slezáka
 ` Sovova
 ` U Invalidovny
 ` Urxova

 26. 10. 2017

 ` Karlínské náměstí 
(východní část)
 ` Kollárova
 ` Křižíkova (Karlínské 
náměstí – Šaldova)
 ` Pernerova 
(Peckova – Šaldova)
 ` Pobřežní
 ` Sokolovská (U Nádražní 
lávky – Šaldova)
 ` Šaldova
 ` Thámova

 27. 10. 2017

 ` Jirsíkova
 ` Karlínské náměstí (západní 
část + parkoviště)
 ` Křižíkova (Ke Štvanici 
– Peckova)
 ` Malého
 ` Peckova
 ` Pernerova (Prvního pluku 
– Peckova)
 ` Pobřežní (Ke Štvanici – 
U Nádražní lávky)
 ` Prvního pluku
 ` Sokolovská (Ke Štvanici 
– U Nádražní lávky)
 ` U Nádražní lávky
 ` Vítkova
 ` Za Poříčskou branou (vč. 
parkoviště u M Florenc)

Šmejdi oPět na scéně

pozor na podomní 
prodejce zabezpečovací 
techniky

 nna komisi pro bezpečnost 
se v týdnu před prázdninami 
obrátil syn pána vyššího 
věku s tím, že na ďáblickém 
sídlišti, konkrétně v ulici 
Famfulíkova, „řádila“ 
skupina podomních 
prodejců. 
Tato „parta“ zvonila na byty 
a nabízela zejména seniorům 
speciální vložky do zámku 
bytových dveří. Potencionální 
zákazníky muži strašili 
falešnými informacemi 
o vykradených sousedních 
domech a bytech. Podobnou 
zkušenost možná zaznamenali 
i další z občanů žijících na 
osmém pražském obvodu. 

Celý případ vykazuje jednání 
tzv. šmejdů. Solidní obchodní 
společnosti zabývající se 

zabezpečovací technikou totiž 
používají zcela odlišný způsob 
prodeje. Podomní prodej je navíc 
od minulého roku na území 
hlavního města Prahy zakázán 
vyhláškou a jakékoliv jeho 
porušení podléhá finanční 
sankci. Oznámení o porušení 
vyhlášky přijímá státní i měst-
ská policie na známých telefon-
ních číslech 158 nebo 156. 

Zvláště v tomto případě je 
třeba připomenout pravidla 
bezpečného chování, kterými 
chráníme jak svou osobu, tak 
i vlastní majetek. Bylo by asi 
nemilé, kdyby klíče od vyměně-
né bezpečnostní vložky vlastnil 
navíc nějaký „šmejd“.

ZdeněK nagovsKý,  
předseda komise  
pro bezpečnost RmČ Prahy 8
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Životní prostředí

Komunitní centrum a zahrada

Kotlaska 
se otevřela 
veřejnosti

 nBydlíte na Praze 8 a chtěli byste pěstovat rajčata, nebo 
jen příjemně strávit volný čas v zeleni? na Kotlasce 
kousek od Palmovky si od 27. června 2017 můžete vyhléd-
nout vlastní záhonek. a nejen to. Komunitní centrum se 
zahradou nabízí spoustu dalších aktivit pro děti i dospělé. 

Komunitní zahrada Kotlaska 
vznikla nově v Libni na místě 
staršího ovocného sadu 
a vzrostlých keřů, což dává 
zahradě jedinečný charakter. 
Charakter místa, kde si mohou 
občané sednout bezpečně do 
trávy, procházet se mezi 
vzrostlou vegetací, vypěstovat 
si zeleninu na pronajatém 
záhonku či společně rozvíjet 
komunitu uživatelů Kotlasky. 
Všechny tyto atributy jsou 
v jinak hustě zastavěné Libni 
velmi příjemné.

Za projektem stojí městská 
část Praha 8, která pro tento 
projekt poskytla zázemí, 
a nezisková organizace Rubikon 
Centrum, která už přes dvacet 
let pomáhá lidem s těžkou 
životní minulostí v návratu do 
života. „Překrásný pozemek se 

starým objektem na Kotlasce 
jsme s kolegy objevili minulý 
rok na jaře a hned nám přirostl 
k srdci. Podařilo se nám získat 
dotaci na projekt komunitního 
centra a zahrady. Našim plánům 
byl nakloněn i Magistrát 
hlavního města Prahy, který 
nám pozemek pronajal, 
a místostarosta Radomír Nepil 
z radnice městské části Praha 8, 
jež nám pronajala objekt na 
pozemku, a dala tak zelenou 
projektu, který bude dělat 
radost nejen lidem z osmičky,“ 
říká pracovnice Komunitního 
centra a zahrady Kotlaska 
Kateřina Jirová. 

Celý prostor téměř půl 
hektaru velké zahrady ve svém 
plánu velmi citlivě zpracovala 
architektka Ing. Štemberová, 
která se rozhodla využít 

potenciálu původní zahrady, 
zachovala původní romantický 
ráz sadu, vzrostlých ořešáků 
a dalších stromů. Svažitý ráz 
pozemku také umožňuje krásný 
výhled na okolní Libeň, ale 
i Žižkov a v nejvyšších místech 
pozemku i na Pražský hrad, 
proto je v této části do budouc-
na plánováno posezení 
s vyhlídkou. 

Zahrada je rozčleněna na 
několik zón. V zadní části 
zahrady je to zóna starého sadu 
s včelími úly, která bude 
udržována jen nejnutnějšími 
zásahy – dvakrát ročně seč 
trávy a jednou za rok záchovný 
a zdravotní řez stromů, jenž 
bude prováděn za účelem 
odstranění suchých a nebezpeč-
ných částí ovocných stromů. 
Střed zahrady je vyčleněn pro 

komunitní zahradničení 
(záhony pro komunitní 
pěstování, nářaďovna a společ-
ný prostor s pískovištěm pro 
děti a velká pravidelně udržova-
ná trávníková plocha). Před 
okny zrekonstruované budovy 
komunitního centra je zóna 
určená pro sportovní vyžití 
návštěvníků zahrady; jsou zde 
houpačky pro děti, provazový 
žebřík, je budováno hřiště 
určené pro míčové hry, tato část 
zahrady je doplněna ohništěm 
pro společné táboráky a udržo-
vaným trávníkem. Společenská 
zóna je umístěna u vstupu 
na zahradu a bude sloužit pro 
pořádání venkovních aktivit 
– semináře, bleší trhy, rodinné 
oslavy členů komunity atp. 
a navazuje na ni komunitní 
centrum v budově. 

v kOmunitním centru Kotlaska si můžete vypěstovat například vlastní 
rajčata.

Stará buDOva na pozemku prošla kompletní rekonstrukcí.

kOtlaSka neJSOu Jen záhOnky, ale i prostor k budování přátelských sousedských vztahů nebo místo pro různé aktivity.
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KOntAKt:
Komunitní centrum a zahrada 
Kotlaska, Kateřina Jirová  
Nad Kotlaskou I 95 
180 00 Praha 8 
Telefon: 770 148 280  
E-mail:  
kotlaska@rubikoncentrum.cz

POSeDět v trávě si návštěvníci Kotlasky mohou kdykoliv, nejen 
při slavnostním otevření. 

výrObu Svíček ze včelího vosku si mohli zájemci v Komunitním centru 
vyzkoušet hned po otevření.

Děti Se mOhOu na kOtlaSce dosytosti vyřádit – mladší na pískovišti, starší třeba na opičí dráze.

PůlhektarOvá zahraDa s otevřeným ohništěm nabízí místo k příjemnému trávení volného času. 

Tento několikastupňový 
způsob údržby současně 
umožní mít na zahradě ukázku 
přírodní louky s keři a stromy 
a současně část určenou 
k příjemné relaxaci a pobytu 
rodin i s malými dětmi. 
Komunitní centrum a zahrada 
Kotlaska podporují ekologický 
přínos pro region Libně také 
svým programem, který se 
v mnoha bodech dotýká 
environmentálního vzdělávání 
dětí i dospělých, jež bude 
formou praktických workshopů 
seznamovat i s principy trvale 
udržitelného zemědělství.

Při slavnostním otevření 
27. června návštěvníci využili 
příležitost popovídat si jak 
s přítomnou zahradní architekt-
kou, tak i s dalšími odborníky.  
Mohli si zkusit, jak se vyrábí 

domácí květinový parfém, 
svázat kytici nebo si vytvořit 
originální potisk na tričko. 
Program byl připraven i pro 
děti – ty zaujala třeba tvorba 
3D modelu Kotlasky, opičí 
dráha, malování na kameny 
nebo poznávání rostlin 
v zahradě. Podobné aktivity 
budou Na Kotlasce probíhat 
pravidelně. Lidé, kteří žijí 
v okolí Kotlasky, získají místo, 
kde budou moci příjemně trávit 
volný čas a možná se i seznámit 
se sousedy. 

Co si od působení Komunitní-
ho centra a zahrady Kotlaska 
slibuje místostarosta Prahy 8 
Radomír Nepil? „Jsem rád, že 
jsme mohli podpořit tento 
projekt, věřím, že pomůže nejen 
klientům neziskové organizace, 
ale krásná zahrada zpříjemní 

volný čas i občanům Prahy 8, 
kteří se pohybují v oblasti 
Kotlasky. V neposlední řadě 
komunitní zahrada pomůže 
i v budování dobrých a přátel-
ských sousedských vztahů, což 
je v dnešní době často vzácnos-
tí,“ uvádí místostarosta Prahy 8 
Radomír Nepil, který projekt 
podporuje od samého začátku. 

Zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza 
k tomu dodává: „Množství 
návštěvníků, kteří přišli koncem 
června na zahradní slavnost 
u příležitosti otevření zahrady 
pro veřejnost a jejich nadšené 
reakce nám jasně ukázaly, že 
si lidé plně uvědomují význam 
městského zahradničení jako 
jednu z nových cest pro lepší 
adaptaci člověka na život ve 
městě, a to nejen pro možnost 

přiblížení se přírodě, ale také 
lidem, kteří žijí v našem okolí.“

Centrum se nachází na 
adrese Nad Kotlaskou I 95, 
Praha 8 – Libeň. Všechny 
informace, nejen o programu 
zahrady, ale i otevírací dobu, 
pak najdete na facebookové 
stránce komunitního centra 
s názvem Komunitní centrum 
a zahrada Kotlaska.  (apa, pep)

Foto: vladimíR slabý  
a anita maninová
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Měníme Prahu 8

disKuse 

výsledky veřejného 
fóra a fóra mladých

 nměstská část Praha 8 pořádala v rámci procesu místní agendy 21 
v březnu a dubnu tohoto roku dvě veřejná diskusní setkání nad dalším 
rozvojem Prahy 8. celkem občané ve věku od 13 let podali na těchto 
setkáních přes 150 podnětů z různých oblastí pro kvalitnější život. 

K nejdůležitějším podnětům se mohli 
občané ještě vyjádřit do konce května 
formou ankety umístěné na www.praha8.
cz. Zapojte-se nebo v sociologickém 
průzkumu. Mladí školou povinní a středo-
školáci měli možnost vyplnit anketní lístek.

fóruM MlAdýCH
Oslovili jsme 50 základních a středních škol 
v Praze 8, jejichž zástupci se mohli Fóra 
mladých 28. března účastnit a diskutovat 
nad rozvojem Prahy 8 jak mezi sebou, tak 
s přítomnými radními: starostou MČ Pra-
ha 8 Romanem Petrusem, zástupcem 
starosty Petrem Vilgusem, radní Janou 
Solomonovou a zástupci některých odborů 
úřadu. Možnost využilo 17 základních nebo 
středních škol, které vyslaly svých 42 zá-
stupců k tematicky zaměřeným stolům: 
Vzdělávání, Kultura a životní styl, Doprava, 
Veřejný prostor, Bezpečnost. Mladí lidé 
podávali podněty pro zlepšení kvality 
života v Praze 8 a mohli se vyjádřit 
i formou pocitové mapy (kde se necítí 
bezpečně, kde je zanedbané prostředí, kde 
něco chybí nebo kde to mají rádi). Průběh 
tohoto setkání pomohlo připravit a zorgani-
zovat Zastupitelstvo mladých MČ Praha 8 
v krásných prostorách Grabovy vily. 

Ze 48 podnětů vybrali mladí lidé deset, 
které jsou pro ně nejdůležitější k řešení. 
Následně se k nim mohli vyjádřit další žáci 
a studenti zapojených škol formou ankety 
(z 3000 lístků odevzdáno 2240).

nejdůleŽItější pOdněty  
Z fórA MlAdýCH:
oblast vzdělávání 
•	Snažit se rozšířit nabídku občerstvení 

ve školách (například nabízet kebab)
•	Zřídit venkovní učebny 
oblast kultury a životního stylu 
•	Zřídit letní kino v oblasti Bohnic a Ládví
•	Zajistit zvýhodněné vstupné pro studenty 

do všech divadel
oblast doprava 
•	řešit nedostatek parkovacích míst pro 

studenty a rodiče u škol zdarma
•	Prodloužit intervaly na semaforech pro 

chodce (např. Stejskalova, Kundratka)
oblast veřejný prostor 
•	řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice 

metra Kobylisy (například nepříjemný 
zápach u fontánky)

•	Dokončit stavbu a využití Centra Palmov-
ka (rozestavěná budova u metra Palmov-
ka), vyčistit ulice v okolí

oblast bezpečnost

•	řešit problémy vyplývající z chování osob 
pod vlivem návykových látek

•	Zabývat se rizikovými místy z hlediska 
bezpečnosti

výSledKy fórA MlAdýCH  
(1.–3. MíStO)
•	řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice 

metra Kobylisy (například nepříjemný 
zápach u fontánky)

•	Snažit se rozšířit nabídku občerstvení 
ve školách (například nabízet kebab)

•	Zabývat se rizikovými místy z hlediska 
bezpečnosti

výSledKy AnKety ve šKOláCH 
(1.–3. MíStO)
•	Snažit se rozšířit nabídku občerstvení 

ve školách (například nabízet kebab) 
•	Zřídit venkovní učebny 
•	řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice 

metra Kobylisy (například nepříjemný 
zápach u fontánky) 

veřejné fóruM
Kulturní dům Ládví byl 10. dubna v podve-
čer otevřen veřejné diskusi a sběru podnětů 
pro kvalitnější život v Praze 8. Diskutovat 
přišlo skoro 130 občanů k sedmi tematicky 
zaměřeným kulatým stolům s radními: 
zástupcem starosty Petrem Vilgusem 
a Matějem Fichtnerem, radní Janou 
Solomonovou nebo tajemníkem úřadu 
Josefem Rambouskem a se zástupci odborů 
úřadu. Vášnivá diskuse byla převážně u stolu 
Doprava, parkování, stav komunikací i nad 
zavedením parkovacích zón, stavem silnic 
i chodníků. Občané měli také možnost 
vyjádřit se formou pocitové mapy jako mladí 
lidé na Fóru mladých. Nejdůležitější podněty, 
na kterých se občané shodli, byly součástí 
ankety a sociologického průzkumu. V anketě 
se vyjádřilo 164 občanů, v sociologickém 
průzkumu 520 občanů.

veřejné Projednávání

O čem diskutují 
občané libně?
V květnu a červnu letošního 
roku se uskutečnila dvě 
veřejná projednání s obyvateli 
lokality tzv. dolní Libně (jedná 
se o území ohraničené ulicemi 
Kotlaska, Pod Kotlaskou, 
Pod Hájkem, Ronkova, 
Na Hrázi, Ludmilina, U Synago-
gy a část náměstí Dr. Václava 
Holého). Jejich tématem byla 
Dopravně-bezpečnostní studie 
zmíněné lokality. 

První setkání se zaměřilo 
především na zhodnocení území 
a sdělení důvodů pro zpracování 
studie, což učinil zpracovatel, 

dopravní projektant Ing. Květo-
slav Syrový. Stěžejním bodem 
pak byla diskuse nad náměty 
obyvatel, které byly následně 
zohledněny ve zpracovávaném 
dokumentu. Diskuse probíhala 
přímo nad mapou ve skupin-
kách a týkala se konkrétních 
podnětů občanů.   

Druhé setkání už posunulo 
obecné představení studie 
a náměty občanů do další, 
praktické fáze. Obyvatelé Libně 
se seznámili s konceptem 
návrhu studie, jednotlivými 
verzemi řešení a hlavní 

pozornost se soustředila na 
reakce přítomných a jejich 
názory na jednotlivá řešení. 
Ta se mohou následně stát 
součástí finální podoby studie 
a doplnit tak již dříve zjištěné 
požadavky a náměty. 

Na základě dalšího postupu 
budou probíhat diskuse uvnitř 
ÚMČ Praha 8, s dotčenými 
orgány státní správy a místními 
nájemníky. Během září budou 
opět projednány a zapravovány 
připomínky (vznikne tak další 
verze, která bude veřejně 
prezentována). Teprve poté 
bude ukončeno zpracování 
finální verze studie.

V rámci prezentace i diskuse 
se na červnovém setkání 
objevilo několik témat, jimž 
se věnoval zásadnější prostor 
a k nimž se přítomní opakovaně 
(a často i vzájemně protichůdně) 

vyjadřovali. Mezi tato témata 
patřilo například:
•	Nutnost území dopravně 

zklidnit a současně zachovat 
obsluhu území 

•	Obousměrný provoz v ulici 
Ronkova vs. zachování 
stávajícího tranzitu skrz ulici 
Pod Hájkem a Kotlaska

•	Stromy v ulicích
•	Mírný úbytek parkovacích 

stání
•	 ... a další témata
Více informací najdete  
na www.praha8.cz/ma21.

jana maRtínKová, oddělení  
strategického rozvoje a ma21
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ZápISy, výSledKy AnKet, 
veřejnéHO prOjednání 
A SOCIOlOGICKéHO průZKuMu
najdete na www.praha8.cz/ma21
Výsledky pocitové mapy budou 
uveřejněny do konce srpna.

Akce jsou spolufinancovány  
Státním fondem životního prostředí 
České republiky v rámci projektu  
Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému 
rozvoji v Praze 8  
www.sfzp.cz, www.mzp.cz

ParticiPace 

Moje Osmička je 
plná vašich nápadů 
Projekt Moje Osmička se 
posunul do další fáze. Po té 
úvodní, kdy navrhovatelé 
podávali své projekty, jsme 
nyní ve fázi posuzování 
projektů. Obyvatelé Prahy 8 
podali celkem 36 projektů, 
z nichž jeden nesplnil podmín-
ky participativního rozpočtu 
(lokalita pro realizaci projektu 
byla umístěna na pozemcích 
MČ Praha – Troja). Navržené 
projekty jsou rozmístěny 
po celé městské části a jejich 
témata jsou různorodá. 
Od rekonstrukcí a vybudování 
hřišť přes opravy chodníků 

a zklidnění dopravy včetně 
důrazu na bezpečnost, tak po 
letní kina, muzeum, sportovní 
prvky nebo městský mobiliář 
a vodní fontánky. Prostě 
nápady autorů jsou zajímavé 
a máme z nich radost. Ostatně 
můžete se sami přesvědčit na 
stránkách projektu: mojeos-
micka.zapojtese.eu.  

dAlší pOStup
Během letních měsíců bude 
probíhat posuzování všech 
nápadů odbornými pracovníky 
úřadu z hlediska majetkopráv-
ních poměrů, kolize s plánova-

nými projekty či dlouhodobý-
mi vizemi úřadu, z pohledu 
finanční reálnosti a kompeten-
cí městské části. 

O výsledcích tohoto 
posouzení budou autoři 
projektů individuálně informo-
váni. V měsíci září bude na 
několika místech v městské 
části probíhat veřejné předsta-
vení všech projektů, kde bude 
autorům sděleno předběžné 
stanovisko. V této fázi budou 
mít navrhovatelé ještě 
příležitost projekt poupravit 
a doplnit tak, aby měl šanci 
na realizaci a mohl být zařazen 
do hlasování. 

Konečný seznam projektů 
postupujících do hlasování 
bude zveřejněn v říjnu a tou 
dobou se odstartuje i veřejné 
hlasování o projektech. 
Sledujte pozorně web partici-

pativního projektu Moje Os-
mička a dozvíte se další infor-
mace a aktuality.

jana maRtínKová, oddělení 
strategického rozvoje a ma21

nejdůleŽItější pOdněty 
Z veřejnéHO fórA:
a. doprava, parkování, stav komunikací
•	Zrušit zóny placeného stání
•	Zrušit zóny návštěvnického stání
•	Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
•	Zavést zóny placeného stání v ulici 

Mirovická
•	Veřejná diskuse k zónám placeného stání
•	Zlepšit interval autobusové linky 183
•	Více tramvajových linek do sídliště Ďáblice
•	Tramvajové spojení Kobylisy – Troja –  

Praha 6
•	NE autobusák Ládví
B. životní prostředí
•	Dát negativní stanovisko k výstavbě fast 

foodu (Střelničná)
•	Správně načasovat úklid spadaného listí 

a blokového čištění
c. rozvoj mČ, bydlení, podnikání, investice
•	Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, 

zachovat zeleň
•	Plošný zákaz hazardu na území městské 

části
d. občan a úřad, informovanost, služby 
občanům
•	Feedback na facebookové diskuse –  

neskrývání, nemazání
•	Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální 

registr smluv
e. Školství, volný čas, sport, kultura
•	Vytvořit místo pro setkávání a prezentová-

ní prací dětí a mládeže, výstavní a kulturní 
prostor mladých (umělecký inkubátor)

•	Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci 
se vzdělávacími centry (např. DDM) 
vč. financování

F. sociální oblast, bezpečnost, zdraví 
obyvatel
•	Zajistit policii na ulicích
•	Zlepšit poradenství pro osoby 

bez přístřeší
G. stůl mladých
•	řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice 

metra Kobylisy (například nepříjemný 
zápach u fontánky)

•	Snažit se rozšířit nabídku občerstvení 
ve školách (například nabízet kebab)

výSledKy veřejnéHO fórA  
(1.–3. MíStO)
•	Zóny placeného stání, zrušení – veřejná 

diskuse
•	Dát negativní stanovisko k fast foodu 

v ulici Střelničná
•	Nezahušťovat zástavbu na sídlištích 

a zachovat zde zeleň

výSledKy AnKety  
(1.–3. MíStO)
•	Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, 

zachovat zeleň 
•	Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8 
•	Plošný zákaz hazardu na území městské části  

výSledKy SOCIOlOGICKéHO 
průZKuMu (1.–3. MíStO)
•	Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, 

zachovat zeleň

•	Zajistit policii na ulicích
•	řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice 

metra Kobylisy (např. zápach u fontánky)
Všechny podněty a výsledky zpracováváme 
k vyjádření odborů úřadu MČ Praha 8. 
Souhrnná zpráva bude předložena i orgá-
nům MČ Praha 8 (rada a zastupitelstvo).

iva HájKová,
koordinátorka ma21 

MOje OSMIČKA 
v ČíSleCH:
•	Celkem podáno 36 projektů
•	23 projektů je tzv. malých, 

s odhadem ceny realizace 
od 100 do 500 tisíc korun

•	12 projektů je tzv. velkých, 
s odhadem ceny realizace 
od 500 001 do 1 milionu 
korun

•	Celkem je pro realizaci 
projektu Moje Osmička 
vyčleněno 10 milionů korun

•	Pokud by se realizovaly 
všechny podané nápady, 
bylo by na ně potřeba 
17 milionů

Občané PODávaJí PODněty 
na Veřejném fóru, archiv MA21
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Zdravotní a sociální péče

sBližování Generací

Senioři z prahy 8 mají 
své „hodinové vnuky“

 nv Praze 8 je nová aktivita, kterou se zatím žádná jiná část hlavního města 
pochlubit nemůže. za seniory, žijícími v domech s pečovatelskou službou, 
docházejí dvakrát týdně studenti středních škol, aby jim zpříjemnili odpoledne 
povídáním, zpěvem, společenskými hrami nebo společnou procházkou. 

Naplňují tak záměr originálního projektu 
Hodinový vnuk, při kterém se studenti 
stávají na hodinu denně vnukem či vnučkou 
staršího člověka, kterého ještě nedávno 
vůbec neznali. Hodinovými vnuky a vnučka-
mi se stali studenti tří škol z Prahy 8. 

Konkrétně ze Střední odborné školy 
sociální, ze Středního odborného učiliště 
kadeřnického a z Karlínské obchodní 
akademie a vyšší odborné školy ekonomické. 
Studenti navštěvují seniory vždy ve dvojici. 
„Zatím mám z každé návštěvy radost a moc 
dobrý pocit,“ říká Dominika Soukupová, 
budoucí kadeřnice. „Chodíme s kamarádkou 
do DPS Bulovka. Povídáme si tam se 
seniorkami o tom, co děláme, co nás baví. 
Spoustu nových informací se zase dozvíme 
od nich. Jedna paní tam třeba šije naprosto 
úžasné kostýmy na panenky, přesně podle 
různých období. Určitě je se o čem bavit.“

„Děvčata za námi chodí vždy v pondělí, 
těším se na ně,“ usmívá se paní Daniela, která 
už oslavila devadesátiny. „Víte, to je takový 
osvěžující závan mládí, když přijdou. Teď mě 
moc potěšily. Přinesly s sebou obrázky mého 
rodného města a kraje, o tom si povídám 
opravdu moc ráda.“ Kromě DPS Bulovka 
navštěvují studenti také seniory v dalších 
zařízeních Obvodního ústavu sociálně-zdra-
votnických služeb, konkrétně v domech 
s pečovatelskou službou Křižíkova a Burešo-
va. Záštitu nad originálním projektem 
převzal starosta Prahy 8 Roman Petrus. 
„Studentům a vedení jejich škol patří velký 
dík. Hodinový vnuk představuje báječné, 
a přitom naprosto přirozené mezigenerační 
propojení. Obě generace si ze společného 

setkávání jistě něco odnesou. Pro studenty je 
to výborná zkušenost pro celý život, a navíc 
jsou inspirací a příkladem pro své vrstevní-
ky,“ zdůrazňuje starosta Roman Petrus. Autor 
projektu Ivan Sekanina doplňuje: „Další 
důležitou součástí projektu je rovněž vedení 
a personál zařízení, která studenti navštěvují. 
Na ně nesmíme zapomenout. Bez jejich 
vstřícnosti a pomoci bychom Hodinového 
vnuka realizovat nemohli.“

Hodinoví vnuci mají také své patrony. 
Jedním je česká reprezentantka v plavání, 
olympionička Bára Závadová. Druhým 
patronem je zpěvák Ben Cristovao, který žije 
v Praze 8. „Jakmile jsem se o projektu 

dozvěděl, bez rozmýšlení jsem věděl, že chci 
tuhle aktivitu podpořit. Starší lidé jsou 
vděční za čas strávený s mladými a mladí 
mají zase ohromnou příležitost dozvědět se 
z vyprávění seniorů mnoho zajímavého,“ 
říká Ben Cristovao. „Navíc jde o pravidelné 
návštěvy ve stejném dni a času, což je pro 
naše klienty důležité. Také proto jsme tento 
nový projekt přivítali,“ dodává ředitel 
Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických 
služeb Prahy 8 Michal Souček. 

Celkem se do projektu, který začal už 
v dubnu, zapojilo jedenadvacet vnuček a tři 
vnuci. Po prázdninové přestávce bude tato 
inovativní mezigenerační aktivita pokračo-
vat. Navíc se plánuje její rozšíření do 
dalšího zařízení. Hodinoví vnuci by se měli 
stát součástí života klientů nedávno 
otevřeného Domu sociálních služeb v ulici 
S. K. Neumanna.  (pep) 

FÉROVÉ TRHY
POKRAČUJÍ

Ekumenická akademie ve spolupráci 
s MČ Praha 8 zve na další  

Férové trhy. Tentokrát se budou 
konat v severní části Prahy 8, a to  

ve čtvrtek 31. 8. od 13 do 18 hodin. 
Místo konání bude upřesněno  

v příštím čísle Osmičky. 
Férový trh je zaměřený na ekolo-

gickou zemědělskou produkci, výrobky 
sociálních podniků a neziskových 

organizací, lokální ekonomiky a fair 
trade. Kromě prodejních stánků 
nabízíme návštěvníkům i pestrý  

sortiment občerstvení.
Těšíme se nejen na obyvatele Prahy 8, 

ale i jiných částí Prahy, kteří hledají 
alternativy nákupu a životního stylu.

Setkání účaStníků projektu Hodinový vnuk s jedním z patronů akce zpěvákem Benem Cristovaem.

Fairtradová
městská část

PRAHA 8

nABídKA práCe

 `RECEPČNí / KOŽNí KLINIKA 
ACHILLEA. Hledáme do naše-
ho týmu pozitivní kolegyni. Prá-
ce na směny, pravidelné střídání 
dopolední a odpolední, bez ví-
kendů, 6,5 h. denně. Telefonická 
a osobní komunikace s pacien-
ty, drobná administrativa, práce 
s PC. Zaměstnanecké benefity, 
odměny, příspěvek na důchodo-
vé pojištění. Příjemné pracovní 
prostředí. Nekuřák. Pracoviště: 
Libčická 397/4, Praha 8.  
Kontakt: dlabola@achillea.cz

Další placenou řádkovou inzerci 
najdete na str. 44 a 45.



    

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

 nv červenci a srpnu přechází centrum aktivizačních 
programů na prázdninový režim, většina pravidelných aktivit 
bude obnovena opět v září. Přejeme vám krásné prázdniny! 

pOndělí
  ` 8:00–12:00, 13:00–15:00 ` Přístup 
na internet

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

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

  ` 11:30–14:00 ` stolní tenis – hraje 
se v klubovně CAP Burešova  
(vede H. Špatenková) 

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

  ` 14:00–16:00 ` Právní poradenství 
– pro objednané – 14. 8. a 28. 8. 

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

  `  9:00–9:45 ` cvičení na židlích 
(vede Mgr. Z. Vévoda)

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

StředA
  ` 8:00–12:00, 13:00–15:00 ` Přístup 
na internet 

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

  ` 11:30–14:00 ` stolní tenis – hraje 
se v klubovně CAP Burešova  
(vede V. Soušková)

  ` 13:00–15:00 ` Šachový kroužek 

ČtvrteK
  ` 8:00–9:30 ` stolní tenis – hraje 
se v klubovně CAP Burešova  
(vede Z. Dvořáková) 

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

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

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

páteK 
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet 

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

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

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

SpeCIální: 
  ` 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.

  ` 30. 8. od 13:30 ` Procházka po 
Praze s průvodkyní h. Barešovou 
– přihlášení předem nutné, 
telefoicky nebo osobně v kanceláři 
CAP Burešova.

centrum  
aKtivizaČních 
ProGramů

caP Burešova

ProGram

srpen 

2017

SlavnOStní PřeDávání cen Křížovkářské ligy proběhlo v DPS Bulovka.

KřížovKářsKá liGa 

pravidelné 
luštění přitáhlo 
na 300 seniorů

 n jarní část Křížovkářské 
ligy seniorů Prahy 8 skončila 
úspěchem. zájem lidí 
o pravidelné luštění se stále 
zvyšuje, o čemž svědčí nejen 
větší počet registračních 
míst, ale i počet pravidelných 
luštitelů. 
Před třemi roky začínala liga ve 
třech registračních místech. 
Aktuálně jich je už osm. „Začínali 
jsme v DPS Bulovka, DPS 
Křižíkova a DPS Burešova. Pak 
se přidaly Domovy pro seniory 
Kobylisy, Nová slunečnice 
a Ďáblice. No a letos už s námi 
po dobu deseti týdnů luštili i lidé 
z Gerontologického centra 
a Centra Rosa. Je moc dobře, že 
k nim přibývají i zájemci mimo 
ústavní péči. Soutěž je pro 
všechny obyvatele Prahy 8 
nad 60 let,“ upřesňuje koordiná-
tor Křížovkářské ligy Ivan 
Sekanina.

„Chceme všem našim 
občanům, kteří rádi luští, 

nabídnout zábavu a k tomu 
i pravidelné trénování paměti,“ 
říká starosta Prahy 8 Roman 
Petrus. „Od nás se soutěž 
rozšířila k našim sousedům do 
Prahy 3. Uspořádali jsme s nimi 
společnou křížovkářskou soutěž 
na Vítkově, která se, troufnu si 
tvrdit, povedla. Lidé se bavili, 
soutěžili s nadšením a zaujetím. 
Měl jsem z toho dobrý pocit,“ 
doplňuje starosta Roman Petrus.

„Pro mě a mou kamarádku 
byla soutěž na Vítkově velkým 
zážitkem. Moc vydařený 
program i soutěž,“ tvrdí paní 
Jana, která patřila do týmu 
DPS Bulovka. „Po soutěži na nás 
čekala prohlídka památníku, to 
bylo něco mimořádného. Ještě 
nikdy jsem přitom na Vítkově 
nebyla. Teď už se těším na 
podzim, že zase půjdu soutěžit, 
pokud se tedy do soutěžního 
týmu dostanu,“ vysvětluje paní 
Jana.

Křížovkářská soutěž osmi 
pětičlenných týmů seniorů 

z Prahy 8 a Prahy 3 na Vítkově 
nebyla jedinou novinkou. Tou 
další byla komentovaná 
prohlídka Libeňského zámku 
a jeho kaple, na kterou křížovká-
ře pozval starosta Prahy 8 
Roman Petrus. Celkem přišlo na 
prohlídku na padesát seniorů.

Jarní část Křížovkářské ligy 
skončila koncem června 
vylosováním výherců a předá-
ním cen. Nejvíce křížovkářů 
soutěžilo v zařízeních Obvodní-
ho ústavu sociálně-zdravotnic-
kých služeb Prahy 8. „V našich 
třech domech s pečovatelskou 
službou jsme měli 150 hráčů. 
Je to zásluha našeho obětavého 
personálu, který s organizací 
křížovek pomáhá. Luštit tak 

mohou i lidé na lůžku, s omeze-
ným pohybem,“ říká ředitel 
OÚSS Michal Souček. „Soutěž 
stojí za to, lidé se na křížovky 
těší, stejně jako na odměnu, která 
je čeká. Každý, kdo všech deset 
křížovek vyluští, dostane 
dárkový balíček. To je dobrá 
motivace. No a hlavní cena, 
ta je parádní. Pětidenní pobyt 
v Lázních Toušeň, to je pro vítěze 
báječná odměna,“ zdůrazňuje 
ředitel Michal Souček.

Další část Křížovkářské ligy 
seniorů Prahy 8 začne po 
prázdninách – první křížovku 
dostanou zájemci 21. září 2017. 
Soutěž opět potrvá deset týdnů, 
hracím dnem bude tradičně 
čtvrtek. (pep)

Foto: Petr Pravda
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Školství a mládež

anusRi a lauRa na ČesKÉm gymnáZiu: 

jak nás vidí 
zahraniční 
středoškolačky 

 ncestování, hledání, poznávání, výměna zkušeností, 
prolínání kultur... tyto věci k dnešní mládeži (naštěstí) 
neodmyslitelně patří. Potvrzuje to i pohled mezi 
studenty Gymnázia ústavní. 

Poměrně pestré jazykové 
a národnostní spektrum se pro 
uplynulý školní rok rozšířilo 
o dvě dívky pobývající u nás na 
výměnném studijním pobytu – 
šestnáctiletou Anusri Arulmozhi 
z Indie a osmnáctiletou Lauru 
Chironi z Itálie. Rozhovor s nimi 
před jejich návratem domů 
připravily „domácí“ studentky 
Kristýna Svobodová a Lucie 
Jungová.

ČešI jSOu KlIdní…
Anusri Arulmozhi se u nás 
nejvíc líbila architektura a nejvíc 
jí vadila zima. Naše gymnázium 
považuje za velmi pěknou školu 
a Čechy za klidné lidi. S češtinou 
jí pomáhají kamarádi a paní 

profesorka Dalila Durčáková 
(„je moc hodná“).

Mohla bys nám stručně popsat, 
jak se k nám dá dostat na 
výměnný pobyt? Přihlášení 
do programu atd.
„Vybrala jsem si tři země: 
Německo, Rakousko a Českou 
republiku. Zkoušky se dělají pro 
každou zemi zvlášť a mně se 
povedly právě ty do České 
republiky. Potom mi přidělili 
rodinu, která je taky  přihlášena 
do programu. Během celého 
pobytu musím rodinu třikrát 
vystřídat.“

Proč jsi chtěla jet do ČR? Jak se 
ti tu líbí? Co tě tu zaujalo?

„V Indii jsem se o vaší zemi dost 
učila. Po příjezdu mne zaujaly 
především památné budovy 
nebo třeba Karlův most. Mám 
moc ráda lidi, kteří tu žijí, jsou 
hodně klidní. V Indii je většinou 
velké teplo, u vás jsem poznala, 
co to je zima. Líbí se mi vaše 
svátky, které jsem předtím 
neznala – Vánoce, Velikonoce... 
Mám ráda Ježíška, čerta 
a Mikuláše. Zaujalo mě i jídlo. 
V Indii jíme rukama, ale zvykla 
jsem si.“

Je pro tebe čeština těžká?
„Ano, je hodně těžká, ale 
strukturou je podobná našemu 
jazyku. Musím se hodně snažit.“

Co tě tady překvapilo, nebo 
naopak zklamalo?
„Překvapilo mě, že lidé tady se 
snaží pomocí make-upu získat 
tmavší odstín pleti, zatímco lidé 

u nás se snaží být co nejsvětlejší 
:D. A samozřejmě příroda a taky 
kultura, která je jiná.“

Co si myslíš o lidech, které jsi tady 
poznala?
„V Indii lidé více pomáhají 
cizincům. Tady jsou lidé na 
cizince zvyklí a nevšímají si jich. 
Musím být nezávislá. Zdejší lidé 
se mi zdáli zpočátku uzavření, 
ale musím říct, že jak jsme se 
poznali, jsou úžasní a moc 
kamarádští.“

Je to pro tebe těžké, být tak 
daleko a dlouho od rodiny 
a přátel?
„Chtěla jsem se osamostatnit. 
Vše jsem chtěla zkusit, ale někdy 
mi rodiče moc chyběli.“

Máš doma v Indii nějaké koníčky?
„Samozřejmě. Dělám bojový 
sport s tyčí nazývaný silambam. 
Zajímají mě i další sporty, cvičím 
jógu. Taky hodně spím...“

Jaké to pro tebe bylo v české 
škole? Bylas na začátku nervózní?
„Škola je stejná. Jen u nás se 
začíná v 9 a končí v 15.30. 
Všichni spolužáci mi moc 
pomáhali.“

Na co budeš nejraději vzpomínat?
„První sníh… Byla jsem šťastná 
jako malé dítě. Taky si budu 
navždy pamatovat své poprvé 

laura a anuSri s autorkami rozhovoru.
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DRUŽINA Má NOVé ZáZEMí
Základní škola Mazurská má nové venkovní zázemí pro školní 
družinu. Dokončeno bylo v předstihu, a tak již 20. června mohli 
slavnostně přestřihnout pásku zleva místostarosta Matěj 
Fichtner, ředitelka školy Jana Bulirschová a Stanislav Hladiš, 
ředitel společnosti SeS, která veškeré práce provedla. Původní 
termín rekonstrukce s rozpočtem 5,8 mil. korun byl koncem 
srpna. „Jsem rád, že se vše stihlo ještě před koncem školního roku 
a děti z družiny si tak mohly ještě před prázdninami hřiště užít,“ 
neskrýval spokojenost místostarosta Matěj Fichtner. Místo 
starých nevyhovujících mnohdy betonových herních prvků 
žákům nově slouží herní altán, ping-pongové stoly, hřiště. 
Dopadové plochy jsou měkčené. Celý areál nyní vyhovuje 
přísným nárokům na bezpečnost dětí. 

Na děti po návratu z prázdnin už budou v ZŠ Mazurská čekat 
rovněž nové šatny včetně vybavení. Jejich kompletní rekonstruk-
ce v hodnotě 4 mil. Kč by měla být dokončena koncem srpna.  (vrs) 
 Foto: vladimíR slabý

laura chirOni

na lyžích. A nikdy nezapomenu 
na skvělé rodiny, u kterých jsem 
tady žila, a na kamarády.“ 

Chtěla by ses k nám někdy vrátit?
„Nechci se vrátit do Indie…. 
Ale vážně, chtěla bych se vrátit 
a studovat v Praze. Pobyt rychle 
utekl a já se cítím silnější než 
dříve, osamostatnila jsem se.“

…Ale ne MOC Otevření
Laura měla začátky pobytu 
určitě snazší než Anusri – 
naše gymnázium má italskou 
(dvojjazyčnou) sekci. Celkově 
je o něco kritičtější než Anusri, 
ale s novým prostředím se sžila. 
Oblíbila si českou zmrzlinu. 

Lauro, proč zrovna Česká 
republika?
„Já jsem si Českou republiku 
nevybrala. Chtěla jsem jet 
do Finska, ale nakonec na mě 
vyšlo Česko. Ovšem vůbec mi 
to nevadí.“

Je pro tebe čeština těžká?
„Ano, snažím se učit každý den, 
ale je to těžký jazyk.“

Máš doma nějaké koníčky?

„V Itálii dělám atletiku a často 
chodím ven s kamarády. 
Mám ráda čtení a charitativní 
práci se seniory.“

Co tě tady nejvíce překvapilo?
„Lidé jsou tady jiní, ale bohužel 
nejsou tak otevření jako Italové. 
I jídlo je jiné, i když naše země 
nedělí tak velká vzdálenost.“

Obávala ses nového prostředí? 
Jak ses cítila, když jsi sem přijela?
„Ze začátku jsem se bála, ale lidé 
tady jsou hodní a vždy mi 
pomůžou, když je potřeba.“

Co si myslíš o českém jídle? 
Překvapilo tě něco?
„Nejvíce mi tady přijdou divné 
sladké obědy a hnědá omáčka. 
Ale máte moc dobrou zmrzlinu.“

Jaký je tvůj největší zážitek 
z České republiky?
„Přijde mi velmi zajímavé poznat 
za rok tři odlišné rodinné 
domácnosti, protože jsem třikrát 
za rok vystřídala rodinu. Každá 
rodina je jiná – vaří se jinak, 
odlišují se rodinné zvyky 
i komunikace. Ale všichni jsou 
hodní.“

Co si myslíš o učení na naší škole? 
Je to těžší u nás, či u vás?
„Moje studium v Itálii je asi 
o něco těžší. Ale například 
výuka angličtiny je zde lepší 
než u nás.“

Je pro tebe těžké být tak daleko 
a dlouho od rodiny?
„Na začátku to bylo takové 
divné, ale teď už se to srovnalo 
– našla jsem si zde kamarády. 
Už je to mnohem lepší.“

Proč ses rozhodla odjet na rok 
pryč do jiné země?
„Beru to jako velkou zkušenost. 
Jsem moc ráda, že jsem se 

seznámila s novou kulturou 
a především s novými lidmi.“

Pro zajímavost, kolik tě stojí 
pobyt u nás?
„Platila jsem 2000 eur, ale každý 
měsíc dostávám nějaké peníze 
zpět jako kapesné.“

Chtěla by ses někdy do České 
republiky vrátit?
„Určitě, minimálně bych se svojí 
rodinou chtěla jet na výlet 
do Prahy.“

KRistýna svobodová,  
lucie jungová,  
gymnázium Ústavní

anuSri arulmOzhi

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
23. a 24. října 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 24. září 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 dítěte.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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jazyKová výuKa

Stovka žáků z prahy 8 
se vzdělávala v Anglii 

 nhned stovka žáků z 8. tříd základních škol 
Prahy 8 se na přelomu května a června 2017 
zúčastnila dvoutýdenního vzdělávacího pobytu 
v anglii. Pobyt jim hradila městská část Praha 8.   

První skupina žáků jela do 
Hastings. Toto přímořské 
letovisko je známé nejen svými 
oblázkovými plážemi, ale 
zejména jako místo, kde se roku 
1066 odehrála pravděpodobně 
nejvýznamnější bitva anglic-
kých dějin. Druhá skupina žáků 
zamířila do oblasti Torbay, 

městského obvodu v anglickém 
hrabství Devon, která je 
populární turistickou destinací 
s písečnými plážemi, díky 
kterým si vysloužila název 
Anglická riviéra.

Žáci pobývající v Hastings 
se kromě intenzivní výuky 
angličtiny mj. prošli po křído-

vých útesech Seven Sisters 
(foto 1), smočili nejen nohy 
v Atlantiku (foto 2), navštívili 
hrad Dover z konce 13. století 
(foto 3) i částečně rozbořený 
vodní hrad Bodiam Castle 
a vyzkoušeli si „hračky“ ve 
vědeckém parku (foto 4), 
absolvovali celodenní výlety 
do Londýna (foto 5) a do Leeds 
Castle v hrabství Kent (s muze-
em psích obojků), přímořské 
letovisko Brighton (s nejstarším 
mořským akváriem v Evropě, 

foto 6, a Královským paviló-
nem, který připomíná indický 
Tádž Mahál) a na závěr vyjeli do 
městečka Battle, kde se 
odehrála bitva u Hastings. 

„Nebylo to jako normální 
učení ve škole, nedělali jsme si 
výpisky, nepsali testy atd. 
Učitelé byli milí a ochotni vše 
vysvětlit. Shrnula bych to do 
pojmu ‚škola hrou‘. Škola byla 
velice dobře vybavena, měla 
např. interaktivní tabule, wi-fi, 
velkou jídelnu, zahradu atd. 
Já osobně jsem spokojena,“ 
hodnotí pobyt v Hastings 
Nikola Stříbrná VIII.A ze 
ZŠ Bohumila Hrabala. 

Její spolužačka Ema Adámko-
vá doplňuje: „Výuka je jiná než 
v ČR, místo 45 minut trvání 
hodiny je zde 60 a jsou kratší 
přestávky. Na druhou stranu 
je to dobře, protože se více 

6.

1. 2.

4.

5.

3.
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naučíme.“ A Johana Štamfesto-
vá z VIII.B stejné školy uzavírá: 
„Styl výuky je fantastický. 
Dělali jsme různá gramatická 
cvičení, ale i zábavné a vědo-
mostní kvízy. Také vyráběli 
různé projekty a potom je 
prezentovali. U školy je 
i zahrada, takže jsme mohli 
obědvat venku, ale pozor 
na racky.“ 

Studenti v Torbay kromě 
školy (foto 7) navštívili např. 
národní park Darmoor (foto 8), 
největší akvárium v Británii 
ve městě Plymouth, prohlédli si 
Torquay, Babacombe village 
(park s miniaturami – foto 9) 
či Eden project se skleníky 
s rostlinami z celého světa 
(foto 10), zábavní park Wood-
lands, absolvovali interaktivní 
prohlídku Bodmin Jail (bývalé 
vězení, dnes unikátní muzeum 

v původní budově – foto 11), 
grilovali na pláži a užili si 
Pirátský den v Brixhamu, na 
který se bylo třeba patřičně 
vystrojit (foto 12).

Za všechny „torbayáky“ 
alespoň jedno ohlédnutí ze 
ZŠ Glowackého: 

„Za celý jazykový pobyt 
nemáme co vytknout, možná 
jen krátký čas na nákupy. Velmi 
se nám líbily krásně vybrané 
výlety, ubytování – všechny 
rodiny byly moc příjemné –  
a kolektiv, ve kterém jsme 
mohli těchto 14 dní strávit. 
Jsme opravdu rádi, že náš 
ročník měl tu možnost se 
zdokonalit v anglickém jazyce 
v cizí zemi. Děkujeme učitelům 
za přívětivost a ochotu nám 
kdykoliv pomoci a samozřejmě 
městské části Prahy 8 za usku-
tečnění tohoto pobytu.“ 

Podepsáni Anna Plachtovičová, 
Karolína Bilobramová, Roman 
Toms – 8.B, Hana Vazačová, 
Nikola Böhmová, Barbora 
Hanzíková – 8.A.

„Angličtina je dnes hlavním 
dorozumívacím světovým 
jazykem, a proto jsme velice 
rádi, že se díky úsporám na 
provozu úřadu podařilo zajistit 
prostředky na takový vzděláva-
cí pobyt,“ říká radní pro školství 
Anna Kroutil a dodává: 

„Odezva mezi žáky, rodiči 
i školami byla opravdu mimo-
řádná, a proto předpokládáme, 
že obdobný jazykový pobyt 
budeme opakovat 
i v budoucnu.“

Součástí „balíčku“ placeného 
MČ Praha 8 pro každého žáka 
bylo 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 celodenních víkendových 
výletech, doprava autobusem 
včetně trajektu, popř. průjezdu 
Eurotunelem, pojištění, léčebné 
výlohy, úrazové pojištění, 
pojištění zavazadel i pojištění 
zodpovědnosti. Součástí 
vzdělávacího pobytu byl 
i bohatý doprovodný program. 

Do projektu se zapojilo 
celkem 15 škol – ZŠ a MŠ 
Lyčkovo náměstí, ZŠ a MŠ Petra 
Strozziho, ZŠ Palmovka, 
ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ a MŠ 
U Školské zahrady, ZŠ a MŠ 
Na Slovance, ZŠ Burešova, 
ZŠ Žernosecká, ZŠ Hovorčovic-
ká, ZŠ Na Šutce, ZŠ a MŠ 
Ústavní, ZŠ a MŠ Dolákova, 
ZŠ Mazurská, ZŠ Glowackého 
a ZŠ Libčická.  (býv)

7.

9.

11.

8.

10.

12.
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Školství a mládež

OSMIČKA
pro rodinu

O prázdninách pro vás

připravujeme širokou

nabídku nových

kurzů.

Milí rodiče, milé děti, babičky a dědečkové,

Dětské kluby Krabík, Ďáblík, Karlík, Klub Mapa a Rodinné centrum Osmička se s vámi na prázdniny loučí.
Od září pro vás chystáme řadu pravidelných a jednorázových akcí různě tematicky zaměřených. Získáte více
informací o zdravém stravování nebo etiketách na potravinách, nebude chybět téma první pomoci
a bezpečnosti. Předškolákům pomůžeme s přípravou na povinnou školní docházku. Školákům pomůžeme
s přípravou na vyučování i s výkladem učiva. S dětmi si uděláme výlet do vesmíru, navštívíme i jinou planetu.
Maminkám pohlídáme děti, zatímco ony absolvují lekce angličtiny. Pro babičky a dědečky zařazujeme kurzy
němčiny a mobilního vzdělávání. Pod vedením lektora se můžou zdokonalovat v práci na počítači a internetu.
Úplnou novinkou v našem centru budou deskové hry.

Kompletní

nabídku aktivit

najdete na

našem

webu.

Osmička pro rodinu pro vás připravila

Pokud mají vaše děti chuť zahrát si na hudební nástroj, zabubnovat a zazpívat,
baví je tancovat, můžete vybírat z nabídky nových pohybových a hudebních
aktivit.

Provoz Rodinného centra bude zahájen v pondělí 28. 8. 2017.

Dětské kluby budou otevřeny od pondělí 4. 9. 2017.

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na vás.

Ukázka z nabídky našich pravidelných aktivit, více na www.osmickaprorodinu.cz

Na jednotlivé akce je nutné se registrovat: info@osmickaprorodinu.cz nebo na tel.:  601 130 916.



OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / srPEn 2017  www.praha8.cz 29

Kontakt:

info@osmickaprorodinu.cz

nebo tel.: 601 130 916

Více informací

najdete na našich

webových

stránkách

nebo na      .

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Akce proběhla ve spolupráci s Lesním
klubem Tři údolí a Zařízením pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Klokánek Praha 8, čímž se podařilo
zapojit do společné aktivity více
organizací v naší městské části.
Nejen pro děti a rodiče dětských
klubů Ďáblík, Krabík, Karlík,
Rodinného centra Osmička a Lesního
klubu byla připravena stanoviště
s různou tématikou. Fantazii se meze
nekladly. Děti mohly plnit úkoly v roli
kouzelníků, pirátů, námořníků

Nabídka našich jednorázových aktivit, více na www.osmickaprorodinu.cz

Bavíme se
i pomáháme.
Pohádkový les pro děti v Čimickém háji byla nová akce

pořádaná 12. června příspěvkovou organizací Osmička

pro rodinu.

a jiných pohádkových bytostí.
Některé to zvládly samy, jiné
s pomocí rodičů. Jsme rádi, že děti
byly nadšené a spokojené.
Pohádkový les byl o zábavě a také
o pomoci druhým. Součástí akce byla
charitativní sbírka potravin
a drogerie pro dětské zařízení
Klokánek v  Chabařovické ulici. Sbírka
byla velmi úspěšná.

Velice děkujeme všem zúčastněným
a všem, kteří do sbírky přispěli.

Na jednotlivé akce je nutné se registrovat: info@osmickaprorodinu.cz nebo na tel.: 601 130 916.
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Kultura

oslavy 200 let Karlína

Císařovna 
předala vzkaz 
budoucím 
generacím

 nv letošním roce si připomínáme 200 let od vzniku 
Karlína jako prvního pražského předměstí.

Dne 23. června 1817 potvrdil 
rakouský císař František I. 
založení Karlína, který získal 
jméno na počest jeho manželky 
Karolíny Augusty Bavorské 
(v němčině Karolinenthal).

Od té doby zaznamenal Karlín 
nebývalý vzestup, v letech 
1903–1921 byl dokonce 
samostatným městem, který 
kulminuje v současnosti, kdy 
se z něj stává centrum moderní 

architektury a atraktivní místo 
pro bydlení i společenský život.

Oslavy u příležitosti tohoto 
významného výročí proběhly 
ve dnech 23. a 24. června 2017. 
Program byl zahájen na 
Karlínském náměstí v pátek 
23. června, mezi hudebními 
gratulanty byli např. Ivan Hlas 
(koncert vrcholil pochopitelně 
jeho hitem Karlín – foto 5), Jiří 
Burian, skupina The Tap Tap 

(foto 6), Laco Déczi (foto 7) 
a mnoho dalších zajímavých 
hostů.

Hlavní část oslav proběhla 
v sobotu 24. června od 10 hodin 
na Karlínském náměstí. 
Návštěvníci si kromě dalších 
koncertů mohli užít mj. výstavu 
historických vozů Praga (foto 8) 
nebo vyhlídkové jízdy kočárem, 
ale hlavně slavnostní průvod, 
který v čele s císařovnou 
Karolínou Augustou Bavorskou 
prošel z Karlínského na Lyčkovo 
náměstí (foto 1, 2, 3). Císařovna 
Karolína symbolicky předala 
žákům zdejší základní školy 
časovou pamětní schránku 
se vzkazy dalším generacím 
(foto 4). Ta byla poté uložena 
k základnímu kameni ZŠ Lyčko-
vo náměstí. 

Pro děti byl přichystán 
zajímavý doprovodný program 
(foto 9–12) jako netradiční 
pouťové atrakce, např. kolotoč 
na ruční pohon nebo kotrmel-
čák, hudební vystoupení nebo 
divadélka. Vstup na akce 
a atrakce byl pro všechny 
návštěvníky zdarma. 

„Chtěl bych poděkovat všem 
organizátorům této akce, 
především spolku Karlín 
200. Měli jsme jedinečnou 
příležitost ukázat, že Karlín 
15 let po povodních nejen žije, 
ale že i rozkvetl do krásy, stává 
se z něj centrum moderní 
architektury a atraktivní místo 
pro bydlení i společenský život,“ 
řekl místostarosta MČ Praha 8 
Radomír Nepil. 

Současně s oslavami výročí 
založení Karlína proběhl na 
několika místech Karlína také 
festival United Islands of Pra-
gue. Letos poprvé se přesunul 
z centra Prahy právě na území 
Prahy 8. „Bylo skvělé, že se naše 
kulaté oslavy mohly spojit 
s populárním festivalem United 
Islands of Prague,“ uvedla radní 
pro kulturu Jana Solomonová. 
„Karlínská čtvrť je v celopraž-
ském měřítku opravdu výjimeč-
ná, hlavně svou kreativní 
a moderní atmosférou a spojení 
s tímto hudebním festivalem se 
velmi hodilo. Rádi bychom ho 
u nás na osmičce hostili 
i v příštích letech.“ (apa, vrs)

2.1.

3. 4.
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6.

7. 8.

9. 10.

12.11.

5.

Foto: Vladimír Slabý
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Kultura

historie ČesKého amatérsKého divadelnictví

Od liturgického 
dramatu k veselohrám
(1. část)

 ndivadlo je neobyčejný svět, jenž fascinuje nejen diváky 
usazené v přítmí hlediště, ale také samotné aktéry na jevišti 
a samozřejmě i různé technické síly v zákulisí. než vás 
přivítáme na představení naší festivalové přehlídky 
divadelní osmička, pojďme zabrousit do historie 
amatérského divadelnictví.
Večer co večer diváci přistupují 
na nepsanou dohodu, která 
hercům umožňuje proměnit se 
ve zcela jiné osoby, či dokonce 
zvířata nebo věci a následně 
pomocí hraní předat nakumulo-
vanou energii zpět do hlediště. 

Divadlo se dělí z hlediska 
estetického na dobré a špatné, 
ale také dále z hlediska 
funkčního na profesionální 
a amatérské. Zatímco profesio-
nální herci vykonávají divadlo 
jako svou profesi a tvoří umění 
za honorář, herci amatéři dělají 
divadlo z ochoty a lásky (z latin. 
amare = milovat, dělat něco 
rád), aniž by za své služby 
požadovali zaplaceno. Jedinou, 
ale o to cennější odměnou za 
jejich výkon jim je vřelý divácký 
potlesk. Tato láska českých 
ochotníků k divadelnímu umění 
nemá v evropském a snad ani 
ve světovém měřítku obdoby. 
Navíc nemůžeme těmto 
amatérským divadelníkům 
upřít jejich nesporný přínos při 
formování národního uvědomo-
vání a pospolitosti, či zásluhu 
na kultivaci českého jazyka 
a kultury nejen v době národní-
ho obrození. 

První zmínky o hraní divadla 
z ochoty lze najít již v písem-

ných dokumentech z 12. století 
(například v Kosmově kronice). 
V této době totiž dochází 
k rozkvětu liturgického 
dramatu, jež provozovali 
duchovní a jejich žáci, kteří se 
připravovali na kněžské 

povolání. Podle textu evangelií 
pak v jejich produkci vznikaly 
například živé obrazy prezento-
vané na Boží hod vánoční či 
svátky velikonoční. Během 
těchto významných svátků se 
v režii církevních představitelů 
pěly na kostelních kůrech také 
gregoriánské chorály.

Spojení zpěvu, tance, 
kostýmů, masek a divadelních 
rekvizit se užívalo rovněž při 
konání masopustu. Tato 
význačná slavnost středověku 
sdružovala všechny vrstvy 
obyvatelstva, které uctívaly 
nejen pradávné tradice a jejich 
symboliku, ale vyjadřovaly 
i současnou mentalitu středově-
ké společnosti. 

Intenzivnější osamostatnění 
zažilo neprofesionální české 
divadlo právě až ve 14. století, 
kdy došlo ke sblížení nábožen-
ského divadla se životem 
soudobé společnosti při tzv. 
pašijových hrách, na kterých 
se podíleli převážně vaganti. 

K obohacení individuální 
žákovské divadelní tvorby 
přispělo založení Karlovy 
univerzity v roce 1348. Díky 
této skutečnosti se začal 
zvyšovat počet diváků i účinku-
jících v oblíbených žákovských 
obřadech a parodických 
výstupech. 

V 15. století se divadelnictví 
kvůli zamítavým postojům ze 
strany husitů příliš nerozvíjelo 
a pokračovalo se v tradici 
žákovských produkcí. Jedinou 

výjimku lze zaznamenat na 
dvoře krále Jiřího z Poděbrad, 
který se navrátil k zvyklosti mít 
svého vlastního dvorského 
šaška. 

Inscenační činnost šlechticů 
16. století v palácových a zámec-
kých divadlech předznamenala 
počátky měšťanského divadel-
nictví 17. a první poloviny 
18. století. Repertoár měšťanské-
ho divadla se v 18. století skládal 
stejně jako u sousedského 
(selského) divadla z tvorby 
lidových písmáků. Také kněží, 
hudebníci a kantoři se zaměřo-
vali na lidovou tvorbu, a tak 
vznikaly české pastorely, 
hanácké opery a kantorské 
operety, které čerpaly z aktuál-
ních událostí i náboženské 
tematiky. Koncem 18. století se 
folklorní produkce sousedského 
divadla začala zejména v Podkr-
konoší prokládat dramaty 
z repertoáru Vlasteneckého 
divadla v Praze. Na politické 
události doby reagují kantorské 

opery či operety. Pro sousedské 
divadlo na přelomu 18. a 19. sto-
letí psali hry lidoví písmáci, 
jejichž práce jsou převážně 
spjaty s regionálním folklorem. 
Kontakt mezi herci a obecen-
stvem zajišťoval u sousedských 
divadel komentátor, kterým 
mohl být šašek či jiná lidová 
postava, například selka nebo 
voják. V době Národního 
obrození usilovala ochotnická 
divadla nejen o užívání, ale také 
o povznesení mateřského 
českého jazyka. Ochotníky byli 
většinou příslušníci inteligence 
a měšťané a všichni to byli velcí 
vlastenci. Divadelní představení 
se často hrávala v tzv. domácích 
divadlech pro nevelký okruh 
přátel. České divadlo se nehrálo 
ve všech částech země stejně, 
např. na Moravě byl tento 
obrodný proces zpomalen 

a v Čechách se české divadlo 
nehrálo v poněmčených 
příhraničních oblastech. 
Ochotníci se v repertoáru často 
inspirovali u profesionálních 
divadel. Velmi oblíbené byly hry 
historické, veselohry ze 
současnosti i báchorky. K největ-
ším českým dramatickým 
osobnostem té doby patřil Jan 
Nepomuk Štěpánek, Václav 
Kliment Klicpera či Josef 
Kajetán Tyl. Divadelní činnosti 
však stále nepřála církev ani 
vrchnost, jelikož prý lid 
naprosto zbytečně odváděla 
od práce. 

O 19. a 20. století se zmíníme 
v příštím vydání Osmičky 
a zeptáme se známých herec-
kých osobností, co pro ně 
znamená ochotnické divadlo 
a zda takovým divadlem sami 
prošli před profesionální 
dráhou.

ŽoFie šRámKová
s použitím zdroje aRtama

amatérSké nebO chcete-li OchOtnické DivaDelnictví má u nás dlouhou historii i zajímavou současnost. Během nadcházejícího festivalu 
Divadelní osmička se v Divadle Karla Hackera představí např. soubory KiX (obrázek vlevo) či Židle (vpravo).
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

divadelní osmiČKa 

Odlehčená přehlídka 
ochotnických souborů

 nv pořadí již třetí ročník 
divadelní přehlídky ochot-
nických souborů proběhne 
od 19. září do 2. října 2017 
v divadle Karla hackera. 

Osm souborů v osmi večerech 
představí svá nejlepší představe-
ní. Protože závažných témat je 
na divadelních prknech k vidění 
mnoho, letošním dramaturgic-
kým záměrem bylo přehlídku 
odlehčit a rozesmát. 

Mezi soubory najdeme stálice 
„osmičkového“ nebe, ale též 
neokoukané tváře souboru KiX 
nebo Naše divadlo Praha. 
Prostor samozřejmě dostala 
divadla Divoch a Židle, která 
působí přímo v Praze 8. Těšit se 
můžeme na klasiku K. Čapka Jak 
se dělá divadlo nebo v součas-
nosti velmi hrané Camolettiho 
komedie. Anna v ringu v režii 
zakladatelky festivalové 
přehlídky Aleny Borhyové bude 

jistě jedním z nejpřitažlivějších 
představení, které by si diváci 
neměli nechat ujít. Pro příznivce 
závažnějších her jsme připravili 
R. Rollanda Hru o lásce a smrti 
v provedení oblíbeného divadla 
Sumus (na snímku), které 
rozhodně představuje kvalitu 
mezi divadelními soubory. Závěr 
bude patřit Divadlu Akorát se 
svojí velmi úspěšnou hrou 
Mrzák inishmaanský, za kterou 
získalo již několik přehlídkových 
ocenění. Vstupenky rezervujte 
na www.divadlokh.cz, cena je 
50 korun. (žoš)

S nástupem nové dramaturgie Divadla Karla Hackera nacházíme 
v programu i zcela netradiční pořady. Dva takové tvořily závěr 
sezony 2016/17. Nejprve se poněkud netradičním způsobem 
postarala o propagaci svého Hvězdného večera s podtitulem 
Tajemství svatojánské noci bývalá dětská herečka, dnes kartářka 
a spisovatelka Michaela Kudláčková, kterou naštěstí jen 
z důvodů nedorozumění v rodině hledala v předvečer pořadu 
Policie ČR. Michaela se v pořádku našla a na svůj pořad do Diva-
dla Karla Hackera přijela. V tajemném a mystickém povídání 
odkrývala svoje tajemství hereckého života v dětství, ale i svoje 
ezoterické schopnosti, které ji provází celý život. 

Druhým zábavným pořadem bylo v posledním červnovém 
týdnu autorské představení Karla Voříška a Jitky Sedláčkové. 
Vtipně vystavěný pořad Jak osedlat Voříška na téma manželství 
doplňovala vynikající Dáša Zázvůrková svými písničkami. (žoš)

NETRADIČNí ZáVěR SEZóNy DKH
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Sport

Děti při házenkářském maratónu na Štvanici.

AC PRAHA 1890 Má NOVý TARTAN 

V nejstarším českém atletickém klubu AC Praha 1890 byla v úterý 20. června otevřena 
nová tartanová dráha, jejíž výstavbu spolufinancovala městská část Praha 8. Pásku 
společně přestřihli místostarosta MČ Praha 8 Radomír Nepil, radní pro sport Jana 
Solomonová a předseda klubu František Zouhar. Tartanový ovál nahradil starou 
škvárovou dráhu z roku 1969. Chvíle slavnostního otevření zrekonstruovaného hřiště 
v ulici U Pekařky v Libni byla bezesporu svátkem pro všechny členy a příznivce klubu, 
kteří „zakoupením plochy tartanu“ vybrali téměř 400 tisíc Kč! Na rekonstrukci celého 
sportovního areálu se finančně podílely Magistrát hl. m. Prahy (3,2 mil. Kč) a městská 
část Praha 8 (200 tisíc a 200 tisíc Kč výhodné půjčky). „Na hřišti visí přehledná mapa 
areálu s jednotlivými dárci. ‚Tartanový účet‘ 115-1712040267/0100 ale uzavřen není 
a stále je možné přispívat, protože nákladná rekonstrukce vyprázdnila klubovou 
pokladnu a nebude vůbec jednoduché se finančně znovu nadechnout. Proto je vítán 
každý další i sebemenší finanční příspěvek, plochy tartanové dráhy k ‚zakoupení‘ zbývá 
stále dost,“ říká František Zouhar.  (býv)

Foto: vladimíR slabý

FotBal

Úspěch 
starších 
dorostenců 
Admiry
Před rokem sestoupili starší dorostenci 
kobyliské Admiry z České ligy do 
Pražského přeboru. Cíl, který vedení 
klubu týmu stanovil, byl jasný. Kobyliské 
mládí nezklamalo – přebor s přehledem 
vyhrálo a do ligy se vrací.

Klíčový podíl na postupu má trenér 
Miroslav Jíra, který do Kobylis přišel ze 
Slavie. Když převzal tým, admiráci měli 
na kontě už dvě prohry. Pod Jírovou 
taktovkou patnáctkrát vyhráli, jedinkrát 
remizovali a už neprohráli! Druhý Slavoj 
Vyšehrad za sebou nechali o šest bodů. 
„Šemíci“ sice dlouho admirácké „koníky“ 
stíhali, ale zatímco mladíci z Kobylis jeli 
jako dobře namazaný stroj, soupeř 
z Vyšehradu několikrát klopýtl. „Že to 
bude z naší strany takhle dominantní, 
to jsem nečekal,“ přiznává Jíra.

Přišel do nového klubu a vedení před 
něj postavilo nelehký úkol. „Slavii jsem 
opustil po třinácti letech a rozhodl jsem 
se pro práci v menším klubu. Bylo to něco 
nového, ale je znát, že na Admiře jsou lidé, 
kteří mají fotbal rádi. Postup je úspěchem 
nás všech,“ tvrdí Jíra.

Od srpna čekají Admiru opět ligoví 
soupeři. „Všichni víme, že to bude daleko 
náročnější, ale znám kluky a věřím jim. 
Budeme se chtít vyhnout problémům, 
které Admira v té soutěži měla naposledy. 
Musíme být dobře připravení a můžu 
všem slíbit, že se do toho pořádně 
opřeme,“ tvrdí trenér Jíra optimisticky.

Osa týmu, který do Kobylis vrátil ligu, 
hrála ve složení gólman Zima a hráči 
Kvapil, Čížek, Karel, Šálek, Fric, Pavlata. 
Zima, Čížek a Karel zůstávají v dorostu, 
ostatní už dovršili věk pro posun mezi muže.

aleš Pivoda
Foto: FK admiRa PRaHa

házená

Zš Žernosecká pomohla 
vytvořit český rekord
Na centrálním kurtu Tenisového areálu 
Štvanice se 19. a 20. června uskutečnila 
velká házenkářská slavnost mezinárodního 
významu, Legendy pro hvězdy. A školní klub 
házené při ZŠ Žernosecká byl při tom!

Na akci, která byla vzpomínkovou oslavou 
titulů mistrů světa československých žen 
(1952) a mužů (1967), se představili také 
současní světoví hráči a hráčky, z nichž 
někteří se rovněž pyšní titulem mistra světa 
nebo olympijského vítěze. Přijeli na pozvání 
Filipa Jíchy, nejlepšího hráče světa roku 2010.

Součástí slavnosti byl i Házenkářský 
maratón, jehož ambicí byl zápis do Knihy 
rekordů. Jednalo se o netradiční zápas, který 
byl zahájen v pondělí 19. 6. a trval 42,195 ho-
diny. Maratonu se zúčastnila družstva z celé 
České republiky. Za podpory paní ředitelky 
RNDr. Boženy Čerňanské, Ph.D., jsme se 
rozhodli do této akce přihlásit i náš kroužek 
miniházené. Připojili se i další hráči z druhé-
ho stupně. Naši školu reprezentovalo celkem 
40 žáků všech věkových kategorií a jejich 

hrací čas byl stanoven na úterý 20. 6. od 
10:00 do 12:00 hodin. Celkem se na hřišti 
vystřídalo 1005 hráčů a hráček. Vyrovnaný 
zápas skončil výsledkem 1050 : 1011, zvítězil 
tým červených nad modrými. 

Jsme moc rádi, že jsme se stali součástí 
této mimořádné sportovní události.

text a Foto: KláRa ZuZáKová,  
vedoucí školního klubu

 trenér mirOSlav Jíra
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PalubOvka tělocvičny v ZŠ Na Šutce viděla urputné boje.

tým hanDicaPOvaných volejbalistů SK Kometa.

volejBal sedících v sK Kometa

Handicap je nejlepší ignorovat
 n sK Kometa Praha je jediný klub v Česku, kde funguje tým 

sedících volejbalistů. ten teprve před rokem začal poměřovat 
své síly se zahraničními výběry, a i když se to na výsledcích 
ne vždy odráží, zaznamenala nejen trenérka Kristýna Kůtová 
herní posun svých svěřenců.

V polovině června uspořádala 
Kometa v tělocvičně ZŠ Na 
Šutce druhý ročník mezinárod-
ního turnaje Sitting Comet 
2017. Představilo se osm celků 
– z Německa přijely týmy 
z Hamburku a Lipska, z Chor-
vatska IOK Záhřeb a Agram, 
z Itálie Parma a Missaglia, 
kromě domácí Komety se 
představil ještě mezinárodní 
„mix-tým“. Po finálovém 
chorvatském derby si prvenství 
odvezli záhřebští volejbalisté. 

Za projektem volejbalu vsedě 
v SK Kometa Praha stojí 
trenérka Kristýna Kůtová. 
„Začali jsme se scházet před 
dvěma roky, první zápas jsme 
odehráli před rokem,“ vzpomí-
ná na začátky trenérka. Těch 
zápasů bylo hned několik 
v rámci amatérského meziná-
rodního turnaje Sitting Comet, 
na kterém získala Kometa třetí 
místo ze šesti účastníků. Letos 
se už startovali na otevřených 
mezinárodních turnajích 

v Kodani (6. místo z 12 týmů), 
Hamburku (11/12) a v Lipsku 
(12/12). „Bohužel vzhledem 
tomu, že jsme v Česku jediní, 
kdo se volejbalu sedících 
věnuje, nehrajeme žádnou 
dlouhodobou soutěž,“ přibližuje 
situaci Kristýna Kůtová, která 
s týmem plánuje na podzim 
vyjet na další turnaje do 
Kodaně a Lipska.

Výsledky však ani ona, ani 
hráči negativně nevnímají, 
protože nastupují proti 
mnohem zkušenějším týmům, 
a navíc...: 

„Máme určitou nevýhodu 
například ve složení týmů. 
U jiných převažují zdraví 
volejbalisté nad handicapova-
nými, u nás je to naopak. 
Do budoucna se to ale může 
proměnit ve výhodu – na 
paralympijských hrách zdraví 
startovat nemůžou,“ vysvětluje 
trenérka Kůtová a s úsměvem 
dodává: „A samozřejmě ještě 
netrénujeme tak dlouho.“

Celý turnaj byl pořádán jako 
amatérský se smíšenými týmy 
(ženy plus muži). Byly však 
pozvány kvalitnější týmy než na 
loňský Sitting Comet. „Konečná 
tabulka tomu sice neodpovídá, 
ale my jsme spokojeni. Přijely 
kvalitnější týmy, logicky se tak 
zvedla i herní kvalita celého 
turnaje. A my jsme dokázali se 
silnými soupeři hrát vyrovnané 
partie. Nejen já a hráči, ale 
i nezávislí rozhodčí si všimli, 
jaký posun se nám od minulého 
roku povedl,“ pochvaluje si 
trenérka.

Velkou devizou týmu, jehož 
snem je probojovat se někdy 
v budoucnu na paralympijské 
hry, je báječný kolektiv. Základ 
týmu kolem bývalého hokejisty 
Romana Bernata (přišel 
v květnu 2012 o nohu v důsled-
ku srážky s náklaďákem, když 
jel v rámci tréninku před 
sezónou spolu s týmem 
Českých Budějovic na kole) 
je pohromadě už dva roky. 
Nováčkem a velmi platnou 
posilou je devatenáctiletý Adam 
Šimonek, který je zároveň český 
reprezentant ve florbale 

a plavání. Hráči a hráčky se 
vzájemně hecují a podporují. 
Třeba Luboš Ježek, který má 
amputovanou nohu kvůli 
rakovině kostí. Bojuje s nemocí, 
stále chodí na ozařování, ovšem 
na turnaj na Šutku dorazil, jen 
aby byl s partou. Svůj handicap 
při sportu prostě ignorují 
a neberou ho vůbec na vědomí. 
Kapitán týmu Roman Bernat 
v jednom zápase viděl, že na míč 
rukou nedosáhne, chtěl 
automaticky zasáhnout nohou 
– jenže zapomněl, že ji nemá! 

„Trénujeme Na Šutce každé 
úterý, přijít může kdokoliv,“ zve 
trenérka Kristýna Kůtová 
a upozorňuje, že před turnajem 
přípravu zintenzívnili: „Scházeli 
jsme se dvakrát týdně, a dokonce 
vyrazili na víkendové soustředě-
ní do Janských Lázní. Mohli jsme 
si ho dovolit i díky pomoci od 
našich podporovatelů, kterým 
za to patří obrovský dík – měst-
ské části Praha 8, magistrátu, 
Agrofertu a nadaci ČEZ s mobilní 
aplikací Pomáhej pohybem,“ 
dodává Kristýna Kůtová.  

vladimíR slabý

účaStníci 2. rOčníku volejbalového turnaje Sitting Comet.
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Pozvánky

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku
sportovní legenda

Základní pravidla: Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha 8, nebo musí být
registrovanými členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem na území městské části Praha 8.
Tato podmínka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být nominován každý občan,
který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu a v době své aktivní sportovní činnosti působil či žil v Praze 8.
Podrobná pravidla soutěže najdete na www.praha8.cz.
Anketa se koná pod záštitou radní MČ Praha 8 Jany Solomonové.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

čččááásssttt
888

Městská část Praha 8 pořádá
pod patronací Jána Mahora
(Sportovní legendy Prahy 8)
anketu SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017

Nominační lístek

nominace do kategorie:
 žáci
 žákyně

 junioři
 juniorky

 muži
 ženy

 trenér
 legenda

jméno a příjmení nominovaného:

rok narození:
název a sídlo klubu nebo školy, kde působí:

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

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

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

*nepovinné

Vyplněný kupón zasílejte na adresu:
Městská část Praha 8
Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
Zenklova 1/35, Praha 8, 180 48
obálku označte: SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017

nominovat můžete: do 31. října 2017
hlasování na internetu: prosinec 2017
slavnostní vyhlášení ankety: leden 2018

PRAHA 7 x PRAHA 8 x PRAHA 9

DOPRAVNÍ SPOJENÍ 
MHD: autobus linky 
č. 152, 177 a 200
zastávka Podhajská 
pole / 5 min. ze stanice 
metra >C< Kobylisy

PRO PRAHU 7
Lukáš Fátor

FatorL@Praha7.cz
Tel. 220 144 013

PRO PRAHU 8
Jaromír Tischer

Jaromir.Tischer@Praha8.cz
Tel. 222 805 104

PRO PRAHU 9
Renáta Píchová

PichovaR@Praha9.cz
Tel. 283 091 426

Počet účastníků turnaje omezen.
REGISTRACE PŘEDEM NUTNÁ!

13. 9. 
2017 

od 10 HOD.

Kontakty pro registraci:

Sportovní hřiště v areálu 
ZŠ Glowackého Praha 8 
Glowackého 555/6

TURNAJ 

V PETANQUE 
P R O  S E N I O R Y

Soutěž tříčlenných družstev, 
hlásit se mohou i jednotlivci, kteří 
pak budou rozděleni do týmů
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Historie

stalo se (nejen) v Praze 8...
2. 8. 1897 ` Sbor obecních star-
ších schválil ustanovení správ-
ní rady Městských elektrických 
podniků.

3. 8. 2000 ` Bylo vydáno sta-
vební povolení pro nový traťo-
vý úsek metra mezi stanicemi 
Nádraží Holešovice  – Ládví.

4. 8. 1648 ` Švédský generál 
Wittenberg ze Žižkova ostřelu-
je pražské hradby, včetně Poříč-
ské brány.

5. 8. 1907 ` Původní Křižíkova 
elektrická soukromá tramvajo-
vá doprava v Karlíně přešla do 
majetku pražské obce.

6. 8. 1915 ` Časopis Český svět 
ve svém 48. čísle věnoval Má-
nesovým diplomům pro Karlín 
celou dvoustránku.

7. 8. 1912 ` Rustonka se sta-
la sídlem kanceláří Elektric-
kých drah.

10. 8. 1926 ` Zahájila provoz 
pražská autobusová linka C z au-
tobusového nádraží Florenc.

11. 8. 1882 ` V Praze byl za-
hájen veřejný telefonní pro-
voz. Do konce roku měla síť 
30 účastníků.

12. 8. 2002 ` Během povod-
ně začala do Národního domu 
v Karlíně, kde dne sídlí ČRo Re-
gina, vnikat voda.

13. 8. 2001 ` Budova Libeňské 
sokolovny prohlášena za kul-
turní památku.

14. 8. 1910 ` Za pouhých 
10 měsíců byla postavena Li-
beňská sokolovna.

15. 8. 1732 ` Položen základní 
kámen císařem Karlem VI. ke 
stavbě Invalidovny.

17. 8. 2002 ` Po silných povod-
ních se stahuje voda z Karlína, 
kromě sklepů, kde zůstává stát.

18. 8. 1910 ` Rozhodnutí o stav-
bě městské nemocnice Bulovka.

19. 8. 1861 ` Konala se první  
akademie v hostinci u Deut-
schů v Libni.

20. 8. 1845 ` Zahájení provo-
zu na železniční dráze do Olo-
mouce, která vedla Karlínem 
po úpatí Vítkova.

21. 8. 1968 ` Vpád vojsk Var-
šavské smlouvy do Prahy.

24. 8. 1848 ` Narodil se JUDr. 
Jan Podlipný (1848–1914), poz-
dější starosta v Libni a pražský 
primátor v letech 1897–1900.

26. 8. 1766 ` Byla koupena od 
Václava Hubičky budova na-
proti Libeňskému zámku pro 
účely nové školy za 525 zla-
tých.

27. 8. 1881 ` Pod názvem Thae-
tré – Varieté bylo otevřeno 
dnešní Hudební divadlo v Kar-
líně.

28. 8. 1890 ` V Libni založen 
spolek Libuše ku podporování 
chudé mládeže.

29. 8. 1874 ` V dělnické rodině 
v Libni se narodil básník Karel 
Hlaváček (1874–1898).

30. 8. 1817 ` Vypracován územ-
ní a regulační plán Karlína pro 
jeho výstavbu.

31. 8. 1791 ` Z Libeňského 
zámku vyšel korunovační prů-
vod českého krále Leopolda II.

edmund Břetislav Kaizl uvedl do PolitiKy synovce joseFa

po kom (ne)jsou 
pojmenovány 
Kaizlovy sady

 nKarlínský park u invalidovny nese od roku 1906 (s přestáv-
kou v letech 1952–1991) jméno po judr. josefu Kaizlovi 
(1854–1901), českém ekonomovi, politikovi za mladočeskou 
stranu a rakouském (předlitavském) ministru financí (1898–
1899), ale v jeho stínu se zcela zapomíná na jeho strýce, který 
byl s Karlínem spjat možná ještě více.

JUDr. Edmund Břetislav Kaizl 
(1836–1900) pocházel z rodiny 
obročního písaře (měl na 
starosti evidenci obilí ve velké 
panské sýpce na statku) na 
panství Schwarzenberků 
v Cítolibech u Loun. V roce 
1840 se rodina odstěhovala do 
jižních Čech, kde se jeho otec 
stal na dva roky správcem 
panství Protivín. Po jeho smrti 
se roku 1842 rodina přestěhova-
la do Prahy, kde vystudoval 
pražské Akademické gymnázi-
um (1844–1851) a pak i práva na 

Karlo-Ferdinandově univerzitě 
(1851–1856), kde roku 1860 
získal titul JUDr. 

Od roku 1868 až do své smrti 
měl advokátní kancelář 
v Karlíně, od roku 1870 zasedal 
trvale v karlínském obecním 
zastupitelstvu, kde byl činný 
především ve školskému 
odboru.

Původně se jmenoval 
Edmund Josef, ale z vlastenec-
kých důvodů si změnil jméno 
na Edmund Břetislav.

Překládal anglickou a americ-
kou poezii, jako první přeložil 
do češtiny Edgara Allana Poea, 
sám psal i romantické básně 
(knižně vyšla jediná jeho práce 
– rýmovaná kronika Křivoklát 
z roku 1858), cestopisy i práv-
nické spisy. Je také spoluauto-
rem Riegrova slovníku naučné-
ho (1860–1874). Od svých 15 let 
až do své smrti si vedl deníky, 

které v jeho pozůstalosti v 
Památníku národního písem-
nictví čítají 26 svazků. Jedná se 
o klasické osobní deníky, avšak 
jejich nedílnou součástí jsou 
zápisy pořízené na prázdnino-
vých pobytech či dovolených ať 
již v tuzemsku či v zahraničí 
(procestoval nejenom území 
tehdejšího Rakouska-Uherska, 
především si oblíbil Slovinsko, 
ale zavítal i do Itálie, Německa, 
Francie, Belgie, Anglie a řady 
dalších).

Jako pravý český vlastenec 
si ovšem do deníku zapsal při 
návratu z jedné z cest: „Odtud 
jsem opět hleděl s radostí na 
krásnou Prahu září měsíční 
osvětlenou a cítil jsem srdečnou 
rozkoš, věda že doma nejlepěji.“

Od roku 1868 až do své smrti 
měl advokátní kancelář v Karlí- 
ně, od roku 1870 zasedal trvale 
v karlínském obecním zastupi-

telstvu, kde byl činný přede-
vším v školskému odboru.

Jeho velkým přítelem byl 
Vojta Náprstek a sám často 
přednášel v jeho Americkém 
klubu dam. 

Edmund Kaizl byl jako český 
vlastenec také politicky činný 
za Národní stranu (Staročeši). 
V letech 1874–1889 byl 
poslancem Českého zemského 
sněmu, v letech 1873–1880 
zasedal v říšské radě (obě 
v kurii venkovských obcí). 
Z důvodů pasivní rezistence 
Staročechů (na protest proti 
rakousko-uherskému vyrovná-
ní) se však prakticky na činnos-
ti sněmu ani rady dlouhodobě 
nepodílel. 

K jeho přínosu patří i to, že 
do společenských a politických 
kruhů uvedl svého synovce 
Josefa Kaizla a dopomohl mu 
tak ke kariéře.  (lk)

rODný Dům Edmunda Kaizla v Cítolibech.

PODPiS Edmunda Břetislava Kaizla 
v časopisu Obrazy života z roku 1859.
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Společenská rubrika

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

Červenec 2017
Manželé Božena a josef 
Burianovi oslavili 12. 7. 
diamantovou svatbu, 60 let 
společného života. Hodně 
zdraví, spokojenosti a štěstí 
do dalších let přeje celá 
rodina.

Dne 14. 7. oslavili manželé 
libuše a Bohumil 
smejkalovi 50 let 
společného života – zlatou 
svatbu. Gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví 
do dalších let.

nově narozené děti juBilea

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

 z  V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, kontaktujte na tel.: 222 805 170,  
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.

září 2016
Pohořská Ema

Prosinec 2016
� Brejcha Daniel 

Prosinec 2016
Voldřich Antonín

duben  2017
Kopfstein Marek
Piller Sebastien
Švertšalová Sofie
Zloch Tobias 

Květen  2017
� Gregor Filip

� Křížek František 

Vitouš Pavel

Červen  2017
� Kadlec Tomáš

� Tománek David  

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

salon výtvarníKů vás ČeKá
VŠEM VáM, KTEří SE ZABýVáTE VýTVARNOU ČINNOSTí, NABíZíME MOŽNOST PREZENTOVAT  
VLASTNí VOLNOU TVORBU NA XIII. ROČNíKU VýSTAVy NAZVANé

Salon výtvarníků
výStAvA prOBěHne 6.–29. říjnA 2017 v GrABOvě vIle.

Prezentace na Salonu výtvarníků není omezena tématy ani 
použitými výtvarnými technikami, pouze díla, která potřebu-
jí ke své prezentaci videoprojekci, nemůžeme z technických 
důvodů přijmout.

Pokud budete mít zájem, můžete se blíže informovat u paní 
Vladislavy Wildtové, odbor kultury, sportu, mládeže a památ-
kové péče ÚMČ Praha 8 (tel. 283 090 422, 606 613 390 nebo 
e-mail: vladislava.wildtova@praha8.cz).

Exponáty budeme vybírat v Grabově vile, Na Košince 1 
(kde se výstava bude konat), v době od 25. září do 27. září 
2017, vždy po telefonické domluvě s paní Wildtovou. 

Výstava je určena široké veřejnosti.

Pořadatelé si vyhrazují právo některé práce nevystavit. 

liboR Kálmán, pověřený vedením odboru kultury
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu  
(StřeDNě oBtíŽNé)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Všechno, co jsem se ve škole naučil, 
jsem v životě nikdy nepoužil.“ 

výherci, kteří získali vstupenky na předsta-
vení Postřižiny konané 11. 8. 2017:
Vlasta Stanichová, Libeň
Olga Tatková, Čimice
Richard Hroz, Libeň

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 14. srpna  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: „láska...“ (dokončení  v tajence).

František ladislav Čelakovský (7. březen 1799 – 5. srpen 1852),  
český básník národního obrození, kritik a překladatel;  
v mimořádných případech používal  
pseudonym Marcian Hromotluk.  
165. výročí narození.

vylosovaní výherci
získají knihu

úsměvy i vrásKy 
standy ProcházKy

od Milana Koukala
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

MMMěěěssstttssskkkááá čččááásssttt
PPPrrraaahhhaaa 888

28. 6. – 15. 9. 2017  
tzv. „Bílý dům“
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

po a st: 800–1800 hod.
út a čt: 800–1530 hod.
pá: 800–1500 hod.
so, ne a svátky: zavřeno

vás srdečně zve 
na výstavu

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

MMMěěěssstttssskkkááá čččááásssttt
PPPrrraaahhhaaa 888 VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA VÝSTAVU

10. 8. – 29. 9. 2017
Libeňský zámek
Zenklova 1/35, Praha 8

po a st: 800–1800 hod.
út a čt: 800–1530 hod.
pá: 800–1500 hod.
so, ne a svátky: zavřeno

LUDMILA
RAZIMOVÁ 

Pořádá:
BUBEC, o. p. s.

6. 6.       1. 10. 2017
Praha - Karlín 
www.festivalm3.cz

Radek Wohlmuth
Daniela Kramerová

Matěj Frank
Jan Paclt

Jakub Geltner
Kryštof Kaplan
Lenka Klodová
Pavel Korbička

Vojtěch Míča
Jan Zdvořák

Zeb One
Aleš Novák

Martin Skalický
Petr Stibral

Čestmír Suška
Samuel Šrom

Timo

Umělci

Kurátoři

generální partner mediální partneři partneři
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KarlínsKé FarmářsKé trhy

lehce 
netradiční 
klasika

 nmezi zavedené farmářské trhy v Praze patří bezespo-
ru ty na Karlínském náměstí. ovšem tyto tradiční 
sobotní trhy – to ani zdaleka není jen klasická nabídka 
čerstvých potravin přímo od pěstitelů, ale i různá 
tematická zaměření, a dokonce i živá hudba!

Když se po více než půlroční 
rekonstrukci Karlínského 
náměstí na podzim 2015 znovu 
otevíraly zdejší farmářské trhy, 
bylo s tím spojeno mnoho 
otazníků. Především – vrátí se 
kromě trhovců i zákazníci? 
První sezóna – upřímně řečeno 
– nebyla příliš povedená. Proto 
radnice přikročila v létě 2016 ke 
změně provozovatele trhů 
a smlouvu uzavřela se společ-
ností Food Event, s. r. o. 

„Když jsme trhy před rokem 
v září přebírali, mysleli jsme 
především na koncept udržitel-
nosti, protože na trhy moc lidí 
nechodilo,“ říká Simona 
Herčíková, koordinátora 
Karlínských farmářských trhů 
z Food Event a přibližuje první 
kroky společnosti: „Nejprve jsme 
prověřili samotné trhovce. 
Někteří se ukázali být pouhými 
překupníky, s těmi jsme se ihned 
rozloučili.“ Druhým logickým 
krokem bylo najít skutečné 
farmáře, kteří by prodávali své 
výpěstky na Karlínském 
náměstí. To ale nebylo tak 
jednoduché. „Byl veliký problém 
sehnat kvalitní prvovýrobce 
a pěstitele. Mnozí už totiž měli 
uzavřené kontrakty s jinými 
farmářskými trhy, anebo 
z nejrůznějších důvodů už 
skončili,“ vysvětluje Simona 
Herčíková, která vystudovala 

agropodnikání na střední 
zemědělské škole. „Neustále 
jezdím a prověřuji, jestli 
například zelináři mají vlastní 
zboží a nepřesáhnou 20 % 
dokupu.“ Nakonec se povedlo 
zajistit nabídku tak, že na 
Karlínských farmářských trzích 
bylo letos ve vrcholné sezóně až 
45 stánků! V průměru je 
otevřeno 20–25 stánků.

Mezi zavedené a prověřené 
prodejce patří mimo jiné 
Zemědělství Zalabák, pekařství 
Kejval z Golčova Jeníkova 
(nabízí i sladké pečivo), „domácí“ 
karlínská Průšvic pekárna, 
bezlepková pekárna Mlska, 
Louskáček a jeho dorty, 
uzenářství pana Stříteckého 
z řevnic nebo uzenářství 
a řeznictví Marešovi z Šestajovic, 
kteří nabízejí na objednání 
i špičkové maso, mléčné výrobky 
a bílé maso nabízí farma 
Němcova, domácí vejce, česnek, 
mák farma Král, mořské 
a sladkovodní ryby ob týden 
Rybárny Praha. Na Karlínských 
trzích lze pravidelně koupit 
i výrobky chráněných dílen 
Prosaz (svíčky, diářky, plyšáci…). 
„Nehodláme trhy zahltit jedním 
druhem zboží od mnoha 
prodejců, aby ale byla zachována 
možnost výběru, chceme dva, 
výjimečně tři kvalitní prodejce 
se stejným sortimentem,“ 

přibližuje strategii Simona 
Herčíková. 

O občerstvení přímo na trhu 
se rovněž stará několik dodava-
telů – vegetariánské speciality 
a čaje nabízí místní čajovna 
Dharmasala, od společnosti 
Přístav 18600 je v nabídce např. 
místní pivo Křižík, čerstvé šťávy 
koupíte od Fresh Juices, kávu 
zase u Coffee Friends. „Nově 
poptáváme české víno,“ poodha-
luje plány paní Herčíková. 

Nabídka občerstvení se ale 
mění podle tematického 
zaměření trhu. Už 19. srpna se 
zopakuje „Trilopark“, který měl 
počátkem prázdnin mimořádný 
úspěch. Koncem srpna bude 
následovat „Za exotikou do 
Karlína“ s asijským, evropským 
bistrem a africkým 
občerstvením.

Karlínské farmářské trhy jsou 
unikátní i živým hudebním 
doprovodem. „Snažíme se spojit 
tematičnost trhu s živým 
vystoupením, takže v Karlíně 
v rámci trhů už vystupovali 
muzikanti z Kuby, Peru nebo 
paní Hynková, mladá kytaristka 
a začínající zpěvačka,“ přibližuje 
Simona Herčíková. Návštěvníci 
se mohou těšit na Vítání dětí 
z prázdnin (2. září), Grilovací 
sobotu, Jablíčkový den, Karlín-
ské husí hody, Dýně v Karlíně, 
Slavnosti polévek, anebo 
v prosinci na Mikuláše v Karlíně 
a na Předvánoční Karlín. 
Karlínské farmářské trhy 

chystají také více workshopů 
pro děti i dospělé, např. háčková-
ní, drátkování, řezbářství… A od 
září budou mít návštěvníci opět 
možnost se zapojit do populární-
ho „blešáku“ – výtěžek z charita-
tivního blešího trhu spolu se 
sbírkou věcí od zákazníků 
koncem roku poputuje do 
zvířecího útulku, který bude 
zveřejněn na stránkách trhů.

Na závěr malá citace z Magazí-
nu Karlín, který vyšel jako 
příloha Hospodářských novin 
letos 31. května: „… Na oprave-
ném Karlínském náměstí každou 
sobotu probíhají trhy. Nesnídejte 
doma, nenakupujte, vydejte se do 
Karlína. Třeba právě v sobotu. 
Můžete být svědkem gastrono-
mického přerodu, který se právě 
tady, v této čtvrti, odehrává. Tak 
pestrá koncentrace dobrých 
podniků na jednom místě byla 
před 10 lety pouhým snem. 
A nejen v Karlíně, který se teprve 
zvedal z bahna po povodni, která 
se tu prohnala v létě 2002. 
Nebylo to možné nikde. Nejblíže 
ve Vídni nebo Berlíně. Dejte si 
dobrotu u stánku a zažívejte 
Karlín.“

text a Foto: vladimíR slabý

pOdrOBnOStI, 
AKtuální InfOrMACe
najdete na Facebooku:  
facebook.com/karlinsketrhy
e-mail: info@ftkarlin.cz

čerStvá zelenina  
je na Karlínských farmářských 
trzích samozřejmostí.

... tak i sladké pamlsky.na trhu lze kOuPit jak sýry nebo uzeniny...
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M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  –  s r p e n  2 0 1 7

www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy
Otevřeno: út–ne  9 –18 hod.

N O V I N K A

L E T N Í
V Y C H Á Z K Y  

P R O  V E Ř E J N O S T

31. 8. Celnice Na Výtoni 
– svědek zaniklého Starého Podskalí
Sraz před Podskalskou celnicí na Výtoni v 15.30 hod.
Přednáší: PhDr. Eva Havlovcová

Bližší informace: 
Milena Suská, 
suska@muzeumprahy.cz

Sraz před hlavní 
budovou muzea 
v 15.30 hod.
Přednáší: 
PhDr. Eva Havlovcová

10. 8. Staroměstská mostecká věž, 
vstup na Karlův most ze Starého Města

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51

SPOLEČNÉ KURZY BEZPEČNÉHO
CHOVÁNÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

PODZIM 2017

Radnice Prahy 8, jak je již od r. 2015 
zaběhlou tradicí, pořádá bezplatné kurzy 
bezpečného chování, které jsou určeny 
občanům naší městské části – dospělým 
i dětem. Součástí kurzů je nácvik 
sebeobrany, umění naučit se zvládat 
nebezpečné, krizové a konfl iktní situace. 
Součástí výuky je i nácvik první pomoci. 
Kurzy budou pořádány osvědčenými 
trenéry ve dvou místech:

Základní škola Petra Strozziho, 
Za Invalidovnou 579/3, Praha 8, Karlín, 
tělocvična školy

Odpovědný trenér: p. Filip Rubínek
každé úterý od 19. 9. do 28. 11.
18:00–19:30 hod.

Kontakt: Filip Rubínek, tel. 777 166 156
e-mail: fi lip@kurzysebeobrany.cz
www.sebeobranapraha.eu

Základní škola Burešova, Burešova 1130, 
Praha 8, Kobylisy, prostory v budově 
vedle školní jídelny (bývalé fi tness)

Odpovědný trenér. p. Daniel Průša
každou středu od 4. 10. do 29. 11.
18:30–20:00 hod.

Kontakt: Daniel Průša, tel. 776 777 576
e-mail: prusa.cf@gmail.com

Maximální počet zájemců pro každý kurz je 30 osob. www.praha8.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ááásssttt
888
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Servis

velKooBjemové Kontejnery

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

mezi bioodpad nepatří:
` zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, 
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné 
piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

co do voK patří:
` starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany  
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

co do voK nepatří:
` živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, 
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), 
bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, 
televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Bio voK
Lokalita Území Datum Čas

Nad Popelářkou Troja 4. 8. 13,00–17,00

Do Údolí x Libeňská Čimice 7. 8. 13,00–17,00

Sopotská x Bydhošťská Bohnice 11. 8. 13,00–17,00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 15. 8. 13,00–17,00

Javorová x Březová Kobylisy 17. 8. 13,00–17,00

Turská x K Větrolamu Čimice 22. 8. 13,00–17,00

Kandertova – západní konec Libeň 24. 8. 13,00–17,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 25. 8. 13,00–17,00

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

Kobylisy 28. 8. 13,00–17,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 30. 8. 13,00–17,00

velKooBjemové Kontejnery

Lokalita Území Datum Čas

Trojská x Nad Trojou Troja 1. 8. 13,00–17,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 1. 8. 14,00–18,00

Jirsíkova x Malého Karlín 1. 8. 15,00–19,00

Bukolská x Lindavská Bohnice 1. 8. 13,00–17,00

Hlivická Bohnice 1. 8. 14,00–18,00

Nekvasilova X K Olympiku Karlín 2. 8. 13,00–17,00

Mlazická Čimice 2. 8. 14,00–18,00

Pod Labuťkou Libeň 2. 8. 13,00–17,00

Janečkova Kobylisy 2. 8. 14,00–18,00

U Pošty x V Mezihoří Čimice 2. 8. 15,00–19,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 3. 8. 13,00–17,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 3. 8. 14,00–18,00

Kurkova Kobylisy 3. 8. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 3. 8. 15,00–19,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 4. 8. 13,00–17,00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 4. 8. 14,00–18,00

Drahorádova Kobylisy 4. 8. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 4. 8. 14,00–18,00

Pobřežní x Thámova Karlín 7. 8. 13,00–17,00

Uzavřená Kobylisy 7. 8. 14,00–18,00

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

Křivenická x Čimická Čimice 7. 8. 15,00–19,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 8. 8. 13,00–17,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 8. 8. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 8. 8. 14,00–18,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 8. 8. 15,00–19,00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) Kobylisy 9. 8. 13,00–17,00

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

Libeň 9. 8. 14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 9. 8. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Čimice 9. 8. 14,00–18,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 9. 8. 15,00–19,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 10. 8. 13,00–17,00

Burešova Kobylisy 10. 8. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 10. 8. 13,00–17,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 10. 8. 14,00–18,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 11. 8. 13,00–17,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 11. 8. 14,00–18,00

U Pekařky Bohnice 11. 8. 13,00–17,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 11. 8. 14,00–18,00

Štěpničná xBedřichovská Libeň 14. 8. 13,00–17,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 14. 8. 14,00–18,00

V Zámcích (51/64) Bohnice 14. 8. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 14. 8. 14,00–18,00

Písečná x Na Šutce Troja 15. 8. 13,00–17,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 15. 8. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 15. 8. 13,00–17,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 15. 8. 14,00–18,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 16. 8. 13,00–17,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 16. 8. 14,00–18,00

Drahorádova Kobylisy 16. 8. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 16. 8. 14,00–18,00

Křivenická x Čimická Čimice 16. 8. 15,00–19,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 17. 8. 13,00–17,00

Kašparovo Náměstí Libeň 17. 8. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 17. 8. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 17. 8. 14,00–18,00

Pernerova x Šaldova Karlín 18. 8. 13,00–17,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 18. 8. 14,00–18,00

Lokalita Území Datum Čas

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 18. 8. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Čimice 18. 8. 14,00–18,00

Pernerova x Sovova Karlín 21. 8. 13,00–17,00

Mazurská (u trafostanice) Troja 21. 8. 14,00–18,00

Braunerova x Konšelská Libeň 21. 8. 15,00–19,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 22. 8. 13,00–17,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 22. 8. 14,00–18,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 23. 8. 13,00–17,00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 23. 8. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 23. 8. 15,00–19,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 24. 8. 13,00–17,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 24. 8. 14,00–18,00

Libišská Kobylisy 25. 8. 13,00–17,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 25. 8. 14,00–18,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 28. 8. 13,00–17,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 28. 8. 15,00–19,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 28. 8. 14,00–18,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 29. 8. 13,00–17,00

U Pošty x V Mezihoří Libeň 29. 8. 15,00–19,00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou 
a Valčíkovou)

Libeň 29. 8. 14,00–18,00

Podhajská Pole (parkoviště) Čimice 30. 8. 13,00–17,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 30. 8. 14,00–18,00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 31. 8. 13,00–17,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 31. 8. 14,00–18,00
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Inzerce 

řeMeSlníCI

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

 `PLyNAř – INSTALATéR –TOPE-
Nář – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš

 `MALířSKé A LAKýRNIC-
Ké PRáCE, čištění koberců a ča-
loun. nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

 `ELEKTRIKář SE ŽL, spokoje-
nost zaručena. Tel.: 608 440 551

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

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

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

 `HáJEK – ZEDNICTVí – MALíř-
STVí. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých prostorů. Mobil: 777 670 326 

 `ČALOUNICTVí, MATRACE NA 
MíRU, KOŽENKy, potahové 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

 `ZEDNICKé, OBKLADAČSKé 
PRáCE, malířské a sádrokarto-
nářské. Tel.: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

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

 `RIZIKOVé KáCENí, řEZ STRO-
MŮ. ZAHRADy. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

 ` 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

 `MALOVáNí, LAKOVáNí A ZED-
NICKé PRáCE, štukování, stěr-
ky a sádrokarton. Sezonní sleva 
10 %. Volejte na tel. 603 432 476. 

 `RIZIKOVé KáCENí, řEZ STRO-
MŮ. Kontakt: Nestarec, tel.: 
604 810 663, www.nazahradu.com

 `FA. J. MACHáČ – výměny bate-
rií, van, klozetů a kuch. desek. In-
stalace sprchových koutů a bo-
xů-senioři sleva! Pokládka dlažby, 
PVC, koberců. Štukování, malová-
ní, lepení podhledů. Sekání trávy 
a vyklízení. Tel.: 777 325 466,  
janmachac66@seznam.cz

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

 `ELEKTRO VESELý –  práce v 
bytech, opravy – spolehlivost. 
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

 `PROVEDU MALířSKé 
A LAKýRNICKé PRáCE. 
Tel.: 605 015 145, 222 946 268

 `ELEKTRIKářSKé PRáCE – 
ERBEN: SVěTLA, ZáSUVKy, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, 
dotažení elektřiny. Elektřina v liš- 
tách i zasekání do zdiva a začiš-
tění. www.elektrikarerben.cz, 
tel.: 604 516 344

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

 `WWW.HROMOSVOD.NET  
hromosvody montáž – revize – 
opravy, tel.: 724 138 679

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, gramofo-
ny, atd. Rozumné ceny, Pavel Pop, 
tel.: 603 453 529 

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

 `MyTí OKEN včetně rámů a ža-
luzií od úklidové firmy. Nechte  
tuto práci nám, už nelezte 
po štaflích a odpočívejte. 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 nůž-
kami, včetně odvozu odpadu. Tel: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

 ` SEKáME TRáVU na zahradách 
naší motorovou sekačkou včet-
ně odvozu trávy. Tel.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz

 `VyČISTíME KOBEREC, SEDAČ-
KU, křesla a židle přímo u Vás na 
místě, strojem na vlhko extrakční 
metodou. Slušné jednání a zkuše-
nosti. Tel.: 724 006 275

 ` ŠICí STROJE – OPRAVy A PRO-
DEJ. Opravy všech značek šicích 
strojů. Prodej nových šicích stro-
jů. Autorizovaný servis Singer, 
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.: 
272 773 079, www.singerservis.cz  

 `HODINOVý MANŽEL, montáž 
a úpravy nábytku, kuchyní, 
interiérových dveří.  
Drobné i větší opravy v bytech 
a domech. Tel.: 737 674 082,  
www.hodinovy-remeslnik.cz

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

 `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 

 `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, po-
zůstalostí atd. Naložíme a odve-
zeme cokoliv. Vše za rozumnou 
cenu. Tel.: 773 484 056

 `POKLáDKA PODLAHOVýCH 
KRyTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu k dis-
pozici. Tel.: 608 030 212

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

 `LIKVIDACE POZŮSTALOS-
Tí – VyKLIDíME VáŠ DŮM, 
ByT a jiné. Pracujeme lev-
ně, rychle, kvalitně i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 `VyKLIDíME VáŠ ByT, PŮDU, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou. 

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

 `POTřEBUJETE VyKLIDIT 
A NEVíTE JAK NA TO? Vyklí-
zíme a odvážíme z těchto míst: 
Půdy, byty, sklepy, dvorky, za-
hrádky atd. Levně. Informace na 
tel.: 702 410 965. Sem dní v týdnu.

 `REVIZE ELEKTRO. Revize elek-
troinstalací, spotřebičů a hromo-
svodů. Tel. 732 935 215

 `ZAHRADNICKé PRáCE – LEV-
Ně: kácení a odborný prořez a po-
střik stromů, stříhání keřů, se-
kání a údržba trávníků atd. 
Tel.: 604 512 297

 `AUTOKLíČE – VýROBA – ČIPO-
VáNí. Spolehlivě, na počkání. Lev-
ně. Pavel Zumr, tel.: 602 614 949

 `BROUŠENí PARKET+LAK, 
240 Kč/m2, malování bytů. 
Tel.: 603 422 376

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 Pekár-
nami 3, tel.: 605 829 440

 `NáByTKOVý OUTLET – 
DESIGNOVé SEDAČKy, křesla, 
židle, stolky, komody, v moderním 
i provence stylu atd. Nově 
otevřeno v Holešovické tržnici, 
hal. č. 12. Tel.: 777 250 255,  
www.nabytkovyoutlet.cz    

 `ANTIKVARIáT koupí knihy, 
obrazy, grafiku, bankovky, min-
ce, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 `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.  

 `PRODáM POZŮSTALOST – 
MySLIVCI – 3 x PUŠKA + tre-
zor + míchačka nová 3 kolečka. 
Tel.: 721 479 815, volejte večer.

výuKA – KurZy

 `TAI-CHI ZAČáTEČNíCI od září 
na Palmovce. Čtvrtek 17.15–18.15, 
malá skupina, 604 723 021,  
www. tanart.cz

 `TRéNINKy PLAVáNí –  
www.plavco.cz
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 `VýUKA ANGLIČTINy 
A MATEMATIKy ZŠ, SŠ a VŠ,  
jitka-vachtova.cz 

 `PříPRAVA KE ZKOUŠKáM 
NA GyMNáZIA PRO ŽáKy  
5., 7., 9. ročníků ZŠ. Info:  
www.prijimackyhrave.cz,  
tel.: 725 826 306, 723 333 958   

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  

 `KOUPíM ByT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, 
neoprávněně obsazený 
nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, 
zaplatím stěhování, dluhy na 
nájemném, privatizaci atd. Mohu 
sehnat a zaplatit i náhradní byt, 
domeček mimo Prahu apod. a dát 
čas na vystěhování. Seriózní 
jednání, platba v hotovosti. 
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013

 `PříMý ZáJEMCE KOUPí 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 Pra-
ze a okolí do 11tis. Nebo větší do 
15 tis. vč. popl., tel.: 603 257 202 

 `HLEDáM ByT V PRAZE,  
A TO GARSONKU AŽ 2+KK, 
nejlépe v panelovém domě, ale 
nemusí být. V bytě budeme 2 oso-
by v páru, nekuřáci. Cena do 
13 tisíc – dle velikosti. Moc děkuji! 
Tel.: 605 845 088.

 `DOBRý DEN, HLEDáM PRO 
RODINU s jedním dítětem 15 let 
byt, nejlépe na P–8 nebo P–9 
nebo dostupnost do 20 minut 
do této lokality. Velikost 60–80m2, 
cena přibližně 16 tis. Děkuji. 
Tel.: 775 088 498

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

 `PRONAJMU GARáŽ DAVíD-
KOVA u Slovanky, Praha 8. 
Cena 1700 Kč. Tel.: 606 729 367

reAlIty – prOdej

 `ZAHRADA – PRODEJ – 2700 m2 
Jičín – Český Ráj – elektr., plyn. 
Tel.: 721 479 815

reAlIty – SluŽBy

 `MARTIN KRATOCHVíL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej a pronájem nemovitostí.  
ZDARMA tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost.  Ulice Pobřež-
ní, P–8 www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350   

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

KráSA

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

 ` SALON VIOLET KADEřNIC-
TVí, kosmetika, manikúra, pedi-
kúra, depilace. Tel: 602 937 661, 
www.salonviolet.8u.cz

ZdrAví

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

OStAtní

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

 `PSí SALON – KOMPLETNí 
ÚPRAVA PSŮ všech plemen 
i kříženců. Trimování, stříhání, 
koupání. Praha 8, Akátová 2. 
Tel.: 732 770 556,  
www.strihanipsu-praha.cz

 `řEŠENí VAŠICH PROBLéMŮ 
pomocí etikoterapie, výklad karet. 
Tel.: 770 101 438

 ` ŠACHOVý KLUB BOHNICE 
PřIJíMá nové zájemce o šachy, 
začátečníky i pokročilé, bez roz-
dílu věku. Scházíme se na adre-
se: Na hranicích 678/18, Praha 8, 
v úterý (st., pá.) v 17.30 hodin.  
Kontakty: 773 338 627, 602 286 410

nABídKA práCe

 `HLEDáME SPOLEHLIVOU a ča-
sově flexibilní chůvu k 14měsíční-
mu chlapečkovi.  Pondělí–pátek. 
Nástup ihned. Tel.: 728 825 731

 `HLEDáM SESTRU DO ORDI-
NACE PRAKTICKéHO LéKAřE, 
i důchodkyni, na částečný úvazek. 
Tel.: 737 340 956.

DDM hl. m. Prahy
D D M  P r a h a  8
S p i r á l a

 www.praha8.cz

Kouzelnýles

AlenkaAlenka
v říši divův říši divů
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Ďáblický háj
(doprava metro C - Kobylisy;
tram 17 - Vozovna Kobylisy)

9.00–12.00 kolektivy dětí MŠ a ZŠ
12.00–17.00 veřejnost a rodinné týmy

(16.00 poslední startující)
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Více informací na facebooku /karlinsketrhy  
nebo na emailu info@ftkarlin.cz

Těšit se můžete na farmáře a výrobce  
z Čech a Moravy a pestrou nabídku občerstvení. 

Pro rodiče s dětmi je připraven každou sobotu  
doprovodný program a workshopy.

Zájemci se mohou hlásit na oblíbený karlínský  
„mini blešák“.

Trhy probíhají u kostela v parku 
na Karlínském náměstí v sobotu  
od 8.00 do odpoledních hodin.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Inzerce

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerceplacená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

ObvOdní ústav  
sOciálně-zdravOtnických služeb Praha 8 

přijme na plný úvazek 

vŠeObecnOu sestru
zdravOtní sestru (učitelku MŠ)

PracOvnici PŘíMÉ PÉče
MístO PracOviŠtě: Praha 8

Smlouva na dobu neurčitou, plat dle státních platových tabulek,  
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a penzijní připojištění,  

práce v příjemném kolektivu.

kOntaktní OsOba:
A. Dudková, tel.: 283 840 127, e-mail: alena.dudkova@ouss8.cz

nástup možný ihned.
více informací na www.ouss8.cz

Hledáme 
pracovníky
na řízení 
zametacího 
vozidla

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ěěěssstttssskkkááá čččááásssttt
PPPrrraaahhhaaa 888

Hledáme provozní 
pracovníky do odboru 
životního prostředí

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny B 
• pracovitost, pečlivost, zručnost
• čistý trestní rejstřík
• vyučení nebo střední škola

Nabízíme:
• možnost práce v zametacím voze
• motivující platové ohodnocení 
• zajištění povinných školení a očkování
• stabilní pracovní prostředí
• služební telefon

Pro více informací na úřední desce Městské části Praha 8 nebo 
na www.praha8.cz – volná pracovní místa – provozář v oddělení 
okamžitého úklidu v odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8.
Bližší informace na telefonním čísle 222 805 358

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

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
VÁS ZVE NA 28. ROČNÍK NEKOMERČNÍHO FESTIVALU

MÁRIO BIHÁRI A BACHTALE APSA
POHŘEBNÍ KAPELA  GENERATION JAM

PUNČOCHÁČE  DALEKKO  JUISTIN LAVASH
a další

POHÁDKY PRO DĚTI  BABÍ HRA  WORKSHOPY
PREZENTACE BOHNICKÉ NEMOCNICE, NEZISKOVEK 

a mnoho dalšího

http://babileto.bohnice.cz

Seniorská OS MA
○ VýLeTy ○ PřeDNášKy ○ 

○ VyCHáZKy ○
Podrobnosti najdete na 

www.seniorskaosma.cz

ObvOdní ústav  
sOciálně-zdravOtnických služeb Praha 8 

přijme na plný úvazek 

účetní
MístO PracOviŠtě: Praha 8

Práce v příjemném kolektivu, plat dle státních platových tabulek, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na stravovaní a penzijní připojištění, stabilní 

zaměstnání s pracovní smlouva na dobu neurčitou.

kOntaktní OsOba:
A. Dudková, tel.: 283 840 127, e-mail: alena.dudkova@ouss8.cz

nástup dle dohody.
více informací na www.ouss8.cz
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Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ Praha 8 zve rodiče a děti na akci:

kdy?
v neděli 
10. září 2017 
1300–1800 hod.

kde?
Areál ZŠ 
Glowackého 555/6 
Praha 8

Akce je zaměřena na prezentaci aktivit 
volnočasových oddílů a sportovních 
klubů z Prahy 8. Představí se zájmové 
organizace, které dětem nabízejí 
sportovní, kulturní a jiné společenské 
vyžití. Součástí akce bude možnost 
zapsat děti do jednotlivých oddílů.

www.praha8.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8

Čt 3. 8. vstupné 60 Kč
ÚKRYT V ZOO

USA (CZ tit)
(The Zookeeper’s Wife) 117 min.

Pá 4. 8. vstupné 80 Kč
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 

USA (CZ tit)
(Pirates of the Carribean...) 129 min.

So 5. 8. vstupné 80 Kč
HOLKY NA TAHU 

USA (CZ tit) 
(Rough Night) 120 min.

Ne 6. 8. vstupné 60 Kč
ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA

DNK (CZ tit)  
(Dræberne fra Nibe) 90 min.

Út 8. 8. 
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA

USA (CZ tit)  
(Annabelle: Creation) 109 min.

Čt 10. 8. vstupné 60 Kč
ZTRACENÉ MĚSTO Z

USA (CZ tit)  
(The Lost City of Z) 141 min.

Pá 11. 8. vstupné 70 Kč
V UTAJENÍ 

GB (CZ tit) 
 (Unlocked) 98 min.

So 12. 8. vstupné 70 Kč
VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO

USA (CZ tit) 
(Everything, Everything) 96 min.

Ne 13. 8. vstupné 60 Kč
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE

F 
(Un sac de billes) 110 min.

Út 15. 8. vstupné 60 Kč
CIRCLE 

USA 
(Circle) 95 min.

VÝZNAMNÁ DÍLA ARNOŠTA LUSTIGA
VE SPOLUPRÁCI S ÚŘADEM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8   

Út 1. 8. vstupné 40 Kč
TRANSPORT Z RÁJE                           

Československo
 93 min.

St 2. 8. vstupné 40 Kč
DÉMANTY NOCI

Československo
 64 min.

St 16. 8. vstupné 80 Kč
SVĚT PODLE DALIBORKA 

ČR 
 105 min.

Čt 17. 8.
VEČER ČESKÉHO ROZHLASU RADIOŽURNÁL
Pá 18. 8. vstupné 60 Kč
LÉK NA ŽIVOT 

DEU/USA (CZ tit) 
(A cure for Wellness) 146 min.

So 19. 8. vstupné 80 Kč
POBŘEŽNÍ HLÍDKA 

USA (CZ tit) 
(Baywatch) 119 min.

Ne 20. 8.
Sledujte na www.karlinske-filmove-leto.cz
Út 22. 8.
Sledujte na www.karlinske-filmove-leto.cz
St 23. 8. vstupné 60 Kč
MÍSTO U MOŘE

USA (CZ tit)
(Manchester By The Sea) 137 min.

Čt 24. 8. vstupné 80 Kč
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 

FR (CZ tit)
(Valerian and the City of a Thousand Planets) 137 min.

Pá 25. 8. vstupné 80 Kč
ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA

ŠPA (CZ tit)
(La Reina de España) 128 min.

So 26. 8.
Sledujte na www.karlinske-filmove-leto.cz
Ne 27. 8. vstupné 90 Kč
MILOVNÍK PO PŘECHODU

USA (CZ tit)
(How to Be a Latin Lower) 115 min.

Út 29. 8. vstupné 90 Kč
OKLAMANÝ 

USA (CZ tit)
(The Beguiled) 94 min.

St 30. 8. vstupné 80 Kč
BABY DRIVER 

USA (CZ tit)
(Baby Driver) 115 min.

Čt 31. 8. vstupné 90 Kč
DUNKERK 

USA (CZ tit)
(Dunkirk) 107 min.

PROGRAM SRPEN 
LETNÍ KINO REGINA Hybešova 10, Praha 8 – Karlín
Začátky představení: srpen 20:30 h 
Všechna představení jsou mládeži do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak.

XV.

16. 6.– 6. 9. 2017
www.karlinske-filmove-leto.cz

KFL_2017_Osmicka_srpen_inz_188x130.indd   1 úterý18.7.17   14:31



DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

Najdete nás také na  
Facebooku KinobusCZ

Informace o programu na: 
www.dpp.cz/kinobus

PROGRAM:
 7. 8. pondělí Zootropolis
 8. 8. úterý Božská Florence
 9. 8. středa Rogue One: Star Wars
 10. 8. čtvrtek Spotlight

KOUPALIŠTĚ LÁDVÍ 
Štíbrova 17 
v blízkosti stanice metra Ládví

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 21.00 hodin

ROČ 
NÍK
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DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

Najdete nás také na  
Facebooku KinobusCZ

Informace o programu na: 
www.dpp.cz/kinobus

PROGRAM:
 28. 8. pondělí Lichožrouti
 29. 8. úterý Rande naslepo
 30. 8. středa Anděl Páně 2
 31. 8. čtvrtek Masaryk

AREÁL PSYCHIATRICKÉ 
NEMOCNICE BOHNICE 
Ústavní 91, Praha 8 
Zastávky Odra, Katovická,  
linky: 177, 200 a 202

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 20.30 hodin

ROČ 
NÍK
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