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Pozvánka

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ:
12:00–12:55 TŘEHUSK / vánoční muzika staropražské kapely

13:00–13:10 slavnostní zahájení

13:20–13:40 ADÉLA JONÁŠOVÁ  / písničky předvánoční 

13:50–14:30 DIVADLO PRUHOVANÉ PANENKY  / pohádka Vánoční putování s anděly

14:40–15:00 OSMIKVÍTEK / dětský pěvecký soubor

15:10–16:00 LUDUS MUSICUS / adventní zpěvy

16:10–16:40 KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD FARNOSTI

16:45–17:00 vyhlášení tomboly

17:00–18:00 PETR KOLÁŘ / vánoční koncert

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Výroba svíček ze včelího vosku, malování a zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob 
ze slámy, vánoční zvyky (krájení jablek, pouštění skořápek se svíčkou) 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA: výstava lidových betlémů

STATEK VRANÝCH – BOHNICKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM:  
výtvarná dílna ve spolupráci s Klubem lidové tvořivosti Praha

Po celou dobu akce proběhne VÁNOČNÍ JARMARK

Změna programu vyhrazena.

Farnost Bohnice 
a

Starobohnickévánoční těšení
Náměstí

ve Starých Bohnicích
neděle 17. prosince 2017 

12:00	18:00

9.
Městská část  

Praha 8

vás srdečně zvou na
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Slovo starosty Co najdete v čísle

5 ZPRAVODAJSTVÍ
Tři významné osobnosti se staly čestnými 
občany Prahy 8

7 ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ…
…a my odpovídáme

8 RADNICE INFORMUJE
Současní umělci prezentují Prahu 8 
na výstavě v Košicích

20 ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ…
…a my odpovídáme

10 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Na kterých základních školách by měla 
Praha 8 vypsat konkurzy na místa ředitelů?

12 PRŮZKUM
Kde pracujeme, léčíme se a odpočíváme?

14 ROZHOVOR
Jsme už součástí mezinárodní komunity, říká 
ředitel Divadla pod Palmovkou Michal Lang

16 HISTORIE
Nová libeňská synagoga slaví 
171. „narozeniny“

21 MĚNÍME PRAHU 8
Participativní rozpočet: Navržené projekty 
Moje Osmička jdou do fi nále

25 ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ
ZŠ Lyčkovo náměstí slavila „trojjedničkové“ 
narozeniny

37 ZÁBAVA
Křížovka o ceny  

Vážení spoluobčané,
v pondělí 2. října 2017 zkolabovala v ranní špičce doprava v Bohnicích. Způsobeno 
to bylo rozhodnutím odboru dopravy městské části Prahy 7, který na žádost městské 
části Troja umístil do ulice K Bohnicím značku zákaz vjezdu ve všední dny v ranních 
hodinách. Pan starosta MČ Troja Tomáš Bryknar toto rozhodnutí odůvodňoval i tím, 
že v této čtvrti se zhoršila dopravní situace po rozhodnutí naší městské části zakázat 
vjezd tranzitní dopravy do ulice Trojská od jejího křížení s komunikací Nad Hercov-
kou ve směru dolů do centra Prahy. Následně nás někteří naši občané žádali, 
abychom zrušili uzavření části ulice Trojská, aby naši sousedé z Troji sundali 
zákazovou značku znemožňující průjezd komunikací K Pazderkám.   

Dovolím si proto krátce vysvětlit, proč jsme přistoupili k částečnému omezení 
tranzitní dopravy v Trojské ulici. Ta byla do otevření tunelového komplexu Blanka 
využívána v podstatě jen místními obyvateli. Po jeho uvedení do provozu však začala 
Trojskou ulicí jezdit část řidičů, kteří dříve jezdili komunikacemi V Holešovičkách 
a K Pazderkám. Trojská ulice však na velký rozsah tranzitní dopravy není vůbec 
stavěná, protože jde o místní komunikaci druhé třídy. Má oběma směry jen jeden 
jízdní pruh, ve kterém společně jezdí automobily a tramvaje. Navíc je ve velmi 
špatném technickém stavu, Technická správa komunikací hlavního města 
Prahy nám už delší dobu slibuje její rozsáhlou rekonstrukci. Důležité také 
je, že částečné uzavření Trojské ulice rozhodně nepřivodilo dopravní 
kolaps, protože řidiči začali opět využívat pro tranzitní dopravu určené 
komunikace V Holešovičkách a K Pazderkám. V nich se jen mírně 
zvýšily dopravní zácpy, které jsou bohužel v těchto ulicích 
dlouhodobě.  

Nechtěli jsme však vyhrocovat náš spor s městskou částí Troja, 
proto jsme se na jednání na magistrátu dohodli, že už nebude opět 
umísťovat do ulice K Bohnicím zákazovou značku. My na-opak 
obrátíme režim omezení tranzitní dopravy v ulici Trojská, která 
nově nebude moci tuto komunikaci využívat od jejího křížení 
s komunikací Nad Hercovkou ve směru nahoru. Průjezd tímto 
úsekem Trojské ulice tak bude umožněn jen vozidlům MHD, 
integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy. 
Dohodli jsme se na tomto jednání také na několika dalších 
opatřeních krátkodobého i dlouhodobého charakteru, která by měla 
řešit dopravní situaci v lokalitě Troji, Bohnic, Čimic, Kobylis a Proseku.

 
ROMAN PETRUS

Starosta MČ Praha 8

Android Apple

22 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Oslavy Dne seniorů přilákaly tisíce lidí

4 ZPRAVODAJSTVÍ
Sportovní park Rokoska už slouží 
aktivnímu odpočinku
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SPORTOVNÍ PARK ROKOSKA slavnostně otevřeli místostarosta Prahy 8 
Matěj Fichtner a primátorka Adriana Krnáčová. Foto: Vladimír Slabý

Začátkem října jsme na Bohnickém hřbitově osadili novou 
pamětní desku na hrob Arnošta Hrada († 4. 10. 1938). Četař Hrad 
byl vojákem československé armády, který odmítl Mnichovskou 
kapitulaci před hitlerovským Německem a raději se zastřelil, než 
by opustil pohraniční opevnění. 

Nová deska, která je z polyesterové pryskyřice a lépe odolává 
povětrnostním podmínkám, nahradila tu původní, kterou 
zdeformovalo horké letní počasí. „Četař Hrad byl bohnickým 
rodákem a svým činem se přihlásil k hrdinům, které bychom 
si měli připomínat,“ uvádí radní Jana Solomonová.  (lk) 

PAMĚTNÍ DESKA ČETAŘI HRADOVI

VYDAŘENÁ REKONSTRUKCE

Sportovní park 
Rokoska už 
slouží aktivnímu 
odpočinku

 nZdevastované a nevyužívané dopravní hřiště 
Rokoska se dočkalo rozsáhlé rekonstrukce. Změnilo se 
ve sportovní park a nyní už slouží k aktivní relaxaci 
všem obyvatelům ze širokého okolí. 

„Bývalé dopravní hřiště konečně 
našlo smysluplné využití. Nově 
jsme instalovali basketbalový 
koš, pingpongový stůl, malou 
horolezeckou skálu či workouto-
vé prvky. Velký dík patří 
magistrátu, který vše z 50 pro-
cent fi nancoval,“ popisuje 
rekonstrukci místostarosta 
Matěj Fichtner. Ten také spolu 

s primátorkou Adrianou 
Krnáčovou 19. září 2017 park 
slavnostně otevřel. „Těší mě, že 
prostředky, které jsme poskytli 
na rekonstrukci parku, poslouži-
ly svému účelu. Park je krásný 
a jsem si jistá, že bude dělat 
radost velkým i malým při 
společném trávení volného času,“ 
ohodnotila park primátorka.

Rekonstrukce stála necelých 
pět milionů korun, přičemž 
Magistrát hl. m. Prahy na akci 
poskytl dotační příspěvek ve 
výši 50 % z celkových nákladů 
v rámci tzv. participativního 
rozpočtu. Rekonstrukce parku 
začala na přelomu března 

a dubna letošního roku. Kromě 
workout, fi tness a sportovních 
prvků pro aktivní trávení 
volného času potěší místní 
obyvatele také nový mobiliář 
či skalka s trvalkami.

 

MARCELA VOŽENÍLKOVÁ

PÉČE O PRAŽSKÉ LESY

Původní dřeviny místo 
agresivního akátu 
V průběhu prvního říjnového 
týdne byly společností Lesy hl. 
m. Prahy zahájeny práce 
spojené s managemen-
tem přeměny 
akátových porostů, 
které jsou roztrou-
šeny po celém 
území hlavního 
města Prahy. 

Zatímco na jedné 
straně byla zahájena 
výsadba nových porostů 
po uvolněných plochách 
z předchozího roku, na druhé 
straně se připravuje přeměna 
dalších porostů formou kácení 
akátu z vybraných porostů. 
Uvolněné plochy a cílená práce 
lesníků dávají prostor původ-
ním složkám pražské přírody 
pro návrat na svá stanoviště, 
která zabíral úporný akát. 
Podle Petra Hrmy z Lesů hl. m. 
Prahy se přitom nejedná pouze 
o dřeviny, ale i ostatní rostliny 
a živočichy, kterým akátové 
porosty nenabízejí příznivé 
podmínky k životu. 

„Tyto práce můžete zazname-
nat v porostech v průběhu 
celého podzimu. Pokračujeme 

tak v našem dlouhodobém úsilí 
postupně nahradit porosty 
trnovníku akátu dřevinami, 

jež jsou součástí 
přirozené skladby 

lesů v pražské 
oblasti,“ vysvětluje 
akci Petr Hrma.   

Trnovník akát 
v české přírodě 

není původní 
a je také mimořádně 

agresivní. Svými 
kořeny do půdy vylučuje 

látky, kterými dokáže původní 
vegetaci zcela vytlačit. 
Invazivní akát se velmi dobře 
dokáže sám šířit prostřednic-
tvím kořenových výmladků. 
Vyznačení akátových těžeb 
v lesích v majetku hl. m. Prahy 
probíhalo ve spolupráci 
s pracovníky odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy.  „Takovéto plochy vždy 
označujeme informačními 
cedulemi. Plochy po akátových 
těžbách v příštím roce při 
výsadbách opětovně zalesníme 
sazenicemi přirozené druhové 
skladby,“ dodává Petr Hrma.

 (býv)
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JAN SKOPEČEK, herecká legenda Divadla pod Palmovkou. Foto: Vladimír Slabý

JÁN MAHOR, vynikající házenkářský trenér, jeden ze zakladatelů ženské 
házené v Kobylisích.

BOHUSLAV ŠULC, loutkoherec, jehož animační schopnosti uznává celý svět.

KŘIŠŤÁLOVÁ VÁZA, diplom 
a kytice pro čestné občany.

OCENĚNÍ

Tři významné osobnosti 
se staly čestnými 
občany Prahy 8

 nHerec a autor Jan Skope-
ček, trenér házené Ján 
Mahor a loutkovodič slavné 
fi gurky Hurvínka Bohuslav 
Šulc převzali ve středu 
27. září v Libeňském zámku 
z rukou starosty Romana 
Petruse a radní pro kulturu 
Jany Solomonové čestná 
občanství Prahy 8. 
„Je mi ctí udělit čestné občanství 
třem osobnostem českého umění 
a sportu. Pánové Skopeček, 
Mahor a Šulc svým celoživotním 
dílem přispěli k rozvoji a propa-
gaci nejen Prahy 8,“ promluvil 
k čestným občanům, jejich 
rodinám a hostům starosta 
Roman Petrus. Oceněné 
osobnosti převzaly kromě 
diplomu čestného občanství 
i grafi cký list od karlínského 
malíře Antonína Střížka 
a pamětní vázu, zaplněný sál jim 
své uznání projevil dlouhotrvají-
cím potleskem vestoje. Jejich 
jména byla při této slavnostní 
události zapsána do kroniky 
městské části.

„Institut čestného občanství 
jsme v naší městské části zavedli 
poměrně nedávno. Jeho význam 
je dán významem oceňovaných 
osobností, právě takových, jako 
jsou dnes vyznamenaní. Přeji 
všem třem především pevné 
zdraví,“ dodává Petrus.

BOHUSLAV ŠULC 
(nar. 1936) byl dlouhá léta 
stálým členem Divadla S+H, 
kde vodil loutku Hurvínka skoro 
40 let až do roku 1992. Jako 
sedmnáctiletý nastoupil do 
angažmá přímo k Josefu 
Skupovi, u něj se také loutkohe-
rectví vyučil. Po paní Skupové 
postupně přebírá vedení 
Hurvínka, během let se stává 
jeho jedinečným interpretem. 
S Hurvínkem procestoval více 
než 110 zemí celého světa. 
Své vynikající animační 
schopnosti dosud uplatňuje 
v sólové tvorbě pódiové hry 
s loutkou, ve které získal 
skutečně světovou proslulost 
i řadu ocenění. Je navržen na 

cenu Thálie za celoživotní dílo. 
(Rozhovor s Bohuslavem Šulcem 
vyšel v letošním červencovém 
čísle Osmičky.)

JÁN MAHOR 
(nar. 1940) jako trenér házené 
působil v Dukle Praha, odkud 
postoupil na pozici ústředního 
trenéra házené. Za jeho éry 
patřila československá mužská 
házená ke světové špičce, podílel 
se na zisku titulu mistrů světa 
v r. 1967 a stříbrné olympijské 
medaile v r. 1972. Je jedním ze 
zakladatelů ženské házené 
v Kobylisích a s ní spojených 
úspěchů TJ Admira Kobylisy 
a TJ Sokol Kobylisy. Vždy se 
snažil o koncepční tréninkovou 
práci s důrazem na všestrannost 
přípravy a zdravotní aspekty. 
Systém práce s dětmi a mládeží, 
který zde zavedl, úspěšně 
funguje dodnes. Vychoval řadu 
reprezentantek. V únoru 2017 
byl v hlasování veřejnosti 
zvolen první Sportovní legen-
dou Prahy 8. (Rozhovor s Jánem 
Mahorem jsme přinesli v dubno-
vém vydání Osmičky.)  

JAN SKOPEČEK 
(nar. 1925) od roku 1949 působil 
v libeňském Divadle S. K. Neu-
manna, v roce 1990 přejmeno-
vaném na Divadlo pod Palmov-
kou, kterému zůstal, s výjimkou 
základní vojenské služby, věrný 
až do dnešních dnů. Ztvárnil 
zde více než 300 výrazných 
divadelních rolí. Hrál ve více 
než 120 fi lmech, hojně také 
účinkoval v televizi. Věnoval se 
také vlastní tvorbě, je autorem 
více než 50 písňových textů 
a dvou divadelních adaptací. 
O jeho pozoruhodném životě 
vzniklo několik televizních 
dokumentů a byl hostem řady 
televizních pořadů. Jan 
Skopeček bydlel v Libni několik 
let i přímo nad dnešním 
Divadlem pod Palmovkou. 
Dnes žije v domově pro seniory 
Slunečnice v Bohnicích. 
(Rozhovor s Janem Skopečkem 
jste si mohli přečíst v letošní 
srpnové Osmičce.) (mav, vrs)
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Zpravodajství

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Ekologie a bezpečnost 
hravou formou

 nPoslední venkovní akce 
tohoto roku zaměřená na 
ekologickou a bezpečnostní 
osvětu pro děti i širokou 
veřejnost proběhla na louce 
Žernosecká 5. října.

„Uspořádali jsme druhý ročník 
akce, která hravým způsobem 
seznamuje děti s otázkami 
ekologie a bezpečnosti. U každé-
ho stanoviště byly doslova 
vtaženy do děje, případně se 
formou soutěží učily,“ vyjmeno-
vává radní pro školství Anna 
Kroutil, pod jejíž záštitou akce 
proběhla. „Aktivity, které jsme 
pro tento ročník připravili, jsou 
opravdu pestré. Děti si mohly 
zkusit být rytířem se společností 
Zaobzor, poskládat puzzle 
s ekologickými poučkami 
u stánku EKO-KOMu, zkusit 
slalom s popelnicí jako opravdo-
vý popelář s IPODECem, nebo se 
zapojit do praktických ukázek 
psů s psovody ze Záchranné 
brigády kynologů Praha,“ 
vyjmenovává Anna Kroutil.

Možnost ozvláštnit výuku 
prvouky svých žáků využila 

např. ZŠ Na Slovance, která 
podobné akce pořádané MČ 
Praha 8 navštěvuje pravidelně. 
Paní učitelka i děti si chválily 
především ukázky zásahů 
policistů a koní jízdního oddílu či 
výcviku psů záchranářů. Zájem 
sklidilo také loutkové divadlo 
Státního zdravotního ústavu, 
během něhož se děti dozvěděly 
více o prevenci úrazů, nebo 
historický autobus zapůjčený 
Muzeem Městské hromadné 
dopravy v Praze. Hygienická 
stanice hl. m. Prahy ve své hře 
Vidí mě? zdůrazňovala dětem 

i veřejnosti důležitost vhodného 
oblečení chodců v silničním 
provozu. Za splněné úkoly 
i aktivitu během ukázek mohly 
děti získat malou odměnu 
v podobě sladkosti či samolepky.

„Jelikož počasí již venku 
pořádaným akcím nebude příliš 
nakloněno, neznamená to, že 
další vzdělávací aktivity pro 
děti nebudeme pořádat. Již teď 
jsou v přípravě další ročníky 
venkovních vzdělávacích akcí,“ 
doplňuje informace radní Jana 
Solomonová, která se akce 
rovněž zúčastnila. (mav)

NOVÁ BEZMOTOROVÁ KOMUNIKACE 

Ďáblická–Žernosecká 
obepne sídliště Ďáblice 
In-line bruslaři, koloběžkáři, 
cyklisté a skateboardisté budou 
mít brzy o mnoho více prostoru. 
Vedení Prahy 8 rozhodlo 
o vybudování nové bezmotorové 
komunikace Ďáblická – Žerno-
secká, která naváže na součas-
nou síť cyklostezek. Trasa 
přitom nijak neomezí automobi-
ly. Postavená by měla být do 
konce letošního roku. 

Tato nová bezmotorová 
komunikace bude obepínat 
sídliště Ďáblice a využívat by 
se měla převážně pro rekreační 
účely. Bude přímo navazovat 
na cyklotrasu A 283, která vede 
od stanice metra C Ládví až 
k Vozovně Kobylisy. Nabídne 
alternativu vůči rušnému 
provozu na komunikacích 
Ďáblická a Žernosecká. 

Při budování nové trasy 
budou využity především 
stávající chodníky, které projdou 
rekonstrukcí a budou doplněny 
o prvky pro nevidomé. Náklady 
tak nebudou příliš vysoké. Nová 
bezmotorová komunikace také 
nebude omezovat automobilový 
provoz. U autobusových 
zastávek Sídliště Ďáblice 
a Třebenická povede stezka 
mimo stávající chodníky do 
prostoru za zastávkovými 
přístřešky. V rámci budování 
nové bezmotorové komunikace 
budou upraveny křižovatky, aby 
se zvýšila bezpečnost uživatelů. 

„Připravujeme rozsáhlý rozvoj 
bezmotorové dopravy v naší 
městské části, aby byly výrazně 
zlepšeny podmínky pro tento 
ekologický druh dopravy. Už na 

podzim proto začneme budovat 
novou bezmotorovou komunika-
ci Ďáblická – Žernosecká a příští 
rok budeme rozsáhle rekonstru-
ovat stávající bezmotorové 
komunikace v úseku od mostu 
Barikádníků až po Elsnicovo 
náměstí a v oblasti Rohanského 
ostrova,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus.

Bezmotorové komunikace 
v úseku od mostu Barikádníků 
až po Elsnicovo náměstí 
a v oblasti Rohanského ostrova 
jsou velice populární, ale 
bohužel tomu neodpovídá 
kvalita jejich povrchu. Projdou 
proto rozsáhlou proměnou, aby 
si cyklisté, bruslaři a koloběžkáři 
užili bezpečné a pohodlné jízdy. 
Současný nevyhovující štěrkový 
povrch bezmotorové komunika-
ce na Rohanském ostrově bude 
nahrazen asfaltovým a rozšíří 
se šířka komunikace na 4 metry. 

Připravuje se také vybudování 
nových bezmotorových komuni-
kací v ulici Střelničná a v ulicích 
Lodžská – K Pazderkám. (red) 

KARLÍNSKÉ 
NÁMĚSTÍ 
Parkoviště 
především 
pro místní 
Vedení městské části Prahy 8 
schválilo realizaci převodu 
parkoviště na Karlínském 
náměstí do placeného 
režimu, aby zajistilo, že na 
něm budou parkovat 
především místní obyvatelé.

Budou ho totiž nově moci 
bezplatně využívat jen 
držitelé platného parkovací-
ho oprávnění pro zóny 
placeného stání v Praze 8 
a řidiči, kteří mají toto 
oprávnění jen pro oblast 8. 1. 
Karlín. Práce na převodu 
parkoviště na Karlínském 
náměstí do placeného režimu 
by měly být hotové do konce 
letošního roku. „Usilovně 
pracujeme na tom, aby naši 
obyvatelé mohli zaparkovat 
své automobily v blízkosti 
svého bydliště. V centrálních 
částech Prahy je však 
nedostatek parkovacích míst 
a chybí zde i dostatek 
vhodných ploch pro vznik 
nových parkovišť. Je proto 
potřeba maximálně efektiv-
ně využívat ty stávající. Nově 
už tak nebudou moci 
bezplatně využívat parkoviš-
tě na Karlínském náměstí 
všichni řidiči. Bude totiž 
primárně určeno pro místní 
obyvatele,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus.

Na parkovišti na Karlín-
ském náměstí bude vybudo-
ván moderní platební systém, 
který bude umožnovat 
bezobslužnou úhradu 
parkovného  prostřednictvím 
automatické pokladny či 
mobilní aplikace. Řidiči 
bez platného parkovacího 
oprávnění pro ZPS tak budou 
moci zaplatit parkovné 
v hotovosti nebo platební 
(i bezkontaktní) kartou. 
Na displeji automatického 
platebního terminálu se jim 
při odjezdu z parkoviště 
zobrazí cena parkovného. 
Po zaplacení jim bude vrácen 
případný přeplatek a na 
vyžádání vytisknut doklad 
o zaplacení parkovného. 
Řidiči budou moci parkovné 
uhradit i pomocí mobilní 
aplikace. Prostor parkoviště 
bude nepřetržitě monitoro-
ván kamerami. (pep)

VELKÝ ZÁJEM vyvolala u dětí možnost vyzkoušet si policejní vybavení.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2017  www.praha8.cz 7

Čtenáři píší

PTALI JSTE SE NA WWW.PRAHA8.CZ
○  Zdravím, chci se zeptat, jestli 
je nějak regulováno na území 
Prahy 8 rozdávání propagačních 
letáků na ulici / ve vestibulu 
metra. MARVANOVÁ

Vážená paní Marvanová, 
hl. m. Praha reguluje distribuci 
psané reklamy, tedy různých 
letáků, vizitek, brožur a podob-
ných tištěných propagačních 
materiálů v Nařízení hl. m. 
Prahy č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Regulace provedená tímto 
nařízením se však vztahuje jen 
na území městské památkové 
rezervace, tedy na většinu území 
městské části Praha 1 a k ní 
přiléhající vymezenou část 

městské části Praha 2. Na území 
městské části Praha 8 není 
distribuce letáků na ulici nebo 
ve vestibulech metra ze strany 
hl. m. Prahy nebo městské části 
Praha 8 jakkoli regulována.

MILAN HEJKRLÍK, vedoucí odboru 
živnostenského a správních 

činností (OSČ)

○  Dobrý den, můžete mi prosím 
poradit, kam v Praze 8 odvézt 
k likvidaci starou asfaltovou 
lepenku ze střechy garáže? 
Děkuji za odpověď. VENDL 

Vážený pane Vendle, lepenku 
je třeba uložit do sběrny 
s nebezpečným odpadem. Žádný 
sběrný dvůr hl. m. Prahy tuto 

službu neposkytuje. Nejbližší 
místo, kam lze tuto asfaltovou 
lepenku odevzdat, je SD 
Teplárenská, provozovatel 
VS-Ekoprag, s. r. o., a to 
za úplatu. 

JINDŘIŠKA ZIAŤKOVÁ, vedoucí 
odboru životního prostředí (OŽP)

○  Dobrý den,  je v plánu upravit 
přístup k zastávce přívozu mezi 
Karlínem a Holešovicemi? 
Existuje k tomuto již nějaký 
grafický návrh? MARKÉTA

Vážená paní Markéto, situaci 
přístupu k přívozu na straně 
Karlínské řešíme ve správním 
řízení jako příslušný stavební 
úřad z moci úřední. Stávající stav 
přístupu je zcela nevyhovující jak 

stavebně, tak z hlediska orientač-
ního systému cestujících. Náš 
stavební úřad stanovil sestavu 
alespoň minimálních opatření 
k nápravě, které však vlastníci 
předmětných pozemků, hl. m. 
Praha a Povodí Vltavy, s. p., ve 
stanoveném termínu do konce 
července 2017 nesplnili. Proto nyní 
přistupujeme k nařízení těchto 
opatření. Pro definitivní řešení je 
podle dostupných informací 
vypracována studie, kterou však 
stavební úřad nemá k dispozici. 
Jejím zpracovatelem je Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba, a. s. 
Vážným problémem je bezbarié-
rový přístup, který vyžaduje 
závazný předpis.

VLADIMÍR BAUMRUK, odbor 
územního rozvoje a výstavby (OÚRV)

OPSÁNO Z FACEBOOKU
Rád bych zde sdělil své stanovis-
ko a stanovisko dalších desítek 
a stovek občanů bydlících 
v Trojské a okolí na téma 
uzavření Trojské, tento krok se 
stal trnem v oku těm, kteří 
Trojskou využívají a nebydlí v ní. 

V Trojské bydlím již několik 
desítek let. Všichni vidíme, že 
doprava v Praze se na všech 
místech zahušťuje, všichni 
autem jezdíme. Byl otevřen tunel 
Blanka bez dalších návazností 
(neexistující pražský okruh, 
neexistující vyústění tunelu na 
okraji Prahy apod.). To vše 
přineslo do Trojské značné 
množství aut. Trojská je zcela 
specifická, v jednom pruhu jede 
tramvaj i auta, vedle je chodník 
a okna rodinných domů 
umístěná cca 1–2 metry nad 
zemí, ulice nesplňuje technické 
parametry potřebné pro průjezd 
takového množství aut. Proto 
Trojská nikdy v minulosti nebyla 
průjezdná, vždy byla obslužnou 
silnicí pro místní obyvatele. 
Ti jsou všichni dnes vystaveni: 

nadměrné koncentraci výfuko-
vých plynů, nadměrnému hluku, 
vysoké rychlosti projíždějících 
aut – závodní dráha Trojská 
80 km/hod. nic neobvyklého, 
nerespektování dopravního 
značení v ulici – na přechodu 
zde nikdo chodcům přednost 
nedává atd. atd. 

Trojští občané opakovaně 
kontaktovali dopravní odbor 
Prahy 8, Magistrát hl. m. Prahy, 
Policii ČR, starostu MČ Prahy 8 
a všechny orgány a instituce, 
kteří mají k tomu co říci. 
Výsledkem je stávající dopravní 
opatření, tedy jednosměrné 
uzavření Trojské. My občané zde 
bydlící ovšem i toto považujeme 
za nedostatečné, zvláště 
uvážíme-li, že na jiných místech 
v Praze jsou četná dopravní 
omezení. Především na Praze 7, 
(a někde i na Praze 8 – v ulici 
Na Stráži je omezena rychlost 
na 30 km/hod.), která chytře 
využila tunel Blanka k odstraně-
ní místní dopravy a dnes se její 
starosta kasá, jak se tam pěkně 

žije, jsou celé obytné bloky 
izolovány od projíždějících aut 
systémem zákazů, příkazů, 
jednosměrek apod. A my, bydlící 
přímo na výjezdu z Blanky se 
dnes cítíme jako rukojmí 
automobilistů, kteří dříve 
projížděli Prahou 7. 

Starosta MČ Praha 8 pan 
Petrus udělal záslužnou věc 
a my mu za to děkujeme. Zastal 
se nás, jak někdo řekl, pár 
občanů bydlících v pár domeč-
cích. Není nás pár, je nás víc než 
tři stovky a naše domečky mají 
hodnotu. Jsou naším soukro-
mým majetkem a my si svůj 
majetek hodláme hájit! A také 
okolní životní prostředí! Vidím 
v příspěvcích níže jen kydání 
špíny na pana starostu, já si ho 
naopak vážím! Že měl tu odvahu 
zastat se malého množství lidí 
hájících si svůj majetek a okolní 
životní prostředí proti tisícům – 
lidem ze sídlišť na okraji Prahy, 
kteří v Trojské nebydlí a projíž-
dějí s ní do centra či zpět. Vy 
všichni, co zde nebydlíte, zkuste 

se vžít do situace, že vám denně 
pod okny projede 5000 aut!!! 
Ano, čtete dobře, to číslo je 
obrovské a naše domy zde stojí 
od roku 1920, kdy ulicí projel 
jeden kůň... Chcete-li tedy vy, 
kterým se uzavření Trojské 
nelíbí, pomoci sobě, nám a všem 
ostatním, napněte své síly 
směrem k dostavbě pražského 
okruhu a vyústění tunelu 
Blanka dále než za Kobyliskou 
vozovnou. Neplivejte špínu na 
člověka, který má zájem řešit 
život občanů v tom kterém 
konkrétním místě. Tedy starostu 
Petruse. Možná i vy budete 
jednou v situaci, že budete stát 
sami oproti tisícům jiných 
a oceníte snahu člověka, který 
se vás zastane proti těm tisícům. 
Napněte tedy své síly a „bombar-
dujte“ pražský magistrát a ty, 
kteří mají dopravu v Praze řešit 
komplexně. A važte si člověka, 
který je schopen zastat se 
jednotlivců proti tisícům. Dnes 
takových moc není.

MIL TĚŠ

Dobrý den, 
před časem jsem u vás byla kvůli nedodává-
ní Osmičky, to se víceméně vyřešilo, ale 
tenkrát jsem též říkala, že proti některým 
pražským obvodům se na Praze 8 téměř nic 
(kultura, výlety aj.) nedělá. Ovšem to se 
výrazně zlepšilo. 

Protože se nemá jen kritizovat, ale též 
po zásluze chválit, musím říci, že letos jste, 
Odbore kultury, uspořádali několik moc 
pěkných a na organizaci náročných akcí. 
I dnešní oslava Dne seniorů byla úžasná, 

zejména všechna vystoupení krajanů, s čímž 
muselo být spousta starostí. Říkali jsme si, že 
dalo práci je oslovit a i to, kde se pro tolik lidí 
našlo ubytování. Všechno se povedlo, byl to 
úžasný zážitek. Myslím, že si mohu dovolit 
poděkovat za všechny zúčastněné seniory za 
krásnou oslavu našeho svátku. Těším se i na 
pohodové výlety se Seniorskou Osmou, které 
se snad budou pro nás realizovat často 
a pravidelně. Ať máte hodně dalších nápadů, 
aby nám kulturní vyžití v Praze 8 občané 
ostatních částí Prahy záviděli. 

OLGA SUCHÁ

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.
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Radnice informuje

LITOGRAFIE PSÍ ŹIVOT od karlínského malíře 
Antonína Střížka.

Záříjové jednání 
Zastupitelstva 
MČ Praha 8

 nV pořadí 15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 proběhlo 
20. září 2017 v tzv. Bílém domě. Přinášíme přehled probíra-
ných bodů a hlasování. Kompletní video i audio záznam 
z jednání najdete na www.praha8.cz v sekci Volené orgány/
Zastupitelstvo. Příští řádné veřejné jednání zastupitelstva 
bude 6. prosince 2017.

1. Zpráva o „Vyúčtování výsled-
ků hospodaření městské části 
Praha 8 zal. pololetí roku 2017“.
Hlasování: pro 23 – proti 12 – 
zdrželo se 6 – nehlasovalo 0
2. Návrh rozpočtových opatření 
městské části Praha 8.
Hlasování: 39 – 0 – 2 – 0
3. Návrh uzavření Dodatku č. 5 
ke Smlouvě o obhospodařování 
cenných papírů uzavřené mezi 
městskou částí Praha 8 a Českou 
spořitelnou, a. s.
Hlasování: 31 – 1 – 8 – 1
4. Návrh převodu fi nančních 
prostředků z účtů městské části 
Praha 8 vedených u České 
spořitelny, a. s., na investiční 
účet vedený u J&T Banky, a. s.
Hlasování: 25 – 4 – 11 – 1
5. Návrh odpisu nedobytného 
dluhu v celkové výši 
137 900,00 Kč, vzniklého 
neuhrazením nájemného 
a služeb z nájemní smlouvy 

k bytu č. 66, v domě čp. 768, 
na k. ú. Bohnice a na adrese 
Čimická 94, 181 00 Praha 8.
Hlasování: 39 – 0 – 0 – 2
6. Návrh odpisu nedobytného 
dluhu v celkové výši 
207 633,00 Kč, vzniklého 
neuhrazením nájemného 
a služeb z nájemní smlouvy 
k bytu č. 136, v domě čp. 577, 
na k. ú. Karlín a na adrese 
Molákova 34, 186 00 Praha 8.
Hlasování: 38 – 0 – 0 – 3
7. Bod byl stažen z programu.
8. Návrh majetkového převodu 
městské části Praha 8 – úplatné-
ho převodu nemovitostí 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 
města Prahy, svěřených do 
správy městské části Praha 8 – 
pozemků parc, č. 1631 a parc. 
č. 1633/2, vše na k. ú. Kobylisy 
v Praze 8.
Hlasování: 34 – 0 – 5 – 3
9. Návrh majetkového převodu 

městské části Praha 8 – úplatné-
ho převodu nemovitosti ve 
vlastnictví obce, tj. Hlavního 
města Prahy, svěřené do správy 
městské části Praha 8 – pozem-
ku parc, č. 881/163, na k. ú. 
Čimice v Praze 8.
Hlasování: 41 – 0 – 0 – 1
10. Návrh majetkového převodu 
městské části Praha 8 – úplatné-
ho převodu id. podílu 1/4 
nemovitostí ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, 
svěřených do správy městské 
části Praha 8 – id. podílu 1/4 
pozemku parc. č. 2827, s id. 
podílem 1/4 domu čp. 1046, 
vše na k. ú. Libeň a na adrese 
Kotlaska 6, 180 00 Praha 8.
Hlasování: 30 – 0 – 12 – 0
11. Návrh majetkového převodu 
městské části Praha 8 – úplatné-
ho převodu id. podílu 1/2 
nemovitostí ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, 
svěřených do správy městské 
části Praha 8 – id. podílu 
1/2 pozemku parc. č. 73, s id. 
podílem 1/2 domu čp. 130, vše 
na k. ú. Karlín a na adrese 
Vítkova 19, 186 00 Praha 8.
Hlasování: 27 – 10 – 4 – 0
12. Návrh majetkového převodu 
městské části Praha 8 – úplatné-
ho převodu id. podílu l/2 
nemovitostí ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, 
svěřených do správy městské 
části Praha 8 – id. podílu 1/2 
pozemku parc. č. 508, s id. 
podílem 1/2 domu čp. 468, 

vše na k. ú. Karlín a na adrese 
Sokolovská 116, 186 00 Praha 8.
Hlasování: 29 – 9 – 3 – 0
13. Návrh projednání „Hodnotící 
zprávy o stavu implementace 
místní Agendy 21 v městské 
části Praha 8 za období leden 
až srpen 2017 s uvedením 
výsledků Veřejného fóra 2017“.
Hlasování: 23 – 11 – 5 – 5
14. Návrh majetkového převodu 
městské části Praha 8 – svěření 
pozemků parc. č. 2558/9, 2558/8, 
2558/5, 2558/4, 2558/13, 
2558/12, 2557/3, 2558/11, 
2558/10, 2637/4, 2637/6, 2637/1, 
2637/3, 2637/2, 2364/13 a část 
pozemku parc. č. 2364/296, vše 
na k. ú. Kobylisy v Praze 8, ve 
vlastnictví Hl. m. Prahy, do 
správy městské části Praha 8.
Hlasování: 42 – 0 – 0 – 0

Dále bylo přímo na zastupitel-
stvu navrženo a projednáno 
tato usnesení:

Zastupitelstvo městské části 
Praha 8 ukládá starostovi 
městské části Praha 8, aby 
podnikl veškeré možné kroky 
v rámci samostatné působnosti 
městské části Praha 8 s cílem 
zabránit masivní výstavbě 
na adresách: Střelničná 1347, 
Tanvaldská 1347, Frýdlant-
ská 1351, Čumpelíkova 1222 
a Šimůnkova 1625.
Hlasování: 42 – 0 – 0 – 0

Další dvě na jednání navržená 
usnesení zastupitelstvo 
neschválilo.

PARTNERSKÁ MĚSTA

Současní umělci 
prezentují Prahu 8 
v Košicích

 nSpolupráce mezi městskými částmi 
Praha 8 a Košice – Staré Mesto pokra-
čuje. Tentokráte výstavou děl součas-
ných umělců Oldřicha Hamery, Davida 
Kumermanna, Antonína Střížka 
a Aleše Jugmanna v košickém Múzeu 
Vojtecha Löffl  era. 

Expozici, která potrvá až do 26. listopadu 
2017, slavnostně zahájily 12. října 2017 
radní Anna Kroutil a Jana Solomonová. 

Městská část Praha 8 patří v rámci Prahy 
mezi ty největší a bezpochyby také nejroz-
manitější části hlavního města. Překvapí 
návštěvníky svými památkami, kulturou, 

různými životními styly jejích obyvatel, 
a především neustálou proměnou. Přestože 
ji v roce 2002 krutě zasáhly povodně, 
v současné době se stává noblesní a tepající 
částí hlavního města.

Městská část Praha 8 uzavřela v červnu 
2016 Memorandum o přátelství a spolupráci 
s městskou částí Košice – Staré Mesto. 
„Výstavou navazujeme na obdobnou akci 
Košice – Staré Mesto ve fotografi ích Alexan-
dra Jirouška, která proběhla od listopadu 
2016 do ledna 2017. Svou činností se snažím 
podporovat spolupráci obou městských částí 
v oblasti kultury, udržování tradic, vzdělává-
ní a školství,“ říká radní Anna Kroutil.

„Praha 8 a život v ní je inspirací pro 
současné umělce, kteří zachycují její 
neopakovatelnou atmosféru a nacházejí i jiný 
úhel pohledu na místa, která bychom třeba 
bez povšimnutí minuli. Věřím, že výstava 
návštěvníky naladí na objevování rozmani-
tostí této městské části a třeba i navnadí na 
návštěvu Prahy 8,“ uvádí Jana Solomonová 
radní pro kulturu osmé městské části.

Výtvarníci Oldřich Hamera, David 
Kumermann, Antonín Střížek a Aleš 
Jugmann svou tvorbu spojují právě 
s Prahou 8. Inspirují se v krajině, architek-
tuře i známých osobnostech. (mav)
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„HŘBITOV BLÁZNŮ“ 

Unikátní místo míří 
do správy MČ Prahy 8

 nBohnický hřbitov je známý 
svou jedinečnou a mystickou 
atmosférou, která je unikátní 
i na poměry České republiky.

Dlouhodobě je však ve velmi 
špatném stavu. Městská část 
Praha 8 začala intenzivně 
podnikat konkrétní kroky 
k tomu, aby hřbitov získala do 
své správy a mohla dále výrazně 
zlepšovat jeho stav. 

Hřbitov vznikl pro potřeby 
Psychiatrické nemocnice 
Bohnice, a proto se mu přezdívá 
hřbitov bláznů. Postupně 

chátral, ale k záchraně a zlepšení 
jeho stavu přispěli někteří 
občané vedení místním patrio-
tem Jiřím Vítkem, který 
se o hřbitov dlouhodobě stará. 
Další nezbytná zlepšení hřbitova 
však již nebyla v silách samot-
ných občanů. Byla nezbytná 
institucionální podpora, proto se 
do věci vložila MČ Praha 8. 

Během řady jednání na úrovni 
hl. m. Prahy a Ministerstva 
zdravotnictví dosáhla MČ Praha 
8 toho, že hřbitov postupně 
přešel ze správy Psychiatrické 
nemocnice Bohnice až pod Úřad 

pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, který dále řešil 
všechny nezbytné právní kroky. 
V září již byla městská část 
vyzvána k vlastnímu přímému 
jednání o převodu do správy 
městské části Praha 8, čímž došlo 
k výraznému posunu celkových 
jednání. „Každý návštěvník 
Bohnického hřbitova je přede-
vším v noci pohlcen neuvěřitelně 
mystickou atmosférou tohoto 
místa. Je tak jistě velmi dobrou 
zprávou, že jsme se výrazně 
přiblížili tomu, že ho získáme 
do své správy a budeme ho moci 

následně opravit,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus.   

Městská část Praha 8 zachová 
Bohnický hřbitov jako veřejné 
pohřebiště, ale už zde nebudou 
probíhat nové pohřby kvůli 
nejasně defi novaným místům 
pohřbených a udržení celkové 
piety. „Hřbitov bláznů je 
i významnou plochou zeleně, 
která však není na řadě míst 
v optimálním stavu a v zásadě 
kvalitativně kopíruje stav řady 
stavebních objektů. Chceme 
proto stabilizovat zdejší vzrostlé 
stromy a provést dílčí dosadby 
zeleně, které dotvoří jedinečný 
charakter tohoto místa,“ 
doplňuje předseda komise pro 
životní prostředí Vít Céza. 

Plánuje se také stabilizace 
obvodových zdí a kaple. 
Na hřbitově by posléze měly 
pravidelně probíhat komentova-
né prohlídky pro veřejnost. (maž)

Ilustrace: Roman Kliský, Scénář: Milan Hejkrlík

STAVBA VELKÉ ROZHLEDNY V TROJI 

Projektu by již mělo být 
brzy defi nitivně zabráněno
Rada hl. m. Prahy schválila 26. září 2017 
odkup pozemku parc. č. 1304/1 u ulice 
K Pazderkám z rukou investora do 
vlastnictví hl. m. Prahy. Odkupem dojde 
k zabránění výstavby tolik kritizovaného 
a kontroverzního centra s velkou rozhled-
nou. Občané a radnice vedená starostou 
Romanem Petrusem si tak budou moci 
konečně oddychnout. 

Projekt tzv. Ekocentra s parkovištěm 
a 34 metrů vysokou rozhlednou v místě 
stávajícího veřejně přístupného dubového 
lesa na pozemku parc. č. 1304/1 v k. ú. 
Troja byl občany a radnicí od počátku 
vnímán velmi negativně, neboť by výrazně 

zhoršoval kvalitu místního bydlení. 
Radnice MČ Praha 8 vedená panem 
starostou Romanem Petrusem proto od 
počátku dělala vše proto, aby k realizace 
záměru nedošlo. Významně v tomto 
spolupracovala s občany, spolkem Proti 
plotu a hl. m. Prahou. 

Jednání byla vedena v několik varian-
tách, přičemž byla nakonec prosazena 
varianta přímého odkupu, následně byly 
dohadovány konkrétní podmínky přímého 
odkupu pozemku a 13. června došlo na 
Výboru pro správu majetku a majetkové 
podíly ZHMP ke schválení úplatného 
nabytí pozemku parc. č. 1304/1. 

Materiál byl dnes jednomyslně schválen 
i Radou hl. m. Prahy, čímž se výrazně 
přiblížilo konečné a úspěšné vyřešení této 
kauzy. „Podpořili jsme úsilí městské části 
Prahy 8 a místních občanů, aby nebyla 
zmenšena rozloha stávajícího veřejně 
přístupného dubového lesa. Chceme totiž 
zachovat přírodní charakter této lokality,“ 
uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy 
Petr Dolínek.    

Starosta Roman Petrus k tomu sděluje: 
„Tento projekt byl ukázkovým příkladem 
negativních investorských záměrů, jejichž 
cílem je pouze zisk bez ohledu na kvalitu 
života obyvatel. Významně jsme se proto 
postavili proti jeho realizaci a jsem moc 
rád, že už se nacházíme těsně před jeho 
defi nitivním úspěšným vyřešením.“   

Odkup těchto pozemků by měl být 
defi nitivně schválen 2. listopadu 2017 
na jednání Zastupitelstva hlavního města 
Prahy. (pep)
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Fórum

HNUTÍ ANO
Chceme nejlepší 
školství v Praze

Nerozumím důvodům, které 
pana zastupitele Němečka vedly 
k tomu, aby se diskuse o mož-
ném vyhlášení konkurzů na 
ředitele některých ZŠ a MŠ měla 
odehrávat v novinách, a nikoliv 
na odborné půdě. Patrně to byl 
jeho zjednodušený novinářský 
pohled na svět. Ale dobře, 
pojďme tedy na jeho přání 
odehrát diskusi zde a veřejně:

Možnost vyhlášení konkurzů 
po uplynutí šestiletého výkonu 
funkce ředitele školy se v tomto 
roce týká konkrétně: ZŠ Na 
Slovance, ZŠ Burešova, ZŠ Ústav-
ní, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Lyčkovo 
náměstí, ZŠ Na Šutce, ZŠ Mazur-
ská, ZŠ U Školské zahrady, 
ZŠ Bohumila Hrabala a dále 
MŠ Kotlaska, MŠ Korycanská, 
MŠ Libčická, MŠ Na Korábě, 
MŠ Na Pěšinách, MŠ Řešovská, 
MŠ Štěpničná a MŠ U Sluncové. 

U všech těchto škol počítám 
s tím, že budou ředitelé pokračo-
vat ve funkci v dalším šestiletém 
období, tedy že konkurz nebude 
vyhlašován. Dosavadní spolu-
práce s řediteli uvedených škol 
si vážím a myslím, že společnými 
silami jsme změnili základní 
školství v Praze 8 k lepšímu. 
Proto budu ráda, pokud budeme 
společně pokračovat i nadále. 
U ředitelů, kteří již dosáhli 
důchodového věku, však budu 
požadovat předložení plánu 
rozvoje školy a debatu o něm, 
aby bylo zajištěno, že se bude 
škola dále rozvíjet a že konkrét-
ní ředitel má dostatek energie 
na další šestileté funkční období. 
Znovu přitom zdůrazňujeme: 
Školství v Praze 8 musí být 
nejlepší z celé Prahy. Konec 
diskuse. 

ODS PRAHA 8
Nevymýšlejte 
nesmysly, nechte 
je učit!
Funkce ředitele školy je 
náročnou, nikoliv záviděníhod-
nou prací, přičemž na bedra 
ředitelů padá rok od roku čím 
dál tím více papírování, 
vykazování, plnění různých 
často nesmyslných nařízení 
a úkolů. Od státu, Evropské unie 
nebo od zřizovatele. Příkladem 
takového nehorázného absurd-
ního požadavku, který vzešel 
letos z kuchyně místní radnice, 
je vytvoření znaku městské části 
ze šišek. Tímto nesmyslem se 
museli ředitelé zaobírat před 
začátkem školního roku, místo 
toho, aby se plně věnovali jeho 
přípravě.

Znám většinu ředitelů v Praze 
8 a vím, že svoji práci se snaží 
vykonávat ze všech sil, nad 
rámec své pracovní doby a dělají 
maximum pro to, aby se 
nezapomínalo na to, že hlavním 
posláním školy je výuka. Proto 
je nechme na jejich ředitelských 
postech vykonávat dále jejich 
práci a konkurzy vyhlašujme jen 
tam, kde je to opravdu nutné, 
například při odchodu do 
důchodu.

TOP 09 PRAHA 8
Z principu 
na žádných!

Z principu na žádných! Samo-
zřejmě za předpokladu, že žádný 
z ředitelů či ředitelek nevyužije 
konec svého funkčního období 
k odchodu do důchodu či za 
jinou prací.

Když pominu fakt, že se 
v Praze do konkurzů na pozici 
ředitele základní nebo mateřské 
školy v dnešní době téměř nikdo 
nehlásí, je třeba si uvědomit, že 
ředitel školy není jen statutár, 
personalista a „obyčejný“ 
vrcholový manažer. Musí být 
také krizový manažer, právník, 
stavbyvedoucí, psycholog 
a kromě toho všeho samozřejmě 
i učitel. Musí svoji práci milovat, 
jinak by ji nikdy nebyl ochotný 
dělat. Pokud se zřizovateli 
podaří sestavit dobrý tým 
vedení škol, tak by se jich měl 
zuby nehty držet! Praha 8 dobrý 
tým zkušených ředitelů má 
a nutno říct, že současná koalice 
provádí veškeré možné kroky 
k tomu, aby se tento tým 
rozpadl, a s ním i vzdělávání 
našich dětí. Sbírání a barvení 
statisíců šišek je proti tomu jen 
komická epizodka.

Ředitelé na Osmičce jsou 
ostřílení, zkušení, pracovití a pro 
„svoje“ školy žijí. Jejich funkční 
období je šest let a pro mnoho 
z nich končí na jaře 2018. Pokud 
se Praha 8 rozhodne všechny 
poslat do rekonkurzu, de facto 
obhájit svoji pozici ředitele, 
představit vizi školy, kterou už 
dlouhá léta budují a o kterou 
pečují, co z toho pro ně vyplývá? 
Vyplývá z toho, že jim zřizovatel 
nedůvěřuje, že jejich práci 
neoceňuje a že za nimi nestojí. 
Řekněte mi, kdo z vás by chtěl 
v takových podmínkách dál 
pracovat, snažit se a něco tvořit? 
Pokud ředitelé z Osmičky kvůli 
konkurzům odejdou (věřte mi, 
že nouzi o pracovní nabídky mít 
nebudou), děkujte zástupcům 
ANO, kteří mají školství ve své 
gesci.

ČSSD
Važme si kvalitní 
práce vedení 
našich základních 
škol  
Jsem členkou Komise pro 
školství městské části Prahy 8 
třetí volební období. Několikrát 
jsem měla možnost odpovídat 
do fóra zastupitelských klubů 
v časopise Osmička na otázky 
ohledně školství. Nikdy jsem se 
však nesetkala s tak hloupou 
otázkou. Proč by se měly 
vypisovat konkurzy na místa 
ředitelů a ředitelek ZŠ? Pokud 
je mi známo, všichni ředitelé 
a ředitelky všech patnácti ZŠ na 
Praze 8 vykonávají kvalitně své 
funkce vzhledem k náročnosti 
úkolů, které musí zvládat. 
Úspěšně totiž například čelí 
nedostatku učitelů na základ-
ních školách.  

Jako učitelka na střední škole 
s třicetiletou praxí, si dovolím 
říct, že mohu dojít k tomuto 
závěru. Během tohoto volebního 
období jsme se totiž ve školské 
komisi setkali jen se dvěma 
stížnostmi. Jedna byla od rodičů 
na ředitelku jedné mateřské 
školky, která měla na některé 
otázky jiný názor než rodiče. 
Druhá byla, zdůrazňuji, jen od 
několika učitelů na ředitelku 
jedné z našich základních škol, 
kde mezi nimi vázla komunika-
ce. Obě dvě stížnosti naše 
komise řešila a podařilo se nám 
je rychle vyřešit.

Ředitelé a ředitelky ZŠ jsou 
velmi vytížení, proto jim 
nepřidělávejme zbytečně nové 
starosti. Hlavní je totiž, že naše 
školy fungují a kvalitně 
vzdělávají naše děti. Máme totiž 
kvalitní vedení našich základ-
ních škol, a konkurzy na místo 
jejich ředitelů tak nejsou třeba.

TENTO MĚSÍC SE PTÁ: 

OSMIČKA SOBĚ A NEZÁVISLÍ

V této rubrice najdete názory zástupců stran zvolených 
do Zastupitelstva MČ Praha 8. Každý měsíc postupně 
jedna z nich vybere otázku, na kterou odpovídají i ostatní.

Anna Kroutil
radní 
MČ Praha 8 
za ANO

Martin Roubíček
zastupitel 
MČ Praha 8 
za ODS

Petra Hainzová
zastupitelka 
MČ Praha 8 
za TOP 09

Lenka Majerová
členka Komise pro 
školství MČ Praha 8 
za ČSSD 
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KDU-ČSL, 
OSMIČKA SOBĚ 
A NEZÁVISLÍ
Konkurzy tam, 
kde je třeba

Městská část Praha 8 je 
zřizovatelem 15 základních škol 
(součástí některých jsou 
i mateřské) a 18 mateřských 
škol.

Vypsání konkurzů na nové 
ředitele upravuje ustanovení 
§ 166 odst. 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., školského 
zákona: „... před uplynutím 
období 6 let výkonu práce na 
pracovním místě ředitele školy ... 
může zřizovatel vyhlásit na toto 
pracovní místo konkurz…“ 
Zřizovatel vyhlásí konkurz 
a odvolá ředitele vždy, obdrží-li 
před začátkem lhůty pro 
vyhlášení konkurzu návrh na 
jeho vyhlášení od České školní 
inspekce nebo školské rady.“ 

Dané ustanovení platí šest let 
a mnohým ředitelům končí 
funkční období, nyní je možné 
konkurzy vyhlašovat. Nemyslí-
me si, že je dobré v časopise 
Osmička probírat konkrétní 
jména škol a ředitelů, u kterých 
má být konkurz vyhlášen. 
Někdy je složité hodnotit úroveň 
školy i ředitele, dobrým 
ukazatelem je spokojenost 
rodičů, pedagogů, žáků a jejich 
dobré výsledky, důležitým 
faktorem je zájem rodičů 
o danou školu. Varovným 
znamením je opak a fl uktuace 
pedagogů. U každé profese 
dochází po letech práce k „únavě 
materiálu“ a je třeba přinést 
novou energii.  Odbor školství 
a Školská komise Rady MČ 
Prahy 8 by měly mít přehled 
o kvalitě jednotlivých základ-
ních a mateřských škol a v přípa-
dě problémů nebo oprávněných 
stížností rodičů či pedagogů 
by měly zřizovateli vyhlášení 
konkurzu doporučit. 

KSČM
Jak je to se 
jmenováním 
ředitelů škol?
Přečetl jsem si otázku do 
Osmičky, položenou panem Mgr. 
et Mgr. Němečkem a poněkud 
jsem se zarazil. Protože se 
domnívám, že většina zastupite-
lů nemá komplexní informace 
o úrovni práce jednotlivých 
ředitelů škol, proto je mi smysl 
položené otázky na toto fórum 
poněkud nejasný. Tedy pokud by 
to nebyl pouze důvod k prezen-
taci názorů ze zcela jiného 
soudku, což je v Osmičce 
poslední dobou takřka folkór. 
Jestliže tomu tak není – a já 
tomu věřím –, pak je zřejmé, 
že na úrovni ÚMČ je přeci řada 
školských odborníků a útvarů, 
které mají školy a školskou  
problematiku přímo ve své 
kompetenci. Nicméně jsem 
zvyklý přicházet věci na kloub, 
tak jsem se, jako právní laik, 
ponořil do školského zákona 
a v něm pak do § 166.

Uvádí se zde, že funkční doba 
ředitelů škol je daná na období 
šesti let po konkurzu. Toto 
obnáší pochopitelně řadu 
různých procedurálních 
podmínek, ale nechci zde planě 
rozvíjet svůj „právně nekompe-
tentní“ názor. Jsem ale zcela 
přesvědčen, že dobrého ředitele 
opravdu nelze běžně najít na ulici 
a uplynulé konkurzy na několika 
ZŠ toho byly jen důkazem. Práce 
každého – a ředitele školy 
nevyjímaje – by měla být 
pravidelně a objektivně hodnoce-
na. A je-li toto hodnocení kladné 
a lze-li využít možnost prolonga-
ce fukčního období bez vypsání 
konkurzu, nechť je tak učiněno. 
Konkurz by měl být především 
cestou ke zlepšení práce školy, 
a nikoli k jejímu komplikování, 
když škola funguje dobře. Važme 
si dobrých ředitelů, važme si 
dobrých pedagogů, a nekompli-
kujme si proto život nadbytečný-
mi administrativními úkony.

Na kterých základních školách by měla Praha 8 
vypsat konkurzy na místa ředitelů?

Tomáš Pavlů
zastupitel 
MČ Praha 8 za KDU-
ČSL, Osmička sobě

Vladislav Kopal
zastupitel
MČ Praha 8 
za KSČM

Dana Blahunková
zastupitelka 
MČ Praha 8 
za Stranu zelených 

Tomáš Němeček
zastupitel 
MČ Praha 8 
za Osmička sobě 
a nezávislí

STRANA 
ZELENÝCH
Konkurzy 
hrozí odlivem 
schopných
Ředitel školy je primárně 
pedagog. Na rozdíl od ostatních 
učitelů však nemá zodpovědnost 
pouze za 30 žáků jedné třídy, 
nýbrž za stovky žáků z celé 
školy. Dále organizačně řídí chod 
celé školy, musí znát osobnostně 
všechny pedagogické i nepeda-
gogické pracovníky a být 
schopen pomoci jim při řešení 
pracovních problémů. V nepo-
slední řadě vstupuje do jednání 
s rodiči žáků, bohužel většinou 
těch problematických. 

Ředitel je tedy učitel, psycho-
log, ekonom a manažer v jed-
nom. Přitom se rekrutuje z řad 
kantorů, zpočátku má pouze 
pedagogické vzdělání, ostatní 
se učí za chodu. Drtivá většina 
ředitelů jsou lidé mimořádně 
schopní, pod vedením těch 
neschopných by se chod školy 
zhroutil. Všem bych jim chtěla 
poděkovat, fi nančně nelze jejich 
práci spravedlivě docenit. 

Strach mám z jediného: Pokud 
se řediteli poněkolikáté jeho 
šestileté funkční období 
prodlouží bez konkurzu, může 
snad některý nabýt dojmu, že 
škola mu patří, a začít prosazo-
vat vize, s nimiž se rodiče 
a učitelé neztotožňují. Zopako-
vání konkurzu na škole, u níž je 
podezření z jakékoli nesrovna-
losti, je ovšem záležitostí velmi 
citlivou, je třeba, aby se s kon-
krétní situací důkladně seznámil 
kompetenční radní a školská 
komise, a ti o vyhlášení konkur-
zu rozhodli. 

Na závěr bych chtěla dodat, 
že vyhlášení konkurzů na 
všechny ředitelské posty by jistě 
bylo spravedlivé, je však jednak 
technicky nerealizovatelné, a na 
valné většině škol zbytečné. 
A pozor! Znamenalo by odliv 
schopných ředitelů z naší 
MČ tam, kde jim budou více 
důvěřovat.

OSMIČKA SOBĚ
A NEZÁVISLÍ
Věříme v soutěž 
a „vládu na čas“
Proč jsme tu otázku položili? 
Protože v příštím roce vyprší 
naráz šestileté funkční období 
hned 9 z 15 ředitelkám a ředite-
lům základních škol na Praze 8. 
Radnice může na jejich místa 
vypsat konkurzy; když to 
neudělá, ředitelé automaticky 
pokračují na dalších šest let. A to 
nejhorší, co by se mohlo stát, by 
bylo zákulisní rozhodnutí 
radních čistě podle sympatií 
(„na škole X ředitele nevymění-
me, protože je náš člověk, ale na 
škole Y ano, protože ředitelka 
nás už dlouho štve“). Proto 
chceme, aby se zastupitelé včas 
a v klidu zamysleli. Mohou být 
pro konkurzy i proti nim, ale 
měli by vyložit své logické 
důvody.

Náš argument je takový, 
že demokracie je „vláda na čas“, 
proto existují funkční období. 
Z toho důvodu by konkurz měl 
být pravidlem a automatické 
potvrzení ve funkci výjimkou – 
nikoli naopak. Takovou výjimku 
odůvodňuje, pokud jsou rodiče 
se školou mimořádně spokojeni, 
Česká školní inspekce ji 
pravidelně dobře hodnotí 
a ředitel či ředitelka mají sami 
zájem pokračovat. Co by tedy 
měli radní udělat? Zeptat se na 
názor školských rad, pročíst si 
zprávy školní inspekce za šest 
let a vyslechnout si další plány 
ředitelů. Po prvních 6 letech lze 
pořád sršet novými nápady; po 
12 letech je to těžší, po 18 letech 
ještě víc; ale nemožné to není. 
Přesto je lepší vystavit ředitelské 
plány férové soutěži. Kdo ví, 
možná až po vypsání konkurzu 
někteří učitelé v sobě objeví 
šéfovský talent.
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Průzkum

DRUHÁ SONDA DO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ OBČANŮ PRAHY 8

Kde pracujeme, léčíme 
se a odpočíváme?

 nČasopis Osmička ve spolupráci s výzkumným projektem Phoenix research on-line 
pokračuje v unikátní každoměsíční sondě do veřejného mínění a postojů občanů Prahy 8. 
Každý měsíc, vždy na jiné téma, k jinému problému a odlišné oblasti života na osmičce 
s cílem lépe a detailněji poznat radosti a strasti života v naší městské části, zjistit, na co jsme 
pyšní, co chceme změnit, zlepšit, nebo naopak zachovat a podpořit.

V pořadí už druhé téma měření 
nálad občanů se tentokrát 
věnuje zjišťování míry spokoje-
nosti s občanskou vybaveností 
naší městské části. Výzkumníky 
zajímalo, kde pracujeme, kam 

chodíme za lékařem, kde a jak se 
rekreujeme – zda nám stačí 
Praha 8, či naopak tyto služby 
vyhledáváme za jejími „brana-
mi“. Tohoto šetření názorů se 
účastnilo celkem 552 respon-

dentů, kteří žijí na území 
městské části Praha 8. Ti rovněž 
museli spadat do kategorií dle 
pohlaví, věku i vzdělání a příjmu, 
navíc v takovém počtu, aby to 
odpovídalo typickému rozložení 

obyvatelstva Prahy 8. Jen tak je 
zajištěna reálnost a reprezenta-
tivnost výsledků výzkumu.

PRÁCE
První položená otázka zjišťova-
la, kolik z nás pracuje na Praze 8 
a jak daleko máme do práce.

Necelá polovina (49 %) pracuje 
mimo Prahu 8, kdy 29 % z nich 
za prací z osmičky dojíždí méně 
než 30 minut. Zbývajících 20 % 
z této skupiny respondentů pak 
za prací dojíždí každý den více 
než půl hodiny. Celkem 32 % 
z oslovených pracuje na území 
městské části Praha 8 a z nich 
pak 14 % pracuje přímo ze svého 
domu na osmičce. Desetina 
respondentů nepracuje a zbýva-
jících 9 % se nedokázalo 
přiklonit ani k jedné z nabíze-
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V případě, že si chcete zajít do restaurace, kavárny, vinárny, hospody apod., jdete v rámci Prahy 
8?

výstup: graf 100% skládaný
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6/7 Co v rámci občanského vybavení na Praze 8 využíváte nejvíce?

výstup: graf 100% skládaný
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výstup: graf 100% skládaný
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ných eventualit a zvolilo 
odpověď „nevím, neumím 
odpovědět“.

LÉKAŘSKÁ PÉČE
Druhá anketní otázka zkouma-
la, zda navštěvujeme lékaře na 
území Prahy 8. 

Významná převaha oslove-
ných (60 %) využívá lékařskou 
péči v rámci osmé pražské části, 
kdy 31 % z nich se přihlásilo 
k odpovědi „rozhodně ano“ 
a zbývajících 29 % pak k mož-
nosti „spíše ano“. Každý třetí 
odpovídající (přesně 31 %) 
lékaře nenavštěvuje na Praze 8 
a zbylých 9 % nedokázalo 
jednoznačně posoudit územní 
příslušnost čerpané zdravotnic-
ké péče a identifi kovalo se 
s odpovědí „neumím odpovědět“. 

SPORT
V pořadí třetí položená otázka 
testovala „sportovní založení“ 
občanů osmičky, zda sportují 
a popřípadě kde. 

Podle zjištěných odpovědí 
nesportuje pouze 28 % občanů 
naší městské části, dalších 8 % 
oslovených se přiklonilo 
k neurčité odpovědi „nevím“. 

Celých 69 % „osmičkářů“ 
sportuje, 12 % z nich cvičí 
nedaleko svého bydliště. Dalších 
23 % respondentů cvičí, avšak 
nemá to příliš blízko svého 
bydliště. 19 % odpovídajících 
pak cvičí mimo Prahu 8 
a zbývajících 10 % se přiklonilo 
k variantě, že „na Praze 8 se nedá 
chodit na sport, který provozují“.

KULTURA
Čtvrtá otázka směřovala 
k tématu našeho kulturního 
vyžití. 

Pětina odpovídajících se 
nedokázala přiklonit pevně 
k žádné z nabízených odpovědí. 
Naopak 26 % dotázaných 
navštěvuje kulturní instituce 
v rámci MČ Praha 8, ať jde 
o koncerty, divadlo či kino. 
Ze všech v anketě odpovídají-
cích pak 23 % rozhodně 
nenavštěvuje kulturu na území 
osmičky a zbývajících 31 % pak 
spíše ne.

VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ
Předposlední otázka se 
zaměřila na využívání restaura-
cí, kaváren, hospod a vináren 
v rámci Prahy 8. 

Nejvíce občanů  z osmičky – 
celých 23 % – je navštěvuje 
v místě zaměstnání mimo 
Prahu 8. O něco méně, 21 %, 
si raději pravidelně zajede na 
jinou městskou část, v níž se 
nachází jejich oblíbená restaura-
ce, kavárna či bar. Ve shodném 
množství 19 % se objevila jako 
odpověď „preferuji Prahu 8, 
ale někdy chodím i jinam, kvůli 
přátelům“, tak i „rád/a bych 
chodil/a v rámci Prahy 8, ale dle 
mě tu není kam“. Zbývající počet 
oslovených se ze 12 % přiklonil 
k variantě „nenavštěvuji 
podobné podniky“ a zbývajících 
6 % dotázaných reagovalo 
„neumím odpovědět“.

VYBAVENOST
Závěrečná šestá otázka 
zkoumala, co v rámci občanské-
ho vybavení na Praze 8 
využíváme nejvíce. 

Nejčastěji vybíranou odpovědí 
mezi respondenty byla možnost 
„lékař“, a to celkem u 33 % 
odpovídajících. Na druhém místě 
v míře ztotožnění zabodovala 
příroda a parky na území osmé 
pražské části. S tímto pohledem 
se identifi kovalo celkem 16 % 

účastníků výzkumu. Pomyslný 
bronz v žebříčku obliby obdržely 
restaurace, kavárny a pohostin-
ství. Ty přímo zmínilo 11% 
odpovídajících. S 10 % těsně 
následovala osmičková sportovi-
ště. Celkem 8 % respondentů 
si pochvaluje akce pořádané 
městskou částí Praha 8, stejný 
počet oslovených si chválí 
památky na osmičce. Dalších 
7 % si vybralo jako nejčastěji 
využívanou službu kulturní 
akce, ať koncerty, tak divadla. 
Zbývajících 7 % se nepřiklonilo 
ani k jedné ze zmíněných 
eventualit.  (red)
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V RÁMCI PALM OFF FESTU byla uvedena maďarská hra Nejsme barbaři! (režie Vilmos Vajdai), která má pověst 
nejskandálnější inscenace 21. století. Foto: Judith Horváth

Rozhovor

MICHAL LANG, ŘEDITEL A UMĚLECKÝ VEDOUCÍ 
DIVADLA POD PALMOVKOU:

Jsme už součástí 
mezinárodní 
komunity

 nLibeňské Divadlo pod 
Palmovkou vstoupilo do své 
70. sezóny druhým ročníkem 
Mezinárodního festivalu 
divadel střední Evropy 
Palm OFF fest. O něm 
i o novinkách jubilejní sezóny 
jsme si povídali s ředitelem 
a uměleckým vedoucím 
divadla Michalem Langem.
Jste ředitelem a hlavním iniciáto-
rem Palm OFF festu. Co bylo 
impulzem k zorganizování 
festivalu?
„Myšlenka mezinárodního 
divadelního festivalu byla už 
součástí projektu, se kterým 
jsem uspěl ve výběrovém řízení 
na ředitele Divadla pod Palmov-
kou. Chyběla mi v Praze 
přehlídka evropských činoher-
ních divadel. Máme tady sice 
Pražský divadelní festival 
německého jazyka, ale ten je 
zaměřený, jak už z názvu 
vyplývá, na německy mluvící 
země. Kromě toho jsem už od 
devadesátých let měl výborné 
kontakty na skvělé polské 
divadlo. Mám tam řadu přátel.“ 

Vazby mezi českými a polskými 
divadelníky jsou tradičně na 
dobré úrovni, že? 
„V dřívějších dobách byly tyto 
vazby mnohem užší. Na 
minulém ročníku o tom mluvil 
skvělý polský režisér evropské-
ho významu Krystian Lupa. 
Řekl, že sám neví, jak k tomu 
došlo, že se tyto vazby vytratily. 
A taky jsem myslel na to, že by 
určitě bylo zajímavé pro pražské 
nejen divadelní publikum vidět 
skvělé herectví ať polské, 
maďarské nebo slovenské.“

Co znamená takový festival pro 
pražskou divadelní scénu?
„Je to výborná příležitost ke 
srovnání a zároveň inspirace. 
A nakonec v historii Divadla 
pod Palmovkou najdeme období 
v šedesátých letech, kdy libeňské 
divadlo v době, kdy byl jeho 

šéfem Václav Lohniský, úzce 
spolupracovalo s Teatrem 
Powszechnym v Lodži pod 
vedením významného polského 
režiséra Kazimierze Dejmka.“

Mohl byste přiblížit, co obnáší 
takový festival uskutečnit? Jak 
vybíráte festivalová představení?
„Připravit mezinárodní festival 
je samozřejmě velmi náročné. 
V prvé řadě je nutné zajistit ho 
fi nančně. Bez podpory MHMP, 
Ministerstva kultury, radnice 
Prahy 8, maďarského a sloven-
ského kulturního institutu 
a jednotlivých sponzorů by 
nebylo možné festival uskuteč-
nit. V jednotlivých zemích máme 
buď přátele, nebo dobré 
kontakty, od kterých dostáváme 
tipy. Na jednotlivá představení 
se pak jezdíme s dramaturgem 
festivalu Janem Jiříkem dívat 
nebo si obstaráme záznam. 
Nemusím asi říkat, kolik času 

to zabere. Například v Krakově 
jsme byli asi třikrát a nakonec 
nám ani jedno z představení, 
které jsme viděli, nepřišlo 
vhodné pro náš festival.“

Jak velký je organizační štáb lidí?
„Hlavní manažerkou festivalu je 
členka souboru Divadla pod 
Palmovkou Ivana Wojtylová, 
která komunikuje s jednotlivými 
divadly, vyřizuje smlouvy, 
oslovuje sponzory a dělá 
spoustu další práce. Viktorie 
Schmoranzová, další členka 
festivalového týmu, zajišťuje 
produkci, sestavuje rozpočet, 
zajišťuje ubytování pro jednotli-
vá divadla, Eliška Černá 
a Vendula Ježková se starají 
o PR a další práci pro festival 
obstarává naše šé� a marketin-
gu Eliška Nováková a tajemnice 
divadla Aneta Nádvorníková. 
Náš šéf umělecko-technického 
provozu domlouvá s jednotlivý-

mi soubory technické požadav-
ky a sestavuje organizační 
strukturu festivalu a náš 
dramaturg píše festivalový 
bulletin. Další lidé se pak starají 
o jednotlivé soubory během 
festivalu.“

Jaký přínos má tento festival pro 
Libeň a obecně pro Prahu 8?
„Víte, v centru Prahy se pravidel-
ně děje řada různých kulturních 
aktivit. Přijde mi podstatné, že 
o sobě Libeň dává vědět zajíma-
vou akcí. Navíc se Praha 8 sice 
pomalu, ale jistě proměňuje a my 
jsme rádi, že k tomu můžeme 
přispět.“

Vašemu festivalu byla udělena 
Evropskou festivalovou asociací 
prestižní značka EFFE. Co to pro 
vás znamená?
„Je to pro nás velká radost 
a motivace, že jsme se mohli 
ocitnout ve společenství 
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ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE bude mít premiéru 24. listopadu. SCÉNA z inscenace Dynastie. Foto: Jakub Jíra

tradičních a kvalitních festivalů 
z celé Evropy. Stali jsme se tak 
součástí mezinárodní komunity, 
která propojuje podobně 
umělecky zaměřené akce. 
Věříme, že letošní ročník 
festivalu naše diváky obohatí 
o výjimečné zážitky z představe-
ní divadel střední Evropy. 
A zároveň tak bude moci přispět 
do společenského prostoru tím, 
že prohloubí vzájemné kulturní 
poznání, respekt a otevřený 
dialog.“

V čem se podle vás odlišují nebo 
neodlišují divadelní představení 
nebo herectví v zemích Visegrádu?
„Náš festival je letos poměrně 
tematicky zaměřen. Představení, 
která diváci letos viděli, jsou do 
velké míry svědectvím, jak je na 
tom stav demokracie v jednotli-
vých středoevropských zemích 
a jaký mají země Visegrádu, 
zdevastované komunismem, 
v současné chvíli vztah k západ-
ní Evropě. Kromě toho je 
samozřejmě velmi inspirativní 
vidět inscenace jiných zemí. 
Inscenace, které jsou ve svých 
domovinách diváckými hity 
a jsou vysoce ceněné. Ať už díky 
skvělému herectví, které je 
určováno mimo jiné i tempera-
mentem jednotlivých národů, 
nebo inscenační vyspělosti.“

Máte nějaký sen, ke kterému 
byste si přál, aby Festival 
Palm OFF fest v dalších ročnících 
směřoval?
„Všechno samozřejmě záleží na 
tom, kolik se nám podaří sehnat 

peněz. Rádi bychom v příštích 
ročnících přivezli představení, 
která se odehrávají v site specifi c 
prostorech. To znamená, že 
bychom rádi náš festival rozšířili 
do zajímavých prostor na Pra-
ze 8. Ať už do některého z parků, 
letos jsme plánovali například 
představení v cirkusovém stanu 
pro rodiny s dětmi, ale z fi nanč-
ních důvodů z toho nakonec 
sešlo, nebo do nějakého 
industriálního prostoru.“

Divadlo pod Palmovkou zahájilo 
festivalem jubilejní, již 70. sezónu 
– na co dalšího se diváci mohou 
těšit? Na jaké premiéry, na jaké 
osobnosti?
„Ano, letos skutečně Divadlo pod 
Palmovkou slaví 70 let. Snažili 
jsme se proto udělat zajímavou 
a výjimečnou sezónu. Diváci se 
mohou 24. listopadu těšit na 
premiéru Zamilovaného 
Shakespeara. Film, podle kterého 
je scénář napsán, mají určitě 
ještě v živé paměti. Zkoušení nás 
ohromně baví. Jedná se o velmi 
chytrou romantickou komedii. 
Dále jsem velmi rád, že se nám 
podařilo domluvit hostování 
významného evropského 
režiséra polského původu Jana 
Klaty. Bude u nás režírovat 
Shakespearovu hru Něco za 
něco. Jan Klata pracuje na 
prestižních německých scénách, 
režíroval také například v 
Rakousku, ve Španělsku, 
v  moskevském MCHATu, 
v Anglii nebo na Islandu. Diváci 
mohli vidět v našem divadle jeho 
inscenaci hry H. Ibsena Nepřítel 
lidu při příležitosti loňského 
Palm Off  Festu. V březnu se pak 
mohou diváci těšit na Višňový 
sad A. P. Čechova, který bude 
režírovat Jan Nebeský, jehož 
Nora se u nás těší oblibě nejen 
divadelních kritiků, ale i publika. 
Tereza Dočkalová s Janem 
Teplým podávají ve svých rolích 
opravdu mimořádné výkony. 

A nakonec sezóny chystáme 
premiéru Žítkovských bohyní 
Kateřiny Tučkové.“

A co chystá vaše specifi cká scéna 
Studio PALM OFF?
„Ve Studiu Palm Off  bude opět 
řádit Tomáš Dianiška, který 
chystá dva projekty. První se 
jmenuje Pusťte Donnu k maturi-
tě a ten druhý Poslední důvod, 
proč se nezabít. Nový projekt 
chystá do našeho studia také 
Cabaret Calembour, jehož 
některé inscenace mají u nás 
domovský přístav.“

V čele divadla jste přesně čtyři 
roky, máte za sebou dva roky v po 
povodních opravené budově. Jak 
byste uplynulé období hodnotil?
„Bylo to velmi náročné období. 
Já jsem moc rád, že se povedlo 
dát dohromady skvělý tým lidí. 
A tím myslím nejen herecký 
soubor a dramaturgy, ale i lidi 
z kanceláří a z umělecko- 
-technického provozu. Prostě 
všechny ty, kteří se starají o chod 
divadla. To vidím jako skvělý 
příslib do budoucna. V divadle 
vládne pozitivní příjemná 
atmosféra. Z těch čtyř let jsme 
ve vlastním opraveném domě 
strávili jen dva roky. Teď 
začínáme teprve třetí sezónu. 
Uplynulé období bylo pro 
všechny velmi náročné, ale teď si 
to začíná takzvaně sedat. Naše 
inscenace se setkávají s pozitiv-
ním ohlasem u diváků i odborné 
veřejnosti a návštěvnost nám 
jde nahoru. V uplynulém období 
jsme se s naší inscenací Nora 
účastnili několika českých 
významných festivalů a byli 
jsme velmi dobře přijati. Sezónu 
máme, myslím, pěkně nachysta-
nou, tak věřím, že tohle pozitivní 
období bude pokračovat.“

Povedlo se vám realizovat vaše 
představy, se kterými jste divadlo 
přebíral?

„Myslím, že ano. Ale samozřejmě 
je v tuto chvíli ještě brzo na 
oslavy. Jedeme dále. Máme velké 
plány. Vzpomínám si, že řadu 
věcí jsem promýšlel někdy v roce 
2013 ještě před konkurzem 
a musím říct, že je to z jedné 
strany příjemný pocit, vidět, 
když se je pak daří realizovat, 
ale na druhou stranu je to taky 
veliká zkušenost, která potvrzu-
je starou pravdu, že prostě 
musíte mít, pokud jde o směřo-
vání takového divadla, jako 
je Divadlo pod Palmovkou, 
konkrétní představu. Někdy 
jde člověk do neznáma, riskuje, 
někdy potřebuje i kus štěstí. 
Například Laskavé bohyně. 
Byl jsem si vědom, že je to risk 
a neměl jsem klidné spaní, ale 
nakonec se riskovat vyplatilo.“ 

Jste ředitel i umělecký vedoucí. 
Nejdou si tyto dvě funkce občas 
„po krku“? Co trápí ředitele, a co 
by chtěl vylepšit umělecký šéf?
„Někdy si po krku skutečně jdu. 
To je pravda. Když si jako 
umělecký šéf nebo společně 
s dramaturgy něco vymyslím 
a ředitel je pak celý nervózní, jak 
to dopadne. Ale jak už jsem se 
zmínil, jsem moc rád, že mám teď 
v divadle samostatně přemýšle-
jící bezvadné lidi, kterým 
nemusím stát pořád za zadkem, 
takže se díky nim můžu věnovat 
té umělecké stránce. V uplynu-
lém období jsem skutečně jako 
ředitel zasahoval do chodu 
divadla mnohem víc, až někteří 
kolegové nabyli dojmu, že bez 
toho nemůžu být. Že musím 
pořád do všeho mluvit. Ale 
každý manažer ví, že pravomoce 
se musí delegovat. Jsem moc rád, 
že se povedlo divadlo personálně 
stabilizovat, a díky tomu mohou 
ředitel a umělecký šéf spolu 
obstojně vycházet.“

VLADIMÍR SLABÝ, 
VENDULA JEŽKOVÁ

Praha 8 se sice 
pomalu, ale jistě 

proměňuje a my jsme 
rádi, že k tomu 

můžeme přispět.
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Historie

NOVÁ LIBEŇSKÁ SYNAGOGA na snímku z přelomu 19. a 20. století.

SOUČASNÝ VZHLED interiéru Nové libeňské synagogy. Foto: Vladimír Slabý

NOVÁ LIBEŇSKÁ SYNAGOGA SLAVÍ 171. „NAROZENINY“

Modlitebna, skladiště 
i kulturní centrum

 nNa křižovatce Palmovka 
majestátně shlíží na okolní 
dění Nová libeňská synago-
ga. 23. listopadu slaví své 
narozeniny – ten den byl 
v roce 1846 položen její 
základní kámen. 

Není tajemstvím, že první 
historická zpráva o židovském 
osídlení v Libni pochází už 
z roku 1561. Tehdy se spoluma-
jitel Libně – rytíř Albrecht 
Bryknar, královský prokurátor, 
ujal Židů vysídlených z Prahy 
a dovolil jim usadit se zde. 
Koncem 16. století žilo v Libni 
více obyvatel židovského 
vyznání než křesťanů! Majitel 
Libně Jan Hartvík v roce 1656 
udělil libeňským Židům 
privilegium vlastní samosprávy. 
V 18. století tady vznikla 
samostatná židovská obec. Měla 
radnici, školu – a synagogu. 
V Koželužské ulici ji vystavěli 
v roce 1592, přestavby se 
dočkala roku 1770. 

Velkou hrozbou byla blízkost 
Vltavy: Povodeň v roce 1823 
synagogu poškodila natolik, že se 
už nemohla stát místem bohoslu-
žeb. Po řádění vodního živlu 
v roce 1845 získala židovská 
obec vhodný pozemek na vyvý-
šeném (!) místě v Ludmilině ulici.
Tak se zde 23. listopadu 1846 

odehrála velká sláva při položení 
základního kamene k nové 
synagóze. Mezi četnými hosty 
vynikal arcivévoda Štěpán. 
V letech 1843–1847 byl místodr-
žícím v Čechách. Na novou 
synagogu významně fi nančně 
přispěl. (To ještě nevěděl, že 
zemře ve věku pouhých 49 let na 
těžké plicní onemocnění.)

Přesto svatostánek v novoro-
mánském slohu s orientálními 
prvky se dočkal slavnostního 
vysvěcení až v roce 1858. 
Historik  Jaroslav Kopš upřesňu-
je: „Za libeňskou synagogu při 
jejím vzniku bylo zaplaceno 
7369 zlatých a 52 krejcarů. 
Stavbu fi nančně podpořil 
libeňský průmyslník Dornitzer, 
majitel kartounky.“

Bohoslužby pro obyvatele 
židovského vyznání se zde 
konaly až do 2. světové války. 
Tak alejí s nízkými stromy, která 
vedla ke vchodu, tenkrát 

cupitával i malý Arnošt Lustig. 
Čekal ho vnitřek kopírující 
interiér křesťanského kostela. 
Uspořádání se orientuje na 
Jeruzalém. 

Katastrofu znamenala 
německá okupace. V roce 1941 
němečtí „nadlidé“ v tzv. protek-
torátu synagogy pro věřící 
uzavřeli. Proměnili je ve sklad 
majetku, který zkonfi skovali 
svým židovským obětem. 
Obyvatele libeňského ghe� a 
zdecimovali! Mnozí z nich 
umírali krutou smrtí daleko od 
svých, od domova!

Po skončení válečných hrůz se 
jich do milované Libně příliš 
nevrátilo. Proto se ani nevyplati-
lo konat bohoslužby. Synagoga 
se stala skladištěm ovoce, 
později dekorací blízkého 
Divadla S. K. Neumanna (dnešní 
Divadlo pod Palmovkou), kde se 
tehdy jako kulisák činil i „pábi-
tel“ Bohumil Hrabal. Ten tu 
v uvolněném ovzduší 60. let 
20. století mohl pořádat 
fi lozofi cké debaty. Ve stejné době 
synagoze několikrát hrozila 
demolice! Přežila výstavbu 
metra v 80. letech 20. století.

Tzv. sametová revoluce 
přinesla vyklizení synagogy 
a částečnou opravu. Začala se 
využívat ke kulturním účelům. 
Hlavně se zde několikrát konaly 
bohoslužby. V roce 1994 se 
libeňská synagoga vrátila 
do vlastnictví Židovské obce 
v Praze. Na besedy sem mj. 
docházel libeňský patriot Arnošt 
Lustig.

Plánuje se multifunkční 
využití libeňské synagogy (dnes 
též zvané Synagoga na Palmov-
ce). Kulturní akce tady pořádá 
umělecké sdružení Serpens. 
Slouží i České unii židovské 
mládeže. Naštěstí se pod klenbu 
svatostánku stále častěji vracejí 
modlitby, kvůli kterým se v listo-
padu před 171 lety začala rodit.

MILAN KOUKAL

STALO SE (NEJEN) V PRAZE 8...
1. 11. 1860 } Společnost 
Karlínských omnibusů získala 
koncesi k pravidelné dopravě 
mezi Karlínem a Smíchovem.

2. 11. 1984 } Odhalen pomník 
k stému kilometru rekonstrukcí 
tramvajových tratí na 
Palmovce.

3. 11. 1956 } Otevřena hvězdár-
na v Ďáblicích na východním 
okraji vrchu Ládví.

4. 11. 1866 } Vysvěcena o svát-
ku sv. Karla Boromejského kap-
le s pseudogotickou kazatelnou 
v Karlíně v dnešní Křižíkově 
a Vítkově ulici.

5. 11. 1882 } Libeňský hřbitov 
slavnostně otevřen a vysvěcen 
a hned se koná první pohřeb 
dělníka Františka Dvořáka.

6. 11. 1913 } Založení loutko-
vého divadla Jiskra.

9. 11. 1999 } V Libni byla 
slavnostně odhalena Hrabalova 
zeď.

12. 11. 1903 } Výbor Městské 
rady rozhodl zakoupit velkosta-
tek Bohnice o rozloze 303 hek-
tarů a vybudovat zde pavilo-
novým způsobem moderní 
léčebný ústav pro choromyslné.

15. 11. 1957 } V Kobylisích 
otevřeno Klicperovo divadlo. 

21. 11. 1967 } Bohnická léčebna 
omezila kazajky a ty se časem 
staly muzeálním předmětem. 

23. 11. 1846 } Položen základní 
kámen Libeňské synagogy 
za přítomnosti arcivévody 
Štěpána.

30. 11. 1967 } Vydán zákon 
o hlavním městě Praze. 
Ku Praze 8 připojeny 
Dolní Chabry a Ďáblice.
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Bezpečnost

PODĚKOVÁNÍ

Praha 8 si hasičů 
a policistů váží 
V úterý 19. září byli v obřadní síni 
Libeňského zámku za účasti 
starosty MČ Prahy 8 Romana 
Petruse slavnostně oceněni 
příslušníci Policie České 
republiky, Městské policie hl. m. 
Prahy a Hasičského záchranného 
sboru ČR. Městská část Praha 8 
jim tak poděkovala za jejich 
příkladný výkon služby na svém 
území. Během slavnostního 
setkání starosta Roman Petrus 
zdůraznil, že si velice váží 
úspěšné spolupráce městské 
části Prahy 8 s policisty, strážníky 
a hasiči, která pomáhá k dobré-
mu zvládání krizových situací. 
Starosta jim předal pamětní list, 
medaili a drobné věcné dary. 
Městská část také všem oceně-
ným věnuje menší fi nanční dar. 

„Minulý rok jsme obnovili 
tradici ocenění vybraných 
policistů, strážníků a hasičů za 
jejich příkladný výkon služby. 
Chceme tím ukázat, jak moc si 
vážíme jejich mimořádně zásluž-
né činnosti, kterou dennodenně 
vykonávají ve prospěch nás 
všech,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus. (pep)

Z ČERNÉ KRONIKY

Dvojice lupičů 
brala všechno
Detektivové Oblastního 
ředitelství Policie České 
republiky stíhají dvojici 
podezřelých z rozsáhlé 
majetkové trestné činnosti, 
kterou páchali v průběhu 
roků 2016 a 2017, a to 
zejména na území městské 
části Prahy 8. 

Předmětem zájmu 
pachatelů se stala motorová 
vozidla, jejich jednotlivé díly, 
zejména pak katalyzátory, 
výfuková potrubí, autobate-
rie a všechny cennější 
předměty, které poškození 
ve svých vozidlech zanechali. 
Vloupali se i do několika 
objektů, ze kterých odcizili 
věci obdobného charakteru, 
včetně kreditních karet, ale 
třeba i notebooku a golfo-
vých holí. Tím výčet zdaleka 
nekončí. Škoda způsobená 
podezřelými je vyčíslitelná 
v řádu mnoha stovek tisíc 
korun. 

Vzhledem k okolnostem 
a rozsahu podezření z více 
než dvaceti trestných činů 
byli obvinění umístěni 
do vazby. Případ je důkazem 
perfektně odvedené odborné 
práce zkušených detektivů 
a vyšetřovatelů.

OPATRNOSTI NENÍ NIKDY NAZBYT

Pozor na dušičkové poberty
Měsíc listopad nebývá pouze 
časem dušiček a výlovu kaprů. 
V průběhu listopadu se na svou 
předvánoční „práci“ připravuje 
i řada pobertů – zejména 
kapesních zlodějů. Jejich 
generální zkouškou na zimní 
sezónu bývají s železnou 
pravidelností právě dušičky. 
V naší metropoli se v tomto čase 
pohybuje řada cizinců, zejména 
německy mluvících, v jejichž 
zemích doprovází svátek 
zesnulých několikadenní volno. 

Hroby předků však do Prahy 
jezdí navštívit i mnoho tuzemců, 
přičemž tuto možnost využívají 
k prvním předvánočním 
nákupům. Obě skupiny jsou pak 
častými sousty nenechavců, 
které zajímá cizí hotovost, 
kreditka či doklady. Ty pak 
mohou nakrásně využít při 

koupi dražšího zboží na splátky. 
Není příjemné dozvědět se 
z obsílky za několik měsíců 
potom, co jsem byl okraden, 
že jsem majitelem drahého 
televizoru nebo počítače, který 
ovšem nesplácím.  Jsou i jiné, 
závažnější nesnáze, do kterých 
se dostali lidé, kteří byli 
okradeni o své osobní doklady. 
Často končí nepěknými 
tragédiemi. Policejní protokoly 
by mohly o mnohém vyprávět.

Zopakujme si hlavní zásady 
bezpečného chování, které jsou 
prevencí právě před zloději, 
případně násilníky tak, jak byly 
zpracovány komisí pro bezpeč-
nost naší městské části. 
• Mějte své cenné věci stále 

po ruce i pod dohledem.
• Nejdůležitější věci (doklady, 

klíče, platební karty…) je lépe 

mít v předních, zapínacích 
a neděravých kapsách na 
oděvu než v batozích na 
zádech a kabelkách přes 
rameno.

• Věnujte zvýšenou pozornost 
svým kabelkám a batohům. 

• Svá zavazadla také nikdy 
neodkládejte do nákupních 
vozíků, toto je jeden z nejčas-
tějších způsobů okradení 
zákazníka v obchodních 
centrech.

• Situace při ukládání nákupu 
do zavazadlového prostoru 
vozidla je také často 
zneužívána zloději. Pokud 
to jde, odemkněte pouze 
zavazadlový prostor, a pokud 
ne, neodkládejte si během 
ukládání nákupu svá zava-
zadla a kabelky do vnitřku 
vozidla (nakupující často ani 

nepostřehnou, že jim někdo 
otevřel dveře vozidla a odchází 
s jejich věcmi).

• Při návštěvě restaurací či 
občerstvení buďte velmi 
opatrní při odkládání bund 
a kabelek na opěradla židlí. 
Zloději této možnosti krádeže 
poměrně často využívají.

• Pokud vás zloděj navzdory 
vší opatrnosti přesto okrade, 
ohlaste případ neprodleně 
nejbližšímu místnímu 
oddělení Policie ČR. Požádejte 
svou banku o zablokování 
odcizených platebních karet. 
V případě současné krádeže 
klíčů od bytu a osobních 
dokladů s adresou zajistěte 
kontrolu bytu, nejlépe se 
spolehlivým doprovodem, 
případně i asistencí policistů. 
Lze doporučit i výměnu 
zámku.

S přáním pěkného podzimu

ZDENĚK NAGOVSKÝ, předseda ko-
mise pro bezpečnost RMČ Prahy 8

RADNICE PRAHY 8 oceněným poděkovala za příkladný výkon služby a za 
úspěšnou spolupráci při zvládání krizových situací.

OCENĚNÍ POLICISTŮM, strážníkům a hasičům předal starosta Prahy 8 
Roman Petrus. Foto: Vladimír Slabý
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Životní prostředí

Dne 14. 9. 2017 proběhla pravidelná péče o populaci mloků 
skvrnitých zvaná Pomozme mlokovi přežít v Praze, která se 
nachází u Podhořského potoka na severozápadě Prahy 8. Zúčastni-
li se ho zástupci pořádajícího spolku Vědomý dotek a další občané 
Prahy 8, za městskou část s péčí pomáhal zastupitel a předseda 
komise pro životní prostředí Vít Céza. Vzhledem k dešti a větru 
měli účastníci ztížené podmínky práce, ale zato byli odměněni 
řadou mloků, kterým naopak tmavé a vlhké prostředí vyhovuje, 
a mnoho z nich tak alespoň na chvíli vylezlo z úkrytů. Během dvou 
hodin byly opraveny přezimovací zídky, v kterých tento krásný 
obojživelník tráví zimní období. Zároveň bylo uklizeno celé okolí od 
odpadků. Dobrovolnické aktivity v této lokalitě probíhají již 
několikátou sezónu, a to vždy dvakrát ročně. Na jaře jsou tvořeny 
na potoce malé tůňky pro rozmnožování mloků a na podzim pak 
právě zídky určené k přezimování.
 FOTO: VÍT CÉZA

NABÍDKA

Praha půjčuje 
kompostéry
V rámci podpory domácího 
kompostování hlavní město 
Praha podalo žádost o dotaci 
na nákup kompostérů 
v 68. výzvě OPŽP. Předmětem 
projektu je pořízení 1750 ks 
kompostérů, které budou 
zdarma zapůjčeny zájemcům. 
Žadatelem o kompostér je 
fyzická osoba. Podmínkou 
projektu je umístění komposté-
ru na vlastním či pronajatém 
oploceném pozemku na území 
hl. m. Prahy.

V současnosti město Praha 
čeká na vyjádření Státního 
fondu životního prostředí 
o výsledku schválení projektu 
nákupu kompostérů. Bude-li 
žádost o dotaci ze strany SFŽP 
přiznána, budou moci být 
kompostéry distribuovány 
v polovině roku 2018.

Zájemci mohou požádat 
o kompostér přes internetový 
formulář na stránce www.
odpadovecentrum.cz nebo 
mohou vyplnit papírový 
formulář a zaslat nebo osobně 
předat na předepsanou adresu. 

Předmětem projektu je 
pořízení 1750 ks kompostérů, 
z toho 1400 ks kompostérů 
plastových, jednokomorových 

o objemu přibližně 1000 litrů 
a 350 ks dřevěných dvoukomo-
rových kompostérů o objemu 
přibližně 2000 litrů. Standard-
ně se bude rozdávat kompostér 
o objemu 1000 litrů. Zájem 
o objemnější, 2000litrový 
kompostér žadatel může uvést 
do poznámky.

Žadatelem musí být fyzická 
osoba. V případě společenství 
vlastníků, družstev, různých 
komunit (např. majících 
komunitní zahradu) apod. je 
potřeba v případě zájmu o 
kompostér vyplnit žádost na 
fyzickou osobu a mít v době 
převzetí kompostéru souhlas 
s umístěním kompostéru na 
společném pozemku od 
ostatních spoluvlastníků.

Primárně bude vyhověno 
žádostem z městských částí, 
které se k projektu připojily. 
Pokud bude dostatečný počet 
kompostérů, město předá 
kompostér i ostatním 
žadatelům. 

Pro bližší informace se 
můžete obracet na oddělení 
odpadů Odboru ochrany 
prostředí MHMP na telefon 
236 004 277 nebo e-mail 
bioodpad@praha.eu. 

POMÁHALI JSME MLOKOVI

O BUDOUCNOSTI LOKALITY Prosecké skály občané diskutovali 
na Libeňském zámku se starostou Prahy 8  Romanem Petrusem. 

DISKUSE S OBČANY

Jaká je 
budoucnost 
Proseckých skal

 nV pondělí 9. října 2017 se 
na Libeňském zámku 
uskutečnila diskuse občanů 
se starostou Prahy 8 Roma-
nem Petrusem na téma 
budoucnosti významné 
lokality Prosecké skály. 

Jednání byl aktivně přítomen 
i zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza 
a zástupce zpracovatele ideové 
studie Milan Nováček. 

Lokalita Prosecké skály je 
významná a rozsáhlá plocha 
zeleně, v jejíž východní části se 

nachází samotná přírodní 
památka Prosecké skály. 
Lokalita je v současném stavu 
zanedbaná a její potenciál je 
nevyužit. Městská část Praha 8 
se chce primárně zaměřit na 
západní část lokality, která je 
v majetku hl. m. Prahy, a jedno-
dušeji zde tak bude možné 
dosahovat zlepšení jejího stavu. 

V rámci diskuse zazněla řada 
podnětů od občanů a došlo 
k prodiskutování hlavních 
budoucích cílů v této lokalitě. 
V nadcházejících týdnech dojde 
k zahájení konkrétních aktivit 

v lokalitě, se kterými budou 
občané seznámeni na přelomu 
letošního a příštího roku 
prostřednictvím radničních 
informačních kanálů. 

Starosta Roman Petrus 
k tomu dodává: „Diskuse se 

zástupci občanů byla velmi 
přínosná, protože nám pomohli 
zodpovědět všechny hlavní 
otázky, které jsme v této fázi 
měli, a můžeme tak začít činit 
konkrétní kroky vedoucí ke 
zlepšení stavu lokality.“ 

Foto: Anita Maninová
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DISKUSE OBČANŮ SE STAROSTOU Prahy 8 Romanem Petrusem na téma 
centrální plochy v Čimicích. 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ

Jak má vypadat centrální 
veřejná plocha v Čimicích
Několik desítek občanů se 
3. října zúčastnilo veřejného 
projednávání plánované 
komplexní revitalizace centrální 
veřejné plochy v Čimicích 
v Kulturním domě Krakov. 
Diskuse s občany proběhla za 
účasti starosty MČ Praha 8 
Romana Petruse, zastupitele Víta 
Cézy a zástupce společnosti 
Atelier 90, který zpracovává 
ideovou a realizační studii 
obsahující návrhy na revitalizaci 
venkovních prostor centrální 
veřejné plochy v Čimicích.

Občané byli seznámeni 
s dosavadními návrhy studie, 
které v rámci bohaté diskuse 
připomínkovali, a přispěli tak 
k jejímu zdárnému dokončení 
a výsledné podobě, která bude 
založena výhradně na většino-
vém názoru občanů vzešlém 
z dotazníkového šetření 
i z vlastní veřejné diskuse.

Starosta Roman Petrus 
k tomu sděluje: „Od počátku 
volebního období se snažíme 
o odpovědný přístup při 
zlepšování stavu veřejných 
prostranství. Ve všech případech 
se snažíme o maximální 
spolupráci s občany při defi no-

vání konkrétních opatření.“ 
Kromě připomínek k samotné 
centrální veřejné ploše zazněla 
celá řada dalších podnětů 
týkajících se obchodního 
střediska Draháň, přechodů pro 
chodce v oblasti či různých 
krajinotvorných opatření 
v oblasti Čimického rybníka 
a navazujícího Čimického údolí. 
Zástupci radnice zdůraznili, že 
zlepšení stavu této oblasti má 
prioritu včetně podpory všech 
návazných opatření, jako je 
zlepšení stavu Čimického 
rybníka a další zlepšování stavu 
Čimického údolí, kde městská 

část aktivně podporuje Magist-
rát hl. m. Prahy v konkrétních 
opatřeních.

Cílem revitalizace zeleně 
a celého veřejného prostranství 
je zlepšení životního prostředí, 
ale také jeho ochrana před 
nevhodnými stavebními zásahy. 
Zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza 
k tomu dodává: „Revitalizujeme 
plochy zeleně napříč celou 
Prahou 8 tak, aby nikdo 
v budoucnu nemohl použít jako 
záminku zanedbaný stav území 
k jeho přeměně na zpevněné 
betonové plochy.“

ZAHRÁDKÁŘI 
NA LIBEŇSKÉM 
OSTROVĚ 
Kolonie 
oslavila 90 let 
O významu zahrádkářských 
kolonií pro životní prostředí 
i příjemné vyžití občanů 
jsme již v rámci časopisu 
Osmička několikrát psali. 

O to příjemnější je 
podpořit konkrétní význam-
né výročí takové zahrádkář-
ské kolonie. To se stalo 2. září 
v rámci posvícení u příleži-
tosti oslav 90. výročí od 
založení zahrádkářské 
kolonie na Libeňském 
ostrově, kterého se osobně 
zúčastnili starosta Prahy 8 
Roman Petrus a zastupitel 
a předseda komise pro 
životní prostředí Vít Céza. 
Pro všechny přítomné byl 
připraven bohatý program, 
v jehož rámci se střídala 
různá vystoupení, ale 
i informace o významu 
a potřebě existence zahrád-
kářských kolonií, které 
podpořili i přítomní zástupci 
městské části. 

Nyní již jen zbývá popřát 
zahrádkářské kolonii mnoho 
dalších let úspěšné existence. 

Dvoustranu připravil VÍT CÉZA

Foto: Anita Maninová

SKŘÍTEK ČIMÍSEK je patronem Čimického háje. 
Autorkou sochy je Kristýna Kužvartová, model 
vytvořil Pavel Karel podle ilustrací Martina Rezka.

ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE

Čimísek má vlastní sochu
 nV sobotu 23. září proběhl již pravidel-

ný dobrovolnický úklid Čimického háje 
organizovaný spolkem Vědomý dotek.

Úklid probíhá již tradičně za podpory hl. m. 
Prahy a MČ Praha 8. Úklid byl tentokrát 
výjimečný tím, že byla před jeho začátkem 
slavnostně odhalena dřevěná socha patrona 
lesa – skřítka Čimíska. Odhalení sochy se za 
MČ Praha 8 účastnil zastupitel a předseda 
komise pro životní prostředí Vít Céza, který 
tak zastoupil starostu Romana Petruse. 
Autorkou sochy skřítka Čimíska je sochařka 
Kristýna Kužvartová a model sochy vytvořil 
výtvarník Pavel Karel na základě ilustrací 
Martina Rezka (Vědomý dotek) z pohádkové 
knihy o Čimískovi.

Po odhalení sochy proběhl klasický úklid, 
kterého se zúčastnilo 47 dobrovolníků. 
Z rozsáhlé plochy lesa byly odstraněny 
celkem 3 m3 odpadků. 

Jo, tihle mají kliku. Hned zpočátku mají 
jasnou jeho podobu. To se nám s Járou 

nepovedlo ani za padesát let..!

Foto: Anita Maninová

Kresba: Pavel Karel
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Měníme Prahu 8

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

Navržené projekty Moje Osmička 
jdou do fi nále, zapojte se do hlasování

 n Již od dubna letošního 
roku vás průběžně informu-
jeme o participativním 
rozpočtování Moje Osmička. 
Prošli jsme spolu s vámi fází 
úvodních informací, před-
stavením, co je smyslem 
projektu Moje Osmička, 
a také výzvou k podávání 
projektů. 
Následovalo několika setkání 
navrhovatelů s odborníky, 
posuzování projektů z pohledu 
majetkové, realizační a fi nanční 
způsobilosti, navrhování změn 
a v nedávné době také veřejné 
představení projektů v jednotli-
vých lokalitách Prahy 8. 

Nyní máme před sebou 
závěrečnou fázi, a to hlasování 
o projektech. Část, ve které je 
prostor pro vás, obyvatele 
městské části Praha 8, abyste 
rozhodli, který projekt je podle 
vás smysluplný a chcete ho 
podpořit.  

Do hlasování se dostalo 
celkem 29 projektů, které 
obstály při formální i odborné 
kontrole, nebo byly dle doporu-
čení upraveny. 

Sedm projektů nebylo 
zařazeno do hlasování z důvodů 
například sloučení s jiným 
projektem, odlišnými záměry 
vlastníka, nevyhovění odbor-
ným posudkům a dva projekty 
byly staženy samotnými 
navrhovateli. 

Veškeré informace o podpoře-
ných i nepodpořených projek-
tech naleznete na stránce 
mojeosmicka.zapojtese.eu. 

Pro realizaci projektů, které 
budou podpořeny v hlasování, 
je vyčleněna z rozpočtu 
MČ Praha 8 částka 10 milionů 
korun. 

Mezi lokality, které inspirova-
ly k největšímu počtu námětů, 
byla Libeň. Do hlasování jde 
v této oblasti celkem devět 
projektů.  

O tom, které projekty budou 
podpořeny, rozhodnou obyvate-
lé Prahy 8 v hlasování.

Hlasujte o projektech od 
30. října do 20. listopadu 2017 
na webových stránkách 
mojeosmicka.zapojtese.eu 
nebo www.praha8.cz  

Výsledky hlasování budou 
známy 20. listopadu 2017 
ve 12 hodin.  Hlasovat mohou 
občané MČ Praha 8, kteří zde 
bydlí nebo pracují a dosáhli 
věku 15 let. Pro hlasování 
o projektech bude použita 
on-line aplikace vytvořená 
společností Demokracie D.21. 
Aplikace umožní dávat 
jednotlivým návrhům jak 
kladné, tak i záporné hlasy. 
Hlasy nelze kumulovat, tzn. 
jednomu projektu lze dát pouze 
jeden hlas. 

Na úvod hlasování bude 
vyžadována autorizace – hlasu-
jící zadá své telefonní číslo, 
na které mu přijde potvrzovací 
sms s PIN kódem. Ten následně 
vloží do aplikace a bude mu 
umožněno hlasovat. Sms zpráva 
i hlasování je zdarma.  

Ti, kdo nemají mobilní telefon 
nebo potřebují pomoci s hlaso-
váním, se mohou obrátit na 
e-mail: mojeosmicka@praha8.cz 
nebo na telefon 601 306 109.

JANA MARTÍNKOVÁ
oddělení strategického rozvoje 
a místní Agendy 21

PŘEHLED PROJEKTŮ PRO MOJE OSMIČKA
LIBEŇ
LIBEŇSKÁ ZEĎ
Opravit zeď pod parkem v ul. Františka 

Kadlece a aplikovat na ni malbu.

OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
V BATLIČKOVĚ ULICI
Zrekonstruovat dětské hřiště v Batličkově 

ulici s použitím moderních a bezpečných 

herních prvků a oplotit jej.

PODPORA ZÓNY 30
Zvýšená křižovatka – instalovat zvýšenou 

křižovatkovou plochu v oblasti křížení ulic 

U Libeňského pivovaru x Andrštova 

a vodorovné dopravní značení.

OBNOVA FONTÁNY PALMOVKY
Obnova fontány v zeleni u křižovatky 

Sokolovská x Zenklova.

PODPORA ZÓNY 30
Bezpečný a komfortní přechod. Instalovat 

zvýšený práh s integrovaným přechodem 

pro chodce v ulici Na Rokytce a předpolí 

mostu a prostorovou zábranu proti 

zužování chodníku. 

PODPORA ZÓNY 30
Zvýšený přechod Zenklova – vstup do Zóny. 

Zřídit práh s integrovaným přechodem 

v křižovatce ul. Zenklova x Stejskalova 

na vjezdu do oblasti Zóna 30.

KOMUNITNÍ CENTRUM A ZAHRADA 
KOTLASKA: ZÁZEMÍ V ZELENI 
V DOLNÍ LIBNI
Vybudovat dětské hřiště přírodního typu 

a krytý altán s organickými prvky pro 

posezení návštěvníků zahrady.

SVĚTLO A VODU PRO LIBEŇSKOU 
PSÍ LOUKU
Instalovat na libeňskou psí louku veřejné 

osvětlení, pítko a překážky pro menší psy. 

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP A OSVĚTLENÍ 
SCHODŮ A CHODNÍKU U ULICE 
BUBLÍKOVA
Instalovat veřejné osvětlení a rozšířit 

schodiště o bezbariérový úsek.

KOBYLISY
CHODNÍK PRO LIDI NEBO DRÁHA 
PRO CROSS
Opravit povrch chodníku na západní straně 

objektu  č. p. 1308–1320 ve Frýdlantské 

ulici.

PARKUROVÉ HŘIŠTĚ PRO TEENAGERY 
V AREÁLU BEACHKLUBU LÁDVÍ
Vybudovat parkurové hřiště. 

VODA, VODA, NECHŤ JÍ NENÍ ŠKODA. 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ULICE ŽERNOSECKÁ 
A ČUMPELÍKOVA
Osadit dětská hřiště v ulici Žernosecká 

a Čumpelíkova odolnějšími samozavíracími 

ventily, případně vodními pumpami.

OPRAVA CHODNÍKU PODÉL DOMU 
č. p. 1308–1320 VE FRÝDLANTSKÉ ULICI
Opravit chodník a položit zámkovou dlažbu. 

OUTDOOR GYM NA LÁDVÍ NAPŘÍČ 
GENERACEMI
Dovybavit hřiště dřevěnými prvky na 

parcour a posilovacími prvky, zasíťovat 

elektřinou a instalovat kamery.

KARLÍN
OBNOVA ZELENĚ A VÝSADBA STROMŮ 
V ZELENÉM PÁSU PODÉL KOMUNIKACE 
POBŘEŽNÍ A ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ
Obnovit stromořadí v Pobřežní ulici, 

kompenzovat tak intenzivní provoz na 

Rohanském nábřeží.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET  
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

HLASUJTE  
O PROJEKTECH  

PRO PRAHU 8

Termín hlasování: 

od 30. 10. 2017  
do 20. 11. 2017

Kde hlasovat: 

https://mojeosmicka.zapojtese.eu

Záštitu projektu poskytl  
zástupce starosty MČ Praha 8 Petr Vilgus.

Fairtradová
městská část

PRAHA 8
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REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTO-
RU U METRA KŘIŽÍKOVA, VÝMĚNA 
MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE
Upravit veřejný prostor, výměnit stávající 

nevyhovující mobiliář, doplnit vodní 

element, případně pítko. 

RENOVACE CHODNÍKU PŘED A V OKOLÍ 
KARLÍNSKÉHO SPEKTRA DDM 
HL. M. PRAHY
Opravit chodníky před a v okolí Karlínské-

ho Spektra a instalovat vitríny ukotvené 

v chodníku.

BETONOVÉ STOLY NA STOLNÍ TENIS 
V KAIZLOVÝCH SADECH
Instalovat venkovní stoly na stolní tenis.

VYTVOŘENÍ PĚŠÍHO PŘECHODU PRO 
CHODCE Z KARLÍNSKÉHO NÁMĚSTÍ 
(DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ)
Vybudovat přechod pro chodce v blízkosti 

dětského hřiště. Stávající chodník je nyní 

zabrán šikmým parkovacím stáním a nemá 

návaznost, přechod zcela chybí. 

BOHNICE
VYBUDOVÁNÍ KONTEJNEROVÉHO 
KLECOVÉHO STANOVIŠTĚ PRO KONTEJ-
NERY SVJ ZELENOHORSKÁ 485–489

Vybudovat kontejnerové stání, přemístit 

kontejnery SVJ z ul. Zelenohorská, zamezit 

přístupu cizím osobám, eliminovat zápach a hluk.

OBNOVA PÍTKA NA NÁVSI VE STARÝCH 
BOHNICÍCH
Obnovit pítko na rohu zahradní zdi 

Psychiatrické nemocnice, v blízkosti 

křižovatky ul. Ústavní x Bohnická. 

Umožnit přístup k pitné vodě a osvěžit se. 

VODA DO VEŘEJNÉHO PROSTORU
 Vybudovat fontánu bez nádrže na konečné 

autobusů 144 a 200. Osvěžit rozpálené 

sídliště, zlepšit mikroklima oblasti, ochladit 

přilehlý prostor.

Z BÝVALÉ SAUNY KLUBOVNU 
PRO SKAUTY
Opravit chátrající objekt bývalé sauny 

v areálu MŠ Dolákova a přetvořit jej 

v klubovnu pro Bohnické skauty, kteří 

žádnou svoji stálou klubovnu nemají.

WC, PÍTKA A ZASTŘEŠENÍ HŘIŠŤ
Na vybraných dětských hřištích nainstalo-

vat WC a pítko, zastřešit část hřišť. Zvýšit 

hygienickou úroveň na dětských hřištích.

SKATEPARK
Využít betonové hřiště za Albertem na 

konečné autobusů Poliklinika Mazurská 

na výstavbu skateboardového hřiště pro 

koloběžky, skate, kolečkové brusle.

ROZŠÍŘENÍ NAUČNÉ STEZKY BOHNICE
Zrealizovat dalších šest zastavení naučné 

stezky Bohnice, a posílit tak vztah místních 

obyvatel k jejich bydlišti, ukázat méně 

známé historické souvislosti a lokality. 

TROJA
KRYTÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA A KOLO-
BĚŽKY PRO ŽÁKY ZŠ MAZURSKÁ
Vybudovat kryté stání pro koloběžky a kola 

s možností uzamknout kola ke stojanům.

ODPADKOVÉ KOŠE KOLEM PSÍHO 
HŘBITOVA, HŘBITOVA CHOROMYSL-
NÝCH V BOHNICÍCH A NA TZV. MALÉ 
VYHLÍDCE
Instalovat v těchto lokalitách další 

odpadkové koše a lavičky.

ČIMICE
SPOJENÍ PRO PĚŠÍ A MALÉ CYKLISTY 
MEZI ČIMICEMI A KOBYLISY
Vybudovat chodník u křižovatky K Ládví x 

Pěšinova až ke křižovatce K Ládví x Spádná, 

doupravit i navazující provizorní cestu 

k Bauhausu a přechod k Ďáblickému háji. 

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

Pohyb v každém věku
 n Již 2. ročník celostátní 

konference pro širokou i odbor-
nou veřejnost proběhne 
13. listopadu od 9 hodin v Kul-
turním domě Ládví, Praha 8. 
Vstup je zdarma, nutná je 
registrace z důvodu omezené 
kapacity míst. Více na urad.
online/praha8/konference2017.
Konferenci pořádá městská část 
Praha 8 pod patronací  Kanceláře 
Světové zdravotnické organizace 
v ČR a pod záštitou radní pro sport 
Jany Solomonové a zástupce starosty 
městské části Praha 8 Petra Vilguse.
 
CÍLE KONFERENCE 
• Seznámení široké i odborné veřejnosti 

s tématem pohybu v každém věku
• Předat osvědčené postupy
• Refl exe současného stavu skrze studie
• Prezentace aktuálních výsledků 

ve vymezených tématech pohybu
• Možnost inspirace
• Předání informací
• Přenos dobré praxe
• Neocenitelné zkušenosti panelistů jako 

například: Olga Šípková, dvojnásobná 
mistryně Evropy ve sportovním aerobiku 
žen, čtyřnásobná mistryně ČR a mistryně 
světa, podnikatelka. Vystoupí s tématem 
pohyb v každém věku. Petr Koukal, 
zakladatel Nadačního fondu Petra 
Koukala a projektu STK pro chlapy, 

má připraveno téma, jak mi sport 
zachránil život. Michal Novotný, 
dvojnásobný olympionik, vítěz světového 
poháru ve snowboardcrossu. Ten vás 
seznámí se sportovní výchovou dětí očima 
olympionika.

Konference má za cíl přenos „Dobré praxe“ 
mezi účastníky. Rozdílnost témat i jedinečné 
zkušenosti našich panelistů představují 
vysoký potenciál pro předávání zkušeností 
při realizaci podobných projektů. 

Čekají vás sportovní vystoupení, Fair-
trade občerstvení, v případě zájmu se 
můžete zapojit a prezentovat své výrobky 
či služby v rámci prezentačních stolků 
nebo konferenci podpořit jako partner. 
V obou případech se obracejte na e-mail:
simona.erben@praha8.cz. Těšíme se na vás!

SIMONA ERBEN, Oddělení 
strategického rozvoje a místní Agendy 21    
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Sociální a zdravotní péče

BURZA 
SENIORŮ

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

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

PROGRAM NA LISTOPAD
 } 7. 11. úterý od 13,00 h. 
} CVIČENÍ PAMĚTI v Gerocentru. 
Vede Iva Hubená.

 } 14. 11. úterý od 13,00 do 16,00 h. 
} VÝTVARNÁ DÍLNA – PERGAMONO. 
Pomůcky: čalounický špendlík, bílá 
tužka, nůžky s ostrou špičkou, černá 
podložka pod myš, háček nebo jehla 
s tupou špičkou. V Gerocentru. 
Pod vedením A. Boušové, vstupné 20 Kč.

 } 21. 11. úterý od 13,00 h. 
} JÓGA PRO SENIORY v Gerocentru. 
Vede paní Mullerová.

 } 28. 11. úterý od 13,00 do 16,00 h.
} VÝTVARNÁ DÍLNA – DÁRKY 
K MIKULÁŠI Z KŮŽE. Pomůcky: kůže. 
V Gerocentru. Pod vedením A. Boušové, 
vstupné 20 Kč.

 } 30. 11. čtvrtek od 13,00 h.
} BABINEC – KARETNÍ HRY. 
V Gerocentru, vede paní Dvořáková

 }Pondělky: 6., 13., 20. a 27. 11.
} PLAVÁNÍ. Sraz ve 13,30 h. před pla-
veckým stadionem Na Šutce. Vede Věra 
Dvořáková. Vstupné pro seniory 96 Kč.

 }Úterky: 7., 14., 21. a 28. 11. od 14,00 h. 
} BOWLING. Herna v Dolních Cha-
brech. Sraz ve 13,50 h. před hernou 
(spojení: autobus č. 162, stanice Osická,  
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). 
Vede Věra Dvořáková.

 }Středy: 1., 8., 15., 22. a 29. 11. 
} NORDIC WALKING – VYCHÁZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13,00 h. v Gerocentru. 
Hole vlastní. Vede Iva Hubená.

 }  Čtvrtky: 2., 9., 16., 23. a 30. 11. 
} PÉTANQUE. Sraz ve 13,30 h. 
v Gerocentru. Vede M. Hubáčková.

 } 5. 12. úterý od 13,00 do 16,00 h. 
} VÝTVARNÁ DÍLNA – PERGAMONO 
– dárky k Vánocům. V Gerocentru. 
Pod vedením A. Boušové, vstupné 20 Kč.

DEN SENIORŮ

Oslavy přilákaly 
do Libně tisíce lidí

 nTisíce lidí zavítaly v sobotu 30. září 
před budovu Úřadu městské části 
Praha 8, kde se uskutečnily oslavy 
Mezinárodního dne seniorů. 

Během slunečného dne vystoupily folklórní 
soubory českých krajanů, dechová kapela 
Jitřenka s hostem Josefem Zímou či zábavná 
dvojice Felix Holzmann Revival. Vrcholem 
akce byl koncert Ivana Mládka a jeho Banjo 
Bandu. Celým odpolednem provázela 
Zuzana Bubílková.

Zábavný program pro celou rodinu 
přichystala v rámci Mezinárodního dne 
seniorů MČ Praha 8 již podruhé. „Oslavy 
jsou věnovány našim rodičům, prarodičům, 
babičkám a dědečkům. Chceme jim poděko-
vat za vše, co pro nás udělali a stále dělají. 
Zároveň je to příležitost si uvědomit, 
s jakými překážkami se senioři musí 

potýkat. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje 
a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni 
staří,“ komentuje oslavy zástupce starosty 
Radomír Nepil.

Program byl připraven pro všechny bez 
rozdílu věku. „Kromě folklórních vystoupení 
krajanských spolků Čechů žijících na 
Ukrajině, v Rusku, Srbsku či Bosně a Herce-
govině a dechové kapely Jitřenka s Josefem 
Zímou, které ocenily spíše starší ročníky, 
jsme měli připraven také skákací hrad pro 
děti, výtvarné dílny s Osmičkou pro rodinu 
a Banjo Band Ivana Mládka,“ popisuje radní 
pro kulturu Jana Solomonová.

Návštěvníci mohli vyzkoušet nordic 
walking, navštívit zdravotnický stan, ve 
kterém jim byli k dispozici s odbornými 
radami např. fyzioterapeuté. Na oslavách 
nechyběly ani stánky s občerstvením pro 
velké i malé. (mav)

ZUZANA BUBÍLKOVÁ a Josef Zíma měli 
zasloužený úspěch.

VYSTOUPENÍ českých krajanů potěšilo oko 
a pohladilo po duši.

KRÁSNÉ POČASÍ a zajímavý program přilákaly 
na Den seniorů spoustu diváků.

VRCHOL VYDAŘENÉHO ODPOLEDNE obstaral 
Banjo Band Ivana Mládka. Foto: Zdeněk Šír

GEJZÍRY SMÍCHU vyvolal „návrat“ Felixe 
Holzmanna, resp. umění jeho imitátora.

SENIOŘI si mohli vyzkoušet pod odborným 
vedením nordic walking.

Seniorská OSMA
VÝLETY, PŘEDNÁŠKY, VYCHÁZKY

Podrobnosti na:
www.seniorskaosma.cz
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SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ jarní části projektu Hodinový vnuk se zpěvákem 
Benem Cristovaem.

INOVATIVNÍ PROJEKT 

Hodinový vnuk 
pokračuje 
i na podzim

 nNa začátku října opět začal probíhat unikátní 
inovativní projekt Hodinový vnuk. 

V jeho rámci navštěvují studenti 
vybraných středních škol 
pravidelně dvakrát týdně seniory 
žijící v domech s pečovatelskou 
službou a snaží se jim zpříjemnit 
jejich pobyt v těchto zařízeních. 
Hrají s nimi také různé společen-
ské hry či poslouchají jejich 
bohaté životní zážitky. 

„Inovativní projekt Hodinový 
vnuk spuštěný na jaře letošního 
roku se nám mimořádně 
osvědčil, protože vzbudil velice 
pozitivní ohlasy od seniorů. 

Velké poděkování si za to určitě 
zaslouží všichni jeho účastníci 
a vedení jejich škol. Dobrou 
zprávou tak je, že se nám 
úspěšně podařilo připravit jeho 
pokračování i ve druhé polovině 
letošního roku,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus, pod jehož 
záštitou tento projekt probíhá.      

Hodinovými vnuky a vnučka-
mi se i na podzim stávají 
studenti Střední odborné školy 
sociální, Středního odborného 
učiliště kadeřnického a Karlín-

ské obchodní akademie a vyšší 
odborné školy ekonomické.  
Navštěvují opět klienty 
DPS Bulovka, DPS Burešova 
a DPS Křižíkova. Nově docháze-
jí do Domu sociálních služeb 

v ulici S. K. Neumanna. Projekt 
Hodinový vnuk v současné 
době není určen pro případné 
zájemce, kteří nejsou studenty 
či studentkami výše jmenova-
ných středních škol. (pep)

Další, v pořadí již třetí letošní Den zdraví na Praze 8 měl opět 
velký úspěch! Stany v OC Krakov, kde se 25. září 2017 pod 
dohledem prof. MUDr. Petra Arenbergera bezplatně vyšetřovala 
mateřská znaménka, prošlo přes 200 zájemců. Podezřelých 
kožních útvarů bylo objeveno celkem devět, z toho sedm 
bazaliomů a dva melanomy. „Včasné nalezení těchto nebezpeč-
ných kožních útvarů může zachránit životy. Je důležité si je 
nechat včas vyšetřit,“ říká místostarosta MČ Praha 8 Radomír 
Nepil, který má ve své gesci zdravotnictví. A dermatolog prof. 
Petr Arenberger dodává: „Za organizování takových akcí patří 
Praze 8 velký dík. Jsou totiž nesmírně důležité, přijdou na ně 
často i ti, kteří by se jinak ke specialistovi jít neodhodlali.“ Dny 
zdraví mají v Praze 8 už velkou tradici. Každý rok využijí 
možnost bezplatného vyšetření stovky obyvatel naší městské 
části. A odborná prohlídka nezřídka odhalí zdravotní problémy 
– ať už jsou to kožní onemocnění jako při Dnech zdraví – mela-
nom, nebo při Dnech zdraví – diabetes, kdy si zájemci nechávají 
například změřit hladinu cukru v krvi.  (býv) 
 FOTO: VLADIMÍR SLABÝ

Letošní Den sociálních služeb a veletrh zdraví, který se konal 
pod patronací starosty Prahy 8 Romana Petruse, navštívily 
18. září i přes nepřízeň počasí stovky zájemců. Své zastoupení 
a prezentaci na něm mělo skoro třicet organizací, které poskytují 
sociální služby na území městské části Praha 8. „Den sociálních 
služeb a souběžně konaný veletrh zdraví je velice přínosná akce, 
protože umožňuje laické veřejnosti získat informace o organiza-
cích, které se snaží pomáhat nejpotřebnějším, i absolvovat 
několik orientačních zdravotních vyšetření,“ uvedl Roman 
Petrus. Návštěvníci akce si tak mohli ve stánku organizace 
Progressive vyzkoušet brýle simulující opilost a stav po užití 
hypnotik. Měli také možnost si vyrobit vitráže či ozdobné placky. 
Nechyběla ani příležitost otestovat si paměť. Bylo také možné 
absolvovat několik orientačních lékařských vyšetření, mezi 
kterými nechybělo oční vyšetření či měření kapacity plic. 
V rámci akce proběhla ve velkém sále tzv. Bílého domu interak-
tivní přednáška neziskové organizace Green Doors o možnostem 
prolomení stigmatizace osob s duševním onemocněním. (pep) 
 FOTO: VLADIMÍR SLABÝ

DEN ZDRAVÍ MĚL OPĚT ÚSPĚCH DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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V neděli 24. září proběhl v Beachklubu Ládví už 3. ročník 
Taťkafestu, který se konal pod záštitou starosty městské části 
Prahy 8 Romana Petruse. Nejmladší návštěvníky akce určitě 
potěšila možnost vyzkoušet si stříkání hadicí na terč u stánku 
hasičů. Velmi navštěvovaný byl i popelářský vůz Pražských 
služeb. Na akci nechyběla ani podrobná prezentace práce 
městské policie a vystoupení oblíbeného loutkového souboru 
Jiskra.  „Taťkafest si získal velkou oblibu i tím, že na rozdíl od 
většiny podobných akcí nabízí především společnou zábavu pro 
tatínky a jejich děti. Chceme určitě i nadále pokračovat v úspěšné 
spolupráci s jeho organizátorem Beachklubem Ládví, aby se 
v jeho areálu konalo co nejvíce zajímavých akcí určených pro 
širokou veřejnost,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus. (pep) 
 FOTO: VLADIMÍR SLABÝ

TAŤKAFEST: ZÁBAVA NEJEN PRO DĚTI

Již podruhé proběhla na území MČ Praha 8 prezentace jednotli-
vých složek integrovaného záchranného systému (IZS). 
Ve čtvrtek 21. září se jí zúčastnilo přes 1200 dětí z celkem deseti 
škol. Cílem akce bylo seznámit děti s činností policistů, záchra-
nářů či hasičů. Hravým způsobem se dozvěděly, co má která 
složka IZS na starosti v případě nebezpečí, ale také jak by se ony 
samy měly v případě ohrožení chovat. „Program byl pečlivě 
připraven tak, aby byl především interaktivní a děti si samy 
mohly vyzkoušet např. ošetření raněného. Připravena pro ně 
byla také laserová střelnice. Děti si díky prezentaci vyzkoušely 
mnoho aktivit, ke kterým by se při hodinách prvouky, vlastivě-
dy či přírodovědy, do kterých výuka k bezpečnosti spadá, 
nedostaly,“ popisuje význam akce radní Anna Kroutil. (maž) 
 FOTO: VLADIMÍR SLABÝ

IZS SE PŘEDSTAVIL DĚTEM
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ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ SLAVILA 111 LET

Připomínka 
minulého 
i vzkaz do 
budoucnosti

 nKrásné „trojjedničkové“ 
výročí založení si 30. září 
připomněla Základní škola 
Lyčkovo náměstí. Jak 
prožívali oslavy samotní 
žáci?

V září se k nám dostala informa-
ce, že k 111. výročí školy bude 
celá škola připravovat výstavu 
o vývoji školy. Spolu s informací 
vyvstala i otázka, jestli by někdo 
neměl zájem o provádění 
návštěvníků během vernisáže 
výstavy. A tak to celé začalo. Jistě 
si můžete představit, že moc lidí 
se do toho nehrnulo. „Dokonce 
ani já jsem se do toho ze začátku 
moc nehrnula,“ přiznává jedna 
z průvodkyň Anna Svobodová.

Poté se děti z celé školy 
rozdělily do jednotlivých skupin 
(v každé skupině byly dvě třídy) 
a každá skupina měla zpracovat 
jedno období (např. stavba, 
počátky vyučování, přes 
komunismus až po současnost) 
a vytvořit plakáty, které by 
mohly o daném období návštěv-
níky informovat. Naše třída (7.B) 
měla společně s 9.A zpracovat 
období školy v letech 1906–
1917. Takovýto úkol může 
vypadat lehce, ale ukázalo se, 
že to tak lehké nebude. U někte-

rých skupin se dostavily rozpory 
velmi rychle. Každopádně se ke 
konci týdne mohly naše plakáty 
považovat za hotové.

O dva týdny později byly 
plakáty nainstalovány a také 
vznikla brožura, podle které 
se pak začali průvodci učit svůj 

výstup. Výstava začínala 
u základního kamene a pokračo-
vala po schodišti nahoru až na 
půdu školy. Provádění jsme 
si museli párkrát vyzkoušet 
nanečisto ještě před samotným 
začátkem výstavy. Nejdříve nás 
poslouchali jenom učitelé, o pár 

dnů později jsme začali provádět 
skupiny žáků.

Nakonec nastala sobota. 
Jako první si výstavu prošli pan 
ředitel a místostarosta Prahy 8 
Petr Vilgus a další významné 
osobnosti Prahy 8. „Trémou 
jsme skákali po schodech,“ 
vzpomínají průvodkyně. Po 
skončení výstavy byla zahájena 
zahradní slavnost. V 16:00 byla 
do díry vyhloubené vedle 
základního kamene Leontinou 
Foltýnovou vložena časová 
schránka pro budoucí generace, 
která by se měla (podle aktuál-
ních plánů) vyjmout za sto let.

Myslíme si, že se výstava 
velice povedla. Jediné, co 
bychom změnily, byl hluk během 
provádění, jelikož byly chvíle, 
kdy jsme se museli překřikovat. 
Na druhou stranu se s tím dalo 
počítat. Za všechny průvodce 
děkujeme všem učitelům, žákům 
i divákům. Děkujeme všem, co 
poskytli nějaké dobové předmě-
ty. „Myslíme si, že je dobře, že 
výstavu tvořily hlavně děti, a to 
i co se týče provádění,“ zakončují 
průvodkyně Anna Svobodová 
a Leontina Foltýnová.

ANNA SVOBODOVÁ a LEONTINA 
FOLTÝNOVÁ, žákyně 7.B

AUTORY PLAKÁTŮ i průvodci historií „Lyčkárny“ byli samotní žáci této školy.

NAZDOBENÉ PRŮČELÍ budovy ZŠ Lyčkovo náměstí. DOBOVÉ LAVICE přiblížily atmosféru starou přes sto let.

JAK TO VŠE ZAČALO
Stávající karlínské školy již nemohly 
pojmout narůstající počet žáků, 
proto se městská rada rozhodla 
vystavět novou školní budovu. 
Neměla to však být budova 
ledajaká. Mělo se jednat o nádher-
nou stavbu, jejíž důstojnost by 
potvrzovala důležitost vzdělání. 
V létě roku 1904 byly na tehdejším 
Riegrově náměstí započaty stavební 
práce podle plánů architekta Josefa 
Sakaře. Stavbu řídil architekt Matěj 
Blecha ve spolupráci s karlínskými 
řemeslníky. Během dvou let vyrostlo 
v čele náměstí monumentální 
průčelí nové secesní budovy školy, 
která byla nejen jedna z nejkrásněj-
ších, ale i nejmodernějších v celém 
tehdejším Rakousko-Uhersku. 

Budova byla rozdělena na část 
chlapeckou a část dívčí, každá měla 
své vlastní ředitelství a vcházelo se 
do ní odděleným vchodem. Zvlášť 
byla umístěna čtyři oddělení školy 

mateřské. Žáci a žákyně obecné 
a měšťanské školy využívali celkem 
21 učeben, tělocvičnu, lázeň 
a slavnostní síň. Učitelům byly 
k dispozici dvě sborovny a osm 
kabinetů. V přízemí se nacházely 
dva ředitelské byty a dva byty 
školníků. Na školním dvoře bylo 
hřiště a před budovou dvě zahrádky. 
Pitná voda byla čerpána z vlastní 
studny, budova se jako jedna 
z prvních u nás vytápěla ústředním 
parním topením. Celkové náklady 
na koupi pozemku a stavbu se 
vyšplhaly do tehdy závratné výše 
951 375 korun a 50 haléřů. 

Dne 30. září roku 1906 byla škola 
vysvěcena pražským arcibiskupem 
Lvem Skrbenským z Hříště a „dána 
k užívání II. obecné škole chlapecké, 
obecné škole dívčí a škole měšťan-
ské“. Zanedlouho poté navštívil 
školu dokonce i samotný císař 
František Josef I. 
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KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

KrabíkĎáblík

Karlík

Taussigova 1, Praha 8

Osmička pro rodinu
pro vás připravila

OSMIČKA
pro rodinu
OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Kde nás najdete:

Otevírací doba:
Kontakty:

dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou

Hudebka pro nejmenší
Montessori
Předškolní příprava
Pilates

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Cvičení dětí

Flétna
Výtvarné tvoření s Ivetou

Angličtina pro maminky

Cvičení dětí

Vracíme se do formy

Dětská herna s angličtinou

14.11. Přednáška s PČR
pro maminky a děti
28.11. Výroba adventních
věnců

Po-Pá
tel.:

e-mail:

10.00-11.00

9.00-9.40

10.30-11.30

15.00-16.00

19.00-20.00

10.00-11.00

1,5 - 3 roky 16.30-17.30

9.30-10.20

10.00-11.00 hod

s hlídáním

dětí od 1 roku 15.30-16.30

(Sportovní průprava)

16.30-17.30

17.30-18.30

9.30-10.15

16.00-17.00

18.00-20.00

9:00-17:00

Taussigova 1, P 8

Jednorázové akce

(v žák – nízká žlutá p ístavba

– vchod ze strany od silnice)

281 863 104

ě ř

Úterý

Čtvrtek

Kontakty:

Středa

Otevírací doba:

283 090 431

krabik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarné tvoření pro maminky
s dětmi

Montessori

tel.:
e-mail:

9.30-10.30

9 30-10 30

Dětská herna s angličtinou

8.11. Pohádka pošťácká

15.11. Bazar dětského oblečení

Po-St, Pá
Čt

9.30-10.15 hod

. .

divadlo v KD Krakov 16.30

9.00-13.00

9.00-13.00

11.00-13.00

Jednorázová akce

Pohybovky s Ájou

Výtvarka s Ájou

Cvičení s Jitkou Kryšpínovou

Bazar dětského
oblečení
Přednáška s PČR pro
rodiče a děti
Seminář Sourozenecké
konstelace
Výroba adventních věnců

10.00-11.00

8.00-9.00

(4.11.) 9.00-13.00

(16.11.) 10.00-11.00

(27.11.) 10.00-11.00

(28.11.) 10.00-12.00

Po-Pá 9.00-13.00

10.00-11.00

tel.: 724 623 435

e-mail:

Pondělí

Středa

Pátek

Otevírací doba:

karlik

Kontakty:

@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce:

Dětský klub Krabík

RODINNÉ CENTRUM OSMI KA
Lib ická ulice 333, Praha 8 – imice

Č
č Č

Sokolovská 121, Praha 8
Dou ování zdarmač

Mapa
MapaMapa
KlubKlub

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

klub pro mladší (6-12 let),

od 13.00 do 18.00

. .

606 634 847

Po, Út

tel.:

St, tČ klub pro starší (10-15 let),

od 13 00 do 18 00

e-mail:

Otevírací doba klubu Mapa:

Kontakty:

mapa@osmickaprorodinu.cz

DK Karlík, DDM Karlínské
Spektrum, Karlínské nám stí 7,
Praha 8 – Karlín

ě

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení
Ping-pong
Otevřený klub pro děti
a mládež
Hravé poznávání přírody

Aby záda nebolela
Jóga pro začátečníky

Otevřený klub pro seniory

Ping-pong
Opakovací kurz německého jazyka

Cvičení pro děti od 1,5-3 roky

Sportovní průprava pro děti

Zpátky do formy

Hudebka pro nejmenší
Aby záda nebolela
Ping-pong
Deskové hry
Digitální svět pro seniory

Playful yoga and games in English
for children
English conversation for adults

Pilates

Balanční cvičení pro seniory

Balanční cvičení pro seniory

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-13:00

16:30-17:30

18:00-19:00

19:00-20:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-15:00

16:30-17:30

17:30-18:30

18:30-19:30

9:00-9:40

9:30-10:30

12:00-14:00

14:30-16:30

15:00-16:30

16:30-17:30

17:45-18:45

19:00-20:00

9:00-10:00

10:00-11:00

13:00-17:30

Ping-pong
Otevřený klub pro děti a mládež

Kurz předškolní přípravy

Pravidelné doučování

Jugger

Jemná jóga
Otevřený klub pro seniory

Tanečky pro děti od 3,5 let

Latino dance

Dýňová slavnost

Výroba netradičního krmítka

Jóga
Turnaj v deskové hře Skye

Seminář - Komunikace
s dospívajícími pro rodiče

Výroba netradičního vánočního
svícnu
Výroba adventního věnce

Aromaterapie

12:00-14:00

14:00-15:00

14:00-15:00

17:30-19:00

11:00-12:00

14:00-16:00

15:30-16:30

16:30-17:30

31.10.

17:00-20:00

4.11.

10:00-12:00

11.11. 9:30-11:30

18.11.

14:00-18:00

28.11.

16:00-17:30

2.12. 10:00-12:00

2.12.

14:00-17:00

3.12. 9:30-12:00

13:00-17:30

Pátek

Jednorázové akce

Otevírací doba

Kontakty: 606 035 260

rc@osmickaprorodinu.cz

9.00-20.00 10.00-19.30

9.00-19.00 9.00-16.00

11.00-17.30

Po Út
St Čt
Pá

tel.:
e-mail:

Kromě návštěvy otevřené herny, kde si
děti mohou pohrát a poznat nové
kamarády, nabízí Krabík pravidelné
zájmové i vzdělávací aktivity. V rámci
otevřené herničky realizujeme úterní
společné malování, kreslení, tvoření
nebo vyrábění z různých materiálů.
Každou středu můžete děti i sebe
prostřednictvím zábavných úkolů, her,
říkadel a písniček zapojit do výuky
angličtiny. Hravou formou tak můžete
dítko nalákat k oblibě angličtiny už
v útlém věku. Připraveny jsou i pravi-
delné čtvrteční lekce Montessori.
V připraveném prostředí děti pracují
s Montessori pomůckami, získávají
a rozvíjí praktické dovednosti.

Dětský klub Krabík sídlící v KD Krakov od září opět
zahájil svou činnost.

Průběžně připravujeme různé akce,
abychom co nejvíce naplnili nejen
volný čas vašim dětem, ale i vám.
Jsme také připraveni zareagovat na
nové náměty a připomínky.
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sledujte
nás na

facebooku.

Ahoj,
víte, že se můžete

zaregistrovat k odběru
našeho newsletteru?

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

www.osmickaprorodinu.cz

Listopad v Rodinném
centru Osmička

Právě seniory bychom rádi pozvali do
našeho nově otevřeného klubu, kam
se mohou dvakrát týdně zastavit, dát
si čaj či kávu, popovídat si nebo se
aktivně zapojit do programu.
Seniorům také nabízíme účast na
pravidelných seminářích digitální
gramotnosti, kde se mohou naučit
pracovat s počítačem, telefonem nebo
tabletem, naučit se surfovat po
internetu anebo si přijít pro radu
s technikou.
Děti od šesti do patnácti let zveme
zas do otevřeného klubu pro děti
a mládež, kam si mohou po škole
přijít zahrát deskové hry, udělat
domácí úkoly, něco si vytvořit nebo
jen tak pobýt a pokecat s pracovníky,
kteří jim rádi se vším poradí či
nabídnou pomoc.
Rodinné centrum je dobře vybavené
deskovými hrami, které si může
zdarma přijít vyzkoušet úplně každý.
V nabídce máme strategické,
vědomostní i kreativní hry. Navíc
osmnáctého listopadu pořádáme ve
spolupráci s firmou Albi turnaj
v herní novince: Ostrov Skye. Jedná
se o náročnější rodinnou hru, která
částečně vychází z principu oblíbe-
ného Carcassone, dále jej však

Rodinné centrum Osmička nabízí pestrou škálu aktivit
pro děti, rodiče i seniory.

Rádi bychom vám představili
angličtinu v našich Dětských klubech
a Rodinném centru. Hravou a zábavnou
formou si můžete oprášit znalosti nebo
se učit něco nového. Nabízíme
programy pro děti i dospělé.
V dětské herničce můžete dítko nalákat
a naladit k oblibě angličtiny. Společně
se zapojit do veselé aktivity, kterou
můžete procvičovat i doma. Spojíte
pohyb, hry, říkadla, písničky i zábavné
úkoly.
Pro děti od čtyř let jsme připravili lekce
jógy a her v angličtině. Hry, jóga,
zpívání a relaxování probíhá vždy se
zapojením angličtiny.
Maminky mohou vyzkoušet lekce

Angličtina v Osmičce
angličtiny s možností hlídání dětí již
od 1 roku. Zopakujete si, co už umíte,
a připravíte se na návrat do zaměstnání
po mateřské. Propojíte gramatiku,
četbu, poslech s hrami a dalšími
zábavnými prvky.
Dospělí a všichni zájemci mohou
navštívit lekce anglické konverzace.
Každá hodina má vždy svoje téma.
Pojďte to tedy vyzkoušet.

Více informací najdete na našich
webových stránkách

Na jednotlivé lekce je nutné se
registrovat.

www.osmickaprorodinu.cz

prohlubuje. Hráči nestaví jednu
společnou krajinu dohromady, ale
každá si buduje zvlášť svoje panství.
Už teď se můžete hlásit!
Pro rodiče připravujeme na listopad
pokračování seminářů o výchově:
v úterý 28. 11. se budeme věnovat
tématu komunikace s dospívajícími.
V zimě se můžete těšit i na
víkendová prodloužená dopoledne
s jógou. Na první prosincový víkend
chystáme výrobu adventního věnce
či svícnu a také seminář z aroma-
terapie. Přijďte se uvolnit před
Vánoci a příjemně se naladit na
blížící se svátky.
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Kultura

9. - 11. listopadu od 17 hodin
PÁTEK  
17:00 Setkání s Žofií Vokálkovou  
18:00 Drbny - Divadlo HEČ  
19:30 Askalona - HAF studio 

patronka Mgr. Lenka Lázňovská 
moderátor Radek Pokorný 
divadelní představení, besedy, tance, 
písně, setkání... 
pod záštitou radní Městské části 
Prahy 8 Jany Solomonové 
projekt je spolufinancován z OPP PR 
 
Centrum RoSa, Střelničná 1680/8, 
Praha Kobylisy, 
www.centrumrosa.cz 

ČTVRTEK 
17:00 Setkání s Ninou Malíkovou 
18:00 ...pozvi mne dál - Divadlo Proměna 
19:30 Hortenzie - country tance

SOBOTA 
17:00 Setkání s Lilian Malkinou a Lídou Engelovou 
18:00 Svatební košile - Divadlo RoSa 
19:30 Hortenzie - Line Dance 
19:45 Recitační pásmo CAP Burešova

1. ROČNÍK SENIORSKÉHO 
DIVADELNÍHO FESTIVALU

g

OHLÉDNUTÍ ZA DIVADELNÍ OSMIČKOU

Přehlídka potvrdila kvalitu
 nDva týdny na přelomu září 

a října jste mohli sledovat 
v Divadle Karla Hackera 
3. ročník přehlídky ochotnic-
kých souborů Divadelní 
osmička. Festival potvrdil 
vysokou úroveň a kvalitu 
všech vystupujících.  
Osm souborů v devíti představe-
ních ukázalo, jak nadšení a láska 
k ochotnickému divadlu mezi 
lidmi stále přetrvává. Vysokou 
laťku nasadilo hned v úvodu 
Divadlo Židle s klasickým 
komediálním představením 
Mátový nebo citron. 

Divadlo Divoch Dolní Chabry, 
které se nám představilo hned 
ve dvou formacích, dokázalo, že 
patří opravdu k naší ochotnické 
špičce. Skvělá Božena Hrdličko-
vá strhla své kolegy k vynikají-
cím výkonům v představení 
Anna v ringu autora Marca 
Camole� iho. Nebylo tedy divu, 
že tato hra v režii Aleny 
Borhyové získala zaslouženě 
Cenu diváků. 

Francouzský autor Marc 
Camole� i, jehož komedie baví 
diváky po celém světě jak v pro-
fesionálním, tak v ochotnickém 
provedení, byl na přehlídce 
zastoupen hned dvakrát. Jeho 
druhým přehlídkovým titulem 
byla hra A do pyžam, který 
zahrál soubor Naše divadlo 
Praha. 

Velkou pozornost na sebe 
strhlo i autorské představení 

Spiknutí Martina Jandy 
v provedení divadla Na kusy, 
které získalo po zásluze hlavní 
Cenu Divadla Karla Hackera. 
Tou je uvedení v běžné sezóně 
na scéně Divadla Karla Hackera.

Na závěrečném večeru 
převzali z rukou předsedy 
komise pro kulturu a volný čas 
Ing. Milana Koukala zástupci 
souborů ceny vyrobené 
chráněnou dílnou A Mano.  (žoš)

DIVADLO KARLA 
HACKERA 
Vstupenky již 
můžete koupit 
on-line
Ve druhé 
polovině října byly na 
původní doméně www.
divadlokh.cz spuštěny nové 
webové stránky Divadla Karla 
Hackera, které provozuje 
městská část Praha 8. Zároveň 
bylo představeno i nové logo 
divadla. Předchozí web 
Divadla Karla Hackera, který 
v původní podobě fungoval 
dlouhých 10 let, již neodpoví-
dal moderním požadavkům 
ani designem, ani funkcionali-
tou. Cílem bylo stránky 
modernizovat, zatraktivnit 
jejich vzhled a vytvořit 
objednávkový systém 
s napojením na on-line platby. 
Koupit vstupenku si tak může 
návštěvník nově z pohodlí 
domova a v divadle pak 
předložit e-vstupenku buď 
vytištěnou nebo na dipleji 
mobilního telefonu. 

„Nový web je přehlednější, 
po vizuální stránce atraktiv-
nější a návštěvníkům 
umožnuje platbu za vstupen-
ky on-line,“ sděluje k novým 
stránkám radní pro kulturu 
Jana Solomonová. Nové 
stránky prošly SEO optimali-
zací, redakční systém více 
odpovídá potřebám zaměst-
nanců divadla, kteří se o ně 
budou starat. „Současně 
s redesignem webu bylo 
vytvořeno nové logo divadla, 
které více splňuje naše 
představy,“ dodává Jana 
Solomonová. (lk)

DIVADLO KARLA HACKERA

Bonboniéra plná pořadů 
 nDivadlo Karla Hackera 

připravuje pro své diváky 
pestrý výběr listopadových 
a prosincových pořadů. 
Děti se mohou těšit na Strašidel-
né nádraží divadla Láry Fáry, 
Vánoční zvoneček a další 
pohádky. Divadlo se v letošním 
roce poprvé zapojilo také do 

Noci divadel, na kterou se 
můžete těšit 18. 11. Potěšit své 
věrné publikum přijde se svým 
koncertem 22. 11. Josef Fousek. 

Oblíbené Hvězdné večery 
navštíví a do křesla usednou 
například Jan Potměšil nebo 
profesor Jan Pirk. Divadelní 
bonboniéry pro seniory budou 

plné nejlepších hudebních 
a hereckých delikates. První 
listopadová bonboniéra 4. 11. 
přivede na divadelní prkna 
operetní legendu Karla Bláhu 
se známou herečkou Valerií 
Zawadskou. Dále uslyšíme 
báječné dámské swingové 
seskupení Prague Dolls. V prosin-
ci nás předvánočně potěší Malá 
česká muzika a závěr roku bude 
patřit předsilvestrovskému 
posezení s Janem Přeučilem 
a Evou Hruškovou.   (žos)

PŘEDÁVÁNÍ CEN během závěrečného večera festivalu Divadelní Osmička. 

Foto: Libor Mařík
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www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Otevřeno: Út–Ne  9 –18 hod.

Venkovní výstava
První světová válka v životě Pražanů    

25. 10. – 29. 12. 2017

Vladimír Boudník
28. 6. – 19. 11. 2017

Na státní svátek 17. 11. 2017 je otevřeno 9–18 hod.

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y

STAROBOHNICKÝ DEN

Pravěká osada na 
statku Vraných

 nDvůr statku Vraných ve Starých Bohnicích se první 
říjnovou neděli proměnil v pravěkou osadu. Užívali jsme si 
totiž již potřetí Starobohnický den, který pořádal spolek 
Bohnice žijí a městská část Praha 8. 
Historické části programu se ujal 
spolek Bacrie – pravěká osada 
Křivolík z České Třebové. 
Návštěvníci si na jednotlivých 
stanovištích mohli vyzkoušet 
textilní techniky, ražbu mincí, 
odlévání bronzu, lovecké 
techniky, sekernictví a ochutnat 
pravěké speciality. Módní 
přehlídka pravěké módy nás 
provedla dobovým oblečením od 
nejstarších dob až po keltské 
osídlení. Nechyběl ani hudební 
doprovod – vědecko-fantastická 
rekonstrukce pravěké hudby 

v podání skupiny Altsteinzeitli-
che Knochenklangbilder. 
Historické scénky z nejdávnější 
historie Bohnic se ujali ochotníci 
ze spolku Bohnice žijí a Farnosti 
Bohnice, výtvarnou dílnu 
připravila Osmička pro rodinu. 
Na statku bylo také improvizova-
né pra-kino, kde se návstěvníci 
mohli podívat na  části kreslené-
ho seriálu Dějiny udatného 
českého národa a dokument 
o osadě Křivolík. 

Starobohnický den si již našel 
své návštěvníky a pomalu se 

stává tradicí. Historie Bohnic je 
velmi zajímavá a o další témata 
není nouze. Chtěla bych tímto 
poděkovat městské části Praha 8 
a Nadaci život umělce, které 

Starobohnický den fi nančně 
podpořily a bez jejichž podpory 
by se akce nemohla konat. 

RENÁTA MOLOVÁ, Bohnice žĳí

VZPOMÍNKA
Připomeneme si Den veteránů
V pátek 10. listopadu si Praha 8 
slavnostně připomene české 
vojáky, kteří zahynuli v ozbro-
jených konfl iktech od 1. světo-
vé války až po současnost.

Úctu vzdáme českým 
vojákům, kteří padli během 
1. světové války, ať už bojovali 
v rakousko-uherských 
uniformách, nebo byli 
příslušníky československých 
legií. Pokloníme se našim 
hrdinům, kteří padli v boji za 
osvobození Československa 
od hitlerovského Německa. 
Čest vzdáme i našim vojákům, 
kteří položili své životy 

v moderních válkách jako 
vyslanci svobodného světa 
a obhájci demokratických 
hodnot.

U pomníku v Bohnicích 
(vedle kostela sv. Petra a Pavla) 
proběhne pietní akt v 10:00; 
u pomníku na Střížkově (v ulici 
U Kapliček) proběhne v 11:00.
Na obou pietních aktech je 
vítána veřejnost.

Den válečných veteránů se 
slaví symbolicky 11. 11., neboť 
v tento den bylo roku 1918 
podepsáno příměří mezi 
Německem a Spojenci, které 
ukončilo 1. světovou válku. (lk)

Srdečně zveme 
obyvatele Prahy 8 na 
festivalový koncert 
v rámci III. Mezinárod-
ních akordeonových 
dnů. Koncert se 
uskuteční v pátek 3. 11. 
od 17:00 v Obřadní síni 
libeňského Zámečku. 
Během koncertu 
vystoupí domácí 
i zahraniční účastníci 
festivalu. Koncert se 
uskuteční pod záštitou 
paní radní Jany 
Solomonové a vstup 
je pro návštěvníky 
bezplatný. (red) 

MEZINÁRODNÍ AKORDEONOVÉ DNY       

LETOŠNÍ STAROBOHNICKÝ DEN se nesl ve znamení návratu do pravěkých 
dob. Foto: Helena Machová
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Pozvánky

Městská část  
Praha 8 

vás srdečně zve na výstavu

ZPÁTKY V ČASE
Praha 60. let ve fotografiích Milana Pavýzy

4/10 – 24/11/2017
Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

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

vs
tu

p z
da

rm
a 

ww
w

.p
ra

ha
8.

cz

vás srdečně zve na výstavu

19. 9. – 16. 11. 2017

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

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
16. 10. od 17:00 hod.
Umělecká díla na sídlišti Invalidovna

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

otevírací doba na:
www.praha8.cz

vstup zdarma

Experiment
ální sídliště
Invalidovna
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M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8
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Sport

FLORBAL KOBYLISY 

Národní liga 
již v nové hale 

 nRazantní změna proběhla během letní 
pauzy u fl orbalistů Kobylis. 
Největší sportovní oddíl 
v Praze 8 hraje od nové sezóny 
své domácí zápasy v zbrusu 
nové hale. Typickou „nafuko-
vačku“ vystřídala klasická 
kamenná. Zároveň A tým čelí 
pořádné výzvě. Poprvé v histo-
rii klubu hraje v Národní 
fl orbalové lize (NFL). 

Po hektickém létě panuje 
výborná atmosféra. Florbalisté 
se rozloučili s legendární 
„nafukovačkou“, která byla 
s klubem neodmyslitelně spjata 
téměř od založení v roce 2003. 
Všichni hráči od elévů po chlapy 
už trénují a hrají v nové „aréně“. 
„Jsme opravdu rádi, že novou 

halu máme. Všem, co pomohli, 
moc děkujeme, zvláště pak Ivaně 
Kašparové a Martinu Neužilovi. 
Všechny kategorie už v ní trénují 
a také hrají zápasy,“ uvedl sekre-
tář FbK Kobylisy Pavel Voves. 

Nový povrch, který pochází 
z kolébky fl orbalu ze Švédska, si 
pochvalují zejména hráči A týmu, 
kteří od nové sezóny nastupují 
v třetí nejvyšší soutěži, kam loni 
postoupili. „Všem se na něm 
trénuje suprově. Nemůžeme si ho 
vynachválit,“ prozradil trenér 
Ondřej Kočí. „Chceme se v NFL 
dostat do play-off  a pak se uvidí. 
Věřím, že kluci ukážou svůj 
potenciál a um, který v sobě 
mají,“ dodal Kočí. 

Do play-off  postupuje osm 
z dvanácti týmů. NFL má 22 kol 
a diváci mohou přijít do Kobylis 
fandit 12. listopadu od 18 hodin, 
kdy domácí hrají s Wizards 
DDM 10, dále 18. listopadu 
s Královým Dvorem, 3. prosince 
s Jaroměří a 17. prosince 
s Panthers Praha.

Florbalová horečka zasáhne 
příští rok celou Českou republi-
ku. Od prvního do devátého 
prosince se v Praze koná 
mistrovství světa, kde Češi 
obhajují čtvrté místo z poslední-
ho šampionátu. 

VÁCLAV TROUSIL
FOTO: JIŘÍ KRAML

POVRCH V NOVÉ HALE je ze Švédska a hráči si ho velice pochvalují.

NOVÁ HALA fl orbalistů Kobylis.

BASKETBAL

Slovanka jede 
na Pohár mistrů
Basket Slovanka bude 16.–23. 11. 
reprezentovat Českou republi-
ku a Prahu 8 na Poháru mistrů 
v maďarské Šoproni. Pro 
děvčata ze Slovanky to bude už 
čtvrtá účast na tomto turnaji.

Basket Slovanka byl na 
turnaj vybrán na základě 
úspěchů v loňské sezoně, kde 
obsadil celkové 2. místo na 
Mistrovství ČR U15. V týmu 
jsou aktuálně dvě hráčky, které 
v letošní sezóně již reprezento-
valy ČR na Evropském 
olympijském festivalu mládeže 
v maďarském Györu. V minu-
losti se tým Basket Slovanka 
tohoto turnaje zúčastnil 
v letech 2009, 2010 a 2011 
a vždy obsadil pódiové umístění 
(dvě stříbra a bronz). 

Pohár mistrů organizuje 
Mezinárodní basketbalová 
federace FIBA ve spolupráci 
s Maďarskou basketbalovou 

federací. Tento turnaj se 
každoročně pořádá pro osm 
nejlepších týmů Evropy 
patnáctiletých – letos tedy pro 
ročník 2002 a mladší. Mezi 
tradiční účastníky patří: 
Estonsko, Lotyšsko, Česko, 
Slovensko, Maďarsko, Polsko, 
Itálie a Rusko.

Pokud chcete být součástí 
úspěšného týmu Basket 
Slovanka, nábory nejmladších 
do přípravek v Praze 8 stále 
pokračují. Kontaktujte trenéra 
Ivana Zábranského na tele-
fonním čísle 602 150 503. (vrs)

DRUŽSTVA SK METEOR ZAZÁŘILA

Ve fi nále Přeboru Prahy družstev v babytenisu (přípravka), které 
se konalo v polovině září na Štvanici, vybojovala družstva 
SK Meteor dvě medailová umístění! 

Do fi nále 8–9letých dětí postoupila družstva, která vyhrála své 
skupiny v jarní části soutěže. Ze 45 pražských týmů se tak 
představilo devět nejlepších a Meteor opět nechyběl. Turnaj 
se hrál vyřazovacím způsobem. Děti z SK Meteor podaly skvělý 
výkon a vybojovaly krásné 3. místo, když v odpoledním  semifi ná-
le nestačily na pozdějšího vítěze domácí I. ČLTK Praha. Ještě 
většího úspěchu se dočkalo družstvo minitenistů (6–7leté děti), 
kdy Meteor do boje vyslal tři týmy (nejvíce z celé Prahy). V konku-
renci všech pražských oddílů SK Meteor vybojoval úžasné 2. 
místo, když ve fi nále nestačil pouze na družstvo TK Sparta.

Oddíl SK Meteor opět potvrdil, že patří dlouhodobě mezi 
nejlepší tenisové oddíly v Praze v dětských a mládežnických 
soutěžích družstev a týmový duch je zde opravdu silný. (býv)
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V RÁMCI AKCE SPORTUJE CELÁ PRAHA 8 si zájemci mohli vyzkoušet a porovnat síly v řadě sportů – od zcela netradičního živého stolního fotbálku 
přes fi tnes pětiboj nebo nohejbal až po tenis a kuželky. Na všechny čekal účastnický diplom, na ty nejlepší i medaile a další drobnosti. 

NOVÍ ŽÁKOVŠTÍ ŠAMPIONI: Tadeáš Kalčev, Filip Jangl, Martin Sobotka, Ondřej Šimůnek, Ondřej Tvrdek, Jan 
Pechal, Jan Pytelka, Albert Schwarz, Marek Buršík, Jakub Janatka, Martin Kubeš, Vítek Vavrečka, Adam Cyprian, 
Lukáš Tvrdek,  trenéři Pavel Kalčev, Tomáš Jangl, Petr Pytelka.

SOFTBAL

Joudrs žáci jsou nejlepší v Česku
 nSo� balový klub Joudrs 

Praha z pražských Bohnic 
slaví obrovský úspěch – zlato 
a stříbro na mistrovství ČR 
v žákovských kategoriích!

Historicky první zlatou medaili 
v chlapecké kategorii vybojovali 
svou dravostí, soustředěností 
a týmovým duchem žáci do 
13 let, kteří za celý turnaj na 
MČR v Kunovicích nepoznali 
přemožitele. Základní skupinu 
se jim podařilo odehrát se 
skórem 17:0!

V kategorii žákyní si na 
šampionátu v Ostravě vedly 
skvěle holky z Joudrs. Ze zá-
kladní skupiny postoupily 
z druhého místa do semifi nále, 
které následně vyhrály. Ve 
fi nále jim ale síly na soupeřky 
nestačily, i tak se mohou pyšnit 
stříbrnými medailemi.   (red)

Celá Praha 8 si užila sportu
 nSeriál sportovních klání s názvem Sportuje celá Praha 8, který pod záštitou radní pro sport Jany Solomonové pořádala 

během září a první poloviny října MČ Praha 8, byl velkým lákadlem pro všechny příznivce aktivního pohybu. Celkem si deset 
nabídnutých sportů vyzkoušelo na 300 zájemců! Nejvíce aktivit absolvoval tým „Karlínský gang“. Kromě běžných sportů, jako 
jsou plážový volejbal, šestkový volejbal, so� bal, malá kopaná, nohejbal nebo tenis si své příznivce našly i pétanque, kuželky 
a velmi netradiční živý stolní fotbálek. (býv),
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 nCo je jedním z největších 
problémů ulic a náměstí 
v Praze? Skutečnost, že péče 
o každou ulici a náměstí je 
rozdrobena mezi desítky 
různých správců (viz infogra-
fi ka na vedlejší straně). 
Pojďme se na to podívat blíže.

Každý ze správců pak má 
pochopitelně vliv na to, jak 
veřejná prostranství vypadají. 
Tu se přidá stožár, tady se zalátá 
díra v asfaltu, přidají se zábradlí, 
tu se rozkope chodník kvůli 
přípojce plynu, tamhle zase 
kvůli pokládání kabelů s inter-
netem. Výsledkem je, že podoba 
veřejných prostranství je 
určována desítkami dílčích 
zásahů bez zřetelu k celku. 
Jednotlivé záměry navíc 
projektují pouze techničtí 
specialisté, kterým nejde 
o výsledné estetické kvality 
anebo uživatelskou příjemnost 
prostoru, ale jen o technické 
řešení. Dílčí úpravy jednotlivých 
správců navíc často nejsou 
koordinovány ani mezi sebou 
navzájem. Utrácí se tak mnoho 
prostředků, které by – pokud by 
se vše udělalo najednou 
a promyšleně – mohly přinést 
mnohem výraznější zlepšení 
celkové kvality prostranství.

Množství správců je ovšem 
problém i v situaci, kdy se 
připravuje rekonstrukce daného 
prostoru. O to se v posledních 
letech snaží IPR Praha: pokud se 
v některé ulici plánuje více 
jednotlivých záměrů, snažíme se 
připravovat tzv. koncepční studii, 
která by zajistila, že se ulice skuteč-
ně změní k lepšímu, a to jako 
celek. I zde ovšem narážíme na 
problém rozdrobeného správcov-
ství: Plány je totiž potřeba 
projednat s každým jednotlivým 
správcem, což bývají desítky 
a desítky schůzek a jednání. 

Každý ze správců přitom 
obvykle trvá na naplnění 
příslušné normy, ať už jde 
o doporučené odstupy sítí, délky 
tramvajových ostrůvků, 
rozmístění sloupů či cokoli 
jiného. Příprava projektu se pak 
logicky stává především snahou 
všechno poskládat tak, aby 
všichni dotčení souhlasili.  

Výsledek je pak sice podle 
norem, z pohledu uživatelů 
– obyvatel města – ale často 
postrádá logiku. Situace je 
přitom o to absurdnější, že 
normy ve své většině vůbec 
nejsou zákonným opatřením, 
ale jen nezávazným doporuče-
ním – určují optimální řešení, 
nikoli nutné minimum. Kdyby 
byli zúčastnění ochotni z norem 
slevit, mnohdy by to umožnilo 
realizovat mnohem praktičtější 
řešení. Síla, která by jednotlivé 
hráče motivovala či nutila vzít 
ohled i na obecnější hodnoty, 
jako je například uživatelská 
příjemnost veřejného prostoru, 
však v hlavním městě chybí. 

„V Praze to dnes mnohdy 
probíhá tak, že je podoba 
veřejných prostranství výsled-

kem licitování mezi čtyřiceti 
dílčími úhly pohledu. Lpěním na 
naplňování nepovinných norem 
a dalších technokratických 
požadavků přitom přívětivé 
město nevznikne," říká Ondřej 
Boháč, ředitel Institutu plánová-
ní a rozvoje Prahy. „Mnohem spíš 
je potřeba držet vizi, jak mají 
veřejná prostranství vypadat 
– a teprve u toho pak zohledňo-
vat oněch čtyřicet dílčích 
pohledů,“ dokončuje Boháč.

NA OKRAJ: 
• Rozpočet hl. m. Prahy neobsa-
huje samostatnou kapitolu 
investičních výdajů na veřejná 
prostranství. Zvyšování kvality 
veřejných prostranství je tak 
v rozpočtu, a tedy i politice hl. 
města v podstatě redukováno na 

technické a infrastrukturní 
investice. Plánované výdaje na 
veřejná prostranství jsou 
rozptýleny do různých kapitol 
většinou technického charakte-
ru a jsou alokovány přímo 
na správcovské organizace 
(zejména Technickou správu 
komunikací a Dopravní podnik 
hl. m. Prahy), což často znemož-
ňuje celostní přístup. Výše 
plánovaných investic do kvality 
veřejných prostranství je sou-
časně minimální.
• V posledních letech probíhá 
proměna různých příspěvko-
vých organizací města na 
akciové společnosti (DPP, TSK…). 
Z pohledu IPR je to nesystémo-
vý krok, kvůli kterému město 
ztrácí důležitý vliv na správu 
a provoz důležitých součástí 
veřejných prostranství.
• Kvůli technickým sítím pod 
chodníkem, respektive kvůli 
ochranným pásmům jednotli-
vých kabelů či potrubí v podze-
mí už často nezbývá místo pro 
kořeny stromů. Často nastává 
i situace, že za pokácený strom 
není možné vysadit nový, 
protože pod chodník byly 
položeny nové sítě a na kořeny 
již tak podle norem nezbývá 
místo a není možné výsadbu 
povolit. Kdyby ovšem pokládání 
sítí někdo koordinoval, většinou 
by se daly vedle sebe poskládat 
tak, aby na stromy místo zbylo.
 (red)

KDO ZA CO DLE VLASTNICTVÍ ODPOVÍDÁ

Chodníky: Městské části, 
magistrát nebo TSK. 
Přístřešky MHD: JC Decaux 
nebo DPP. 
Vozovka: Městská část, 
magistrát nebo TSK. 
Lavičky: Městské části, 
magistrát, TCP nebo soukromý 
majitel.
Stromy v ulici: TSK nebo 
městská část. 
Stromy v parku: Magistrát 
nebo Lesy hl. m. Prahy. 

Stožáry tramvají: DPP. 
Lampy: Magistrát nebo TCP.
Skříně a sloupky 
s elektrotechnikou: PRE, 
Eltodo, TSK, DPP, Pražská 
plynárenská nebo magistrát. 
Podzemí: Pod povrchem 
chodníku se rozkládá 
specifi cký svět kabelů, potrubí 
a kanalizace – a v některých 
ulicích je až 34 takových 
správců působících „pod 
chodníkem“. 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Celková vize by měla být 
nadřazena dílčím pohledům

VÍTE, KDO A CO má ve vaší ulici – i pod ní – na starost? Foto: Vladimír Slabý

Územní rozvoj
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Říjen 2017
Dne 2. 10. se dožívá krásných 
95 let Božena Táboříková. 
Vše nejlepší a hlavně hodně 
zdraví přejí dcery Jana a Jarka 
a všichni z jejich rodin. 

Manželé Hana a Karel Součkovi 
oslavili 6. 10. zlatou svatbu, 
50 let společného života. 
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

Dne 6. 10. oslavili 50 let 
společného života, zlatou svatbu 
manželé Jana a Václav Švábovi. 
Gratulujeme a přejeme všechno 
nejlepší. 

Dne 25. 10. oslavil náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 
Miroslav Berkovský krásné 
101. narozeniny. Gratulujeme 
a děkujeme za vše, co jsi pro nás 
udělal. Přejeme hlavně zdravíčko 
a hodně energie. Dcery Mirka 
a Alena, zeť Jiří, vnuci Michal, 
Tomáš a Petr a pravnoučata 
Michael, Bára, Barunka a Maxián. 
Připojují se všichni ze Vřesné. 

Listopad 2017
Dne 13. 11. oslaví 80. narozeniny 
duchem a elánem stále mladá 
paní Alena Tylšová z Prahy 8. 
Za vše, co pro své blízké dělá, jí dě-
kuje a do dalších let hodně zdraví 
a pohody přeje celá její rodina. 

Dne 23. 11. oslaví paní Marie 
Šímová 97 let. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí a zdraví. 
Vlasta s rodinou. 

Prosinec 2017
Dne 1. 12. oslaví smaragdovou 
svatbu Karel a Anna Burianovi 
z Libně. K výročí, které slavíte, 
a je to nádherných společných 
55 let, přejeme, ať se bavíte a váš 
život je sladký jako med. 

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI JUBILEA

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

 l 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.

 l Prosíme rodiče, aby zasílali 
fotografi e 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.

Duben 2017
Barták Karel
Doležal Tomáš
� Holý Štěpán 

Lehký Viktor
Pavelec Jáchym

Květen 2017
Anderle Václav
Brožek Tadeáš
Drožová Gabriela
Hrubá Sofi e
Hříbek Matěj
Matoušek Šimon
Preslová Elen
Šnajderová Greta
� Tomič Martin 

Červen 2017
Dufek Vincent
Jirkal Felix
Lahodný David
Linhart Adam
Rejtová Zara
Wytrzens Zuzana

Červenec 2017
Adolf Martin
Beková Tereza
� Bláhová Kristýna 

Davídek Jan
Filípek Ondřej
Krejčí Aneta

Srpen 2017
Altschach Nicolas
Burrow Sco�  Justin
Čiháková Nikol
Horálková Ema

� Kánská Mia 

� Kopuletá Matilda 

� Macháč O� o 

Nový Eliáš
Pekárková Nela
Řehák Kuba
Šála Linda
Tulis Jakub
Vantuch Jaroslav
� Vergosnar Nikolas 

Září 2017
Bálka Rostislav
� Bělohradský Tomáš  

� Hošek Ondřej 

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

Společenská rubrika



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2017  www.praha8.cz 37

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU 
(STŘEDNĚ OBTÍŽNÉ)

VYLOSOVANÍ VÝHERCI
získají knihu

ÚSMĚVY I VRÁSKY 
STANDY PROCHÁZKY

od Milana Koukala

Zábava

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„V demokracii je to složité, je třeba, aby se v ní 
angažovali všichni.“

Výherci, kteří získali knihu Petra Koukala Jsem:
Milan Libich, Čimice
Václav Coufal, Kobylisy
Jaroslava Marhounová, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději 
do 15. listopadu 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.

„Pravda má jednu velkou výhodu...“ (dokončení  v tajence).

Auguste Rodin (12. listopad 1840 – 17. listopad 1917). Francouzský sochař 
Francois Auguste René Rodin byl jeden z největších umělců 
19. století. Jím začíná éra moderního sochařství. 
177. výročí narození, 100. výročí úmrtí.
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Zdravotní a sociální péče – CAP

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113
E-mail: cap@ouss8.cz

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  } 9:00–12:00 } Přístup na internet
  } 9:00–12:00 } Arteterapie – tvůrčí 
dílna seniorů (vede R. Svobodová) 

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

  } 9:30–10:30 } Cvičení na židlích 
(vede M. Halíková)

  } 10:00–10:50 } FJ zábavným způso-
bem (vede Ing. K. Krpejš)

  } 10:45–11:45 } Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová)

  } 11:00–11:50 } FJ pro mírně a stř. 
pokr. (vede JUDr. M. Pudil)

  } 11:00–11:50 } AJ Language Titbits 
– jazykové lahůdky z angličtiny 
(vede PhDr. J. Sukopová)

  } 11:00–14:00 } Stolní tenis – 
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-
va 1172/1 (vede O. Šínová)

  } 13:00–13:50 } Repeating English – zač. 
a mírně pokr. (vede V. Machulková) 

  } 13:00–16:00 } Přístup na internet 
  } 14:00–16:00 } Právní poradenství – 
pro objednané – 6. 11. a 20. 11.

ÚTERÝ
  } 8:00–14:00 } Sociální poradenství 
  } 8:00-9:00 } Čchi – kung – pro 
pokročilé (vede M. Vilímová) 

  } 9:00–10:00 } Čchi – kung – pro 
začátečníky (vede M. Vilímová) 

  } 8:00–8:50 } English Club – pro 
začátečníky (vede Ing. P. Vondráček)

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

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

  } 9:00–10:00 } Školička PC – program 
Excel (vede J. Kirsch) 

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

  } 10:15–11:00 } Školička PC – 
připomenutí toho, co jsme 
zapomněli (vede Ing. V. Pázler) – 
14. 11. a 28. 11.

  } 10:00–10:50 } Témata v AJ + písně 
s kytarou – stř. pokr. 
(vede Ing. P. Vondráček)

  } 10:00–11:30 } NJ – mírně pokr. 
(vede Ing. J. Bartoš) 

  } 11:15–12:00 } Přístup na internet 
  } 11:00–11:50 } AJ – mírně pokr. 
+ písně s kytarou 
(vede Ing. P. Vondráček) 

  } 12:30–13:30 } Školička PC – pro zač. 
(vede D. Formanová) – od 7. 11.

  } 13:30–14:30 } Přístup na internet 
  } 13:00–14:30 } NJ konverzace 
pro pokr. (vede L. Ulč) 

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

  } 14:00–16:00 } Taneční terapie 
(vede R. Šamšová)

STŘEDA
  } 8:00–12:00 } Přístup na internet
  } 8:30–9:20 } AJ – mírně pokr. 
(vede Ing. H. Soukupová) 

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

  } 10:00–10:50 } AJ – pokr. 
(vede MUDr. M. Veselý) 

  } 11:00–11:50 } AJ – mírně pokr. 
(vede MUDr. M. Veselý)

  } 11:00–11:50 } NJ – pokr. 
(vede JUDr. M. Pudil) 

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

  } 11:30–14:00 } Stolní tenis – 
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-
va 1172/1 (vede H. Špatenková)

  } 13:00–14:20 } NJ pro radost 
(vede R. Šimonovská) 

  } 13:00–15:00 } Šachový kroužek 
  } 13:00–14:00 } Přístup na internet

  } 14:30–16:00 } NJ – konverzace pro 
pokr. (vede E. Solničková)

  } 14:30–16:30 } Školička PC pro zač. 
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

ČTVRTEK
  } 9:00–11:00 } Školička PC a internetu 
konzultační metodou – pokr. 
(vede Mgr. K. Černý) 

  } 9:30–12:00 } Nordic walking 
pro zdatné (vede L. Čipera)

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

  } 10:00–12:00 } Půjčování knih – 

v klubovně v příz. (vede M. Kloudová)

  } 10:00–10:50 } AJ – konverzace 
pro pokr. (vede Ing. M. Kolářová) 

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

  } 11:00–11:50 } AJ – Bible Stories 
– mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček) 

  } 11:00–12:00; 13:00–14:30 } Přístup 
na internet 

  } 11:00–11:50 } AJ – stř. pokr. 
(vede Ing. H. Soukupová)

  } 15:30–18:00 } Školička PC a interne-
tu – mírně pokr. (vede P. Smitková) 

PÁTEK
  } 8:00–12:00 } Přístup na internet
  } 8:30–10:00 } AJ konverzace – kon-
verzace pro pokročilé 

(vede Mgr. H. Vašíčková) 

  } 9:00–12:00 } Arteterapie – četba 
světové literatury 

(vede R. Svobodová)

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

  } 11:00–14:00 } Stolní tenis – 

v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-

va 1172/1 (vede M. Šimonová)

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.

  } 6. 11. od 14:00 } Hudební odpoledne 
s M. Beranovou a kol. – v klubovně  
v přízemí

  } 7. 11. od 10:00 } Papírová krajka 
– vede D. Zemanová

  } 7. 11. od 13:30 } Renesance, kde 
vznikla a hlavně jak se projevila 
v Českých zemích – přednáší 
H. Kohoutová.

  } 8. 11. od 14:30 } Hudební odpoledne 
s Koty-bandem – v klubovně 
v přízemí

  } 9. 11. od 13:00 } Bohatý život 
Emy Destinové – přednáška 
PhDr. A. Karkulové

  } 10. 11. od 9.00 } Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn

  } 15. 11. od 14:00 } Hudební 
odpoledne s Mgr. Vomáčkou 
– Písničky Karla Hašlera

  } 20. 11. od 14:00 } Hudební 
odpoledne s M. Beranovou a kol. 
– v klubovně v přízemí

  } 21. 11. od 9:00 } Paličkování – 
vede D. Zemanová

  } 22. 11. od 13:00 } Trénink paměti 
(přednáší Bc. A. Novotná)

  } 23. 11. od 13:00 } Obrazy světa, 
Sůl země – přednáška pí. Svobodové

  } 28. 11. od 13:30 } Toulky přírodou II. 
(přednáší J. Mrázek)

  } 29. 11. od 13:30 } Procházka po 
Praze s průvodkyní H. Barešovou 
– přihlášení předem nutné, tel. nebo 
osobně v kanceláři CAP Burešova.

  } 30. 11. od 14:00 } Beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. B. Tranovou

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Burešova
PONDĚLÍ

PROGRAM

listopad
2017

NORDIC KDE:
KDY V LISTOPADU: 

9:00
 10:30

KURZY 

PRO 
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  } 8:00–10:00 } Přístup na internet
  } 8:15–9:00 } Zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 

  } 9:15–10:15 } Čchi-kung 

(vede RNDr. J. Pospíšilová)

  } 10:00–11:00 } Školička PC 
a internetu pro začátečníky 

(vede O. Měchura)

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

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

  } 11:30–15:00 } Přístup na internet
  } 12:45–15:15 } Stolní tenis 

(vede Z. Dvořáková)

ÚTERÝ 
  } 8:30–9:45 } NJ – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)

  } 8:45–9:35 } Školička PC a internetu 
pro mírně pokročilé 

(vede Ing. B. Šmilauer) 

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

  } 9:45–10:45 } Interlingua – 
mezinárodní jazyk 

(vede O. Měchura)

  } 9:30–12:00 } Nordic walking 

(vede S. Činátlová) – sraz v 

Mazurské před centrem CAP

  } 10:00–10:50 } AJ – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) 

  } 10:15–11:00 } Zdravotní cvičení 
na židlích (vede I. Košťálová) 

  } 13:00–14:30 } Přístup na internet 

– liché týdny: 7. 11. a 21. 11.  

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

  } 11:30–12:30 } AJ – pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) 

  } 13:00–15:00 } Stolní tenis 
pro pokročilé (vede J. Hájek)

  } 13:00–14:00 } IJ – pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) 

  } 13:00–15:00 } Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) 

– liché týdny: 7. 11. a 21. 11. 

STŘEDA 
  } 8:00–9:00 } Přístup na internet
  } 8:30–9:50 } AJ – pro pokročilé 

(vede Mgr. E. Emmerová)

  } 9:00–9:50 } Školička PC 
a internetu pro mírně pokročilé 

(vede Ing. V. Košťál) – 

liché týdny: 8. 11. a 22. 11.

  } 9:00–9:50 } Školička PC internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 

– sudé týdny: 1. 11., 15. 11. a 29. 11.

  } 9:15–10:15 } Tai-chi – I. skupina, 
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)

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

  } 10:00–11:00 } Školička PC 
a internetu pro začátečníky 
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny: 

8. 11. a 22. 11.

  } 10:00–10:50 } FJ – pro mírně 
pokročilé (vede S. Patejdl)

  } 10:30–11:30 } Zdravotní cvičení 
– cvičí se v KD Krakov 

(vede L. Němcová)

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

  } 11:45–12:45 } Jóga (vede J. Borská)

  } 12:00–15:00 } Přístup na internet
  } 13:30–15:00 } Stolní tenis 

(vede V. Soušková)

  } 13:30–15:00 } Bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová 

a L. Němcová) – liché týdny: 

8. 11. a 22. 11.

ČTVRTEK
  } 8:10–9:10 } Čchi-kung 

(vede J. Vilímová)

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

  } 9:30–11:00 } Všestranné zdravotní 

cvičení a terapie tancem 

(vede J. Matějková) 

  } 11:15–12:15 } Jóga 

(vede M. Musilová) 

  } 12:40–13:40 } Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

  } 12:30–13:45 } NJ – pro mírně 
pokročilé (vede L. Ulč)

  } 13:00–14:30 } Konzultace – PC, 
digitální fotografi e a mobilní 
telefony (vede J. Kopecký)

  } 13:45–14:45 } Tai-chi – II. skupina, 
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)

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

PÁTEK 
  } 8:00–9:00, 12:00–14:00 } Přístup 
na internet

  } 8:00–9:15 } Stolní tenis 

(vede T. Pavlovský)

  } 8:30–9:20} Interlingua – mezi-
národní jazyk (vede O. Měchura) 

  } 9:00–9:50 } Školička PC pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 

3. 11. a 24. 11.  

  } 9:30–10:30 } Orientální tance 

(vede M. Sedláčková)

  } 10:00–10:50 } Školička PC pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 

3. 11. a 24. 11.  

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

  } 11:45–12:45 } Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová) 

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

  } Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři CAP Mazurská buď 
osobně, nebo telefonicky na čísle 
283 024 118. 

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

SPECIÁLNÍ: 
  } 1. 11. od 13:30 } Klubové setkání  
(vede O. Soustružníková)

  } 3. 11. od 10:00 } Výtvarná dílnička 
– malování – přijďte vyzkoušet 

různé techniky a potěšit duši 

(vede A. Gaislerová)

  } 6. 11. od 13:30 } Přednáška – 
Cestování Austrálií (přednáší RNDr. 

B. Trnková)

  } 7. 11. od 10:30 } Paličkování – koná 

se opět na Mazurské v CAPU (vede 

Ing. B. Rošická) – paličky, herdule 

a materiál vlastní

  } 9. 11. od 10:00 } Háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)    

  } 10. 11. od 10:00 } Relaxace 
a antistresový program 

(přednáší N. Ivancivová)

  } 13. 11. od 13:30 } Beseda – 
Proutkaření (přednáší J. Mrázek)

  } 15. 11. od 13:30 } Klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

  } 16. 11. od 10:00 } Ochrana zdraví 
a osobnosti – jaká práva má pacient 

při léčbě i hospitalizaci 

(přednáší Mgr. K. Adámková)

  } 20. 11. od 13:30 } Přednáška – Franz 
Ferdinand  (přednáší H. Kohoutová)  

  } 21. 11. od 10:00 } Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov 

(vede Ing. B. Rošická)

  } 23. 11. od 8:00 } Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 

materiál zajištěn

  } 23. 11. od 10:00 } Výtvarná dílnička 
(vede L. Němcová)  

  } 24. 11. od 10:00 } Pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý 

den bude krásný (vede L. Francírková)   

  } 27. 11. od 13:30 } Dlouhověkost 
(přednáší  Ing. Z. Svoboda a Bc. K. 

Mlýnková)    

  } 29. 11. od 13:30 } Klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Mazurská
PONDĚLÍ

PROGRAM

listopad
2017

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
Nutná rezervace účastníků předem na emailu: zdenek.sir@praha8.cz , nebo tel. 222 805 105

Přednášky se konají v rámci projektu Obec přátelská seniorům 2017

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY
PRAHA 
NEZNÁMÁ

KOLEM 
SVĚTA

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

ÚTERÝ 7. 11. OD 15:00
Zakázaná láska na císařském dvoře

- František Ferdinand d´Este a Žofi e Chotková

STŘEDA 8. 11. OD 15:00
USA- Las Vegas 
– město hříchu

ČTVRTEK 9. 11. OD 15:00 

Architektura na pomezí 

Žižkova a Vinohrad

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

KDE: Kulturní dům Ládví (Praha 8,  Burešova 16661/2)Městská část Praha 8 vás zve na
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Pozvánky

PŘÍZEMÍ DPS 
KŘIŽÍKOVA 50, KARLÍN
Provozní doba klubu: 
úterý 15:00–18:00 hod., 
čtvrtek 13:00–16:00 hod.

 } 2. 11. od 13:00 hod. 
} KLUBOVÁ VYCHÁZKA do Gale-
rie Kooperativa na výstavu Zátiší

 } 7. 11. od 15:00 hod.
} Hrajeme BINGO

 } 9. 11. od 14:00hod.
} DO NORSKÝCH HOR 
A FJORDŮ II., přednáška ing. 
Burdycha z cyklu Skandinávie 
slovem i obrazem

 } 14. 11. od 15:00 hod.
} KLADNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU 
– přednáška na aktuální téma 
z nadačního fondu Lepší senior

 } 16. 11. od 15:00 hod.
} TRÉNINK PAMĚTI

 } 21. 11. od 15:00 hod.
} HUDEBNÍ ODPOLEDNE 
S KOTY-BANDEM

 } 23. 11. od 14:00 hod.
} BABINEC – vyprávění u kávy 
a čaje

 } 28.11. od 15:00 hod.
} HUDEBNÍ ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma 
Vzpomínka na Oldřicha Nového

 } 30. 11. od 14:00 hod.
} VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 
Mgr. Neckářové (adventní věnce)

 }PO CELOU PROVOZNÍ DOBU 
JE V KLUBU VOLNÝ PŘÍSTUP 
NA INTERNET a vždy v úterý 
od 17:00 do 18:00 hodin je pro 
vás přítomen lektor pan Adam 
Novák.

DPS BULOVKA 1462/10, 
LIBEŇ
Provozní doba klubu: 
pondělí a čtvrtek 
13:00–16:00 hod.

 } 2. 11. od 14:00 hod.
} HUDEBNÍ ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma 
Vzpomínka na Oldřicha Nového

 } 6. 11. od 14:00 hod.
} DO NORSKÝCH HOR 
A FJORDŮ II. – přednáška ing. 
Burdycha z cyklu Skandinavie 
slovem i obrazem

 } 9. 11. od 13:00 hod.
} CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH 
(Seniorfi tnes, z. s.)

 } 16. 11. od 14:00 hod.
} TRÉNINK PAMĚTI s Šoutovou

 } 20. 11. od 14:00 hod.
} KLADNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU 
– přednáška nadačního fondu 
Lepší senior

 } 23. 11. od 13:00 hod.
} CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH 
(Seniorfi tnes, z. s.)

 } 27. 11. od 14:30 hod.

} SETKÁNÍ MEZI – NÁMI 
s dětmi z MŠ Pobřežní

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

 } 1. 11. pondělí od 13:00 hod.
} HRAJEME BINGO. Přijďte 
se pobavit. Bingo je oblíbená 
společenská hra. Pravidla jsou 
jednoduchá.

 } 6. 11. pondělí od 13:00 hod.
} LÁSKA ZA LÁSKU – JIŘÍ 
ANDERLE. Výběr toho 
nejlepšího z rozhlasového 
pořadu. Vyprávění, které upoutá 
každého posluchače a dává 
možnost oživit i své vlastní 
vzpomínky a příběhy ze života.

 } 8. 11. středa od 13:00 hod.
} TRADIČNÍ OBLÍBENÉ 
HUDEBNÍ ODPOLEDNE 
písní a mluveného slova 
s Mgr. Václavem Vomáčkou. 

 } 13. 11. pondělí od 13:00 hod.
} ABY ZÁDA NEBOLELA – 
CVIČÍME. Přijďte si zacvičit 
s lektorkou Seniorfi tnesu 
ing. I. Jurčovou. 

 } 15. 11. středa od 13:00 hod.
} ZPÍVÁME A HRAJEME NA 
LIDOVOU NOTU. Kdo rádi 
zpíváte nebo hrajete na nějaký 

hudební nástroj, jste srdečně 
zváni, přijďte mezi nás, kde 
si společně v našem souboru 
zazpíváme a zahrajeme.

 } 20. 11. pondělí od 13:00 hod.
} VOLNÁ HERNA. Hrajeme 
společenské hry dle výběru.

 } 22. 11. středa od 13:00 hod.
} KLUB FILMOVÉHO DIVÁKA 
bavíme se u fi lmu (film dle výběru).

 } 27. 11. pondělí od 13:00 hod.
} ABY ZÁDA NEBOLELA – 
CVIČÍME. Přijďte si zacvičit 
s lektorkou Seniorfi tnesu 
ing. I. Jurčovou. 

 } 29. 11. středa od 13:00 hod.
} HRAJEME BINGO. Přijďte 
se pobavit. Bingo je oblíbená 
společenská hra. Pravidla jsou 
jednoduchá.

 }KDO MÁ ZÁJEM SEZNÁMIT 
SE S POČÍTAČEM, NAUČIT 
SE VYHLEDÁVAT POTŘEBNÉ 
NEBO ZAJÍMAVÉ VĚCI NA IN-
TERNETU, ANEBO KOMUNI-
KOVAT I S OSTATNÍMI POMO-
CÍ E-MAILU, přijďte, poradíme 
a pomůžeme vám i při „prvních 
krůčcích“. K počítači, internetu 
a zápůjčce knih z naší knihov-
ny je volný přístup po celou pro-
vozní dobu klubu. 
Informace – vedoucí klubu: 
D. Luczy – mobil tel.: 
732 710 656, e-mail: 
klubtaussigova@seznam.cz

PROGRAMY KLUBŮ SENIORŮ

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 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. prosince 2017
hlasování na internetu: leden 2018
slavnostní vyhlášení ankety: únor 2018

NOMINACE
PRODLOUŽENY
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Do velkoobjemového kontejneru patří: 
} Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do velkoobjemového kontejneru nepatří:
} živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební 
odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC 
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

BIO VOK

Lokalita Území Datum Čas

Nad Popelářkou Troja 3. 11. 13,00–17,00

Na Truhlářce x Valčíkova Libeň 6. 11. 13,00–17,00

Sopotská x Bydhošťská Bohnice 10. 11. 13,00–17,00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 14. 11. 13,00–17,00

Javorová x Březová Kobylisy 17. 11. 13,00–17,00

Havlínova x Klíčanská Kobylisy 21. 11. 13,00–17,00

Kandertova – západní konec Libeň 24. 11. 13,00–17,00

Ke Hřišti x Brandýská Čimice 27. 11. 13,00–17,00

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

Kobylisy 29. 11. 13,00–17,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 30. 11. 13,00–17,00

BIO VOK ZAJIŠŤOVANÉ MHMP

Lokalita Datum Čas

Kubišova x Gabčíkova 4. 11. 9,00–12,00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 4. 11. 9,00–12,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 11. 11. 9,00–12,00

K Mlýnu x Chorušická 11. 11. 9,00–12,00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 12. 11. 13,00–16,00

Střížkovská 733/64 18. 11. 9,00–12,00

Na Pěšinách x Na Stírce 18. 11. 9,00–12,00

Petra Bezruče x U Pískovny 25. 11. 9,00–12,00

Kandertova – západní konec 25. 11. 9,00–12,00

U Pekařky x Pod Bání 26. 11. 9,00–12,00

Turská x K Větrolamu 26. 11. 9,00–12,00

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Lokalita Území Datum Čas

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 1. 11. 13,00–17,00

Libišská Kobylisy 1. 11. 14,00–18,00

Roudnická Střížkov 1. 11. 13,00–17,00

Havlínova x Třeboradická Kobylisy 1. 11. 14,00–18,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 2. 11. 13,00–17,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 2. 11. 14,00–18,00

Pod Labuťkou Libeň 2. 11. 13,00–17,00

Janečkova Kobylisy 2. 11. 14,00–18,00

U Pošty x V Mezihoří Čimice 2. 11. 15,00–19,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 3. 11. 13,00–17,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 3. 11. 14,00–18,00

Kurkova Kobylisy 3. 11. 13,00–17,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 3. 11. 14,00–18,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 6. 11. 13,00–17,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 6. 11. 14,00–18,00

Drahorádova Kobylisy 6. 11. 13,00–17,00

Frýdlanstská (u garáží) Kobylisy 6. 11. 14,00–18,00

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) Karlín 7. 11. 13,00–17,00

Na Vartě Libeň 7. 11. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 7. 11. 13,00–17,00

Křivenická x Čimická Čimice 7. 11. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 8. 11. 13,00–17,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 8. 11. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 8. 11. 13,00–17,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 8. 11. 14,00–18,00

Jirsíkova x Malého Karlín 9. 11. 13,00–17,00

Nekvasilova X K Olympiku Karlín 9. 11. 14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 9. 11. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Čimice 9. 11. 14,00–18,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 9. 11. 15,00–19,00

Mlazická Čimice 10. 11. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 10. 11. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 10. 11. 13,00–17,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 10. 11. 14,00–18,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 13. 11. 13,00–17,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 13. 11. 14,00–18,00

U Pekařky Bohnice 13. 11. 13,00–17,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 13. 11. 14,00–18,00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 14. 11. 13,00–17,00

Pobřežní x Thámova Karlín 14. 11. 14,00–18,00

V Zámcích (51/64) Bohnice 14. 11. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 14. 11. 14,00–18,00

Uzavřená Kobylisy 15. 11. 13,00–17,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 15. 11. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 15. 11. 13,00–17,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 15. 11. 14,00–18,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 16. 11. 13,00–17,00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 16. 11. 14,00–18,00

Hlivická Bohnice 16. 11. 13,00–17,00

Bukolská x Lindavská Bohnice 16. 11. 14,00–18,00

Drahorádova Kobylisy 16. 11. 15,00–19,00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou 
a S. K. Neumanna) Libeň 20. 11. 13,00–17,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 20. 11. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 20. 11. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 20. 11. 14,00–18,00

Burešova Kobylisy 21. 11. 13,00–17,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 21. 11. 14,00–18,00

Lokalita Území Datum Čas

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 21. 11. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Čimice 21. 11. 14,00–18,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 22. 11. 13,00–17,00

Štěpničná x Bedřichovská Libeň 22. 11. 14,00–18,00

Braunerova x Konšelská Libeň 22. 11. 14,00–18,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 23. 11. 13,00–17,00

Písečná x Na Šutce Troja 23. 11. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 23. 11. 14,00–18,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 24. 11. 13,00–17,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 24. 11. 14,00–18,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 27. 11. 13,00–17,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 27. 11. 14,00–18,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 27. 11. 14,00–18,00

Kašparovo náměstí Libeň 28. 11. 13,00–17,00

Pernerova x Šaldova Karlín 28. 11. 14,00–18,00

U Pošty x V Mezihoří Libeň 28. 11. 14,00–18,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 29. 11. 13,00–17,00

Pernerova x Sovova Karlín 29. 11. 14,00–18,00

Mazurská (u trafostanice) Troja 30. 11. 13,00–17,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 30. 11. 14,00–18,00

Servis
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Pozvánky

POZVÁNKA
Mezinárodní fi lmový festival 3Kino

Kde?   V kinech Atlas a Evald
Kdy?   1.–5. listopadu 2017

Již 4. ročník festivalu 3Kino, který oživuje spolupráci 
zemí Visegrádské skupiny v oblasti kinematografi e, uve-
de během pěti dní více než 40 fi lmů ze 4 zemí, představí 
20 hostů, uskuteční 3 odborné workshopy. Pozvání 
přijalo mnoho vzácných hostů ze zahraničí (například 
režisér hraných a dokumentárních fi lmů, scénárista 
a kameraman Adam Sikora z Polska, scénárista a režisér 
Michal Rosa, fi lmový kritik  Artur Zaborski, ale i mnoho 
zajímavých hostů z Čech).

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

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.

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v roce 2017 na

Vítání
občánků
Prahy 8
19. a 20. března 2018

Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání 
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná 
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce 
Akce městské části) nejpozději do 18. února 2018 
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.
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Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 
a TJ Sokol Čimice  vás zvou na

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 
V NOHEJBALU

KDY: sobota 
9. prosince 2017

od 10:00 /prezence od 9:30

KDE: TJ Sokol Čimice
Čimice – Na průhonu 229/20 

(nafukovací hala)

akce se koná 
pod záštitou radní 
MČ Praha 8 Jany 
Solomonové

Vaši účast si rezervujte do 6.12. 

u pana Tischera na tel.: 222 805 104, 

nebo na: jaromir.tischer@praha8.cz 

www.praha8.cz

Účast 

zdarma

Počet účastníků je omezen!

Turnaj je určen pro trojice

(mohou být i smíšené)

Hrát se bude na antuce v nafukovací hale.

Občerstvení zajištěno.

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 

a TC ESO vás zvou na

VÁNOČNÍ TURNAJ SENIORŮ 

V TENISOVÉ ČTYŘHŘE

Vaši účast si rezervujte 

do 13.12. u pana Tischera 

na tel.: 222 805 104, nebo na: 

jaromir.tischer@praha8.cz

Počet účastníků je omezen!

www.praha8.cz

KDY: sobota 
16. prosince 2017
od 10:00 /prezence od 9:30

KDE: Tenisový klub ESO
Ládví - Chabařovická 4

(nafukovací hala)

akce se koná 
pod záštitou radní 
MČ Praha 8 Jany 
Solomonové

Turnaj je určen pro věkovou kategorii 

ženy 50+, muži 55+
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Inzerce 

ŘEMESLNÍCI

 }MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKO-
VÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. 
Tel.: 725 173 593. 
www.malir-zenisek.cz

 }REKONSTRUKCE BYTŮ A KOU-
PELEN NA KLÍČ vč. dodání ku-
chyně. Spolehlivá fi rma 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 LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, čištění koberců a čaloun. 
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

 }PROVÁDÍM VEŠKERÉ 
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, 
čištění kanalizace. Michal Hrášek,
tel.: 603 714 638

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

 }HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘ-
STVÍ. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých prostorů. Mobil 777 670 326 

 }ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, KOŽENKY, potahové látky, 
molitany a ostatní 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

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

 }MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A ZED-
NICKÉ PRÁCE, štukování, stěr-
ky a sádrokarton. Sezonní sleva 
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476.

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

 }KOMPLETNÍ REKONTRUKCE 
KOUPELEN, ZATEPLENÍ domů 
aj. řemeslné práce. Tel.: 604 512 297

 }RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
ŘEZ STROMŮ. Kontakt: 
Nestarec, tel.: 604 810 663, 
www.nazahradu.com. 

 }ZEDNÍK, MALÍŘ, REKON-
STRUKCE I DROBNÉ OPRAVY. 
Tel.: 604 676 694, e-mail:
josef.bazant72@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.

SLUŽBY

 } SERVIS PC PRO PRAHU 8. 
Tel.: 604 552 758

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

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

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

 }MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ 
a žaluzií od úklidové fi rmy. 
Nechte tuto práci nám, už nelezte 
po štafl ích a odpočívejte. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

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

 }ODKLÍZENÍ SNĚHU naší sně-
hovou frézou pro fi remní i sou-
kromé areály a parkoviště. 
Tel.: 724 006 275

 } STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY 
A KEŘE našimi motorovými nůž-
kami, včetně odvozu odpadu. 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

 }PROVÁDÍME PODZIMNÍ VER-
TIKUTACI TRÁVNÍKU naším mo-
torovým vertikutátorem, včetně 
aplikace hnojiva. 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

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

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

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

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

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

 }ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
ADU – styl. Poznaňská 449, Pra-
ha 8 – opravy, úpravy, návrhy odě-
vů, šití na míru. Tel.: 602 218 041, 
e-mail: adustyl@gmail.com, 
www.adu-styl.cz 

 }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 

 }OPRAVA PRAČEK 
TÉMĚŘ VŠECH ZNAČEK. 
Dolák. Tel.: 775 197 309

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

 }LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – 
VYKLIDÍME VÁŠ DŮM, BYT 
a jiné. Pracujeme levně, 
rychle, kvalitně i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 }VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou. 

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

 }PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCE-
NÍ STROMŮ A ZAHRADNICKÉ, 
venkovní a výškové práce. Více na 
info@zarist.cz či tel.: 604 954 275

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

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

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

 }ZAHRADNICKÉ PRÁCE – 
LEVNĚ: kácení a odborný prořez 
a postřik stromů, stříhání keřů, 
sekání a údržba trávníků atd. 
Tel.: 604 512 297

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

 }POTŘEBUDEJTE POMOCI 
S ÚKLIDEM, DOPROVODIT 
K LÉKAŘI NEBO NĚCO JINÉHO? 
Od toho je tu pro vás nová služ-
ba HODINOVÉ VNUČKY. Pro více 
informací volejte vnučku Sabinu. 
Tel.: 777 987 077. 

NÁKUP – PRODEJ

 }KNIHY A KNIŽNÍ POZŮS-
TALOST KOUPÍM, ODVEZU. 
Tel.: 286 891 400

 }NEJLEPŠÍ CENY ZAPLATÍME 
ZA ST. MINCE, ST. ŠPERKY, 
i poškozené a pánské zl. hodinky, 
STAROŽITNOSTI + ZLATNICTVÍ, 
Vysočany, Pod Pekárnami 157/3, 
tel.: 605 829 440

 }NÁBYTKOVÝ OUTLET – 
DESIGNOVÉ SEDAČKY, křesla, 
židle, stolky, komody, v moderním 
i provence stylu atd. Nově 
otevřeno v Holešovické tržnici, 
hala č. 12. Tel.: 777 250 255, 
www.nabytkovyoutlet.cz 

 }ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY, 
obrazy, grafi ku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.:  773 542 797
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 } JSEM SBĚRATEL A RÁD 
VYKOUPÍM: staré hračky, 
designové sklo, obrazy, stříbro, 
socialistické bytové doplňky. 
Tel.: 702 555 893, 
pokladyzpudy@centrum.cz

 }PRODÁM KRÁLÍKY, VAJÍČKA, 
OŘECHY, MÁK A BRAMBORY. 
Tel.: 776 172 530. Po 15. hodině.

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

VÝUKA – KURZY

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

 }TRÉNINKY PLAVÁNÍ – 
www.plavco.cz

 }ZKUS SI TO S ÚSMĚVEM 
pro žáky 5. roč., příprava na 
přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia s dlouholetou tradicí, 
každý pátek od 20. 10. 2017 do 
20. 4. 2018 od 15:00 do 18:00 hod. 
v ZŠ Špitálská, Praha 9, metro 
Vysočanská (ČJ, M, Obecné 
studijní předpoklady). Možnost 
zvýhodněného předplatného. 
Nově možnost individuální 
přípravy žáků 9. ročníků. 
Tel.: 724 512 382, 
www.zkus.sito.sweb.cz

REALITY – SLUŽBY

 }MARTIN KRATOCHVÍL 
– REALITNÍ MAKLÉŘ – 
SPECIALISTA PRO PRAHU 8, 
15 let zkušeností na trhu. Prodej 
a pronájem nemovitostí. Zdarma 
tržní odhad a poradenství. 
Spolehlivost. Ulice Pobřežní, P–8. 
www.martinkratochvil.cz, 
tel.: 777 150 350 

 }PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! 
PRO MANAŽERY FIREM 
S RODINAMI hledáme pěkné 
byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. 
Bez provize! Tel.: 734 319 304

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

 }VÝKUP BYTŮ PRAHA. 
MOŽNOST BYT NADÁLE 
UŽÍVAT. Platba ihned – 
v hotovosti. Tel.: 739 665 455

REALITY – POPTÁVKA

 }KOUPÍM BYT, RODINNÝ, ČIN-
ŽOVNÍ DŮM, VILKU, POZEMEK,
jakékoli velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, neoprá-
vněně 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

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

 } SOLIDNÍ ZÁJEMCE koupí byt 
do 70 m2 v Praze, případně chatu 
v okrese Praha – východ/západ. 
Nezávazně nabídněte. Případné 
dluhy vyplatím. Tel.: 605 264 958

 }PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ PRO 
SVÉ DĚTI MENŠÍ A VĚTŠÍ BYT. 
Lze i zvlášť. Na vystěhování 
nespěchám. Platba hotově, 
pomůžu vyplatit dluhy, exekuce 
nebo uhradím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664

 }ZPRIVATIZOVALI JSTE BYT 
A MÁTE VYSOKÉ SPLÁTKY? 
Přímý zájemce od Vás koupí byt 
v Praze na investici pro své děti 
a seniorům nabízí, že nechá v bytě 
dožít. Tel.: 608 661 665

REALITY – PRONÁJEM

 }PRACUJÍCÍ PÁR HLEDÁ 
PRONÁJEM na Praze 8, 9. 
Nekuřáci, bez zvířat. Ideálně 
od 1. 11., vel. 1+kk – 2+1 zař. 
nebo část. Tel.: 605 845 088

 }PRONAJMU SAM. ŘAD. 
GARÁŽ – Pod Písečnou, Praha 8, 
tel.: 284 680 666

 }HLEDÁM MENŠÍ BYT V PRAZE 
A OKOLÍ do 11 tis. Nebo větší do 
15 tis. vč. popl., tel.: 603 257 202 

 }HLEDÁM MENŠÍ BYT 
K PRONÁJMU do 12 tisíc. 
Tel.: 777 640 390

 }MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT 
K PRONÁJMU v Praze 8. 
Volejte 778 085 860.

 }NABÍZÍM K PRONÁJMU 
GARÁŽ V ULICI ČUMPELÍKOVA. 
Tel.: 607 187 617

 }PRONAJMU GARÁŽ V ULICI 
ČUMPELÍKOVA, 1200,- Kč/měs. 
Tel.: 604 722 183

 }NABÍZÍM K PRONÁJMU GA-
RÁŽ v ulici Famfulíkova, i dlouho-
době. Tel.: 702 291 909

REALITY – PRODEJ

 }PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
22 m2 – LZE NA 2 AUTA. 
Hnězdenská 735/6. 
Tel.: 602 481 472.

 AUTO – MOTO

 }VÝKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných, tel.: 739 665 445

 }KOUPÍM AUTO DO 20 TISÍC. 
Tel.: 602 889 740

KRÁSA

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

 }CHCETE ZMĚNU? ZAČNĚTE 
U SVÝCH VLASŮ! Rád bych Vás 
přivítal ve svém kadeřnictví, 
Zenklova 78. Tel.: 778 736 110. 
Kadeřník Akademie Dessange FR

ZDRAVÍ

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

 } 30 MINUT INDIV. CVIČENÍ 
a následnou klasickou masáž 
nabízí senior, absolvent FTVS. 
Více na tel.: 602 876 864 nebo 
e-mailu: pospm@seznam.cz.

OSTATNÍ

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

 }AKTIVNÍ SENIORKA 
Z PRAHY 8 pohlídá od po. do čt. 
Vaše dítě. Budu náhradní babička 
nebo teta. Tel.: 723 301 651. 
Zn. Cena dohodou.

NABÍDKA PRÁCE

 }ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA – 
DOLNÍ CHABRY přijme od 1. 12. 
samostatnou kuchařku s praxí. 
Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí a zaměstnanecké 
benefi ty FKSP. Pracovní doba 
6:30–15:00. Nabídky zasílejte 
na e-mail: jidelna@zschabry.cz 
nebo volejte na tel.: 604 748 525

 }HLEDÁM 2 SPOLUPRACOVNICE 
PRO SPOLEČNÉ PODNIKÁNÍ 
V BIOSTRAVOVÁNÍ. Investice 
a zápal pro věc podmínkou. 
Tel.: 722 496 611

 }ÚKLID A POMOCNÉ 
PRÁCE. ACHILLEA – KOŽNÍ 
SANATORIUM hledá spolehlivou 
kolegyni na oddělení žen. 
Předchozí praxe není podmínkou. 
Zkrácený pracovní úvazek. 
Pravidelné střídání dopolední 
a odpolední směny, bez víkendů 
a nočních. Stravenky, odměny, 
příspěvek na důchodové pojištění, 
5 týdnů dovolené. Příjemné 
pracovní prostředí. Nekuřák! 
Pracoviště : Libčická 397/4, 
Čimice. Kontakt: 
dlabola@achillea.cz, 
tel.: 603 222 123

 }ÚKLIDOVÁ FIRMA PŘIJME 
zaměstnance na brigády mytí 
oken. Pište na info@pvj-group.cz.

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

Prodej 
III. etapy 
zahájen

placená inzerce

HLEDÁME

       Více informací na: 

www.jungheinrich.cz.
Kontakt: Hana Stibůrková 
tel.: 313 333 113, nebo 
prace@jungheinrich.cz. 

∞  Prvotřídní zázemí

∞  Týden dovolené navíc (celkem 25 dnů)

∞  Placené přesčasy

∞  Čtvrtletní prémie 

∞  Rodinný firemní víkend

∞  Další firemní benefity

Bavilo by Vás pracovat se špičkovou technikou ve firmě, která obhajuje pošestnácté 

první místo na trhu manipulační techniky v ČR? 

    Očekáváme

∞  Elektrotechnické (mechanik/autotronik)
    nebo strojírenské vzdělání

∞  Absolvování vyhlášky č. 50/78 Sb., 
    paragraf 6 výhodou

∞  Velmi dobré vystupování, flexibilita

∞  Znalost práce na PC

∞  Řidičský průkaz skupiny B

SERVISNÍ 
TECHNIKY

placená inzerceplacená 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

OBVODNÍ ÚSTAV SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

NABÍZÍ VOLNÉ KAPACITY
V DOMĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, 

PRAHA 8, S. K. NEUMANNA 2475

• pobytové odlehčovací služby a úhrady dle zákona o sociálních

 službách a prováděcí vyhlášky 

• pobyt na dobu určitou pro osoby se sníženou soběstačností, které

 jsou schopny chůze a nepotřebují každodenní lékařskou péči. Služba

 je dále určena pro klienty, kteří potřebují určitou míru dohledu a trpí

 lehkým nebo středním stupněm demence

• pomoc rodině, případně pečujícím osobám k nezbytnému odpočinku

 a načerpání nových sil

• jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením

• úhrada za ubytování a celodenní stravu činní cca 360 Kč/den

 + úhrady za poskytnutou péči

• přednostně služby poskytujeme obyvatelům Prahy 8 (v případě volné

 kapacity i ostatním)

BLIŽŠÍ INFORMACE U VEDOUCÍ DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, 

JANA KLÍMOVÁ, tel. 226 291 587, 
e-mail: jana.klimova@ouss8.cz 
NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

WWW.OUSS8.CZ 

OBVODNÍ ÚSTAV SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

NABÍZÍ VOLNÉ KAPACITY
V DENNÍM STACIONÁŘI

• denní stacionář na adrese Praha 8, Křižíkova 167/50

• ambulantní služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

 službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění

• pomoc a péče osobám se sníženou soběstačností, zajištění

 celodenního stravování a pitného režimu pondělí až pátek

 v době 7:00–18:00 hod. 

• doprava osamělých a špatně se pohybujících klientů

 bydlících v Praze 8

• široká nabídka aktivizačních činností, které podporují

 fyzickou a psychickou kondici

• umožnění nezbytného odpočinku pečujícím osobám

• kvalifi kovaný personál včetně sociální pracovnice

BLIŽŠÍ INFORMACE U VEDOUCÍ DENNÍHO STACIONÁŘE, 

ELIŠKA FANTOVÁ, tel. 224 815 878, 
e-mail: eliska.fantova@ouss8.cz 
NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

WWW.OUSS8.CZ 

Máte zájem 
inzerovat v našem 

měsíčníku? 
Chcete oslovit 

64 200 domácností?

Kontaktujte nás: 
Hana Wichová

hana.wichova@praha8.cz
tel.: 222 805 162
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Pozvánky




