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Lávka Karlín – Holešovice  
konečně na obzoru

Praha 8 rozsvítila  
poprvé čtyři stromy

Úspěch karatistů Prahy 8 
na mistrovství světa
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Bruslit v Praze 8  
můžete hned na třech kluzištích

více na str. 5
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Pozvánka

DDM hl. m. Prahy

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu MČ Praha 8 Jany Solomonové

w w w . k a r l i n s k e s p e k t r u m . c z

Vypsaná fixa   Laura a její tygři
Mixle v Piksle  Long Vehicle Circus
Amanitas Fire Theatre   Bratři v tricku
Divadelní pohádky, řemesla, jarmark, dílny a soutěže pro děti

M stská st
Praha 8 OSMIČKA

pro rodinu
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Slovo starosty Co najdete v čísle

6 zPravOdajství
Rekonstrukce Zenklovy ulice: Pozor 
na dopravní omezení

7 Čtenáři náM Píší…
…a my odpovídáme

8 FóruM zastuPitelů
Jak může radnice Prahy 8 zabránit 
zahušťování sídlišť?

10 radnice inFOrMuje
Lávka Karlín – Štvanice – Holešovice 
konečně na obzoru

11 PrezidentsKé vOlBy
Seznam volebních míst pro občany Prahy 8

20 PrůzKuM
Sonda do veřejného mínění – tentokrát 
o životním prostředí a pořádku

23 ÚzeMní rOzvOj
Praha 8 nadále bojuje proti výstavbě 
mrakodrapů na sídlišti Ďáblice

28 šKOlství a Mládež
Dvě stovky žáků Prahy 8 pojedou opět 
do Anglie

37 záBava
Křížovka o ceny  

vážení a milí spoluobčané, 
blíží se nám opět sváteční čas Vánoc, který je pro mnohé z nás nejkrásnějším 
obdobím v roce. Období dárků, ozdob, dětských rozzářených očí a našich tradic. 
O letošních svátcích vám všem přeji příjemné chvíle klidu a radosti strávené pokud 
možno s vašimi nejbližšími. Měla by to být hezká odměna za všeobecný shon a někdy 
i stres, které přípravy vánočních svátků přinášejí. Takže si zkusme užít klidu a nabrat 
nové síly do nového roku.

Zapomeňme v těchto svátečních chvílích na pracovní zálěžitosti a pojďme se 
věnovat tomu nejdůležitějšímu, co máme, tedy rodinám, jimž bychom právě teď měli 
věnovat čas, kterého se jindy příliš nedostává. Pokud máme to štěstí, že můžeme 
svátky prožívat v rodinném kruhu, vzpomeňme na to, že jsou mezi námi také lidé, 
kteří tolik štěstí nemají. Mnoho seniorů bohužel bude trávit svátky osamoceno, třeba 
z důvodu nemoci nebo zkrátka proto, že zůstali ve vysokém věku sami. Každý jistě 
někoho takového ve svém okolí známe. Mysleme i na ně a třeba dokážeme sváteční 
čas zpříjemnit i jim, ať už drobným darem, nebo návštěvou.

Chtěl bych využít této příležitosti také k poděkování zaměstnancům radnice 
a podřízených organizací za jejich týmovou práci ve prospěch naší krásné 
městské části. Je mi ctí s vámi spolupracovat. Budeme se snažit příští rok 
zlepšovat, co bude v našich možnostech, a dotáhnout, co nám zbývá 
z plánovaných úkolů, tak aby se vám občanům u nás na osmičce dobře 
žilo, pracovalo i odpočívalo. 

Na nový rok všem přeji hlavně zdraví, co nejvíce radosti a splněná 
životní přání. Doufám, že pro vás bude rok 2018 rokem úspěšným. 
Hodně štěstí!

 
Roman PetRus

starosta mČ Praha 8

Android Apple

29 šKOlství a Mládež
Talent Prahy 8: Josef Lada by měl  
(a má) radost
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Hodně zdraví,  
štěstí a spokojenosti 

do nového roku  
2018  

přeje  
mČ Praha 8
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Senioři si mohli ve středu 6. prosince zasportovat v Beach klubu 
Ládví. Na Olympiádě třetího věku si mohli vyzkoušet hned 
několik sportovních disciplín, jako například lukostřelbu, 
pétanque, kroket či hod na cíl. Za městskou část se programu 
zúčastnil zastupitel a předseda komise pro životní prostředí 
Vít Céza, který předal ceny jednotlivcům i nejúspěšnějšímu 
soutěžnímu družstvu, a taktéž s přítomnými diskutoval 
o aktuálních tématech, které hýbou nejen Prahou 8.  (red) 

OLyMPIáDA TřETíHO VěKu

Pastva Pro oČi

Osmička má   
čtyři vánoční 
stromy 
Naše městská část v roce 2017 
nazdobila hned čtyři vánoční 
stromy – tradičně na Karlínském 
náměstí, stejně jako loni na 
Ládví, nově pak v areálu 
ZŠ Glowackého v Bohnicích a na 
Elsnicově náměstí. 

Velké poděkování patří těm, 
kteří nádherné dřeviny Praze 8 
věnovali – Miroslav Dvořák 
daroval strom pro Karlín, 

Jaroslav a Hana Procházkovi 
pro Ládví a strom ing. Tomáše 
Krejbicha zdobil Elsnicovo 
náměstí nedaleko Libeňského 
zámku. Na Glowackého byl 
rozsvícen 10 metrů vysoký 
rostlý smrk. Slavnostnímu 
rozsvícení přihlížely pokaždé 
stovky návštěvníků, které 
přivítal místostarosta Radomír 
Nepil. (vrs) 

100 let 
rePubliky
V roce 2018 si připomeneme 
100. výročí vzniku Českoslo-
venska, samostatného státu 
Čechů a Slováků. Vyhlášení 
Československa spadá na 
konkrétní datum 28. října, 
nicméně městská část 
Praha 8 se rozhodla připome-
nout si toto významné výročí 
v průběhu celého roku 2018 
několika zajímavými akcemi, 
výstavami, koncerty, venkov-
ními akcemi apod. Všechny 
akce, které bude radnice 
Prahy 8 pořádat k tomuto 
výročí, budou označeny 
logem100letá republika.

Jana solomonová, 
radní pro kulturu

Pozvánka
Čtvrtek 
s pohádkou
Městská knihovna v Ládví, 
Burešova 1661/2, má na každý 
první čtvrtek v měsíci 
připraven program pro děti: 
Vždy od 17:00 hodin čeká 
na předškoláky i ostatní děti 
krátká čtená pohádka 
a výtvarná  
dílnička. 
Začínáme  
už 4. ledna.  
Těšíme se  
na vás!  
Vstup  
volný.

Ať už se vánoční strom rozzářil v Karlíně, v Libni, Ládví nebo v Bohnicích, vždy ihned upoutal pozornost stejně jako postavy z betlému, které 
vyvolávaly především dětský zájem. Foto: Vladimír Slabý
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Příležitost k Pohybu

Bruslit v Praze 8 můžete 
na třech kluzištích

 nhned tři nová veřejná kluziště – v areálu zŠ Glowackého, 
na koupališti ládví a v kasárnách karlín – jsou až do konce 
února k dispozici všem milovníkům bruslení nejen v Praze 8. 

Patrony veřejného bruslení 
nejen na osmičce jsou hráči 
hvězdného týmu HC Olymp, 
kteří při otevření každého 
kluziště sehráli exhibiční zápas. 
Ledovou plochu v Bohnicích 
pokřtil herec Martin Dejdar, 
v Kobylisích legendární 
hokejový brankář Dominik 
Hašek společně s radní pro sport 
Janou Solomonovou a místosta-
rostou Prahy 8 Radomírem 
Nepilem. Ten také otevřel 
i karlínské kluziště za přítom-
nosti ministra spravedlnosti 
Roberta Pelikána (do jeho 
resortu areál kasáren patří), 
primátorky Adriany Krnáčové 
(finance na realizaci projektu šly 
z rozpočtu hl. m. Prahy) a herců 

Davida Suchařípy a Pavla 
Nového (foto 2). „Stálo mě to 
téměř rok a půl práce, aby 
Praha 8 měla svá mobilní 
kluziště. Chci poděkovat všem, 
kteří se na tom se mnou podíleli, 
bez vás bych to nedokázal,“ řekl 
Radomír Nepil (foto 1), který 
veřejné bruslení na Osmičce 
inicioval. „Kluzišti chceme 
zpříjemnit obyvatelům naší 
městské části letošní zimu. Ledu 
si bruslaři užijí do konce února, 
kdy se o prodloužení rozhodne 
dle aktuálního počasí – chladicí 
zařízení zvládne vyrobit led až 
do plus patnácti. Je to možnost 
vysportovat alespoň trochu 
vánočního cukroví,“ dodal 
s úsměvem místostarosta Nepil.

Člen hokejové síně slávy 
Dominik Hašek (na foto 3 vlevo 
ve světlém útočí spolu s hercem 
Martinem dejdarem) nápad 
s umělými přenosnými kluzišti 
vysoce ocenil: „Je to skvělá věc, 
přitáhne to určitě spoustu dětí, 
které jinak tráví svůj čas 
u obrazovek všeho druhu. 
A třeba se pak přihlásí na hokej 
a najdeme tak nového Jágra 
nebo Haška.“

Právě pro děti radnice 
připravila speciální víkendové 
programy. „Každý víkend 
odpoledne uspořádáme 
diskotéku nebo diskohrátky 
(foto 4). Děti se mohou těšit 
na písničky a soutěže přímo 
na ledové ploše i mimo ni,“ uvedl 
Radomír Nepil. 

Podrobný program najdete na 
straně 7 a na www.praha8.cz. (vrs)

1.

3.

2.

4.

inFO
Otvírací doba kluzišť:
Pondělí: dopoledne zavřeno,  
13–19 bruslení pro veřejnost,  
19–21 komerční pronájem  
(Karlín do 20:30).
Úterý: 10–12 školy,  
13–19 bruslení pro veřejnost,  
19–21 komerční pronájem  
(Karlín 13–21 pro veřejnost).
Středa: 10–12 školy,  
13–19 bruslení pro veřejnost,  
19–21 komerční pronájem  
(Karlín do 20:30).
čtvrtek: 10–12 školy,  
13–19 bruslení pro veřejnost, 
19–21 komerční pronájem  
(Karlín 13–20:30 pro veřejnost).
Pátek: 10–12 školy,  
13–21 bruslení pro veřejnost  
(Karlín 19–20:30 komerční pronájem).
Sobota: 9–21 bruslení pro veřejnost 
Neděle, Glowackého:  
 9–12 bruslení pro veřejnost,  
12–13 veřejný hokej pro děti,  
13–19 bruslení pro veřejnost,  
19–21 komerční pronájem.
Neděle, Ládví a Karlín:  
 9–12 bruslení pro veřejnost,  
13–19 bruslení pro veřejnost,  
19–21 komerční pronájem  
(Karlín do 21:30)
Ceny vstupného: děti do 150 cm 
zdarma, nad 150 cm 30 Kč / 
150 min., dospělí 40 Kč / 150 min. 
Půjčovné: brusle 40 Kč (pánské,  
dámské, dětské, vel. 25–47), helma 
30 Kč, půjčení opory zdarma
Broušení: 60 Kč
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Zpravodajství

co Čeká libeňskou tePnu?

zenklovka se zazelená
Zenklova ulice se kromě kompletní 
rekonstrukce dočká v roce 2018 revitaliza-
ce zeleně, úpravy čekají i její nejbližší okolí.

Konkrétně se bude jednat o čtyři zelené 
ostrůvky na nároží ulic Primátorská 
a Konšelská, Zenklova, Podlipného 
a Braunerova a Zenklova a Prosecká a dále 
o revitalizaci zastávky Vosmíkových 
a přilehlého ostrůvku. „Zenklova ulice je 
jedna z nejdůležitějších dopravních tras 
v Libni. Chceme proto, aby byla našim 
občanům co nejpříjemnější nejen po 
dopravní stránce, ale také estetické. Zeleň 

do veřejného prostoru neodmyslitelně 
patří, proto jsem rád, že revitalizace učiní 
Zenklovku zelenější,“ vysvětluje záměry 
místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner. 
V rámci revitalizace půjde zejména 
o zpevnění povrchu ostrůvků a výškové 
úpravě obrubníků, dále vysazení nových 
trávníků a stromů. „Na jednotlivých 
místech počítáme s nových mobiliářem 
a na nároží ulic Primátorská a Konšelská 
nahradíme dosavadní kontejnery podzem-
ním stáním,“ popisuje plány Fichtner 
a dodává: „Revitalizace by měla započít 

v květnu 2018. Příchod roku 2019 by měli 
Libeňáci oslavit již v novém.“

Kromě revitalizace zeleně dojde k rozsáh-
lým úpravám i nejbližšího okolí. Nároží ulic 
Zenklova, Podlipného a Braunerova se 
dočká nového parkoviště, podobně jako 
u zastávky Vosmíkových, kde bude 
vytvořena dvojice podélných parkovacích 
stání s asfaltovým povrchem. Vyměněny 
zde budou rovněž chodníky za nové 
s povrchem z kamenné dlažby – pražské 
mozaiky, ukončené kamennými obrubníky. 
Pomník s křížem na nároží ulic Zenklova 
a Prosecká se dočká informačního panelu. 
Celkové náklady na rekonstrukci činí 
přibližně 4,6 milionu korun. (mav)

rekonstrukce zenklovy ulice

Pozor na dopravní omezení
 nrekonstrukce zenklovy 

ulice, o které jsme informova-
li v minulém čísle osmičky, 
začne naplno 3. ledna. První 
etapa potrvá 12 týdnů 
a práce budou probíhat při 
vyloučení tramvajového 
provozu.
V la. etapě budou práce probíhat 
ve třech úsecích zároveň. 
V prvním úseku Stejskalova – 
Horovo náměstí dojde nejprve 
k rekonstrukci vodovodů 
a kanalizace. Posléze budou 
rekonstruovány tramvajové 
koleje a v poslední řadě dojde 
k obnově povrchů vozovky 
i chodníků. Ve druhém úseku 
Prosecká–Vosmíkových bude 
probíhat rekonstrukce vodovodů 
a kanalizace. Ostatní práce zde 
budou následovat až v dalších 
etapách. Ve třetím úseku 
Primátorská – Na Korábě dojde 

k rekonstrukci kanalizace. Navíc 
bude pokračovat rekonstrukce 
mostu na Elsnicově náměstí. 

Individuální automobilová 
doprava (IAD) bude pomocí 
informačních tabulí odkláněna 
na vyznačené objízdné trasy. 
Objízdná trasa je ve směru 
z centra vedena ulicemi Sokolov-
ská, Vysočanská, resp. ulicemi 
K Žižkovu, Freyova, Vysočanská 
směrem k dálnici D8 nebo dále 
Střelničnou ulicí do Kobylis. 
Některá vozidla mohou využívat 
i Proseckou ulici. Objízdná trasa 
ve směru od dálnice D8 do 
Vysočan je vedena Vysočanskou 
ulicí a vozidla jedoucí do Libně 
pak ulicemi V Holešovičkách 
a Povltavská. Vozidla, která 
přijedou ve směru od Kobylis 
a nepoužijí objízdnou trasu, 
budou vedena ulicí Františka 
Kadlece na Proseckou ulici. Na 
uzavírku Zenklovy ulice bude 

upozorňovat také zařízení pro 
provozní informace (ZPI). 
Přejezdy Zenklovy ulice 
z Čuprovy do Podlipného ulice 
a z Prosecké do Kandertovy ulice 
budou možné po celou dobu 
prací la. etapy. Také bude možný 
přijezd návštěvníků ÚMČ 
Prahy 8 ze směru od Elsnicova 
náměstí. 

Bude zajištěna náhradní 
autobusová doprava pro obsluhu 
uzavřených částí Zenklovy ulice 
a přilehlého okolí. Jedná se 
o následující okružní trasu – au-
tobusový terminál Palmovka – 
Na Žertvách – Čuprova – Prosec-

ká – Františka Kadlece – Na Syp- 
kém – Vosmíkových –  Na Stráži – 
Chlumčanského – Krejčího 
– Primátorská – Kandertova – Pro-
secká – Čuprova – Na Žertvách 
– autobusový terminál Palmovka. 
V ulici Františka Kadlece bude 
zřízena provizorní autobusová 
zastávka u Kříže, v ulici Vosmíko-
vých provizorní autobusová 
zastávka Vosmíkových, v ulici 
Chlumčanského provizorní 
autobusová zastávka Bulovka, 
kde bude možný přestup na 
navazující linky tramvaje  
(provoz tramvají bude umožněn 
umístěním výhybky Californien 
do Zenklovy ulice za křižovatku 
s ulicí Bulovka), v ulici Primátor-
ská bude zřízena provizorní 
autobusová zastávka Vosmíko-
vých a v ulici Kandertova 
provizorní autobusová zastávka 
u Kříže, odkud budou moci 
cestující dojít k ÚMČ Prahy 8. (red)

Fond ohrožených dětí vyhlašuje svou tradiční 
vánoční sbírku na podporu projektu Klokánek.

číslo účtu 3055103/0300           variabilní symbol 580

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Klokánek 
nabízí dětem pomoc na přechodnou dobu, dokud se neupraví podmín-
ky v biologické rodině nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se 
jedná o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.: +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz 
www.fod.cz
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Čtenáři píší

Vážená radnice,
touto cestou jsem vám chtěla moc poděkovat 
za instalaci a osvětlení vánočního stromu 
u dopravního hřiště ZŠ Glowackého. Z našeho 
bytu se nám na něj skýtá nádherný výhled. 
Také děkujeme za uspořádání akce slavnost-
ního rozsvěcení vánočního stromu, kdy jsme 
byli obdarováni cukrovím a brožurkou 
s tradičními vánočními koledami. Přeji všem 
zaměstnancům krásné Vánoce, vše nejlepší 
do nového roku a hodně úspěšných projektů.

Pavla PetRasová

Vážená radnice,
jsem moc rád, že někoho napadlo udělat 
v Praze 8 kluziště. A nejen jedno, ale hned tři. 
A že jste na to dokázali sehnat peníze. 
V danou chvíli mě vůbec nezajímá, kolik to 
stálo – každá sranda něco stojí. Pro mě je totiž 
nejdůležitější, že především děti si letos můžou 
do sytosti zabruslit. Umožnit dětem pohyb 
je totiž k nezaplacení! A zcela souhlasím 
s Dominikem Haškem, který při otevírání 
kluziště na Ládví řekl, že hlavní je dostat 
děcka od obrazovek a monitorů. Takže i když 
nás se synem Matějem nohy přece jen bolí, 
moc a moc děkujeme!

KaRel Jonáš

Dobrý den,
chtěla bych za sebe a svoje kolegyně, 
se kterými jezdíme ráno do práce, a jistě 
i za spoustu ostatních lidí poděkovat za 
překrásnou vánoční výzdobu. Moc se vám 
to povedlo a my se každé ráno těšíme 
pohledem na rozsvícené stromy a osvětlené 
ulice. V předvánočním shonu to hned po 
ránu pohladí po duši a vykouzlí úsměv. 

Děkujeme, přejeme hezké svátky a hodně 
zdraví. 

Hana FRiedmanová

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.

Bruslení přímo mezi pAneláky – to je mimořádnost kluziště na sídlišti v Ládví.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Doprovodný kulturní program 
na kluzištích – leden 2018
HŘIŠTĚ U ZŠ GLOWACKÉHO  
(Praha 8- Bohnice, Glowackého 555/6)

Kontakt: p. Malý, tel.: 607 990 831, 
email: lubbomirmaly@seznam.cz   

sobota 6. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky       
neděle 7. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka             
sobota 13. 1. - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 14. 1. - 14:30 – 16:00 – diskotéka      
                          16:00 – POMÁDA SHOW

• Největší hity české verze nejslavnějšího 
amerického muzikálu všech dob (Pomáda, 
Letní láska, Náš auťák, Šejkuj …, Jsme parta 
správná, Sandy  a další), zpívají hvězdy 
původního pražského nastudování
          
sobota 20. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 21. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka
sobota 27. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 28. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka

 

KOUPALIŠTĚ LÁDVÍ   
(Praha 8- Kobylisy, Štíbrova 1776/17)

Kontakt: p. Segmüller, tel.: 775 291 111, 
email: koupalisteladvi@anelis.cz   

sobota 6. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka       
neděle 7. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky         
sobota 13. 1. - 14:30 – 16:00 – diskotéka 
                          16:00 – POMÁDA SHOW 

• Největší hity české verze nejslavnějšího 
amerického muzikálu všech dob (Pomáda, 
Letní láska, Náš auťák, Šejkuj …, Jsme parta 
správná, Sandy  a další), zpívají hvězdy 
původního pražského nastudování

neděle 14. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky      
sobota 20. 1.  - 14:30 – 16:00 – diskotéka
neděle 21. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
sobota 27. 1.  - 14:30 – 16:00 – diskotéka
neděle 28. 1.  - 14:30 – 16:00 – diskohrátky

KASÁRNA KARLÍN   
(Praha 8- Karlín, Prvního pluku 20/2)

Kontakt: p. Kučera, tel.: 735 260 397, 
email: sport@kasarnakarlin.cz     

sobota 6. 1.    - 14:30 – 16:00 – diskohrátky     
neděle 7. 1.     - 14:30 – 16:00 – diskotéka                
sobota 13. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 14. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka     
sobota 20. 1.  - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 21.  1.  - 14:30 – 16:00 – diskotéka
                            16:00 – POMÁDA SHOW 

• Největší hity české verze nejslavnějšího 
amerického muzikálu všech dob (Pomáda, 
Letní láska, Náš auťák, Šejkuj …, Jsme parta 
správná, Sandy  a další), zpívají hvězdy 
původního pražského nastudování

sobota 27. 1.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 28. 1.  - 14:30 – 16:00 – diskotéka

 

Městská část Praha 8, pod záštitou 
místostarosty Radomíra Nepila, 
si pro vás na letošní zimu připravila
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Fórum

ods Praha 8
Ods vystavovala 
zahušťování 
sídlišť stopku
ODS na Praze 8 dlouhodobě 
nesouhlasí se zahušťováním 
sídlištní zástavby. Nápady, že 
mezi dvěma paneláky je „dost“ 
místa na ten třetí nikdy 
nepodporovala. Proto podnika-
la rozhodné a konkrétní kroky 
proti zahušťování. Byla proti 
převodu pozemků, na kterých 
se dá potenciálně stavět, do 
soukromých rukou, dávala 
nesouhlasná stanoviska 
k žádostem o umístění staveb, 
která by sídliště zahušťovala, 
a tím snižovala kvalitu bydlení 
současných obyvatel.  

toP 09 Praha 8
Praha 8 musí být 
aktivní a důsledná

Jednoznačně aktivním přístu-
pem k celému problému 
zahušťovaní sídlišť, a to ke všem 
zúčastněným stranám – k obča-
nům a zároveň k developerům. 
Radnice musí být aktivním 
účastníkem stavebního řízení, 
mít jasnou a konkrétní vizi toho, 
co chce v oblasti bydlení 
a infrastruktury na svěřeném 
území dělat, a zřetelně tuto vizi 
komunikovat. Postoj radnice 
musí být konzistentní, musí 
vycházet ze široké shody a musí 
být deklarován i Magistrátu. 
Radnice by měla podpořit to, 
co prokazatelně přinese lepší 
podmínky pro obyvatele: nikoli 
megalomanské projekty, ale 
střízlivou architekturu citlivou 
k okolní zástavbě. Měla by 
důsledně trvat na tom, že 
developer má také společenskou 
odpovědnost za rozvoj daného 
území, nikoli jen nárok „něco“ 
postavit. Stejně tak trvat na 
veřejném projednávání projektů 
s občany. Nové chodníky, 
parkoviště navíc nebo parkovací 
dům, rozšíření školek a škol 
úměrně k počtu nových 
obyvatel, respekt ke stávající 
urbanistické koncepci – to vše 
by měl stavitel při plánování 
zvážit a MČ vyžadovat. Další 
zastavování našich sídlišť, kde 
bydlí velká část obyvatel Prahy 
8, nechceme a nebudeme 
podporovat. Nejsme „satelit“ na 
okraji, ale počtem obyvatel jedno 
z největších měst v ČR a vý-
znamná městská část. Pakliže to 
developer nebude respektovat, 
projekty se zbytečně potáhnou 
po dlouhé roky, nebo nebudou 
realizovány vůbec, jako se to 
stalo v případě Troja Horizons.

Také si myslíte, že Praha 8 
si zaslouží víc? Víte, co zlepšit? 
Zavolejte nám na č.: 723 721 082. 
Najdete nás též na internetu na 
www.naseosmicka.cz.

Čssd
vedeme nerovný 
boj s developery 
a jsme úspěšní 
Snažíme se zachránit, co se dá. 
Na mnoha místech našich 
osmičkových sídlišť hrozí, a ještě 
dlouho budou hrozit, některé 
velmi nepříjemné developerské 
aktivity. Některé jsou už 
v přípravě, některé ještě „spí“, 
ale v budoucnu se zcela jistě 
objeví. Bohužel v „divokých“ 
90. letech a letech následujících 
došlo k různých podivným 
převodům řady pozemků, které 
se dostaly do rukou mnoha 
investorů. Zároveň je evidentní, 
že některé minulé radniční 
koalice se nedostatečně 
věnovaly pozemkové politice 
a řada klíčových pozemků se 
vůbec nedostala do správy 
městské části, která by je mohla 
ochránit. Zároveň nebyla 
prosazena žádná závazná 
regulativní opatření, která by 
ochránila sídliště aspoň před tou 
nejdivočejší zástavbou.

To vše vedení radnice teď 
intenzivně napravuje. V posled-
ních dvou letech jsme získali do 
správy městské části řadu 
důležitých pozemků, na kterých 
připravujeme parkové úpravy 
s cílem tyto oblasti dlouhodobě 
ochránit. Zároveň pracujeme na 
konkrétních regulatorních 
opatřeních, která divoké 
zástavbě zabrání. Jasným 
příkladem je územní studie 
s regulačními prvky pro sídliště 
Ďáblice, která by měla po přijetí 
zásadní měrou ochránit to 
nejcennější. Je škoda, že toto 
nebylo řešeno již dříve, ale 
našim spoluobčanům mohu 
slíbit, že v našem úsilí nepoleví-
me. Některých úspěchů jsme již 
v koalici dosáhli (zachránili jsme 
dubový les v Troji před vysokou 
rozhlednou a parkovištěm) 
a podobně intenzivně budeme 
pokračovat i nadále.

TENTO MěSíC SE PTá:  

KDu-ČSL, OSMIČKA SOBě A NEZáVISLí

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

Bohumír Garlík 
zastupitel  
mČ Praha 8  
za ano

Jiří Janků
zastupitel  
mČ Praha 8  
za ods

Jaroslav Antonín
zastupitel  
mČ Praha 8 
za toP 09

Vít Céza 
zastupitel  
mČ Praha 8  
za Čssd

hnutí ano
Oportunismus 
nechceme

Dobrá otázka. Jaký je náš zájem? 
Vždyť to je úplně jasné. Jde nám 
o kvalitu života našich obyvatel. 
Například ÚZIS publikuje, jaký 
vliv má na člověka prostředí, ve 
kterém žijeme. Jsou to především 
psychické a psychiatrické 
diagnózy. Ve Středočeském kraji 
zasahovala záchranná zdravotní 
služba nejvíce u pacientů 
s psychickými a psychiatrickými 
problémy (cca 5000 za rok). 
Teprve na 2. a 3. místě se jednalo 
o akutní infarkt myokardu, cévní 
a mozkové příhody. Další 
zástavba zaplní veškerý volný 
prostor a optický dojem z celého 
prostoru je stísněnější. Dojde 
k zastínění výhledu stávajících 
obyvatel. Množství silně 
karcinogenního a mutagenního 
benzo(a)pyrenu v ovzduší dnes 
přesahuje horní hranici přípust-
nosti a záměr developerů by 
v okolí navrhovaných objektů 
tuto hodnotu dále zvýšil (pohyb 
osobních vozidel atd.). Do ovzdu-
ší se dostávají nežádoucí látky 
i z obytného prostoru (68 %). 
Z obytného prostoru do 
venkovního prostoru jde největší 
množství nečistot, komínovým 
efektem a ovzduším často zpět 
do našeho obydlí. Znečištění 
ovzduší na úrovni dnes v sídlech 
běžně nacházené může mít další 
významné zdravotní dopady, jako 
jsou předčasná úmrtí nebo zhorše- 
ní příznaků různých nemocí 
a zdravotních obtíží, spojených 
zejména s dýchacím systémem.  
A to nemluvím o překročení 
hlukových limitů a negativním 
dopadu z dopravní obslužnosti. 
Autoři posudků se při posuzová-
ní vlivů stavby opírají pouze 
o zákonem stanovené limity. 
Zahušťování sídlištní zástavby je 
nežádoucí, sídliště mají mít svůj 
specifický urbanismus. Spíše je 
potřeba obnova veřejných 
prostranství. Hovoří se o tom 
i v PSP § 20 Obecné požadavky 
na umisťování staveb. Zahušťo-
vání staveb je pro nás tabu, 
nebudeme jej nikdy podporovat.
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kdu-Čsl, 
osmiČka sobě 
a nezávislí
Být aktivní 
a nenechat se 
zaskočit
řekněme si, co přispívá ke 
kvalitě života na našich 
sídlištích – blízkost parku, 
či dětského hřiště, možnost dojít 
do školy a na nákup pěšky nebo 
dobré spojení do centra města? 
Zřejmě všechno dohromady, ale 
také příležitost k setkávání se 
sousedy ve veřejném prostoru, 
s lidmi, s nimiž máme něco 
společného.

A co nabízí vilová zástavba 
kousek za Prahou? Jistě 
mnohem více soukromí a čistší 
vzduch, to ano, ale kolik lidí by 
asi uživilo vlastní lékařskou 
ordinaci, veřejnou knihovnu 
nebo plaveckou halu? Důvod je 
nasnadě – příliš malý počet 
obyvatel.

Avšak ani zahušťování nemusí 
vždy zlepšit dostupnost služeb. 
Měli bychom rozumně vážit 
mezi výdaji, jež město vynakládá 
na své obyvatele, a očekávanou 
kvalitou prostředí. Zhodnotit, 
jak sídliště funguje dnes a jaké 
byly plány v době jeho založení. 
Analyzovat kapacitu občanské-
ho vybavení a zjistit, jak se na 
případnou dostavbu dívají 
místní obyvatelé.

Toto vše by měly městské 
části sledovat, být aktivní 
a nenechat se zaskočit. Investo-
rům je třeba vymezit jasné 
hranice a přetavit tak soukromé 
zájmy v obecnější prospěch. 
Každý významnější záměr by 
měl být nějak prospěšný svému 
okolí. Doplňovat, co v místě 
chybí – ať jsou to pracovní 
příležitosti, nové formy bydlení 
nebo pestřejší věková a sociální 
skladba obyvatel.

A jaká by tedy mohla být role 
městských částí? – Mohly by se 
stát moderátory dialogu mezi 
obyvateli, urbanisty a investory 
a pomoci nalézt přijatelný 
kompromis pro všechny 
zúčastněné.

ksČm
Odpovědnost 
za chátrající 
centra služeb by 
měla nést pravice!
Prostorové zahuštění sídliště 
Ďáblice je naprosto nepřípustné 
z několika důvodů. V prvé řadě 
by výstavbou věžových domů, 
tak jak požaduje CPI, a. s., byl 
narušen architektonický ráz 
sídliště, proti kterému svědčí 
6500 podpisů dotčených občanů 
pod peticí „Stop výstavbě 
vysoko podlažních domů“. 
Z přibližně 20tisícového počtu 
obyvatel sídliště to není málo.

Sídliště stavěné v 70. letech 
minulého století nemá dnes 
dostatečně kapacitní komunika-
ce a parkoviště. Nárůst obyvatel 
by znamenal další problémy ať 
v automobilové dopravě, tak 
v dopravě městské, a tím 
i zhoršení životního prostředí. 
Nedivím se „ďáblickým“, že 
odmítají projekty CPI, vždyť 
mnohé domy pomáhali dobudo-
vávat svépomocí a nechtějí žít ve 
zhoršených podmínkách, které 
by vznikly z důvodů developer-
ských zájmů.

Nyní je na straně zastupitelů 
a úřadů, aby bezkoncepčnímu 
projektu, jako je výstavba 
nových věžáků, zabránili. Pro 
zlepšení života je nutné provést 
opravu stávajících objektů, ve 
kterých byly a někde i přes jejich 
havarijní stav stále jsou pro 
občany umístěny provozovny 
služeb. Otázkou ovšem je, jak to 
udělat, když v devadesátkách 
pravicoví politici vytvořili 
podmínky k tomu, že se objekty 
občanské vybavenosti dílem 
prodaly, dílem je nastoupivší 
developeři převedli za nových 
tržních podmínek do svých 
vlastnictví. Je tedy v tomto 
případě role pravice reprezento-
vaná ODS a TOP 09 v zastupitel-
stvu Prahy 8 vůči občanům rolí 
skutečně tak čistou?

Klub KSČM je proti záměru 
CPI a podporuje petici občanů.

Jak může radnice Prahy 8 zabránit zahušťování sídlišť?

Ondřej Zemánek
nezávislý

Petr Vilím 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za KsČm

Petr Vilgus
zástupce starosty 
mČ Praha 8 
za stranu zelených

Perla Kuchtová
zastupitelka 
mČ Praha 8 
za osmička sobě 
a nezávislí

strana 
zelených
developeři 
se Musí podřídit 
vůli občanů a obce
Díky realitní krizi na konci minu- 
lého desetiletí se zdálo, že velkým 
developerským projektům 
odzvonilo. Nyní se však probou- 
zejí projekty, které přímo ohrožují 
zájmy obyvatel Prahy 8. Realitní 
štiky – Vítkova CPI (Ďáblice) nebo 
Sehnalova SPG (Troja Horizons) 
– chtějí rozvrátit promyšlenou 
urbanistickou koncepci našich 
sídlišť. Chtějí poškodit to, čeho si 
jejich obyvatelé nejvíc váží 
a proč zde rádi žijí. Chtějí vytěžit 
z každého čtverečného metru 
další a další miliardy. Tato deve- 
loperská zlovůle musí skončit. 

ODS a další milovníci volné 
ruky trhu s oblibou sní své 
vzdušné zámky o volné ruce 
trhu. O tom, že regulace jsou 
přežitek. V územním rozvoji je 
opak pravdou. Prostřednictvím 
regulací jsme my slabší (občané) 
chráněni před zlovůli těch 
silnějších (developeři). Město tu 
je od toho, aby hájilo zájmy 
občanů, aby prostřednictvím 
územního plánu, stavebních 
předpisů a dalších regulací 
určilo, co je ještě přípustné a co 
už ne. Transparentní a jedno-
značný územní plán je smlouvou 
mezi městem, občany a majiteli 
pozemků, jaká je maximální 
míra využití každého metru 
v městě. Jsou místa, kde budovy 
chybí a kam patří nová výstav-
ba. CPI ani Troja Horizons však 
nejsou tento případ.

V Praze je průšvih, že územní 
plán vytváří „velká radnice“ 
= magistrát. I nejmenší obec ve 
Středočeském kraji má v územním 
plánování větší váhu než stotisí- 
cová Praha 8. To se musí změnit.

Zelení budou žádat, aby 
městské části měly zásadnější 
slovo ve svém rozvoji. Aby 
občané měli právo promluvit do 
budoucnosti míst, která mají 
rádi. Osobně podpořím občany, 
kteří se postaví proti nesmysl-
ným projektům. 

osmiČka sobě 
a nezávislí
radnice by měla 
aktivně využívat 
své možnosti
Výstavba nových předimenzova-
ných obytných bloků na 
„volných“ plochách fungujících 
a funkčních sídlišť naráží na 
odpor stávajících obyvatel 
oprávněně. Historicky bylo 
projektování nové zástavby 
dílem kvalifikovaných týmů 
využívajících pro plánování 
závaznou územně plánovací 
dokumentaci, stavělo se ve 
větších celcích, které zahrnovaly 
nejen nové domy, ale i občan-
skou vybavenost. 

Nyní dochází k zahušťování, 
které je do určité míry pochopi-
telné, protože satelitní rozvoj 
kolem Prahy předběhl napojení 
kvalitní hromadnou dopravou 
(především vlakovou) a způsobil 
abnormální zahuštění dopravy 
na páteřních komunikacích. 

Co může činit naše radnice? 
Může vstupovat do územních 
řízení formou námitek – ze 
zákona je účastníkem řízení. 
Vedení naší radnice využívá 
radši než zákonem stanovené 
námitky tzv. „vyjádření“, které 
nemá oporu ve stavebním 
zákoně, ale dle slov pana 
starosty takovému vyjádření 
přihlíží stavební úřad stejně jako 
k námitkám. Zda tomu tak 
skutečně je, nechávám na 
posouzení odborníkům.  

Radnice také může dávat 
podněty k vytvoření územní 
studie či regulačních plánů. 
Samozřejmě pokud jsou 
pozemky ve vlastnictví obce, 
je vše jednodušší – obec by se 
proto neměla zbavovat strategic-
kých pozemků. 

Stavební úřad je pak orgánem 
státní správy a měl by vše 
posuzovat nestranně a nezávis-
le, přímým nadřízeným úřední-
ků MČ je tajemník úřadu. 
Tajemník úřadu se však ze 
zákona přímo zodpovídá 
starostovi a zastupitelstvu obce 
(tedy voleným orgánům).
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Radnice informuje

OSMIČKA radí spoluobčanům „Rekonstrukce Zenklovky”

Koukám, Zenklovka
je celá rozkopaná.

Zav ená bude až do podzimu.
Tramvaje nepojedou,

jen náhradní autobus...

ř

?

A co auta?
Kde teda zjistím
podrobnosti,
jak tudy mám
projet?

Mají p esn ur ené
objízdné trasy.

ř ě č Osmi ka tuto rekonstrukci ned lá,
všechny podrobnosti má na magistrátu

odbor dopravy. Ale i na webovkách
Prahy 8 si k tomu m žete

č ě

ů dohledat
informace.

sPoJení karlín – Štvanice – holeŠovice

lávka konečně na obzoru

Praha 8 se již několik let snaží 
o postavení trvalého pevného 
spojení mezi Karlínem, Štvanicí 
a Holešovicemi. 

V nedávné architektonické 
mezinárodní soutěži, kterou 
vyhlásil Institut plánování 
a rozvoje hl. města Prahy, 
zvítězila mezi 53 návrhy lávka 
architekta Marka Blanka a Petra 

Teje. Se stavbou lávky počítá 
i stávající územní plán. Lávka 
překlene 38 metrů mezi 
Karlínem a Štvanicí a 149 metrů 
mezi Štvanicí a Holešovicemi. 
Nástup na ni bude na holešovic-
kém břehu Vltavy umístěný na 
Bubenském nábřeží před branou 
do Pražské tržnice, v Karlíně na 
Rohanském nábřeží vyústí na 

cyklostezku vedoucí po protipo- 
vodňové bariéře. „Výstavba lávky 
spojující Karlín, Štvanici a Hole- 
šovice je naším cílem již řadu let, 
vždyť první soutěž na lávku byla 
vyhlášena už v roce 1999, 
povodeň v roce 2002 ale vítězný 
návrh spláchla,“ říká starosta 
MČ Praha 8 Roman Petrus 
a vysvětluje: „Nové návrhy 

musely zohlednit možné zvýšení 
hladiny Vltavy. Po zřícení trojské 
lávky je navíc jasné, že se 
všechny stavby tohoto druhu 
budou nyní pečlivě zkoumat, 
aby se v maximální míře 
předešlo podobné katastrofě. 
A to může stavbu lávky oddálit. 
Přesto bychom byli rádi, kdyby 
lávka stála co nejdříve.“  (vrs)

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

informuJeme

jednání zastupitelstva 
MČ Praha 8
V pořadí 16. řádné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 8 se konalo 6. prosince 2017 
tradičně ve velkém zasedacím sále tzv. 
Bílého domu. Projednáváno bylo 13 bodů, 
všechny byly schváleny. Videozáznam 
celého zasedání najdete na www.praha8.cz 
v sekci Volené orgány – Zastupitelstvo.

Jednohlasně byl odsouhlasen návrh 
volby přísedících Obvodního soudu pro 

Prahu 8 na funkční období 2017 až 2021, 
stejně jako návrh na stanovení výše 
měsíčních odměn za výkon funkce 
neuvolněným členům Zastupitelstva. Přijat 
byl rovněž jak návrh rozpočtových 
opatření, tak i návrh rozpočtového 
provizoria MČ Praha 8 na rok 2008. 

Odsouhlaseny byly odpisy nedobytných 
dluhů vesměs za zemřelé nájemníky, stejně 

jako prominutí a odpis smluvních pokut 
poté, co samotný dluh byl již v plné výši 
uhrazen. Zastupitelstvo přijalo také návrh 
na majetkový úplatný převod své části 
nemovitosti na spoluvlastníka. 

Na základě schváleného návrhu na 
navýšení počtu členů Kontrolního výboru 
Zastupitelstva MČ Praha 8 o dva členy na 
devět byli za nové členy tohoto výboru 
zvoleni Štěpán Klimeš (Strana zelených) 
a Zdeněk Nagovský (KSČM).

Na závěr jednání Zastupitelstva oznámila 
Markéta Adamová Pekarová (TOP 09), že 
kvůli přemíře dalších pracovních povinnos-
tí rezignuje k 31. prosinci 2017 na svůj 
zastupitelský mandát.  (red)

tAkto By jednou mohla vypadat lávka pro pěší a cyklisty, spojující Karlín, Štvanici a Holešovice.
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volba prezidenta republiky
 nrozhodnutím předsedy senátu Parlamentu České republiky z 23. srpna 2017 zveřejněným dne 28. srpna 2017 ve sbírce 

zákonů č. 275/2017, částka 96, byla vyhlášena volba prezidenta republiky a byla stanovena na tyto dny: pátek 12. ledna 2018 
od 14:00 do 22:00 hodin, sobota 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat 
v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

Číslo a sídlo volebního okrsku (počet okrsků celkem: 108)

8001 Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8002 Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8003 Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8004 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8005 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8006 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8007 Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK

8008 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE 

8009 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8010 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8011 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8012 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8013 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8014 Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho (dříve ZŠ Molákova)

8015 Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho (dříve ZŠ Molákova)

8016 Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho (dříve ZŠ Molákova)

8017 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8018 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8019 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8020 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8021 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8022 Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium

8023 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8024 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8025 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8026 Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8027 Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8028 Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8029 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)

8030 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)

8031 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)

8032 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)

8033 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)

8034 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě)

8035 Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB – Vyšší odborná škola a Střední škola 
managementu, s.r.o.

8036 Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB – Vyšší odborná škola a Střední škola 
managementu, s.r.o.

8037 Kobylisy, Klapkova 26/3, Divadlo Karla Hackera (hlavní vchod) 

8038 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8039 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8040 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

8041 Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

8042 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

8043 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU Vyšehrad 

8044 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU Vyšehrad 

8045 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8046 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8047 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU Vyšehrad

8048 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU Vyšehrad

8049 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU Vyšehrad

8050 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha, s.r.o.

8051 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha, s.r.o.

8052 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha, s.r.o.

8053 Kobylisy, Frýdlantská 1/1350, Meridian International School s.r.o.

8054 Kobylisy, Frýdlantská 1/1350, Meridian International School s.r.o.

8055 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ 

8056 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8057 Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice

8058 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8059 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

8060 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

8061 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 

8062 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8063 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8064 Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.

8065 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8066 Kobylisy, Klapkova 26/3, Divadlo Karla Hackera (boční vchod) 

8067 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8068 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8069 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8070 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8071 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8072 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8073 Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála

8074 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8075 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8076 Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy

8077 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8078 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8079 Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory Nová slunečnice

8080 Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory Nová slunečnice

8081 Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory Nová slunečnice

8082 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

8083 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

8084 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

8085 Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

8086 Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

8087 Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

8088 Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

8089 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

Prezidentské volby
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Adresy s volebními okrsky

Karlín

Březinova – č. p. 407, 451, 463, 468, 473, 485, 509, 523, 524 a 535 8010

– č. p. 444, 453 a 471 8012

– č. p. 465, 474, 475, 487 až 492, 495 až 498, 501, 510, 512, 513, 536 a 640 8011

Hybešova – všechna čísla popisná 8013

Jirsíkova – č. p. 19, 282, 478, 484, 538, 540 a 541 8002

K Olympiku – všechna čísla popisná 8015

Kaizlovy sady – všechna čísla popisná 8012

Karlínské náměstí – č. p. 22, 51, 59, 209, 235, 376 a 399 8004

– č. p. 145, 156, 170, 217, 234 a 238 8005

– č. p. 225 a 316 8006

Karolinská – č. p. 650, 654 a 661 8004

Ke Štvanici – všechna čísla popisná 8001

Kelsenova – všechna čísla popisná 8003

Kolárova – všechna čísla popisná 8006

Korybutova – všechna čísla popisná 8013

Křižíkova – č. p. 7, 55, 56, 70, 76, 123, 147, 160, 195, 208, 238, 393 a 679 8005

– č. p. 20, 164, 196, 226, 263, 264 a 266 8002

– č. p. 23, 35, 52, 53, 103, 134, 159, 167, 173, 181, 213, 219, 290, 346, 
348, 556 a 557 

8008

– č. p. 62, 83, 96, 102, 115, 220, 242, 328, 330, 331, 384, 385, 386, 
537, 553 a 684

8009

– č. p. 138, 148, 179, 180, 237, 289 a 682 8006

– č. p. 139, 150, 153, 165, 202, 209, 212 a 639 8004

– č. p. 140, 163, 175 až 178, 185 a 197 8003

– č. p. 245, 254, 255, 267, 269, 270, 272, 275, 279, 283, 308, 329, 332, 
335, 344, 345, 552 a 680

8001

– č. p. 424, 448 a 457 8012

– č. p. 431, 435, 451, 463, 464, 470, 477 a 488 8010

– č. p. 447, 500 a 530 8013

– č. p. 452, 455, 459, 489, 506, 512 a 623 8011

Kubova – č. p. 460 8011

– č. p. 505, 514, 515, 526 a 535 8013

Libeňský ostrov – č. p. 617 a 634 8022

Lyčkovo náměstí – č. p. 447, 450, 481, 482 a 514 8013

– č. p. 459 až 462, 472 a 508 8011

Malého – všechna čísla popisná 8002

Molákova – č. p. 573, 574, 577, 578, 580 až 583 a 614 8015

– č. p. 576, 579 a 592 až 601 8014

Na Střelnici – všechna čísla popisná 8013

Na Špitálsku – č. p. 616 8013

Nekvasilova – č. p. 17, 569 až 572, 575, 584 až 591 a 625 8015

– č. p. 615 8016

Peckova – č. p. 225 a 292 8006

– č. p. 251 až 253, 263, 277, 280, 296, 301 a 306 8002

Pernerova – č. p. 124, 136, 168, 212, 398, 403, 440, 652 a 676 8008

– č. p. 10, 11, 121, 221, 271, 273, 292, 324, 326, 336, 357, 378, 383, 
391, 392, 397, 400, 410, 412, 413 , 427, 646, 653, 659 a 660

8006

– č. p. 39, 250, 251, 287, 288, 293, 294, 307, 317, 318 a 478 8002

– č. p. 426, 486, 494, 502, 516, 532, 549, 558 a 559 8013

– č. p. 635 8009

– č. p. 533 a 536 8011

Petra Slezáka – č. p. 421, 433, 445, 446, 458, 471, 479, 480, 511, 518, 
531 a 546

8012

– č. p. 483, 509, 517, 547 a 548 8010

Pobřežní – č. p. 1, 6, 27, 29, 49, 68, 79, 80, 81, 87, 88, 94, 95, 97, 122, 
192, 249, 291, 339, 340, 362, 619, 649, 655, 658, 667 a 677

8007

– č. p. 77, 215, 224, 227, 285, 297 a 636 8003

– č. p. 239, 248, 333, 369 a 665 8004

– č. p. 18, 297, 299, 304, 311, 312, 323, 370, 380, 394, 620 a 648 8001

Pod Plynojemem – všechna čísla popisná i evidenční 8016

Pod Výtopnou – všechna čísla popisná 8001

Prvního pluku – č. p. 31, 140, 143, 144, 169, 172, 174, 224, 347, 539, 
621 a 896

8003

– č. p. 20 8002

– č. p. 13, 33, 205, 206, 207, 210, 211, 320, 321, 322, 327, 335, 341, 
375 a 674

8001

Rohanské nábřeží – č. p. 657 a 661 8004

– č. evid. 172 8003

– č. p. 642, 670, 671, 672 a 678 8007

Rohanský ostrov – č. evid. 33 8007

Sokolovská – č. p. 1, 6, 21, 27 až 30, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 68, 73, 75, 
79, 81, 86, 87, 88, 94, 97, 101, 161, 192, 278 a 337

8007

– č. p. 4, 12, 31, 67, 106, 107, 108, 111, 126, 127, 129, 130, 222, 231, 
233, 240, 438, 439 a 539 

8003

– č. p. 5, 43, 46, 51, 91, 112, 113, 120 a 155 8004

– č. p. 24, 651, 662, 663, 668, 669 a 685 8014

– č. p. 25, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 65, 69, 89, 90, 204, 205, 327, 341 
až 343, 351, 352, 371, 394 a 675

8001

– č. p. 54, 57, 74, 85, 98, 100, 102, 626 a 627 8009

– č. p. 78, 84, 92, 93, 105, 109, 128, 131, 145, 146, 182, 366, 381, 629, 
630 a 633

8005

– č. p. 274, 325, 349, 359, 615, 689 a 690 8016

– č. p. 409, 415, 416, 428, 429, 434, 444, 449 a 454 8012

– č. p. 467 a 468 8010

Sovova – všechna čísla popisná 8011

zařazení Jednotlivých ulic a Čísel PoPisných do volebních okrsků

8090 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8091 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8092 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8093 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8094 Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ

8095 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8096 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8097 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8098 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8099 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8100 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8101 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8102 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8103 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8104 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8105 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8106 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8107 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8108 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
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Šaldova – č. p. 54, 187, 219, 386, 388, 418, 476 a 632 8009

– č. p. 278, 337 a 340 8007

– č. p. 406, 408, 414, 417, 431, 466 a 504 8010

– č. p. 419, 425, 456, 493, 506, 533, 543, 544 a 545 8011

Thámova – č. p. 10, 183, 221, 289 a 396 8006

– č. p. 21, 38, 82, 291 a 688 8007

– č. p. 84, 118, 119, 147 a 191 8005

– č. p. 115 až 117, 132, 133 a 681 8009

– č. p. 124, 136, 137, 166, 181, 193, 246, 401 a 402 8008

U Invalidovny – č. p. 426, 499, 522, 525, 549 a 555 8013

U Libeňského mostu – všechna čísla popisná 8015

U Mlýnského kanálu – všechna čísla popisná 8007

U Nádražní lávky – č. p. 43, 46 a 358 8004

– č. p. 81 8007

U Rustonky – všechna čísla popisná 8016

U Sluncové – č. p. 8, 64, 71, 135, 560, 613 a 666 8016

– č. p. 618 a 624 8015

– č. p. 58, 395, 404 a 602 až 612 a 664 a č.evid. 169 8014

Urxova – č. p. 430, 436, 437, 448, 449, 454, 458, 479 a 480 8012

– č. p. 469, 470 a 483 8010

Vítkova – č. p. 5, 91, 151, 154, 186, 188, 201, 202, 333 a 350 8004

– č. p. 15, 20, 241, 244, 247, 261, 262, 265, 266, 286, 293, 295, 318 a 631 8002

– č. p. 130, 189, 197, 227, 236, 243 a 439 8003

Zábranská – všechna čísla popisná 8004

Za Invalidovnou – všechna čísla popisná 8014

Za Karlínským přístavem – všechna čísla popisná 8007

Za Poříčskou bránou – všechna čísla popisná 8001

Libeň

Andrštova – všechna čísla popisná 8023

Batličkova – všechna čísla popisná 8041

Bednářská – všechna čísla popisná 8025

Bedřichovská – všechna čísla popisná 8042

Braunerova – č. p. 279, 315, 372, 390, 423, 431, 512, 1497 a 2489 8029

– č. p. 481, 483, 563, 573, 581, 801, 852 až 854 a 2325 8028

– č. p. 514 a 561 8026

Bryknarova – všechna čísla popisná 8024

Březenská – všechna čísla popisná 8042

Bublíkova – č. p. 2187 až 2189 8037

Budilova – všechna čísla popisná 8032

Budínova – všechna čísla popisná 8034

Bulovka – všechna čísla popisná 8034

Čertův vršek – všechna čísla popisná 8032

Červená báň – všechna čísla popisná mimo č. evid. 683 8029

č. evid. 683 8027

Davídkova – č. p. 50, 338, 533, 591, 602, 642, 650, 651, 653 až 660, 
674, 692 až 694, 1179, 1945, 2236, 2368, 2375, 2376, 2388 a 2471

8032

– č. p. 443, 1013, 1190, 1635, 1685, 1764, 1767, 1788, 1789, 1925, 
2143 a 2166

8042

– č. p. 670 až 673, 675 až 690, 1068, 1076, 1115 až 1120, 1132, 1182, 
1245 až 1250, 1982, 2251, 2383, 2434, 2476 a 2488

8040

– č. p. 2101 až 2103 8041

Dolejškova – č. p. 1402 a 2155 8041

Elsnicovo náměstí – všechna čísla popisná 8022

Františka Kadlece – č. p. 1007, 1259, 1514 a 1515 8033

– č. p. 179, 182, 571, 572, 594, 848, 849, 868 až 870, 900, 1461, 1540, 
1541, 1761 až 1763, 1765 a 2378

8031

– č. p. 2441 8027

Gabčíkova – všechna čísla popisná 8035

Hejtmánkova – č. p. 543 a 828 8026

– č. p. 863 8027

Heydukova – č. p. 358, 359, 410, 428 a 895 až 897 8018

– č. p. 374, 412, 421, 1218 až 1220, 1261 a 1589 8019

Horovo náměstí – všechna čísla popisná 8025

Chlumčanského – všechna čísla popisná 8034

Chocholouškova – všechna čísla popisná 8022

K Okrouhlíku – všechna čísla popisná 8038

Kandertova – všechna čísla popisná 8026

Karla Hlaváčka – všechna čísla popisná 8027

Kašparovo náměstí – č. p. 350, 362, 2233, 2254 a 2271  8034

Klihařská – všechna čísla popisná 8027

Klínová – všechna čísla popisná 8042

Koláčkova – všechna čísla popisná 8040

Konšelská – č. p. 323, 415, 419, 426, 427 a 453 8029

– č. p. 378, 397, 985, 995, 1011, 1014, 1015 a 1841 8034

– č. p. 459, 529, 532, 580 až 582 a 1403 8028

Kotlaska – č. p. 64, 2414 a č. evid. 95 a 214 8024

– č. p. 353, 363, 369, 381, 417, 554, 555, 562 a 815 8021

– č. p. 1046 až 1048 8022

– č. p. 1498 8023

Koželužská – všechna čísla popisná 8022

Krejčího – všechna čísla popisná 8034

Kubišova – č. p. 915, 918 až 923, 988 až 992, 1036, 1222, 1263, 1265, 
1266, 1300, 1302 až 1305, 1842, 1860, 1921, 1953, 2016 a 2017, 2185, 
2186 a 2273

8037

– č. p. 1107, 1225, 1227, 1241 až 1244 a 1379 až 1383 8035

– č. p. 1315 až 1317 a 1967 8036

Kundratka – všechna čísla popisná 8027

Květinářská – č. p. 755 a č. evid. 469 8036

Lhotákova – všechna čísla popisná 8040

Libeňský ostrov – všechna čísla popisná i evidenční 8022

Lindnerova – č. p. 104, 448, 521, 525, 538, 539, 1021, 1403 a 2396 8028

– č. p. 517, 575, 998, 1609 a 1610 8026

Ludmilina – všechna čísla popisná 8021

Malý Okrouhlík – všechna čísla popisná 8038

Menclova – všechna čísla popisná 8022

Na Dědince – č. p. 394 8033

– č. p. 491, 515, 571, 849, 917 a 1540 8031

– č. p. 817, 818, 931 a 1502 8030

Na Dílcích – všechna čísla popisná 8042

Na Dlážděnce – č. p. 862, 1012, 2157 a 2463 8068

– č. p. 1309 až 1312, 1358 a 2096 až 2099 8069

Na Hájku – všechna čísla popisná i evidenční 8024

Na Hrázi – všechna čísla popisná 8021

Na Jabloňce – všechna čísla popisná i evidenční 8036

Na Jílu – č. p. 2220 a 2256 8032

Na Kindlovce – všechna čísla popisná 8036

Na Kopanině – všechna čísla popisná 8040
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Na Kopečku – všechna čísla popisná 8016

Na Korábě – všechna čísla popisná 8034

Na Košince – č. p. 70, 106, 502, 2175, 2198, 2199, 2200, 2257, 2369, 
2374 a 2453 a č. evid. 673, 675, 678 a 681

8022

Na Kuchyňce – č. p. 755 8036

Na Labuťce I až IV – všechna čísla popisná i evidenční 8027

Na Malém klínu – všechna čísla popisná 8042

Na Okrouhlíku – všechna čísla popisná 8038

Na Rokytce – č. p. 1022, 1027 až 1033 a 1035 8025

– č. p. 1081, 1112 až 1114, 1329, 1340 a 1341 8023

– č. p. 1106, 1111 a 1814 8024

Na Rozhraní – č. p. 2154 8027

Na Slovance – č. p. 1044, 1045, 1115, 1130, 1176, 1245, 1394, 1803, 
1813, 1837 a 1850

8040

– č. p. 1195, 1196, 1389, 1427, 1533, 1544, 1575, 1592, 1593, 1616, 
1617, 1696, 1925, 1938, 1939, 1940, 1963, 2002, 2100, 2139, 2142, 
2194, 2201, 2205, 2206, 2207 a 2208

8042

– č. p. 1999 8041

Na Srázu – všechna čísla popisná 8034

Na Stráži – č. p. 312, 313, 544, 932 až 937, 1210, 1306 a 1405 8032

– č. p. 1410, 1429, 1430, 1442, 1517 až 1528, 1546 až 1550, 1595, 
1596, 2231, 2344 a 2379 

8032

– č. p. 1006 a 1007 8033

Na Sypkém – č. p. 839, 924 a 925 8030

– č. p. 89, 900, 1307 a 1461 8031

– č. p. 1430, 1550, 2231 a č. evid. 596 8032

– č. p. 1686 8029

Na Šedivé – všechna čísla popisná 8027

Na Štěpnici – všechna čísla popisná 8042

Na Truhlářce – č. p. 38, 39 a 100 8034

– č. p. 1443, 1453, 1455 až 1460, 1478 až 1487, 1580 až 1583, 1585 až 
1587, 2000, 2014, 2025 až 2032, a 2065 až 2086

8035

Na Úbočí – všechna čísla popisná 8036

Na Vartě – všechna čísla popisná 8032

Na Zedníkové – všechna čísla popisná 8036

Na Žertvách – č. p. 107, 108, 351, 897 a 898 8018

– č. p. 132, 860, 861, 1220 a 1221 8019

– č. p. 406, 559, 560, 783 a 2431 8021

– č. p. 876, 877 a 879 až 881, 2196 a 2230 8020

Nad Košinkou – všechna čísla popisná 8034

Nad Kotlaskou I až V – všechna čísla popisná i evidenční 8024

Nad Mazankou – všechna čísla popisná 8040

Nad Novou Libní – všechna čísla popisná 8040

Nad Odbočkou – všechna čísla popisná 8024

Nad Okrouhlíkem – všechna čísla popisná 8041

Nad Rokoskou – č. p. 19, 25, 57, 96, 111, 113, 798, 799, 908 až 910, 
938, 1316 až 1323, 1325, 1326, 1342 až 1349, 1829, 1900, 2237, 2275, 
2361 a 2415

8036

– č. p. 847, 1299, 1301 a 1302 8037

– č. p. 1228, 1230, 1376 až 1379, 1399 a 2439 8035

Nad Šetelkou – všechna čísla popisná 8024

náměstí Dr. Václava Holého – č. p. 63 a 1329 až 1332 8023

– č. p. 1048, 1049, 1050, 1052, 1054 až 1057 a 1059 8022

náměstí Na Stráži – č. p. 520 a 544 8032

Novákových – č. p. 59, 351, 358, 375, 439, 444, 456, 893, 894 a 895 8018

– č. p. 257, 656, 874, 883 až 887, 970, 976, 977, 1816, 1817, 1917, 
2380 až 2382 a č. evid. 655

8020

– č. p. 380, 393, 412, 420, 487, 489, 805, 856, 857, 858, 1000, 1217, 
1218, 1359, 1954 a 2210

8019

Palmovka – všechna čísla popisná 8018

Pátkova – všechna čísla popisná 8036

Pivovarnická – č. p. 106, 1104, 1618, 1619, 1808, 1814 a 1942 8024

– č. p. 166, 1022, 1023, 1024, 1435, 1436, 1843 a 1844 8025

Pod Bání – všechna čísla popisná 8027

Pod Čertovou skalou – č. p. 823 a 824 8030

– č. p. 832, 834, 835, 1258 a 1259 8033

– č. p. 843 a 848 8031

Pod Dlážděnkou – všechna čísla popisná 8069

Pod Hájkem – všechna čísla popisná 8021

Pod Kotlaskou – všechna čísla popisná 8021

Pod Kuchyňkou – č. p. 1476 8036

Pod Labuťkou – všechna čísla popisná i evidenční 8027

Pod Plynojemem – všechna čísla popisná i evidenční mimo č. p. 1292 8016

– č. p. 1292 8017

Pod Stírkou – všechna čísla popisná 8038

Pod Vlachovkou – č. p. 490, 494, 496, 564, 574, 787, 915, 986 až 988, 
1267 až 1269, 1300 a 1842

8037

– č. p. 911, 938, 1134 a 1326 8036

Pod Vlastním krovem – všechna čísla popisná 8042

Pod Vodárenskou věží – č. p. 1120 až 1123, 1172, 1182 až 1185, 
1189, 2305 až 2307, 2316 až 2324, 2335 a 2336

8040

– č. p. 271, 1143 a 1999 8041

Podlipného – č. p. 517, 561, 810, 811, 812, 833, 997 a 998 8026

– č. p. 448, 481, 483, 505, 521, 838, 864, 942 a 943 8028

Podvinný mlýn – č. p. 246 8027

Pomezní – všechna čísla popisná 8035

Povltavská – č. p. 70, 71, 106, 502, 2167 a 2175 8022

– č. p. 742 a č. evid. 680 8036

Primátorská – č. p. 4 a 172 8025

– č. p. 114, 128, 160, 284 a 325 8026

– č. p. 539, 540 a 779 8028

– č. p. 241, 296 a 323 8029

– č. p. 1008, 1011 a 1830 8034

Prosecká – č. p. 28, 47, 49, 76, 77, 318, 367, 407, 484, 509, 524, 527, 
579, 785, 1897, 1899, 1902, 1911, 1919, 1922 až '1924, 1926, 1927, 
2223, 2309, 2376 a č. evid. 674

8027

– č. p. 190, 460, 543 a 2160 8026

Přádova – všechna čísla popisná 8069

Rakousova – všechna čísla popisná 8040

Ronkova – všechna čísla popisná 8021

Rozšířená – všechna čísla popisná 8038

Ryzlinková – všechna čísla popisná 8040

S. K. Neumanna – č. p. 846, 944, 954, 955, 986, 990, 992 až 994, 996, 
1269, 1304, 1305, 1892, 1893, 1901 a 1993

8037

– č. p. 911 až 914, 1134 až 1138, 1948, 1967, 1968, 2004 až 2012, 2475 8036

Smrčkova – č. p. 2485 8022

Sokolovská – č. p. 31, 1260, 1848, 1851, 1853 a 2170 8020

– č. p. 53, 146, 264, 1273, 1278, 2288, 2289 a č. evid. 274 8016

– č. p. 1276 až 1278, 1283, 1285 a 1287 až 1291 8016
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– č. p. 260, 266, 374, 377, 535, 780 a 2234 8019

– č. p. 274, 364, 371, 379, 385, 399, 400, 429, 430, 445, 513, 530, 541, 
1097, 1406, 1464, 1465, 1475 a 1680

8017

– č. p. 395, 428, 457, 550, 551 a 584 8018

Soví vršek – všechna čísla popisná 8027

Společná – všechna čísla popisná 8042

Srbova – všechna čísla popisná 8027

Stejskalova – všechna čísla popisná 8025

Střelničná – č. p. 1969 až 1980 8041

– č. p. 2221, 2269 a 2270 8042

Střížkovská – všechna čísla popisná i evidenční 8032

Stupňová – všechna čísla popisná 8035

Světova – č. p. 249, 256, 454, 471, 473, 474 a 542 8021

– č. p. 133, 447, 472, 498, 523, 1041 až 1043, 1051 a 2224 8022

Štěpničná – všechna čísla popisná 8042

Štorchova – všechna čísla popisná 8022

Švábky – všechna čísla popisná 8016

Trojská – č. p. 1197, 1201, 1997 a 2232 8037

Turnovská – všechna čísla popisná 8017

U Balabenky – všechna čísla popisná 8020

U Českých loděnic – všechna čísla popisná 8022

U Hercovky – č. p. 752 8036

U Libeňského pivovaru – č. p. 63, 1077, 1078, 1332 až 1336, 1499, 2229 a 2444 8023

– č. p. 1025 až 1027, 1035, 1435, 1440 a 1441 8025

– č. p. 1139, 1140, 1612 až 1615, 1808, 1834, 1835, 1943, 2015, 2430, 2442 8024

U Libeňského zámku – všechna čísla popisná 8022

U Meteoru – všechna čísla popisná i evidenční mimo č. p. 29 8025

– č. p. 29 8022

U Pekařky – všechna čísla popisná 8027

U Pošty – všechna čísla popisná 8017

U Rokytky – č. p. 117, 273 a 2482 8023

– č. p. 148, 156, 411 a 475 8025

U Slovanky – č. p. 286, 269, 1388, 1746, 1770, 2162 a 2440 8041

– č. p. 1982 až 1987, 1989 a 1992 8040

U Stírky – všechna čísla popisná 8038

U Synagogy – všechna čísla popisná 8021

U Vlachovky – všechna čísla popisná 8037

V Holešovičkách – č. p. 94, 1107 až 1109, 1146, 1154 až 1160, 1361, 1374, 
1375, 1443 až 1451, 1478, 1489 až 1494, 1577 až 1581, 1584, 1594 a 2276

8035

– č. p. 97, 593, 747, 1397, 1398, 1400 a 1401 8036

– č. p. 67, 1879 8034

V Mezihoří – všechna čísla popisná mimo č. p. 2228 8017

– č. p 2228 8016

V Podvrší – č. p. 1349 až 1352 8036

– č. p. 1362 až 1365 8035

V Zahradách – č. p. 89, 515, 528, 534, 569, 570, 786, 802, 843 až 845, 
916, 917, 1411, 2406, 2407 a 2462

8031

– č. p. 818 až 823, 836, 837, 839, 842, 855, 878 a 1502 8030

– č. p. 1599 , 1686 a 2393 8029

Vacínova – č. p. 396, 420, 425, 536, 780, 858, 859 a 860 8019

– č. p. 874 až 876 a 1848 8020

Valčíkova – všechna čísla popisná 8035

Ve Vrchu – všechna čísla popisná 8029

Vinopalnická – č. p. 351, 383, 531 a 664 až 666 a 2435 8032

– č. p. 667 a 668 8040

Voctářova – č. p. 51, 244, 247, 599, 2145, 2436, 2449 a 2450 8022

– č. p. 261, 418, 469, 2367, 2401 a č. evid. 679 8016

Vojenova – č. p. 418 a 623 8016

– č. p. 2481 8022

Vosmíkových – č. p. 90, 102, 832, 850, 851, 1001 až 1006 a 1681 až 1683 8033

– č. p. 510, 817, 824 až 827 a 925 až 931 8030

Wichterlova – všechna čísla popisná 8041

Za Slovankou – č. p. 1782 a č. evid. 1001 8041

Za Vodárnou – všechna čísla popisná 8042

Zahradnická – č. p. 1476 8036

Zenklova – č. p. 1, 2, 41, 60, 186, 212, 250, 252, 305, 433, 440, 464, 
465, 523, 576, 1059 a 2245

8022

– č. p. 8 až 12, 14, 137, 147, 164, 165, 181, 245, 1419, 1420, 1545 a 2446 8025

– č. p. 17, 360 8027

– č. p. 21, 22, 24 a 26 8023

– č. p. 32, 121, 236, 286, 340, 454, 566 a 601 8021

– č. p. 42, 62, 215, 224, 290, 291, 293, 303, 306, 309, 316, 332, 335, 
336, 344, 356, 432 434, 485 a 1513

8029

– č. p. 43, 93, 384, 633 až 635, 641 a 830 8034

– č. p. 250 8016

– č. p. 59, 351, 486, 545, 890 a 1171 8018

– č. p. 91, 413, 414, 416, 531, 598, 781, 787, 840, 841, 846, 847, 1298, 
1299, 1327, 1901 a 2470

8037

– č. p. 1230 až 1236 8035

– č. p. 437, 460, 514, 828 a 829 8026

– č. p. 608 a 610 až 617 8033

– č. p. 1795 a 1800 8038

– č. p. 627 8042

Zvonařovská – č. p. 84 8032

– č. p. 67, 689, 690, 691, 1076, 2242, 2238, 2259, 2265 a 2266 8040

E 157 8038

č. p. 235 8038

Kobylisy

Akátová – všechna čísla popisná 8055

Balabánova – všechna čísla popisná 8074

Bašťská – všechna čísla popisná 8072

Benákova – všechna čísla popisná 8074

Bergerova – všechna čísla popisná 8075

Binarova – č. p. 1661 8045

– č. p. 1662 8046

Bojasova – všechna čísla popisná 8061

Bořanovická – všechna čísla popisná 8065

Březiněveská – všechna čísla popisná 8065

Březová – všechna čísla popisná 8055

Burešova – č. p. 1130 8060

– č. p. 1151, 1637, 1638 a 1662 až 1665 8046

– č. p. 1659 až 1661 8045

Čimická – č. p. 440 a 1021 až 1025 8067

– č. p. 480, 501, 502, 522, 537, 557, 583, 584, 587, 593, 594, 595, 613, 
634, 653, 657, 673, 717, 768, 1265, 1266 a 1275

8072

– č. p. 592, 772, 775, 776, 1047, 1063, 1278 až 1280 , 1628 až 1630, 
1760 a 1833

8077

– č. p. 744, 745, 1001, 1002 a 1003 8068
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Čumpelíkova – č. p. 551, 855, 883, 1055, 1058 až 1061, 1648, 1681 
a 1705

8064

– č. p. 552, 1008 až 1012, 1864 a 1885 8065

– č. p. 1221, 1222, 1764 a 1768 8062

Davídkova – č. p. 773, 986 až 989 8043

Ďáblická – všechna čísla popisná 8055

Famfulíkova – č. p. 1131 až 1146 a 1803 8059

– č. p. 1147, 1148 a 1149 8060

Formánkova – všechna čísla popisná 8058

Frýdlantská – č. p. 1296 až 1307 8052

– č. p. 1308 až 1320, 1351 a 1820 8051

– č. p. 1350 8049

Havlínova – č. p. 99 a 1678 8072

– č. p. 1027 8076

– č. p. 1097, 1098, 1270 a 1722 8075

– č. p. 1111, 1112 a 1113 8074

– č. p. 1124, 1129 a 1708 8077

Havránkova – všechna čísla popisná 8056

Hlaváčova – č. p. 1158 až 1164 8048

– č. p. 1663 8046

Horňátecká – č. p. 447, 448, 481, 482, 782 až 786 8067

– č. p. 483 a 787 až 791 8066

– č. p. 111 a 1772 8074

– č. p. 700 a 701 8075

– č. p. 661, 569, 1049 a č. evid. 5 8064

Hovorčovická – č. p. 443, 444, 479, 726 a 1677 8072

– č. p. 504, 539, 585, 1281, 1701, 1713 až 1718, 1780, 1791 a 1876 8077

– č. p. 1027 8076

Hrubého – všechna čísla popisná 8046

Chabařovická – č. p. 1125 8051

– č. p. 1321 až 1323, 1327 až 1333, 1349 a 1796 8049

– č. p. 1324 až 1326 8050

Chaberská – č. p. 183, 230, 233, 271, 287 až 293, 295 až 297, 301, 
302, 304, 414, 495, 509, 528 a 639

8065

– č. p. 285, 298 až 300, 305, 337, 375, 382, 395, 397, 402, 409, 410, 
446, 448, 488, 575 a 691

8064

– č. p. 734, 1014, 1621, 1818 a 1886 8064

– č. p. 1800 8066

Chotovická – všechna čísla popisná 8077

Janečkova – všechna čísla popisná 8058

Javorová – všechna čísla popisná 8055

Jedlová – všechna čísla popisná 8055

Jelínkova – všechna čísla popisná 8058

K Ládví – č. p. 1805 a 1869 8075

K Ovčínu – všechna čísla popisná 8055

Kaňkovského – č. p. 915 8062

– č. p. 1233 až 1241 8063

Kaštanová – všechna čísla popisná 8055

Ke Koupališti – všechna čísla popisná 8039

Ke Stírce – č. p. 13, 42, 127, 172, 238, 242, 267, 338, 356, 381, 389, 385, 
490, 540, 1774, 837, 1812, 1844 a 1845

8039

– č. p. 212, 236, 237, 245, 246, 256, 274, 275, 280, 281, 326, 357, 418, 
445, 491, 532, 564, 568, 579, 600, 610, 617, 625, 630, 730, 751, 762, 
1766, 1875 a č. evid. 40

8038

– č. p. 1824 8066

Klapkova – č. p. 2, 3, 10, 12, 14, 15, 17, 40 až 42, 54, 67, 109, 112, 
124, 127, 156, 172, 242, 545, 546, 562, 612, 1035, 1813, 1848, 1851, 
1867 a 1871

8039

– č. p. 1828 8038

– č. p. 86, 92, 95, 106, 109, 117, 119, 122, 123, 154, 159, 161, 166, 169 
až 171, 180 až 182, 185, 228, 473, 487, 549, 695, 731 a 1797

8065

– č. p. 5, 148, 160, 164, 165, 197, 198, 201, 204, 314 až 317, 432, 
460, 474, 475, 517, 519, 800, 801, 888 až 894, 1014, 1038, 1126, 
1847 a 1874

8064

Klecanská – všechna čísla popisná 8064

Klíčanská – č. p. 444, 456, 553, 597, 1265 až 1268, 1631 až 1634, 1677 
a 1721

8072

– č. p. 461, 463, 465, 470, 493, 494, 508, 536, 554, 585, 732, 1028, 
1053, 1127, 1128 a 1701

8077

Kobyliské náměstí – č. p. 261, 262, 483, 687, 997 a 998 8066

– č. p. 439 a 447 8067

– č. p. 640, 1000 a 1033 8068

Košťálkova – všechna čísla popisná 8073

Kubíkova – č. p. 946, 948 až 950, 1042, 1175 a 1378 až 1381 8055

– č. p. 1176 až 1180 8056

– č. p. 1698 8057

Kurkova – všechna čísla popisná 8045

Kyselova – všechna čísla popisná 8045

Líbeznická – všechna čísla popisná 8064

Libišská – všechna čísla popisná 8077

Luhovská – všechna čísla popisná 8077

Máslovická – všechna čísla popisná 8064

Mašínova – všechna čísla popisná 8064

Maškova – č. p. 700, 1646 a 1798 8075

Mirovická – č. p. 1078 až 1083 8074

– č. p. 1088 až 1099, 1101, 1116 a 1118 8075

– č. p. 1027 8076

– č. p. 464, 493, 494, 500, 520, 538, 662, 677, 702, 1129, 1282, 1688, 
1693, 1712, 1757 a 1817

8077

Modřínová – č. p. 980, 1042, 1122, 1389 až 1435, 1474 až 1482, 1699 
a 1770

8055

Na Dlážděnce – č. p. 94, 102, 105, 116, 142, 146, 258, 260, 269, 270, 
599, 1866 a 1884

8068

Na Hlínách – všechna čísla popisná 8038

Na Kopytářce – všechna čísla popisná 8038

Na Ládví – všechna čísla popisná 8064

Na Pecích – č. p. 120, 121, 133, 149, 216, 303, 310, 318, 361, 433, 
434, 476, 544, 601, 620, 637 a 638

8065

– č. p. 140, 143 až 145, 265, 391, 411, 412, 524, 1044, 1806 a č. evid. 29 8064

Na Pěšinách – č. p. 247 až 249, 1720 a 1807 8038

– č. p. 4, 6, 8, 9, 20, 23, 24, 27, 31, 33 až 35, 48 až 52, 58, 60, 61, 63, 
64, 68 až 75, 81, 84, 85, 87 až 90, 96, 101, 158, 365, 366, 641, 642, 
675, 676, 1879 a č. evid. 4

8039

Na Přesypu – č. p. 713 až 717, 768 a 994 až 996 8072

Na Rozvodí – všechna čísla popisná 8055

Na Stírce – všechna čísla popisná a č. evid. 40 8038

Nad Hercovkou – č. p. 175, 259, 270, 309, 580, 1051, 1276, 1627 a 1782 8068

Nad Koupalištěm – všechna čísla popisná 8039

Nad Šutkou – č. p. 490, 540, 576 a 1811 8039

– č. p. 982 až 984 a č. evid. 41 8066

– č. p. 503, 513, 514, 526, 626, 659, 684, 1033 a 1034 8068

Nad Záložnou – všechna čísla popisná 8068
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Náhorní – všechna čísla popisná 8039

Neratovická – všechna čísla popisná 8077

Okrouhlická – všechna čísla popisná 8038

Opálkova – č. p. 1658 8045

Ořechová – všechna čísla popisná 8055

Pakoměřická – č. p. 333, 373, 374, 376 až 379, 422, 466, 558, 570, 
577, 607, 608, 655, 738, 753, 1017 až 1019 a 1775 a 1873

8065

– č. p. 336, 343 až 346, 349, 350, 367 až 372, 510, 647, 656, 1862, 
1863 a 1793

8064

Paláskova – všechna čísla popisná 8073

Petra Bezruče – všechna čísla popisná 8064

Pod Hliništěm – všechna čísla popisná 8038

Pod Hvězdárnou – všechna čísla popisná 8055

Pod Kynclovkou – všechna čísla popisná 8068

Pod Náměstím – všechna čísla popisná 8038

Pod Sídlištěm – všechna čísla popisná 8066

Pod Statky – všechna čísla popisná 8039

Pohnertova – všechna čísla popisná 8075

Předbořská – všechna čísla popisná 8064

Přemyšlenská – č. p. 123, 133, 182, 202, 220, 224, 225, 277, 297, 361, 
374, 413, 421, 422, 427, 437, 495, 505, 515, 521, 529, 543, 552 a 561

8065

– č. p. 145, 147, 197, 203, 213, 285, 298, 312, 313, 348, 350 až 355, 
372, 383, 391, 432 , 551 a 1829

8064

– č. p. 455, 484, 485, 658, 668, 673, 678, 679, 685, 688, 709, 733, 758, 
759, 1040, 1041, 1054, 1624, 1642 až 1644, 1684, 1704, 1771 a 1825     

8072

– č. p. 792 8066

– č. p. 1102 8073

Rajmonova – všechna čísla popisná 8046

Rolnická – všechna čísla popisná 8039

Sedlecká – všechna čísla popisná 8064

Slancova – všechna čísla popisná 8060

Služská – č. p. 115, 128, 457, 534, 537, 565, 578, 582 a 588 8072

– č. p. 705, 706, 749, 1003 a 1865 8068

– č. p. 777 až 781, 1004 až 1006, 1025 a 1026 8067

Střekovská – všechna čísla popisná 8050

Střelničná – č. p. 229, 373, 731, 1007, 1008, 1019 a 1020 8065

 – č. p. 644, 645, 748, 760, 761, 1347, 1348 a 1826 8043

– č. p. 273, 1673, 1680, 1816 a 1861 8039

Šimůnkova – č. p. 1183, 1184, 1591 až 1596, 1599 až 1606 a 1625 8056

– č. p. 1607 až 1612 a 1685 8058

Šiškova – č. p. 1223 až 1228 8062

– č. p. 1229 až 1232 8063

Štíbrova – všechna čísla popisná 8062

Tanvaldská – všechna čísla popisná 8043

Taussigova – č. p. 1150, 1152 až 1157 a 1165 až 1171 8047

– č. p. 1172 8043

Trojská – č. p. 30, 43, 44, 45, 46, 53, 56, 76 až 79, 80, 82, 97, 100, 107, 
110, 125, 134, 137, 157, 163, 167, 168, 173, 175, 176, 177, 263,  
306 až 308, 425, 530 a 635

8068

Trousilova – všechna čísla popisná 8073

Třebenická – č. p. 1284 až 1295 8044

– č. p. 1348 8043

Třeboradická – č. p. 98, 104, 438, 478, 479, 692, 704, 722, 754, 755, 
1274, 1275, 1283, 1683, 1684 a 1783

8072

– č. p. 1067 až 1076, 1110, 1111 a 1772 8074

– č. p. 1077, 1109 a 1872 8073

U Dětského domova – všechna čísla popisná 8068

U Měšťanských škol – č. p. 486 a 525 8039

U Nádrže – všechna čísla popisná 8038

U Pískovny – všechna čísla popisná 8064

U Školské zahrady – všechna čísla popisná 8039

U Třešňovky – všechna čísla popisná 8038

U Větrolamu – č. p. 1702 a 1802 8064

Učitelská – všechna čísla popisná 8055

Uzavřená – všechna čísla popisná 8068

Ústecká – č. p. 1849 8064

V Brance – č. p. 112 8039

Veleňská – všechna čísla popisná 8072

Veltěžská – všechna čísla popisná 8064

Větrušická – všechna čísla popisná 8064

Vodochodská – všechna čísla popisná 8064

Vršní – č. p. 150, 152, 153, 155, 393, 394, 396, 417, 792 až 799 a 1800 8066

– č. p. 341, 347, 348, 398, 403, 416, 420, 450, 496, 535, 573 a 661 8064

– č. p. 515, 516, 527, 542, 560, 651, 1036, 1037, 1052 a 1804 8065

Za Střelnicí – všechna čísla popisná 8043

Zdibská – č. p. 178, 196, 200, 205 až 208, 220, 221, 223, 226, 227, 
229, 437, 442, 723 a č. evid. 35

8065

– č. p. 203, 213 až 215, 217, 218, 311, 328 až 332, 547, 623, 1801, 
1823, 1830 a č. evid. 56

8064

Zenklova – č. p. 56 8039

– č. p. 28, 47, 57, 59, 62, 66, 83, 131, 135, 139, 156, 162, 192, 199, 
492, 531, 1795 a č. evid 45

8038

– č. p. 431 8065

Zlonínská – všechna čísla popisná 8077

Žernosecká – č. p. 1831 8064

– č. p. 1597 8058

Troja

Čimická – č. p. 233, 253, 254, 257, 295, 297, 310, 367, 368, 462 a 706 8070

– č. p. 442, 443, 446, 630, 667 a 848 8071

Dřínová – všechna čísla popisná 8092

Glowackého – všechna čísla popisná 8091

Hnězdenská – č. p. 556 až 560, 607 a 735  8091

– č. p. 583 až 588 a 658 8093

– č. p. 579 8092

– č. p. 767 8107

K Haltýři – všechna čísla popisná 8092

K Sadu – č. p. 206, 215 a 412 až 416, 726, 754 a 811 8070

– č. p. 530 a 590 8071

Krosenská – č. p. 531 až 534 8092

– č. p. 539 až 543 8091

Krynická – č. p. 488 a 491 až 505 8106

– č. p. 489 a 490 8104

Lešenská – č. p. 535, 536, 546 a 547 8092

– č. p. 537, 538 a 548 8091

Lodžská – č. p. 850 8092

– č. p. 598 8105

Lublinská – všechna čísla popisná 8093
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Adresy s volebními okrsky

Mazovská – všechna čísla popisná 8104

Mazurská – č. p. 484 8104

– č. p. 516 až 526 a 846 8105

– č. p. 758 8106

Na Dlážděnce – č. p. 13, 42, 43, 45, 50, 84, 97, 99, 107 až 111, 124, 
140, 141, 149, 151 až 153, 155, 163, 170, 225, 229, 287, 300, 317, 348 
až 354, 379, 670, 739 a č. evid. 11, 14, 16, 17, 77 a 154

8069

– č. p. 624, 644, 647, 672, 701, 1310, 719, 736, 373, 737, 739, 732, 
784, 808, 812, 820, 826, 836, 838, 847, 857 a 858

8069

Na Jabloňce – č. p. 90, 101, 104, 129, 130, 203, 665, 666, 738, 740, 
759, 793, 794 , 802 a 808

8069

Na Přesypu – č. p. 227, 246, 292, 293, 297, 301, 310, 312, 320, 321, 
418, 425, 428, 436, 437, 441, 527, 603 a 623

8070

Na Šutce – všechna čísla popisná 8070

Nad Hercovkou – č. p. 108, 369, 419 až 422 a 430 8070

– č. p. 332, 333, 354, 356 a 604 8069

Nad Popelářkou – všechna čísla popisná 8069

Nad Strání – všechna čísla popisná 8069

Nad Trojou – všechna čísla popisná 8069

Nad Vavrouškou – všechna čísla popisná 8092

Notečská – č. p. 561 a 562 8091

– č. p. 563 až 568 8093

Olštýnská – č. p. 607 8091

– č. p. 733 8092

Písečná – č. p. 251, 305 až 307, 323, 324, 328, 378, 393, 437, 459, 
462, 601, 605 a 611 

8070

– č. p. 444, 445, 447 až 456, 610 a 654 8071

Pod Lisem – všechna čísla popisná 8069

Pod Písečnou – všechna čísla popisná 8070

Pod Přesypem – všechna čísla popisná 8070

Pomořanská – všechna čísla popisná 8104

Povltavská – č. p. 89, 114, 129, 150, 156, 158 a 304 8069

Ratibořská – č. p. 517, 519 až 526, 598, 631 a 645 8105

Sosnovecká – všechna čísla popisná 8092

Svídnická – č. p. 506 až 515 8107

– č. p. 599 a 613 8105

Tařicová – všechna čísla popisná 8090

Těšínská – č. p. 600 8092

Trojská – č. p. 8, 19, 73, 76, 78 až 80, 82 až 87, 91, 94, 98, 100, 102, 
103, 115, 117, 122, 123, 128, 132, 135, 138, 159 až 161, 164 až 168, 
201, 221, 256, 294, 333 až 347, 606, 722, 753, 772, 780, 782, 809, 813, 
853, 860 a č. evid. 41 a 102

8069

U Pentlovky – všechna čísla popisná 8105

U Polikliniky – č. p. 484 8104

U Sloupu – č. p. 247 8069

Vavrouška – č. p. 240 8092

Velká skála – všechna čísla popisná 8092

Vřesová – všechna čísla popisná 8092

Vzestupná – č. p. 191, 292 a 441 8070

Bohnice

Bohnická – všechna čísla popisná 8094

Bohnice – č. p. 213 8077

Bukolská – všechna čísla popisná 8078

Bydhošťská – všechna čísla popisná 8084

Cafourkova – všechna čísla popisná 8095

Čimická – č. p. 96 a 319 8094

– č. p. 831 8084

– č. p. 177, 244 a 254   8079

– č. p. 200, 223, 268, 269, 302 a 767 až 769  8078

– č. p. 316, 317, 818, 819, 822 a 823   8077

Dolákova – č. p. 527 až 532, 536 a 537   8095

– č. p. 533, 551 až 555 a 598  8096

– č. p. 719 až 724   8097

– č. p. 794 až 803   8108

Eledrova – všechna čísla popisná   8097

Farky – č. evid. 562   8098

Feřtekova – č. p. 538 až 548 a 560 až 562 8098

– č. p. 555 a 556   8096

– č. p. 557 a 739 až 746  8097

Gdaňská – všechna čísla popisná   8084

Hackerova – č. p. 571 až 576   8096

– č. p. 791 až 793   8108

Hanouškova – všechna čísla popisná   8098

Hlivická – všechna čísla popisná   8103

K Farkám – všechna čísla popisná   8094

K Pískovně – všechna čísla popisná   8094

Katovická – všechna čísla popisná   8102

Kostřínská – všechna čísla popisná   8094

Kusého – všechna čísla popisná   8096

Lindavská – všechna čísla popisná   8078

Lodžská – č. p. 399 a 401   8083

– č. p. 831 8084

– č. p. 807, 808 a 814 8089

– č. p. 750 8100

– č. p. 765 8102

– č. p. 427   8103

– č. p. 463 až 467, 568 a 806  8090

Na Bendovce – všechna čísla popisná   8094

Na Hranicích – všechna čísla popisná   8079

Na Pískovně – č. p. 834 8094

Nad Pentlovkou – všechna čísla popisná   8094

Opolská – všechna čísla popisná   8084

Pekařova – č. p. 250 a 838  8081

Pod Čimickým hájem – č. p. 200, 201, 221, 222 a 224  8078

– č. p. 177 až 180 a 189 až 192  8079

Podhajská pole – všechna čísla popisná   8078

Poznaňská – č. p. 428 až 442   8089

– č. p. 443 až 467, 568 a 830   8090

Před Ústavem – všechna čísla popisná   8094

Radomská – všechna čísla popisná   8099

Ratibořská – všechna čísla popisná, kromě č. p. 598  8100

Řepínská – všechna čísla popisná   8079

Řešovská – č. p. 490 až 495 a 563 až 567  8099

– č. p. 515 až 519 a 849 8097

Sopotská – všechna čísla popisná   8084

Štětínská – č. p. 338 až 349 a 372 až 381  8084

– č. p. 350 až 371   8082

Toruňská – všechna čísla popisná   8082
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U Drahaně – všechna čísla popisná   8094

U Pazderek – všechna čísla popisná   8094

U Skalky – všechna čísla popisná   8094

U Velké skály – všechna čísla popisná   8094

Ústavní – č. p. 24, 25, 77 až 84, 90 až 95, 97 až 102, 115 až 136, 138, 
140, 141, 156, 166, 176, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 197, 198, 199, 
202 až 207, 249, 600, 824, 832 a 904 

8094

– č. p. 413 a 414   8102

V Nových Bohnicích – všechna čísla popisná   8094

V Zámcích – všechna čísla popisná 8094

Ve Vrších – všechna čísla popisná   8094

Vraňanská – všechna čísla popisná   8079

Vratislavská – č. p. 382 až 384   8084

– č. p. 385 až 398   8083

Zelenohorská – č. p. 475 až 489  

– č. p. 496 až 500   8100

– č. p. 501 až 514 8101

Zhořelecká – č. p. 514   8101

Střížkov

Bešťákova – č. p. 553, 567 a 568 8053

– č. p. 457 8054

Bínova – všechna čísla popisná 8053

Černého – č. p. 426 až 429 8054

– č. p. 511 až 522 8053

Červenkova – všechna čísla popisná       8053

Česákova – všechna čísla popisná 8054

Děčínská – č. p. 1 a 552 8032

Drahorádova – č. p. 511 a 530 8053

Ďáblická – č. p. 553 a 564 8053

Habartická – č. p. 581 8032

Jitravská – všechna čísla popisná 8032

K Zahradnictví – č. p. 59 a 582 8055

– č. evid. 13 8054

Liberecká – č. evid. 12 8054

Roudnická – všechna čísla popisná 8054

Střížkovská – všechna čísla popisná 8032

U Kapliček – všechna čísla popisná i evidenční 8032

Ve Štěpnici – č. evid. 5 8032

Čimice

Beřkovická – všechna čísla popisná 8088

Brandýská – všechna čísla popisná 8085

Byšická – všechna čísla popisná 8088

Čimická – č. p. 1 až 5, 9 až 15, 18, 21, 27 až 29, 31, 82, 187, 218, 221, 
252 až 254, 780, 883, 891 a 894

8088

– č. p. 6, 7, 19, 26, 30, 32 až 38, 44, 75, 93, 130 a 866 8085

Do Údolí – všechna čísla popisná 8085

Dopraváků – č. p. 870 a 874 8085

Drahanská – všechna čísla popisná 8088

Fořtova – všechna čísla popisná 8085

Hanzlíkova – všechna čísla popisná 8081

Chlumínská – všechna čísla popisná 8088

Chorušická – všechna čísla popisná 8088

Chvatěrubská – č. p. 342, 350 až 356, 367 a 392 8080

– č. p. 361 až 366 8081

Jestřebická – všechna čísla popisná 8081

K Drahani – č. p. 815, 816, 827 a 873 8088

K Ládví – č. p. 6, 151, 155, 168, 214 a 291 až 295, 303 až 306, 792, 
817, 819, 825, 854, 861, 865, 895 a E2

8085

– č. p. 344, 369, 392 a 907 8080

– č. p. 904 a č. evid. 5 8078

K Mlýnu – všechna čísla popisná 8088

K Polím – všechna čísla popisná 8088

K Rybníku – všechna čísla popisná 8088

K Větrolamu – všechna čísla popisná 8088

Ke Hřišti – všechna čísla popisná 8085

Kočova – všechna čísla popisná 8081

Korycanská – č. p. 367 až 372 a 860 8080

– č. p. 394, 395, 671, 778, 855, 901 a 905 8085

Křivenická – č. p. 406 až 420 8086

– č. p. 421 až 435 a 443 až 453 8087

Libčická – všechna čísla popisná 8085

Libeňská – všechna čísla popisná 8085

Lužecká – všechna čísla popisná 8088

Mikovická – všechna čísla popisná 8088

Minická – všechna čísla popisná 8081

Na Hranicích – č. p. 357 až 360 8080

– č. p. 616 a 630 až 636 a 878 8081

Na Průhonu – všechna čísla popisná 8085

Na Zámkách – všechna čísla popisná 8088

Nedomická – č. p. 366 8081

Okořská – č. p. 40, 42, 43, 45, 56, 68 až 72, 76 až 78, 101, 120, 140, 
158, 162, 163, 174, 175, 210, 258, 300 až 303, 319, 782 , 787 a 887

8085

– č. p. 338 až 344 a 346 až 349 8080

Ouholická – všechna čísla popisná 8087

Pekařova – č. p. 879, 880 a 881 8081

Pešinova – všechna čísla popisná 8081

Přívorská – všechna čísla popisná 8081

Rousovická – všechna čísla popisná 8081

Skálova – všechna čísla popisná 8081

Spádná – č. p. 882 8078

Strážnická – všechna čísla popisná 8086

Tišická – všechna čísla popisná 8085

Turská – všechna čísla popisná 8088

Vánková – všechna čísla popisná 8088

Vehlovická – všechna čísla popisná 8088

Větrná – všechna čísla popisná 8088

Vidimská – všechna čísla popisná 8088

Vidovická – všechna čísla popisná 8088

Zaječická – všechna čísla popisná 8087

Zlončická – všechna čísla popisná 8088

Žalovská – č. p. 88, 89, 107, 108, 110, 111, 117, 122, 136, 144, 154, 
156, 181, 199, 209, 215, 224, 227, 250, 253, 275, 282, 284, 311, 316, 
318, 336, 613, 663 až 665, 770 a 781 

8088

– č. p. 380 8086

– č. p. 429 až 435 8087

E 117 8088
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Průzkum

Čtvrtá sonda do veřeJného 
mínění obyvatel Prahy 8

O životním 
prostředí 
a pořádku

 nČasopis osmička ve spolupráci s výzkumným projektem 
Phoenix research on-line pokračuje v unikátní každomě-
síční 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 čtvrté téma 
měření se tentokrát věnuje 
zjišťování míry spokojenosti 
se stavem životního prostředí, 
pořádku a veřejného úklidu 
v naší městské části. 

Tohoto šetření názorů se ve 
dnech 27. listopadu až 9. prosin-
ce 2017 účastnilo celkem 
554 respondentů, kteří žijí na 

území městské části Praha 8. 
Ti rovněž museli spadat do 
adekvátních kategorií dle 
pohlaví, věku i vzdělání, navíc 
v takovém počtu, aby to 
odpovídalo typickému rozložení 
obyvatelstva Prahy 8. Jen tak je 
zajištěna reálnost a reprezenta-
tivnost výsledků výzkumu.

Jednotlivé otázky zjišťovaly, 
zda má Praha 8 problém se 
životním prostředím a veřejným 
pořádkem. Zkoumaly míru 
spokojenosti s kvalitou úklidu 
a čištění ulic, stav a rozsah 
zeleně, věnovaly se problémům 
s psími exkrementy apod.

Podrobné výsledky najdete 
v jednotlivých grafech. (red)

Má podle Vás Praha 8 problémy se životním  
prostředím (málo zeleně, problémy s psími  

exkrementy, kvalita ovzduší, pořádek v ulicích atd.)? 

Rozhodně 
ano
19%

Spíše 
ano
29%

Nevím, 
neumím 

odpovědět
21%

Spíše 
ne

17%

Rozhodně 
ne

14%

Co je podle Vašeho názoru největším  
problémem v oblasti životního  

prostředí na Praze 8? 

Špatná kvalita
ovzduší

11%

Málo zeleně -
parků, stromů v
ulicích, zelených
ploch atd.
9%

Psí 
exkrementy

14%

Hluk
7%

Problémy 
s odvozem 
odpadků
11%

Nepořádek v ulicích 
(skládky, odpadky 
apod.)
12%

Nedostatečný úklid 
ulic (chodníky, silnice, 
veřejná prostranství)

13% Vše výše 
uvedené

12%

Nic z výše 
uvedeného

3%

Nevím, 
neumím 

odpovědět
8%

Má podle Vás Praha 8 na svém území 
problémy s úklidem a čištěním ulic a 

odvozem odpadu?

Rozhodně 
ano
18%

Spíše 
ano
22%

Nevím, 
neumím 

odpovědět
19%

Spíše 
ne

11%

Rozhodně 
ne
9%

Záleží na 
místě, větší 

problémy jsou 
podle mého 
názoru blíže 

k centru
7%

Záleží na místě, 
větší problémy 
jsou podle 
mého názoru 
spíše dále od 
centra na 
sídlištích
14%

Má podle vás Praha 8 problémy  
se životním prostředím (málo zeleně, 
problémy s psími exkrementy, kvalita 

ovzduší, pořádek v ulicích atd.)?

Má podle vás Praha 8 na svém  
území problémy s úklidem a čištěním  

ulic a odvozem odpadu?

Co je podle vašeho názoru  
největším problémem v oblasti  
životního prostředí v Praze 8?
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Má podle Vás Praha 8 na svém území 
problémy s psími exkrementy?

Rozhodně 
ano
19%

Spíše 
ano
29%

Nevím, 
neumím 

odpovědět
11%

Spíše 
ne

10%

Rozhodně 
ne
5%

Záleží na 
místě, větší 

problémy jsou 
podle mého 
názoru blíže 

k centru
12%

Záleží na 
místě, větší 
problémy 
jsou podle 
mého názoru 
spíše dále od 
centra na 
sídlištích
14%

Má podle Vás Praha 8 na svém území 
problémy s nedostatkem zeleně (v 

parcích, v ulicích)?

Rozhodně 
ano
9%

Spíše 
ano
17%

Nevím, neumím 
odpovědět
19%

Spíše 
ne

21%

Rozhodně 
ne
5%

Záleží na lokalitě, 
některé části mají 
zeleně dost, jinde 
je naopak úplný 

nedostatek
29%

Měla by se podle Vás Praha 8 více 
zaměřit na oblast životního prostředí?

Ano, vedení Prahy 8 
by se mělo více 

zaměřit na zlepšení 
situace v oblasti 

životního prostředí
19%

Ano, určitě je 
to potřeba, ale 
měla by se 
zaměřit 
primárně na 
některé oblasti
29%

Nevím, 
neumím 

odpovědět
20%

Spíš ne, na Praze 8 
se celkově žije 

dobře, problémy jsou 
minimální, stačilo by 

řešit konkrétní 
podněty od obyvatel

22%

Ne, Praha 8 
v této oblasti 
nemá žádné 
nedostatky

10%

18-24 10,7% <ZŠ 0,8% muž 49,0%
25-34 18,4% ZŠ 18,2% žena 51,0%
35-44 18,4% OU 34,8%
45-54 15,7% SŠ 7,2%
55+ 36,8% SOŠ 25,7%

VŠ 13,2%

MČ Praha 8

18-24
11%

25-34
18%

35-44
18%

45-54
16%

55+
37%

<ZŠ
1%

ZŠ
18% OU

35%

SŠ
7%SOŠ

26%

VŠ
13%

muž
49%

žena
51%

pohlaví

věk

vzdělání

554 respondentů   |   CAWI

sběr: 27.11.-9.12.2017

Má podle vás Praha 8  
na svém území problémy  

s psími exkrementy?

Má podle vás Praha 8 na svém  
území problémy s nedostatkem  

zeleně (v parcích, v ulicích)?

Měla by se podle vás Praha 8  
více zaměřit na oblast  
životního prostředí?

Městská část 
Praha 8
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Životní prostředí / územní rozvoj

promenádA podél Rokytky povede pod úrovní Elsnicova náměstí.

tAkto By mělo vypAdAt Elsnicovo náměstí po revitalizaci. 

ptAčí Budky se musí před zimou vyčistit. Foto: Anita Maninová

revitalizace

elsnicovo 
náměstí se změní 
na park u vody
Společně s rekonstrukcí 
Zenklovy ulice proběhne příští 
rok dlouho očekávaná revitaliza-
ce Elsnicova náměstí. Zanedbané 
prostranství mez Palácem Svět 
a Libeňským zámečkem se změní 
na klidný parčík u říčky Rokytky. 

„Elsnicovo náměstí dlouhodo-
bě chátralo a občany nebylo 

příliš využíváno. S potěchou 
proto mohu konstatovat, že se 
konečně blížíme do stavu, který 
si Elsnicovo náměstí i naši 
spoluobčané zaslouží, tedy mít 
zde klidný a příjemný parčík 
u říčky, který bude občany 
konečně zvát k návštěvě 
a odpočinku,“ říká k revitalizaci 

starosta osmé městské části 
Roman Petrus. 

Aktuálně probíhá projektové 
řízení, na které naváže vlastní 
revitalizace, která bude zname-

nat naprostou přeměnu 
stávajícího náměstí. To bude 
nově zahloubeno směrem k říčce 
Rokytce, doplněno zelení a místy 
k posezení. Zanořením náměstí 
dojde k jeho výraznému 
odhlučnění a k vytvoření klidné 
pobytové plochy v této jinak 
dopravně nesmírně komplikova-
né lokalitě.

V rámci revitalizace budou 
odstraněny stávající nevzhledné 
zpevněné plochy a lidé budou 
mít nově přístup až k samotné 
říčce. Zároveň budou moci 
zanořené náměstí přecházet 
pomocí mostku, který bude 
umístěn přibližně v polovině 
náměstí. Ke změnám dojde v roce 
2018. „Mnohá náměstí a veřejné 
plochy v Praze 8 po desítky let 
chátraly. Revitalizací Elsnicova 
náměstí tak napravíme další 
dluh minulých koalic a přispěje-
me ke zlepšení životního 
prostředí v Praze 8,“ dodává 
zastupitel a předseda komise pro 
životní prostředí Vít Céza. (býv)

budka, kam se PodíváŠ

Ptáci už mají  
vyčištěné „domečky“
Věděli jste, že jen v Čimickém 
a Ďáblickém háji se nachází ke 
třem stovkám ptačích budek, 
o které se pravidelně starají 
odborníci z univerzity Karlovy 
v Praze a České zemědělské 
univerzity za vydatné pomoci 
místních občanů? 

Své se o tom dozvěděl 
i zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza, 
který se letošního podzimního 
čištění budek za městskou část 
zúčastnil. Hlavním koordináto-
rem akce byl spolek Vědomý 
dotek za účasti zmíněných 
odborníků. Ve většině budek 
se nacházela stará ptačí hnízda, 

v některých případech však byly 
v budkách místo ptačích hnízd 
pozůstatky hnízd bodavého 
hmyzu. „Aktivity občanů 
a odborníků v našich lesích 
dlouhodobě podporujeme 
a konkrétně péče o ptactvo má 
velký smysl, a to i v hlavním 
městě Praze,“ řekl k akci Céza.

Pravidelné čištění a kontrola 
budek jsou velmi důležité 
aktivity pro správná jarní 
zahnízdění ptactva, neboť 
nečištěné budky jsou zdrojem 
velkého množství parazitů 
a nekontrolované budky jsou 
zároveň často snáze dostupné 
různým predátorům.  (býv)
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letecký pohled nA území, kde developer plánuje stavět, a návrh zástavby zakreslený do mapy. Zdroj: Portál hlavního města Prahy, www.praha.eu

kauza cPi

Praha 8 nadále bojuje proti výstavbě 
mrakodrapů na sídlišti Ďáblice

 nvedení městské části nadále aktivně bojuje proti 
mrakodrapům v ládví, které chce postavit společnost 
cPi. „sídliště Ďáblice musíme udržet v dnešní podobě. 
zatímco developer připravuje výstavbu vysokopodlaž-
ních bytových domů, městská část Praha 8 podniká 
všechny dostupné právní kroky, aby zahuštění sídliště 
zabránila,“ říká starosta roman Petrus.
Součástí této strategie je snaha 
městské části maximálně 
transparentně informovat 
všechny občany o krocích, které 
podniká. Všechny novinky 
najdete na webu Prahy 8, 
radnice komunikuje s bytovými 

družstvy a SVJ i občany. 
Součástí této komunikace je 
i následující přehled kroků, 
které městská část do této 
chvíle učinila. V případě zájmu 
o nejnovější informace do vaší 
mailové schránky či v případě 
jakýchkoli dotazů a podnětů 
se neváhejte obrátit na e-mail  
vit.ceza@praha8.cz.

„Můžeme slíbit, že učiníme 
vše pro zachování unikátního 
charakteru sídliště Ďáblice 
a pro jeho pozitivní rozvoj 
v oblastech veřejných prostran-
ství a občanské vybavenosti. 
Zároveň slibujeme maximální 
spolupráci,“ dodává zastupitel 
a předseda komise pro životní 
prostředí Vít Céza, který bude 
v následujících měsících 
koordinovat spolupráci 
a komunikaci s občany ohledně 
této kauzy. Zástupce starosty 
Radomír Nepil k situaci sděluje: 

„Jsem rád, že se mi podařilo 
prosadit negativní stanovisko 
k výstavbě i na magistrátu. 
Vedení naší městské části 
i vedení hlavního města Prahy 
jsou tak tvrdě proti této 
výstavbě.“

Přehled všech dosavadních 
kroků radnice, jak předejít 
zahuštění sídliště Ďáblice 
vysokopodlažní zástavbou:
•	 Hned na počátku celé kauzy 

se vedení městské části 
Praha 8 sešlo s developerem 
a přemluvilo ho, aby své 
záměry představil na 
veřejném slyšení občanům. 
Vedení městské části chtělo 
rozšířit povědomí o nebezpečí 
výstavby a předejít tomu, aby 
developer postupoval 
a připravoval se tajně.

•	 To se ukázalo jako správný 
předpoklad. Poté, co veřejné 
slyšení dopadlo fiaskem, 
navrhlo vedení městské části 
developerovi, aby uskutečnil 
jeho pokračování. Developer 
ho na poslední chvíli zrušil 
a od té doby jakékoli další 
diskuze s veřejností odmítá.

•	 Zastupitelstvo napříč celým 

politickým spektrem prosadi-
lo usnesení proti této 
výstavbě. 

•	 Starosta Roman Petrus 
a zástupce starosty Radomír 
Nepil požádali hl. m. Prahu 
o svěření všech pozemků, 
které sousedí s předmětnými 
pozemky developera za 
účelem výrazně ztížit 
přípravu realizace stavby. 

•	 Zástupce starosty Radomír 
Nepil prosadil obdobné 
usnesení proti zástavbě také 
v hl. m. Praze. 

•	 Starosta Roman Petrus vydal 
přesný návod, jak postupovat, 
pokud jde o reagování na 
územní studii týkající se 
přípravy jednoho z bytových 
domů. 

•	 Starosta Roman Petrus 
a zástupce starosty Radomír 
Nepil nabídli developerovi 
přímý odkup budovy 
nacházející se u křižovatky 
Tanvaldská/Střelničná.

•	 Starosta Roman Petrus zadal 
zpracování územní studie 
s regulačními prvky, jejímž 
cílem je regulovat a zamezit 
takovýmto megalomanským 
stavbám. Bohužel je zpraco-
vání této studie časově velmi 
náročné a nemá odkladný 
účinek. Vzhledem k tomu, 
že nebyla takováto regulační 
studie zpracována předchozí-
mi vládami, zabere její 
příprava a prosazení ještě 

dlouhou dobu. Do budoucna 
však může výrazně pomoci 
nejen v tomto případě, ale 
i v případech dalších staveb. 
Na zpracování studie se podílí 
arch. Ondřej Tuček, vnuk 
arch. Tučka projektujícího 
sídliště Ďáblice, spolu 
s architektkou městské části 
Ivetou Zikmundovou 
a zástupci hl. m. Prahy. 

•	 Městská část vybrala elitní 
právní kancelář Císař, Češka, 
Smutný, jež se specializuje na 
tyto typy kauz. uvedená 

advokátní kancelář nově 
zastupuje městskou část 
v boji proti zástavbě. 

•	 Vedení městské části 
vstoupilo do kontaktu s SVJ 
s bytovými družstvy na 
sídlišti Ďáblice a komunikuje 
s nimi, aby mělo co nejsilnější 
mandát pro jednání s develo-
pery. Témata se týkají 
výstavby vysokopodlažních 
domů, druhý výstavby 
supermarketu v budově 
bývalého kina na Ládví. (vrs)

inFO
Pokud máte zájem 
o nejaktuálnější informace 
k této kauze ve vaší e-mailové 
schránce, přihlaste se k odběru 
na e-mailu předsedy komise 
pro životní prostředí Víta 
Cézy: vit.ceza@praha8.cz
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nArkomAnovo doupě v jedné z ubytovan v Kobylisích.

Bezpečnost

výzva

dopadený násilník toho 
má na svědomí více

 nve středu 29. listopadu zadrželi kriminalisté třetího 
policejního obvodu muže, který několik hodin předtím 
přepadl starší ženu a oloupil ji. 

Násilník si tuto ženu vyhlédl 
po osmnácté hodině na 
autobusové zastávce v Hlou-
bětíně, když vystupovala 
z autobusu. Nenápadně se k ní 
přiblížil, chytil ji za kabelku, 
kterou se přepadené snažil 
uloupit. Starší žena se kabelky 
nechtěla vzdát a začala volat 
o pomoc. Agresor proto 
poškozenou několikrát udeřil 
pěstí do obličeje a krku, 
až kabelku pustila, a on 
i s lupem utekl.

Na místo přepadení ihned 
vyrazili policisté spolu s krimi-
nalisty a začali propátrávat 
okolí. Muže odpovídajícího 
popisu nalezli a zadrželi 
kriminalisté přibližně po dvou 

hodinách schovaného pod 
zaparkovaným vozidlem, kam 
před nimi zalezl.

V průběhu výslechu se 
zadržený muž přiznal k dalším 
čtyřem skutkům,  které spáchal 
obdobným způsobem v uplynu-
lých deseti dnech. Dopouštěl se 
jich především v okolí Hloubětí-
na v Praze 9 a v jednom případě 
v Bohnicích v Praze 8. Muž 
přepadával především ženy 
vyššího věku. Jak sám uvedl, 
věděl, že se mu neubrání. 
Nevadil mu ani fakt, že se 
některé z nich pohybovaly za 
pomoci francouzských holí.

Dvacetiletý muž, který byl 
v minulosti již několikrát 
soudně trestán a v současné 

době je v podmínce, jako důvod 
svého konání uvedl, že si takto 
opatřoval peníze na jídlo 
a drogy. V současné době je dán 
podnět na jeho vzetí do vazby. 
V případě, že bude pravomocně 
odsouzen, hrozí mu za trestné 
činy loupež a neoprávněné 
opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku až 
desetiletý pobyt za mřížemi.

Proto vyzýváme veřejnost 
ke sdělení, zda-li se v uplynu-
lých měsících nestal někdo 
obětí stejného nebo podobného 
jednání. V případě oznámení 
nebo dotazů mě, prosím, 
kontaktujte na níže uvedených 
číslech nebo e-mailem.

PoR. Bc. FiliP HoRvátH, komisař 
tel. 974 859 504 nebo 735 780 815 
e-mail: filip.horvath@pcr.cz

kriminálka zasahuJe

likvidace laboratoře 
na hnědou smrt 

Pracovníkům kriminální služby, 
kteří se zabývají potíráním 
trestné činnosti související 
s výrobou a distribucí drog, se 
na podzim 2017 podařily dva 
zajímavé úlovky.

Prvním z nich bylo objevení 
a zlikvidování domácí laboratoře 
na hnědou smrt, kterou 
provozoval jedenačtyřicetiletý 
muž na jedné z ubytoven 
v pražských Kobylisích. Dotyčný 
tam shromažďoval materiál 
potřebný pro výrobu tvrdých 
drog, které přitom za použití 

laboratorního vybavení sám 
vyráběl, a navíc i distribuoval. 
Z výpovědí svědků vyplynulo, 
že za nemalé částky. 

Při domovní prohlídce 
kriminalisté objevili více než 
desetikilovou zásobu rostlinné 
drti a sušiny máku setého 
obsahující kodein, morfin a další 
účinné látky, které slouží 
k výrobě morfinu a následně, 
jako konečného produktu, 
heroinu. Kriminalisté rovněž 
zajistili laboratorní vybavení 
a chemikálie sloužící jako 

pomocné látky k výrobě tvrdých 
drog. Podezřelý nebyl ve svém 
oboru žádným nováčkem. Pro 
obdobnou trestnou činnost byl 
již v minulosti opakovaně 
odsouzen. Jeho postavení před 
zákonem navíc ztěžuje fakt, že 
heroin, který dle předběžného 
vyjádření expertů vyráběl, je 
považován za tvrdou drogu 
s vysokým stupněm závislosti 
a účinky spojené s jeho užíváním 
vyvolávají u konzumentů 
zhoubné následky.

Druhý úlovek znamená, že na 
Palmovce ubylo bílého prášku. 
Od poloviny listopadu 2017 
protidrogoví specialisté 
kriminální policie stíhají pro 
trestný čin distribuce pervitinu 
osmačtyřicetiletého muže, který 
uvedenou látku prodával 
zejména v okolí libeňské Palmov- 
ky a v pražských Holešovicích. 
Pervitin poskytl a prodal více 
než deseti osobám za obvyklou 
cenu, která je vzhledem k zado-
kumentovanému množství vyšší 
než 100 000 korun. Ke kontakto-
vání zájemců používal Facebook 
a telefonické spojení. 

Jelikož podezřelý je sám 
náruživým uživatelem zmíněné 
drogy, mohl by mu pobyt za 
mřížemi pomoci se této nežádou-
cí závislosti zbavit. (zn)

z Černé kroniky

Otevřené trezory

Otevřené povalující se 
trezory a okolo rozházené 
doklady v nízkém porostu 
poblíž hvězdárny v Ďáblicích 
zaujaly pozornost občana, 
který tuto skutečnost 
oznámil operačnímu 
středisku městské policie. 
S ohledem na charakter 
případu byla o nálezu 
informována Policie České 
republiky. Následně se na 
místo dostavili pracovníci 
kriminální služby, kteří nález 
zadokumentovali a v soula-
du s trestním řádem případ 
převzali k dalšímu šetření. 

smrt se dočkala
Při jedné z průběžných 
kontrol v ulici K Ládví, 
v místech za trafostanicí, 
kde se často zdržují lidé bez 
přístřeší, byl hlídkou stráž- 
níků nalezen muž v hlubo-
kém bezvědomí. O situaci 
bylo ihned informováno 
operační středisko a dispe-
čink pražské záchranky. 
I přes oživovací pokusy ze 
strany strážníků a posádky 
sanitky konstatoval přítom-
ný lékař ještě na místě 
mužovu smrt. Případ byl 
předán kolegům z republiko-
vé policie.

neobvyklý nález
Motorizované hlídce 
strážníků, která projížděla 
křižovatkou ulic Horňátecká 
a Přemyšlenská, se přihlásil 
muž, který oznámil nález 
podezřelého předmětu, 
pravděpodobně munice 
z druhé světové války. Hlídka 
zajistila místo páskou 
a uvědomila operační 
středisko a kolegy z PČR. 
Místo nálezu ohledal 
pyrotechnik, který konstato-
val, že se nejedná o munici, 
ale o starý rezivý „narážeč 
z proudové hasičské hadice“. 
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100. výročí vzniku
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Ak. mal. Zdeňka Buriana
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Praha 8 – Libeň
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XV. Trienále českého ex libris 2017
repríza celostátní přehlídky v Praze
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po a st: 8.00–18.00
út a čt: 8.00–15.30

pá: 8.00–15.00
so, ne, svátky: zavřeno

vstup zdarma

vás srdečně zvou na výstavu

Městská část 
Praha 8

PRVNÍ 
SVĚTOVÁ 
VÁLKA 

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

16. 1. – 1. 3. 2018

www.atelierpaul.cz
www.praha8.cz

OBJEKTIVEM JINDŘICHA ZELENKY



26 OsMiČKa / Měsíčník Městské části Praha 8 / Leden 2018  www.praha8.cz26

Měníme Prahu 8

moJe osmiČka 

výsledky 
hlasování 
o projektech

 nParticipativní rozpočet moje osmička má výsledky. celkem 
3766 vašich hlasů rozhodlo o tom, které návrhy (projekty) 
občanů bude městská část Praha 8 v roce 2018 realizovat. 

„Vše začalo v dubnu minulého 
roku, když jsme veřejně předsta-
vovali pravidla pro podání 
návrhů občanů, termíny, způsob 
veřejných prezentací a hlasování, 
a diskutovali jsme s přítomnými 
občany,“ říká místostarosta MČ 
Praha 8 Petr Vilgus, který má 
participativní rozpočet na 
starosti. Předcházela tomu ale 
diskuze na Komisi místní Agendy 
21 (MA21) při sestavování 
návrhu pravidel. Komise velice 
pomohla, za to jí patří poděková-
ní. Následně Rada MČ Praha 8 
pravidla schválila a rozhodla 
o částce 10 mil. Kč, která bude 
v tomto roce vyčleněna na 
realizaci vítězných návrhů 
občanů z rozpočtu městské části.

Celkem 29 občanů podalo 
37 návrhů do konce června 
minulého roku. Odbory úřadu, 
které budou realizátory návrhů, 
se k nim vyjadřovaly na společ-
ném setkání s navrhovateli v září 
2017. O těchto návrzích jste se 
mohli dozvědět více, pokud jste 
byli v říjnu na třech veřejných 
prezentacích v Bohnicích, 
Kobylisích a v Karlíně. Některý 
projekt navrhovatelé spojili nebo 
stáhli jeho podání, další byl 
vlastníkem již realizován, některé 
příslušný odbor úřadu k realizaci 
nedoporučil. Nakonec jste 
v listopadu hlasovali o 28 projek-
tech. Do částky 10 milionů korun 
se jich dostalo 20.

Petr Vilgus k tomu dodává: 
„Chci poděkovat všem, kteří 
navrhli nějaký projekt, ať již 
uspěl nebo ne. Všichni si dali se 
zpracováním návrhů práci, 

snažili se zjistit finanční náklady, 
připravili si prezentace a účastni-
li se diskuzí jak s odbory úřadu, 
tak s veřejností. Je vidět, že mají 
o městkou část zájem.“

Poděkování patří občanům, 
kteří navrhli své projekty: 
Roman Mařík (SVJ Zelenohor-
ská), Anna Filínová, Eliška 
Ripková (Bohnice žijí, z. s.), Petr 
Rosendorf, Blanka Rošická, Hana 
Samuelová (Konsorcium Pro 
Karlín, o. p. s.), Petr Nečina, Jan 
Herget, Veronika Bayerová, 
Martin Koiš (Konsorcium Pro 
Karlín, o. p. s.), Eva Pulcmanová, 
Radka Spiesová, David Berenrei-
ter, Ondřej Buršík, Jiří Vítek, 
Hana Karbanová, Markéta 
Kráčalíková, Dalibor Šmíd, Petra 
Pečová, Jarmila Wachsmannová, 
Soňa Trníková, Ivana Ludvíková, 
Věra Procházková, Bohumil Šmíd, 
Antonín Sysel, Jiří Fator, Renáta 
Molová, Tomáš Němec a Irene 
Oliveri.

zajíMavá Čísla:
•	Celkové	náklady	na	všechny	
podané projekty jsou za 
necelých 17 milionů korun
•	Žen	hlasovalo	přes	50	procent
•	Nejvíce	vás	hlasovalo	mezi	
19 a 50 lety
•	50	procent	všech	hlasů	získal	
vítězný návrh
•	Celkem	jste	přidělili	17	834	
plusových hlasů a 2712 
minusových hlasů
•	MČ	Praha	8	vyčlenila	na	
participativní rozpočet nejvíce 
ze všech městských částí 
v Praze, které takto dávají 
možnost svým občanům určit, 

kam část financí z rozpočtu 
investovat.
•	Počty	podaných	projektů	podle	
katastrálních území Prahy 8: 
Karlín 5, Libeň 10, Kobylisy 8, 
Troja 4, Bohnice 9, Čimice 1.

jaK dál:
Vítězné projekty jsou předány 
k realizaci na příslušné odbory 
úřadu, které budou úzce 
spolupracovat s navrhovateli. 

V dubnu tohoto roku vyhlásíme 
další ročník participativního 
rozpočtu. Sledujte www.
mojeosmicka.zapojtese.eu 
a zapojte se. Výsledky hlasování 
jsou uveřejněny výše v tabulce 
po odečtení minusových hlasů. 
Mohli jste přidělit devíti 
projektům hlasy plusové 
a čtyřem hlasy minusové.

iva HáJKová, koordinátorka ma21

Pořadí Projekt Hlasy 

1. 
Z bývalé sauny klubovnu pro skauty  
Navrhovatel Ondřej Buršík

1801

2.
Spojení Čimice – Kobylisy, bezpečně (!) i pro malé cyklisty... 
Navrhovatelka Eva Pulcmanová

966

3.
Parkurové hřiště pro teenagery v Žernosecké ulici v areálu 
Beachklubu Ládví / Navrhovatel Jan Herget

890

4. Skatepark / Navrhovatelé Blanka Rošická a Vojta Rošický 884

5.
Obnova zeleně a výsadba stromů v zeleném pásu podél 
komunikace Pobřežní a Rohanské nábřeží, Praha 8 
Navrhovatelka Hana Samuelová (Konsorcium Pro Karlín, o.p.s.)

877

6.
Rozšíření naučné stezky Bohnice  
Navrhovatelka Blanka Rošická

783

7.
Outdoor gym na Ládví – napříč generacemi   
Navrhovatelka Petra Pečová

683

8.
WC, pítka a zastřešení dětských hřišť   
Navrhovatelé Tomáš Němec a Irene Oliveri

663

9.
Obnova pítka na návsi ve Starých Bohnicích   
Navrhovatelka Eliška Ripková (Bohnice žijí, z.s.)

619

10.
Komunitní centrum a zahrada Kotlaska: zázemí v zeleni 
v dolní Libni / Navrhovatelka Markéta Kráčalíková

607

11.
Odpadkové koše kolem psího hřbitova, hřbitova 
choromyslných v Bohnicích a na tzv. malé vyhlídce  
Navrhovatel Jiří Vítek

598

12.
Obnova dětského hřiště v Batličkově ulici 
Navrhovatel Dalibor Šmíd

541

13.
Voda, voda, nechť jí není škoda! 
Navrhovatelka Veronika Bayerová

528

14. Obnova fontány Palmovky / Navrhovatelka Hana Karbanová 501

15.
Voda do veřejného prostoru   
Navrhovatelka Renáta Molová

465

16.
Bezbariérový přístup a osvětlení schodů a chodníku 
vedoucích z ulice Bublíkova / Navrhovatelka Soňa Trníková

455

17.
Vytvoření pěšího přechodu pro chodce z Karlínského 
náměstí (dětského hřiště) / Navrhovatelka Ivana Ludvíková

442

18.
Světlo a vodu pro Libeňskou psí louku  
Navrhovatelka Radka Spiesová

430

19.
Revitalizace veřejného prostoru u metra Křižíkova,  
výměna městského mobiliáře  
Navrhovatelka Hana Samuelová (Konsorcium Pro Karlín, o.p.s.)

426

20.
Chodník pro lidi nebo dráha pro cross?  
Navrhovatel Petr Rosendorf

384

21. Libeňská zeď / Navrhovatelka Anna Filínová 372

22.
Betonové stoly na stolní tenis v Kaizlových sadech  
Navrhovatel Martin Koiš (Konsorcium Pro Karlín, o.p.s.)

332

23.
Renovace chodníku před a v okolí Karlínského Spektra DDM 
hl. m. Prahy / Navrhovatel David Berenreiter

296

24.
Oprava chodníku podél domu č. p. 1308–1320 ve Frýdlant-
ské ulici / Navrhovatelka Jarmila Wachsmannová

287

25.
Podpora Zóny 30 – Zvýšený přechod Zenklova  – vstup 
do Zóny / Navrhovatel Petr Nečina

142

26.
Podpora Zóny 30 – Bezpečný a komfortní přechod   
Navrhovatel Petr Nečina

126

27.
Podpora Zóny 30 – Zvýšená křižovatka   
Navrhovatel Petr Nečina

96

28.
Vybudování kontejnerového klecového stanoviště 
pro kontejnery SVJ Zelenohorská 485 a 489  
Navrhovatel Roman Mařík (SVJ Zelenohorská)

-72
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 třetí místo v ParticiPaci

Úspěch Prahy 8
Městská část Praha 8 se zapojila 
do pilotního ročníku společnosti 
Demokracie 2.1, s. r. o. (D21), 
která využila své teoretické 
i praktické zkušenosti a stanovi-
la „mezinárodní index lokální 
participace“. Ten hodnotí 
nejzásadnější aktivity měst nad 
rámec zákonných povinností ve 
vztahu k zapojování veřejnosti, 
komunikaci a transparentnosti. 
Zapojilo se sto největších měst 
ČR, padesát městských částí nad 
deset tisíc obyvatel a hl. m. 
Praha. MČ Praha 8 se umístila 
na třetím místě se shodným 
počtem bodů s Porubou za 
MČ Praha 10 a městem říčany. 

„Veřejnost zapojujeme různými 
formami do zkvalitňování života 
v Praze 8. Pořádáme veřejná 
fóra, diskutujeme s mladou 
generací, projednáváme 
s občany návrhy změn v jejich 
okolí, umožňujeme zapojení do 
participativního rozpočtu, anket 
a sociologických průzkumů“ 
vyjmenovává místostarosta 
MČ Praha 8 Petr Vilgus.

Do procesu sběru dat byli 
zapojeni studenti Masarykovy 
univerzity a cenné konzultace 
poskytla Národní síť Zdravých 
měst ČR. Výzkum byl vytvořen 
ve spolupráci s akademickou 
obcí a konzultován s experty 

z Brookings Institution a Ženev-
ské univerzity. Hodnocení by 
mělo být realizováno každoročně.

Hodnocení měst a městských 
částí probíhalo od září 2016 
v několika fázích ve 21 kritériích 
(indikátorů), která vycházejí 
z šesti kategorií: transparent-
nost, komunikace, zapojení, 
inkluze, implementace a evalua-
ce. Nejprve byla provedena 
on-line kvalitativní analýza 
veřejně dostupných informací 
z oficiálních informačních 
materiálů a webu dané munici-
pality. Následně byli dotazováni 
odpovědní zástupci municipalit. 

Petr Vilgus k tomu dodává: 
„umístění městské části Praha 8 
na třetím místě nám potvrdilo, 
že děláme správné věci správně 
a že jdeme správným směrem.“

Plné znění Indexu participace 
2015–2016 naleznete na webu 
www.praha8.cz/ma21.  (haj)

cO je ParticiPace
Participativní plánování pomáhá 
sladit názory hlavních účastníků 
plánovacích procesů, budovat 
konsenzus a předcházet konflik- 
tům mezi stranami zastupujícími 
různé zájmy. 

Zdroj: www.iprpraha.cz/ 
participace  

zaPoJení Škol

Bezpečné cesty do školy
Program Bezpečné cesty do školy (BCŠ) 
je realizován od roku 2008 spolkem Pražské 
matky ve spolupráci a s podporou hlavního 
města Prahy a městských částí, do kterého 
se může zapojit jakákoli škola na území 
Prahy. Školní projekty BCŠ již byly 
realizovány na více než 40 praž-
ských školách a v jejich rámci 
vznikly již desítky většinou 
stavebních opatření k usnadně-
ní pěších či cyklistických cest 
(nejen) dětí do školy.

„Cílem programu je ve spolupráci 
s aktivní účastí školáků a jejich učitelů, 
jejich rodiči i zástupci veřejné správy, zvýšit 
bezpečnost dětí při každodenních cestách 
(nejen) do školy a podporovat je v tom, aby 
se dopravovaly zdravě a ekologicky, 
především pěšky nebo na kole, či veřejnou 
dopravou, bez nutného doprovodu 
dospělých,“ uvádí místostarosta MČ 
Praha 8 Petr Vilgus.

V Praze 8 se v minulém roce zúčastnily 
programu dvě základní školy. ZŠ Burešova, 
kde je projekt úspěšně ukončen a ZŠ Dolá-
kova, kde projekt právě probíhá. Na ZŠ Bu-
rešova proběhlo na jaře 2017 žákovské 

mapování problematických míst na 
cestách do školy a dotazníkový 

průzkum ohledně dopravních 
preferencí dětí a rodičů. 
Na vytipovaných nejproblema-
tičtějších místech proběhl 

v červnu se školáky také 
monitoring dopravního provozu. 

Dne 21. 9. se na škole konal pěší den, jehož 
cílem bylo ukázat rodičům i žákům, že 
dopravování se do školy může být zdravé, 
šetrné, a dokonce i velice zábavné. V říjnu 
byl ve škole představen pracovní skupině 
návrh dopravní studie a na konci listopadu 
místostarostovi MČ Praha 8 Petru Vilguso-
vi a zástupci Magistrátu hl. města Prahy, 
předána finální podoba studie. Ta byla 

financována z projektu Místní agenda 21 
– Cesta k udržitelnému rozvoji Prahy 8 
podpořeného Státním fondem životního 
prostředí ČR, www.mzp.cz, www.sfzp.cz. 

V ZŠ Dolákova iniciovala projekt 
MČ Praha 8. Základní škola je nyní u první 
fáze projektu – žákovského mapování cest 
do školy s označením problémových míst 
a dotazníkového šetření.

Více informací naleznete na stránkách 
www.praha8.cz/ma21 pod odkazem 
Projekty.

maRie ČiveRná, Pražské matky

pěší den v základní škole Burešova.

studentské Prezidentské volby 

signál od naší 
nejmladší generace

 ndebaty se studenty, která se uskutečnila na střední 
škole trivis, se 11. prosince zúčastnili i zástupce staros-
ty Petr vilgus a zastupitel a předseda komise pro životní 
prostředí vít céza. trivis sídlí v Praze 8 v hovorčovické 
ulici a zaměřuje se na oblast bezpečnosti. 

Setkání se uskutečnilo v před-
večer studentských prezident-
ských voleb. Studenti s místní-
mi politiky mluvili o lokálních 
tématech Prahy 8 (mimo jiné 
o bezpečnostní situaci na 
Palmovce, o čistotě Rokytky 
a o rekonstrukcích veřejných 
prostranství), o občanské 
a politické angažovanosti 
nejmladší generace i o metodě, 
jak jednotlivci přistupují 
k nadcházející volbě hlavy 
státu. 

„Hovořili jsme i o tom, jaká 
kritéria zvolit při výběru 
budoucího prezidenta. Jestli 
je důležitější zmapovaná 
historie kandidáta a předchozí 
politická zkušenost, nebo jestli 
je lepším kandidátem člověk 
bez minulosti, ale který voliče 
dosud ničím nezklamal. Shodli 
jsme se na tom, že by měl být 
poctivý, pravdomluvný a neměl 
by účelově ohýbat ústavu 
a zákony ve svůj prospěch,“ 
řekl Petr Vilgus.

„Na debatě jsem zmínil 
angažovanost nejmladší 
generace – a to jak občanskou, 
tak politickou. V případě 
prezidentské volby jsme mluvili 
o tom, že neúčast u voleb není 
vhodný postup. Žádný kandidát 
a žádná strana nás nikdy 
neosloví na sto procent, 
můžeme si však vybrat toho, 
s kým máme největší názorový 
průnik,“ konstatoval Vít Céza. 

Ve studentských volbách, 
které organizuje vzdělávací 
program Jeden svět, spadající 
pod o. p. s. Člověk v tísni, 
mohou hlasovat studenti starší 
15 let. První kolo se uskutečnilo 
12. a 13. prosince (do hlasování 
se zapojilo 43 559 středoškolá-
ků z 384 škol, u studentů vyhrál 
Jiří Drahoš), druhé se odehraje 
16. a 17. ledna 2018. Jak moc 
se výsledky studentských voleb 
přiblížily k výsledku voleb 
skutečných, to se dozvíme 
ve druhé polovině ledna 2018.

 (pev)
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Jazyková výuka

dvě stovky žáků Prahy 8 
pojedou opět do anglie
Znalost anglického jazyka alespoň na 
základní komunikační úrovni je dnes 
chápána jako samozřejmost. Městská část 
Praha 8 navázala na úspěšný jazykový 
zájezd do Británie a pro rok 2018 zdvojnáso-
bila počet žáků základních škol zřizovaných 
městskou částí, kteří budou na studijní 
pobyt vysláni. 

„Bez angličtiny je na dnešním a bezpochy-
by i budoucím trhu práce nemožné se 
uplatnit. Nejlépe se cizí jazyk dá naučit 
pobytem v zahraničí. Proto jsme se v Praze 8 
rozhodli zlepšit jazykovou vybavenost 
našich žáků vzdělávacím 14denním 
jazykovým pobytem v anglických lokalitách 
Hastings a Torbay,“ popisuje místostarosta 
Matěj Fichtner.

První stovka žáků pojede počátkem 
května 2018 do Hastings a Torbay. Hastings 
je známé nejen svými oblázkovými plážemi, 
ale zejména jako místo, kde se roku 1066 
odehrála pravděpodobně nejvýznamnější 

bitva anglických dějin. Torbay, městský 
obvod v anglickém hrabství Devon, je 
populární turistickou destinací s písečnými 
plážemi, díky kterým si vysloužila název 
Anglická riviéra. Po jejich návratu do 
shodných lokalit vyrazí druhá stovka žáků. 

Do Anglie na náklady Prahy 8 poprvé 
odjelo sto žáků v uplynulém školním roce 
a stáž měla mimořádně pozitivní ohlas od 
rodičů. „Jsem opravdu rád, že se podařilo 
zajistit další finanční prostředky i pro rok 
2018 a rozšířit počet účastníků na dvojnáso-
bek. Děti se svými pedagogy zažijí intenzivní 
jazykový kurz. Je to součást naší snahy o to, 
aby školství v Praze 8 bylo nejlepší,“ 
doplňuje Fichtner.

Stejně jako v minulém roce zajistí zájezd 
Student Agency, která se pořádáním 
obdobných pobytů zabývá již řadu let. 
Součástí pobytu pro každého žáka bude 
40 lekcí angličtiny, ubytování po dvou až 
čtyřech v hostitelských rodinách, stravování 

a pochopitelně doprava. Součástí vzdělávací-
ho pobytu je i bohatý doprovodný program, 
například výlet do Londýna. Žákům je 
zajištěno rovněž komplexní pojištění. Vzniklé 
náklady hradí ze sta procent radnice osmé 
městské části. Stáž je tedy dostupná všem 
nadaným žákům Prahy 8, aniž by přitom 
jejich rodičům zatížila rodinný rozpočet. 

Do projektu se v tomto školním roce 
zapojilo všech 15 základních škol napříč 
Prahou 8 – jmenovitě ZŠ a MŠ Lyčkovo 
náměstí, ZŠ a MŠ Petra Strozziho, ZŠ Palmov-
ka, ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ a MŠ u Školské 
zahrady, ZŠ a MŠ Na Slovance, ZŠ Burešova, 
ZŠ Žernosecká, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Na 
Šutce, ZŠ a MŠ Ústavní, ZŠ a MŠ Dolákova, 
ZŠ Mazurská, ZŠ Glowackého a ZŠ Libčická. 
Jazykového pobytu v roce 2018 se zúčastní 
celkem 200 žáků osmých tříd a 16 pedagogů, 
kteří je budou doprovázet.

maRcela voženílKová

zŠ Palmovka 

žáci se učili zachraňovat
Víte, co máte udělat, pokud se 
někdo kolem vás ošklivě 
poraní, nebo upadne do 
bezvědomí? I o tom si povídali 
žáci ZŠ Palmovka se záchraná-
ři ze vzdělávací společnosti 
Zdravotníci, kteří uspořádali 
třídenní kurzy pro celou školu. 

Žáci od 1. do 9. třídy se 
seznámili nejen s teorií, ale 
hlavně s praktickými ukázka-

mi toho, co se může stát a jak 
by na to měl jedinec reagovat. 

Děti měly možnost detailně 
si prohlédnout i záchranářský 
vůz a „osahat“ si všechny 
základní přístroje a pomůcky, 
sloužící k záchraně života. 
I díky těmto aktivitám se pak 
mohou žáci pochlubit napří-
klad s tím, že zachránili svoji 
babičku, která prodělala 

infarkt a dostala se do 
bezvědomí. 

Tak si nakonec všichni 
popřejme, ať podobných 
událostí je v našem životě 
co nejméně, a pokud přeci jen 
nastanou, ať jsme to my, kdo 
pomůže.

dagmaR ČeRnodRinsKá,  
Zš Palmovka

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

kpm

www.muzeumprahy.cz/klub-pratel-muzea

Staňte se členem 
Klubu přátel muzea 

Český �lmový plakát
13. 12. 2017– 11. 3. 2018

Kouzlo svatých obrázků
9. 12. 2017– 2. 4. 2018
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9|12|2017–– 2|04|2018

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

děti si nA figuríně zkusily 
masáž srdce.
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oceněné děti s cenami a Josefem Ladou mladším (v zadní řadě první 
zleva). Foto: Vladimír Slabý

Přesně v ten  
čas, kdy listí 
stromů již 
zahřívá jejich 
kořeny, vzduch 
voní ještě 
trochu 
podzimem, ale  
občas již  
nebem pro- 
létne zvědavý 
vánoční 
andělíček, tak 
právě v ten čas se scházíme v zahradě naší mateřské školy. 
Každým rokem pořádáme brigádu pro rodiče a děti, rozdáme 
hrábě malé i velké, shrabeme spoustu listí a poklidíme před 
nástupem zimy a nečasu. To vše v přátelské atmosféře, kdy je 
kromě práce čas si popovídat, potěšit se z úspěchů našich školáků, 
kteří se do své někdejší školky s rodiči rádi vracejí. Zlatým hřebem 
této oblíbené akce je nabídka čerstvých pečených buřtů, které 
připravují naše paní kuchařky a provozní. Ani milovníci sladkého 
nepřijdou zkrátka, mnohé maminky a babičky přinášejí ochutnat 
vynikající pamlsky ze svých kuchyní. Ta letošní brigáda se 
nadmíru vydařila! Hezkým počasím, hojnou účastí i dobrou 
náladou. Zahrada pak byla bezvadně uklizená, děkujeme všem! 
A na shledanou ve zdraví u hrabiček zase za rok! 

Kolektiv mš šimůnKova

Jak je možné, že v koupelně z kohoutku teče voda? A elektřina, 
odkud se vzala? A kam se ztratí voda, ve které jsme se večer 
vykoupali nebo v ní umyli nádobí? Na tyto a mnohé další otázky 
dala žákům třetích a čtvrtých tříd prvního stupně názornou 
odpověď lektorka Malé technické univerzity. Žáci byli rozděleni 
do skupin, dostali instrukce, návody a nákresy a pomocí stavebni-
cových kostek zkusili postavit dům i město, navrhnout, kudy 
a jak povedou inženýrské sítě, a vše potřebné pak zakreslovali 
do mapy.  Děti byly nadšené, své budovatelské úkoly braly velmi 
vážně. Každá skupina usilovně pracovala na svém návrhu, který 
na závěr předvedla ostatním. Třeba z nich opravdu jednou 
vyrostou stavitelé a v budoucnu budou stavět skutečné domy 
a města.

silvie veliČKová, tř. učitelka 3e, Zš šimůnKova

BRIGáDA V MŠ ŠIMůNKOVA JAK JSME STAVěLI MěSTO

talent Prahy 8

josef lada by 
měl (a má) radost

 ntalentová soutěž pro žáky základních škol u příležitosti 
130 let od narození a 60 let od úmrtí Josefa lady, kterou 
vyhlásila mČ Praha 8, zná své vítěze. ti si ceny převzali 
29. listopadu 2017 na slavnostním setkání v kd ládví.  

Pozdravit je přišel i malířův 
vnuk, který vysoce hodnotil 
dětské výtvory. „Mám z toho, jak 
děti zpracovaly svá díla, velkou 
radost a jsem přesvědčen, že by 
se kresby líbily i mému dědečko-

vi,“ řekl Josef Lada mladší. 
Kladně hodnotila celou akci 
i radní pro kulturu Jana 
Solomonová, která převzala nad 
akcí záštitu: „Jsme velice rádi, že 
se do soutěže přihlásilo tak velké 

množství žáků z naší městské 
části. Považujeme za velice 
důležité podporovat a rozvíjet 
také uměleckou stránku 
osobnosti našich dětí, aby 
nekoukaly na svět jen prostřed-
nictvím mobilů.“ A radní pro 
školství Anna Kroutil dodává: 
„Je vidět, že i dnešní děti mají 
k Ladovi vztah. Vnímají jeho 
obrázkový svět po svém, 
originálně, a tím potvrzují 
nadčasovost jeho umění.“

Žáci soutěžili ve třech 
oborech, výtvarném, literárním 

a hudebním. Do projektu se 
zapojilo více než 1000 žáků 
z devíti základních škol 
z Prahy 8. Společným tématem 
pro všechny soutěžní kategorie 
byly vybrané knihy Josefa Lady 
– O chytré kmotře lišce, Bubáci 
a hastrmani a Kocour Mikeš. 
V jednotlivých oborech práce 
žáků hodnotila odborná komise.

Celé slavnostní dopoledne 
moderoval Jan Čenský. Pro děti 
bylo připraveno divadelní 
představení České Vánoce 
Josefa Lady. (vrs)

na slovíČko s…
josefem ladou,
vnukem slavného malíře 
stejného jména a správcem 
jeho dědictví, který byl 
čestným hostem soutěže 
Talent Prahy 8 na téma kreseb 
jeho dědečka.

Co říkáte ladovské soutěži 
Talent Prahy 8?
„Velice se mi líbila, úrovní 
vystavených prací jsem mile 
překvapen. Vždy oceňuji, když 
dítě obrázky jen otrocky 
nepřekreslí, ale dá do svého 
díla osobní invenci. A to tady 
bylo. Navíc zdařilým obohace-
ním byly i textové a hudební 
příspěvky dětí.“

Jako vnímáte jeho odezvu mezi 
dnešními dětmi? 
„Mám vždycky obrovskou 
radost z takových akcí, kde 
tak obrovské množství dětí 
zpracuje svým pohledem dílo 
Josefa Lady. Jeho odkaz tak 
žije dál, předává se z generace 
na generaci.“

Je pohled na Ladu očima dnešní 
mládeže jiný, než byl dříve?
„Dětský divák je odjakživa 
nejpřísnější kritik a Josef Lada 
by pro ně mohl být jen jménem 
v encyklopedii. A právě proto 
mě nesmírně těší, že jeho 
obrázky přitahují a oslovují 
i dnešní děti.  To je samozřejmě 
ten nejlepší důkaz lidovosti 
a nadčasovosti Ladovy tvorby.“
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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
Zábava, vzdělání, volný čas

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

18.1.

19.1.
29.1.

30.1.
Otevírací doba:

Kontakty:
dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou
Jóga s hlídáním dětí

Hudebka pro nejmenší
Montessori
Předškolní příprava

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Cvičení dětí

Výtvarné tvoření s Ivetou

Pilates s hlídáním dětí
Hudební ateliér
Angličtina pro maminky

Cvičení dětí

Vracíme se do formy

Dětská herna s angličtinou

Beseda s PČR pro děti rodiče

Seminář Plenkování
Možnost zúčastnit se uzavřené

skupiny

Výroba Trávoše
po–čt

pá
tel.:

e-mail:

10 00–11 00

10 00–11 00

9 00–9 40

10 30–11 30

15 00–16 00

10 00–11 00

1,5–3 roky 16 30–17 30

10 00–11 00

10 30–11 30

13 00–14 00

s hlídáním

dětí od 1 roku 15 30–16 30

(Sportovní průprava)

16 30–17 30

17 30–18 30

9 30–10 30

a děti předškolního věku (od 3 do 6 let)

15:00–17:00

10:00–11:00

- Sourozenecká rivalita

16:30–18:00

10:00–11:00

9:00–17:00

9:00–13:00

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

281 863 104

Jednorázové akce

Úterý

Čtvrtek

Kontakty:

Středa

19.1.

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

: :

: :

: :

: :

: :

–

9 30–10 15

–

9:15–11:15

Sraz před KD Krakov

9 00–13 00

11 00–13 00

Dětská herna s angličtinou

S kočárky za poznáním
- Kobyliská střelnice

po–st, pá
čt

Jednorázová akce

Pohybovky s Ájou

Výtvarka s Ájou

Cvičení s Jitkou Kryšpínovou

S kočárky za poznáním
- Kobyliská střelnice

Výroba Trávoše
Seminář Plenkování

–

10 00–11 00

8 00–9 00

9:15 – 11:15

Sraz před KD Krakov

10:00–11:00

- látkové pleny nebo moderní

jednorázové? 10:00–11:00

po–pá 9 00–13 00

: :

: :

: :

: :

10 00 11 00

tel.: 724 623 435

e-mail:

Pondělí

Středa

Pátek

Otevírací doba:

karlik

19.1.

23.1.
26.1.

Kontakty:

@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce:

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

Č
č Č

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

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

ě

Pondělí

Úterý

Středa

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
Cvičení dětí od 1,5 3 roky
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

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

18:00 19:00

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

–

–

–

13:00–17:30

–

17:30–19:00 (od 15. ledna 2018)

–

–

–

–

–

–

–

–

10:30–12:00 (od 15. ledna 2018)

–

–

– (od 31. ledna 2018)

–

–

–

Němčina pro začátečníky

Němčina pro začátečníky

Čtvrtek

Pátek

18.1.

20.1.

21.1.

27.1.

30.1.

Balanční cvičení pro seniory

Ping-pong
Klub pro děti a mládež
Kurz předškolní přípravy
Pravidelné doučování

Jugger

Jemná jóga
Tanečky pro děti od 3,5 let

Latino dance

9:00 10:00 a 10:00 11:00

12:00 14:00

14:00 15:00

17:30 19:00

11:00 12:00

15:30 16:30

16:30 17:30

– –

10:00–12:00

–

13:00–17:30

–

–

–

–

–

17:00–18:30 (60 Kč)

10:00–12:00 (220 Kč)

16:30–18:00 (80 Kč)

9:30–12:30 (200 Kč)

Otevřený klub pro seniory

Rozhlédni se, člověče

Výroba věšáčku a knoflíků
pro štěstí

Seminář v oboru archeologie

Cvičení pro pevné břicho
a výroba šperků

Agrese je OK

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:

Máte pro nás nějaké náměty, dotazy, připomínky
nebo potřebujete více informací? Napište mi
e-mail: katerina.halfarova@osmickaprorodinu.cz
nebo tel.: 601 089 379

Sokolovská 121, Praha 8

Mapa
Mapa
Klub

klub pro mladší (6 12 let),

od 13 00 do 18 00

606 634 847

po, út

s č

tel.:

–

–

ky –

: :

: :

úter 15:30 16:30

od 13:00

t, t klub pro starší (10 15 let),

od 13 00 do 18 00

V a

Doučování zdarma

Beseda s pracovníky
klubu na téma: besedy: Škola

e-mail:

ýtvark s Maruškou

Otevírací doba klubu Mapa:

Kontakty:

Čtvrtek 25. 1.

mapa@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce

19.1. S kočárky za poznáním 9:15–11:15

9:00-12:00

kulturní dům

krakovstředa

pátek 19. 1. 9:15 11:15–

Dobrodružství
v Jumanji

jarní příměstský
tábor

Konec roku 2017 v Mapě proběhl

v klidném duchu. Pokračovali jsme

ve výtvarném ateliéru, setkali jsme se

s Mikulášem a užili jsme si světélkový

průvod. V klubu jsme ozdobili vánoční

stromek, pod kterým nám Ježíšek

i tentokrát nechal krásné dárky.

Ještě stále zbývají volná místa na náš

jarní příměstský tábor Dobrodružství

v Jumanji. Tábor proběhne v termínu

od 12. 2. do 16. 2. a stát bude jen

100 Kč.

Hlásit se můžete na:
mapa@osmickaprorodinu.cz
nebo na tel.: 606 634 847

Klub Mapa Vás zve
na akce v novém roce

17:00–18:00

14:00–15:00

17:00–18:30 (180 Kč)
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Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

www.osmickaprorodinu.cz

Seminář Agrese je OK

Dobrý den, jsem matka dvou dětí.
Velice ráda navštěvuji dětský klub
Krabík. Je tam přátelské prostředí
a setkávám se tam s ostatními
maminkami. A nejvíce se mi líbí,
že tety, které klubík vedou, jsou také
matky malých dětí, a proto mají velké
pochopení i pro ostatní děti. V rámci
herničky jsou i kroužky, kterých se ráda
s dětmi zúčastňuji. Můj syn si nejvíce
oblíbil výtvarné tvoření. A to vše je za
velice příznivou cenu. Klubík mohu
všem vřele doporučit.

Maminka maminkám
o DK Krabík

Rodinné centrum Osmička navázalo

spolupráci s organizací Liga otevřených

mužů a díky tomu můžeme srdečně

pozvat všechny rodiče na naši první

společnou akci, která se uskuteční

30. ledna. Zážitkový seminář je

zaměřen na proaktivní práci s agresí

u dětí, zejména na rozbor reálných

konkrétních situací, které běžně

zažíváme. Aby se dítě naučilo se svou

agresí zacházet, musí mít možnost ji

zažívat, poznávat a kultivovat. Cílem

semináře je porozumět agresi, jejím

mechanismům a vlastnímu prožívání

emocí, aby se rodiče i učitelé naučili

s agresí a agresivními projevy účinněji

pracovat. Součástí je i rozbor reálných

situací a trénink, jak se v nich zacho-

Ředitelka
Mgr. Kateřina Halfarová

Magdaléna Červená

vat. Program do velké míry reaguje

na potřeby a přání účastníků.

Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Když se ohlížíme za rokem 2017,
s radostí vidíme, že se nám podařilo
dostát tomuto závazku a vnést život do
čerstvě otevřeného prostoru. Nabízíme
aktivity podporující zdravý životní styl,
a také aktivity pro děti a mládež.
Součástí našeho programu se staly
i rozmanité jednorázové aktivity:
kutilské workshopy, přednášky
o výchově dětí nebo různé besedy.
Děkujeme všem příznivcům
a návštěvníkům, že nám pomáhají
spoluvytvářet milou a tvůrčí atmosféru,

Co nás čeká v roce 2018
v Rodinném centru Osmička

ze které se můžeme všichni společně
těšit.
V roce 2018 plánujeme pokračovat
v podobném duchu a rozšířit nabídku
vzdělávacích a naučných programů.
Od února se můžete těšit i na některé
nové pravidelné kurzy, jejichž vznik
jsme iniciovali na základě poptávky
našich návštěvníků. Věříme, že vás
naše aktivity osloví, a zároveň jsme
otevřeni vašim nápadům a podnětům.

Posláním Rodinného centra Osmička je nabízet aktivity
a bezpečné zázemí pro všechny generace.

ROZHLÉDNI SE,
ČLOVĚČE
Dramaturg hrané tvorby ČT,
autor a režisér seriálů
o rozhlednách, památných
stromech, pramenech,
pražských věžích, kusu dřeva
ze stromu, ale také písničkář.
Mezi dramaturgováním,
natáčeními a skládáním písní
se rozhlíží kolem sebe
a zve si hosty, se kterými
se dá nejen mluvit, ale i zpívat.

ČTVRTEK
18. 1. 2018
17:00 hod.

VSTUP 60 Kč

Bedřich
Ludvík

ÚTERÝ
30. 1. 2018
17:00-20:30

VSTUP
180 Kč

LIGA OTEVŘENÝCH MUŽŮ

Agrese je OK

Zážitkový a vzdělávací workshop je zaměřen

na proaktivní práci s agresí u dětí, především

u kluků. Jeho cílem je pomoci rodičům

a následně dětem lépe zvládat

agresivní a konfliktní situace.

Naučte se zvládat
agresi u dětí

Lektor: Mgr. Václav Šneberger
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Sport

karate

Úspěch závodníků z Prahy 8 
na mistrovství světa

 nČlenové oddílu tradičního karate rajawali sakti pod vedením trenérů rachmy soebajo 
a adama soebajo se zúčastnili světového poháru karate mládeže a mistrovství světa fudokan 
karate (kadetů a seniorů) ve dnech 2.–6. listopadu v rumunské cluji.  

Z oddílu Rajawali Sakti bylo 
nominováno celkem dvanáct 
závodníků do reprezentačního 
týmu ČR. Největšího úspěchu 
dosáhl třináctiletý Štěpán Moník, 
který vybojoval zlatou medaili na 
kata ve své kategorii. V kategori-

ích dětí si také výborně vedli 
závodníci Than Binh Nguyen 
(8 let), který získal 3. místo 
v disciplíně kata. Tým ve složení 
Luboš Sajko a Martin Všetečka 
obsadili pěkné 6. místo v disciplí-
ně en-bu chlapci (10–11 let). 

Tomáš Kutnohorský a Jan 
Hubáček získali 4. místo 
v disciplíně en-bu muži (21 let 
a starší). 

Dobré sportovní výkony 
předvedli i další členové oddílu 
Rajawali Sakti – Valentina 
Vajrauchová, Michaela Kutno-
horská, Jakub Navrátil, Julie 
Kulawiecová, Ladislav Tranta 
a Karel Minichbauer. Závodníci 
dokázali, že jsou schopní obstát 
v silné mezinárodní konkurenci 
a již nyní se připravují na 
Mistrovství Evropy 2018, které se 
bude konat ve Slovinsku. Pravi- 
delná příprava probíhá v tělo-
cvičnách Na Slovance, u Školské 
zahrady a v Čakovicích. 

Hana soeBaJová,  
oddíl Rajawali sakti

úspěšný tým mladých českých karatistů na šampionátu v Cluji.

Parkour 
netradiční 
sport v ládví

V sobotu 11. listopadu 
proběhl v areálu Beachklubu 
Ládví parkourový workshop. 
Moderní sport, který spojuje 
prvky sportovní gymnastiky, 
akrobacie a atletiky, přilákal 
105 dětí z celé Prahy 8. 
Vstupné na workshop bylo 
díky podpoře společnosti 
T-Mobile zdarma.

„Přišlo nám o 30 dětí více, 
než byla plánovaná kapacita, 
a tak jsme workshop 
prodloužili z původně 
plánovaných 90 minut na dvě 
hodiny,“ přibližuje velký 
zájem dětí trenér Jan Horák. 
Děti se seznámily se základ-
ními parkourovými prvky, 
které si pod odborným 
dohledem trenérů také hned 
vyzkoušely. Ve velké tělocvič-
ně se metala salta, flipy, beka, 
skákaly vaulty a cat leapy. 
Nadšení a spokojenost z akce 
byla čitelná z tváří dětí 
i rodičů. 

Další podobnou akci 
plánujeme na 20. ledna 2018. 
Pro více informací sledujte 
náš Facebook – ParkourLádví 
nebo internetové stránky  
www.parkourladvi.cz. (jh)

NA METEORu KRALOVALI ŽáCI SPARTy

V areálu FK Meteor proběhl v pátek 17. listopadu již 4. ročník mezinárodního fotbalového turnaje 
v kategorii mladších žáků. Zúčastnila se ho nejlepší česká mužstva doplněná dvěma týmy ze 
Slovenska. Na prvním místě skončil tým Sparty, který obhájil loňské prvenství, druhé místo 
obsadil tým Plzně a třetí místo získala pražská Slavia. Nejlepším střelcem se sedmi brankami stal 
Arsen Vitarigov (Sparta), nejlepším brankářem byl vyhlášen Jan Remiaš (Baník Ostrava). Ceny 
nejlepším předali za městskou část Praha 8, která akci podpořila, radní pro sport Jana Solomonová 
a zastupitel Vít Céza. (vrs)
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hráčky BAsketu Slovanka, které na turnaji v Šoproni vybojovaly 4. místo.

tAekwondisté z čimic potvrdili na podzimních soutěžích svou kvalitu.

basket slovanka 

v Maďarsku se urodily 
smolné brambory

 nhráčky basketu slovanka 
obsadily na turnaji u16 Girls 
champions cup v maďarské 
Šoproni 4. místo a získaly 
nepopulární „bramborové 
medaile“.

Turnaje se zúčastnily týmy 
z Maďarska (2 týmy), Ruska, 
Itálie, České republiky, Lotyška, 
Slovinska a Španělska. Basket 
Slovanka byl ve skupině B 

s celky z Maďarska, Ruska 
a Itálie. První utkání holky 
odehrály proti pozdějšímu vítězi 
turnaje maďarské Csata DSE. 
Celý zápas se soupeřem držely 
krok, ale nakonec v prodloužení 
podlehly o čtyři body. Další den 
nás čekal ruský tým Nevskaya 
Sport School, který budil 
respekt od první chvíle. Na 
postup jsme musely vyhrát – 
a když jsme po statečném boji 

zvítězily 69:62, propukla v hale 
obrovská radost. Po vítězství 
nad italským týmem umana 
Reyer Venezia jsme byli mezi 
nejlepšími čtyřmi celky. 

Semifinálový oříšek v podobě 
do té doby neporaženého 
španělského týmu Femeni Sant 
Adria holky nerozlouskly, navíc 
se nám smolně zranily dvě 
hráčky základní sestavy. V boji 
o bronz Slovanka nastoupila 
proti lotyšskému BS Riga, 
kterému v oslabené sestavě 
i přes velkou bojovnost podlehly.

I tak s odstupem času musíme 
uznat, že je to obrovský úspěch, 
a určitě jsme na tomto turnaji 
zanechaly výraznou stopu. 
Do all stars byla vybrána Monča 
Fučíková a nejužitečnější 
hráčkou týmu byla zvolena Péťa 
Malíková. 

lenKa svatoňová,  
Basket slovanka

fotbal
admiráci 
vzpomínali 
a bilancovali

„Stará garda“ FK Admira 
Praha, neboli bývalí hráči 
a činovníci, se tradičně 
počátkem prosince setkávají 
v kobyliské restauraci 
u Hofmanů. Letos mohl 
„organizační pracovník“ 
tohoto setkání, bývalý hráč 
Admiry Pavel Křeček uvítat 
zcela zaplněný sál. 

Největšími osobnostmi byli 
tentokrát kanonýr Robert 
Segmüller, který po skončení 
svého působení v pražské 
Slavii oblékal dres Admiry 
a střílel branky v kobyliském 
dresu, dále pak Ladislav 
Němeček a František Kasal. 
Tedy dva někdejší hráči 
Admiry, tehdy pod názvem 
Dynamo Kobylisy, z nejslav-
nějších druholigových časů. 
Současné klubové vedení 
zastupoval člen výkonného 
výboru FK Admira Ing. 
Ladislav 
Čadský. 
Bohužel, 
omluvil 
se Dušan 
uhrin, 
před 
časem 
velmi 
úspěšný 
trenér 
národního týmu ČR, který 
první trenérské kroky 
podnikl právě u admiráckého 
dorostu.

Svou aktivitu bude „stará 
garda“ Admiry na jaře 
směřovat k připravovanému 
přátelskému exhibičnímu 
utkání se „starou gardou“ 
Meteoru VIII. To by se mělo 
uskutečnit za spolupořadatel-
ství Úřadu MČ Praha 8 
v dobových retro dresech 
koncem června u příležitosti 
100. výročí vzniku ČSR. (api)

taekwon-do

závodníci z Čimic 
jsou nejlepší v Čr

 ntaekwondisté ze školy Ge-baek hosin sool z Čimic získali 
na listopadovém mistrovství Čr v nymburku 27 zlatých 
medailí a stali se nejúspěšnější školou soutěže!  

Mistrovství probíhalo o víken-
du 4.–5. listopadu, z celkového 
počtu 554 závodníků zastupují-
cích 30 taekwon-do škol jich 
nejvíce patřilo právě škole 
Ge-Baek Hosin Sool, jež se, již 
pošesté v historii, stala nejú-
spěšnější školou soutěže. Tento 
výsledek podpořila svým dílem 
i Lenka Seménková, učitelka 
taekwon-da v ZŠ Libčická 
v Čimicích, která si nakonec 
domů přivezla zlatou medaili za 
sestavy, stříbrnou ze silového 
přerážení a bronzovou získala 
ve sportovním boji. 

Naše škola uspěla i o tři týdny 
dříve ve 2. kole soutěže středisek 
talentované mládeže, které 
rovněž probíhalo ve Sportovním 
areálu Nymburk. Závodů 
zúčastnilo se celkem 199 závod-

níků z pěti různých středisek, 
z nichž nejúspěšnějším se stalo 
STM Praha 2, kam patří i škola 
Ge-Baek Hosin Sool. S celkovým 
počtem 58 zlatých medailí 

z obou kol tak bezpečně 
předstihlo ostatní střediska.

Chtěli byste si též zacvičit? 
Přidejte se k nám každé pondělí 
od 16:30 a středu od 16:00 v ZŠ 
Libčická městské části Praha 8 
– Čimice pod vedením Lenky 
Seménkové. Nebojte se věku! 
Mezi našimi členy ne zřídkakdy 
uvidíte děti předškolního věku, 
taktéž jejich maminky, tatínky, 
a někdy dokonce prarodiče. 
Cvičí i celé rodiny! Podrobnosti 
na www.tkd.cz.

KatRin deJlová, 
ge-Baek Hosin sool

roBert segmüller (vpravo).
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Adventní koncerty na Libeňském zámku se staly již dávno milou 
předvánoční tradicí. I na konci roku 2017 tak proběhly v obřadní 
síni čtyři koncerty, nad kterými měla záštitu radní pro kulturu 
Jana Solomonová. Na úvodním večeru hudby a poezie 24. listopa-
du vystoupili Kamila Špráchalová (přednes), Jitka Jiřičková 
(housle) a Vítězslav Podrazil (klavír). Během druhého koncertu 
5. prosince se představili tenorista Lubomír Havlák a sopranistka 
Zora Jehličková, které doprovázela na klavír Irena Havláková. 
Třetí adventní koncertní večer 12. prosince prozářily varhany 
Pavla Černého, housle Pavla Hůly a Lucie Sedlákové Hůlové 
a violoncello Martina Sedláka (na snímku). Závěrečný koncert 
18. prosince patřil zpěvákovi Petru Rezkovi, kterého na klávesy 
doprovázel Vlastimil Červenka. (vrs)
 Foto: vladimíR slaBý

ADVENTNí KONCERTy NA ZáMKu

Na Libeňském zámku byla 4. prosince 2017 zahájena výstava 
XV. Trienále českého ex libris. Jde o reprízu celostátní přehlídky, 
která potrvá až do 12. ledna 2018. Expozici, která představuje 
práce soudobých českých grafiků, uvedla radní pro kulturu Jana 
Solomonová. V rámci vernisáže byla slavnostně pokřtěna 
unikátní kniha Hollar, mapující dílo významného českého malíře 
a grafika Václava Hollara (13. července 1607 – 25. března 1677)  
ve sbírkách Památníku národního písemnictví (PNP). Knihu 
sestavila Barbora Vlášková, která je zároveň kurátorkou 
probíhající výstavy. Spolu s ní dílo pokřtili (na snímku zprava) 
ředitel PNP Zdeněk Freisleben, předseda Spolku sběratelů 
a přátel Ex Libris Felix Černoch, vědecký tajemník PNP Ladislav 
Šerý a grafik Jaroslav Tvrdoň. (vrs) 
 Foto: vladimíR slaBý

KřTILI JSME KNIHu HOLLAR

Kultura

tradice

starobohnické těšení bylo 
plné vánočních zvyků i hudby
Městská část Praha 8 a farnost 
Bohnice a uspořádaly v neděli 
17. prosince již 9. ročník 
Starobohnického vánočního 
těšení, nad kterým měla patronát 
radní pro kulturu Jana Solomo-
nová. Na náměstí před kostelem 
sv. Petra a Pavla ve Starých 
Bohnicích si návštěvníci užili 
nejen kostýmového průvodu 
Z Nazareta do Betléma, ale také 
hudební a divadelní vystoupení, 
jarmark i ukázky tradičních 
vánočních zvyků, například 
výrobu svíček ze včelího vosku, 
malování a zdobení perníčků 
apod. V kostele sv. Petra a Pavla 
byla výstava lidových betlémů, 
na farním stánku pak bylo 
k dispozici betlémské světlo. 
O pravou předvánoční atmosféru 
se svými vystoupeními staraly 
staropražská kapela Třehusk, 
Adéla Jonášová, dětský pěvecký 
soubor Osmikvítek nebo 
uskupení Ludus Musicus. 
Podvečerním vyvrcholením pak 
byl koncert Petra Koláře. (vrs)

Fo
to

: V
la

di
m

ír
 S

la
bý

těšení zahájili starosta Roman Petrus a radní Jana Solomonová.

scénkA „Z Nazaretu do Betléma“.

při vystoupení Osmikvítku hustě sněžilo.

těšení vyvrcholilo koncertem Petra Koláře.
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Historie

ivAn jAndl s cenami na začátku 50. let a v roce 1979.

náŠ dosud Jediný držitel hereckého oscara ivan Jandl žil v Praze 8

Osud se s ním nemazlil 
 nod světové premiéry 

slavného filmu Poznamenaní 
letos uplyne již 70 let. hlavní 
dětskou roli v něm vytvořil 
sympatický desetiletý ivan 
Jandl. za svůj výkon získal 
v roce 1948 zlatý glóbus 
pro dětské herce a o rok 
později mu americká 
filmová akademie udělila 
„dětského“ oscara. 
Ivan Jandl se narodil 24. 1. 1937 
jako jediné dítě v rodině 
pražského účetního. Ve třech 
letech na Ivana zaútočila dětská 
obrna – ochrnuly mu svaly na 
zádech. Lékaři se obávali, že z něj 
bude invalida. Naštěstí hrozbu 
ochrnutí odehnal MuDr. 
Příbramský. Malý chlapec poté 
jen lehce kulhal na jednu nohu. 
Přesto hrál fotbal za Čechii 
Karlín, navštěvoval hodiny 
klavíru, vystupoval ve školním 
divadle. Dokonce se stal členem 
renomovaného Dismanova 
rozhlasového dětského souboru.

Právě tady ho při zkoušce 
objevil americký režisér Fred 
Zinnemann (režíroval mj. film 
V pravé poledne). Po celé Evropě 
hledal hocha, který sice nebude 
příliš mluvit, ovšem pocity 
dokonale vyjádří pohledem 
a mimikou. Švýcarsko-americký 
protiválečný film se natáčel roku 
1947 mj. v autentických rozvali-
nách Mnichova a Norimberku. 
Chtěl přiblížit problémy 
poválečného návratu dětí, které 
za 2. světové války zavlekli 
Němci do třetí říše. Ivan Jandl 
hrál českého chlapce Karlíka 
Malíka. Jeho filmovou mamin-
kou, se kterou se šťastně shledá, 

byla herečka a operní pěvkyně 
Jarmila Novotná – sólistka 
Metropolitní opery v New yorku. 
Po obrovském úspěchu Pozna-
menaných chodily Jandlovi 
obdivné dopisy – napsaly mu 
i mladičká Brigitte Bardotová 
nebo Shirley Templová… 

Převzít Oscara nesMěl
Jenže to už v Československu 
začalo krušné poúnorové období. 
Svět rozdělila železná opona 
a rozbíhala se tzv. studená válka. 
Ivan si tak nesměl převzít 
nejprestižnější filmové ocenění 
přímo v uSA. Sošku Oscara 
24. března 1949 za něj převzal 
režisér filmu Fred Zinnemann, do 
Čech doputovala spolu se Zlatým 
glóbem poštou… Představitelé 
Československa rozhodli, že 
Jandl bude „zachován pro 
potřeby československého filmu“. 
V něm si však už příliš nezahrál 
– kromě pár vedlejších rolí.

Na libeňském gymnáziu roku 
1955 spoluzaložil dramatický 
soubor Studio 9. Po maturitě 
chtěl studovat Divadelní 

akademii múzických umění. 
Přijímací komise ho však 
odmítla, protože obdržel 
ocenění americké – tedy západní 
– kinematografie. Stal se 
úředníkem Klubu čtenářů. Na 
jeho osudové cestě ho postupně 
čekalo mnoho jiných zaměstná-
ní: výtvarný redaktor, průvodčí 
autobusu, telefonní technik. Od 
8. 2. 1965 pracoval v Českoslo-
venském rozhlasu jako progra-
mový dispečer. Roku 1969 se 
tam díky svému sugestivnímu 
hlasu stal hlasatelem. V létě 
roku 1972 ho však soudruzi 
z politických důvodů propustili, 
protože byl mj. členem Klubu 
angažovaných nestraníků. 
Na živobytí si vydělával jako 
inspektor a účetní revizor 
podniku Potraviny. Přitom 
ovládal několik světových 
jazyků, skvěle hrál šachy!

Útěchu nacházel v ochotnic-
kém divadelničení. Nejbližší mu 
bylo divadlo Gong v pražské 
Libni. Zde nejen hrál, ale byl 
i dramaturgem a režisérem. Jeho 
zdejšími kolegy byli mj. Jana 

Hlaváčová, Naďa Konvalinková 
či Hynek Bočan. Roku 1985 se 
stal inspicientem Krušnohorské-
ho divadla v Teplicích. O dva 
roky později se vrátil do Prahy; 
byl hlasatelem fotbalových 
utkání TJ Lokomotiva Praha. 

sMutné sOuKrOMí
Neradostný byl jeho soukromý 
život: Z veselého chlapce se stal 
kulhající zádumčivý mladík 
s nastávající pleší, který ženám 
neimponoval. Měl dojem, že svůj 
život promrhal. Žil jen s rodiči. 
Po smrti milované maminky ještě 
více hledal zapomnění v nezdra-
vé životosprávě. Hojně navštěvo-
val restaurace a splín zaháněl 
alkoholem. Nedbal na to, že má 
těžkou cukrovku. A právě po 
jednom silném diabetickém 
záchvatu se 21. 11. 1987 již 
neprobral k životu. V opuštěném 
bytě libeňské ulice Novákových 
č. 31 padesátiletého nebožtíka 
nalezla pozorná sousedka. 
Prestižní sošku Oscara a Zlatý 
glóbus objevili v ukryté krabici 
od bot. Světská sláva polní tráva…

Známí uložili urnu s Jandlo-
vým popelem na Olšanském 
hřbitově. V roce 2017 ji Herecká 
asociace přenesla do svého 
hrobu na pražském Vyšehradě. 
Posmrtných poct přibývalo: Loni 
Český rozhlas zřídil ocenění 
nesoucí jméno Ivana Jandla. 
Dostanou jej osobnosti, které 
sehrály významnou roli při 
rozvoji rozhlasové tvorby. 
Od roku 2007 má někdejší 
„dětská hvězdička“ Ivan Jandl 
svoji hvězdu na Zlínském 
chodníku slávy. Stal se vlastně 
nesmrtelným, protože pojmeno-
vání Jandl nese planetka 
objevená 15. 11. 1996. 

milan KouKal

stalo se (neJen) v Praze 8...
2. 1. 1974  Zahájen zkušební 
provoz metra bez cestujících 
na úseku trati C mezi stanicemi 
Sokolovská (dnešní Florenc) 
a Kačerov.

4. 1. 1829  Císařským 
rozhodnutím bylo povoleno 
pražské obci zřídit na hradbách 
u Poříčské brány (Florenc) 
veřejné sady.

5. 1. 1952  V Libni na Švábkách 
byla otevřena vozovna pro 
trolejbusy.

9. 1. 1945  Dvacet sedm ďáblic-

kých občanů odjíždí neznámo 
kam kopat zákopy. 

11. 1. 1923  Velká Praha byla 
rozdělena do 13 správních ob-
vodů. (Praha VIII – Libeň, Stříž-
kov, Kobylisy, Troja, Bohnice.)

12. 1. 1843  V hostinci u dělo-
kříže v Karlíně byla založena 
Čtenářská jednota v čele s klem-
pířským mistrem J. B. Menclem.

16. 1. 1634  Rozsudkem císař-
ské pobělohorské komise připa-
dá majetek Čirnahusů, včetně 
Libně, Albrechtu z Valdštejna.

17. 1. 1900  Odstoupil JuDr. 
Jan Podlipný z funkce starosty 
Prahy. Zasadil se o připojení 
Libně ku Praze. 

19. 1. 1973  Do zásobovacího 
systému „Severního města“ 
přitekla první voda ze Želivské 
přehrady.

24. 1. 1925  V Praze bylo 
zrušeno vybírání mostného.

25. 1. 1943  Do bohnické lé-
čebny se nastěhoval do pavilo-
nů H1 a H2 „Výmolův ústav pro 
hluchoněmé z Prahy–Radlic“.

26. 1. 1347  Papež Kliment 
VI. vydal bulu, v níž souhlasí 
se založením vysokého učení 
v Praze – první univerzita 
ve stření Evropě, dnešní 
univerzita Karlova.

29. 1. 1946  V bohnické 
léčebně bylo založeno ústavní 
ochotnické divadlo. 

31. 1. 1897  V hostinci u města 
Hamburku v Karlíně se ustavila 
první odborová organizace 
pro české dělníky v Rakousko–
uhersku.
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 Vážení spoluobčané,  
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.

 Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do dvou měsíců věku 
v době uveřejnění. Dále zveřejňujeme jméno a příjmení u dětí do šesti 
měsíců věku v době vydání. Ostatní pouze pokud je volné místo.

Společenská rubrika

listopad 2017
dne 8. 11. oslavila paní 
věra vlasáková krásné 
100. narozeniny. Gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví. 

ve čtvrtek 23. 11. paní 
marie Šímová oslavila 
97. narozeniny.  
Ke gratulaci se připojila 
i městská část Praha 8.  
Přejeme hodně štěstí a zdraví. 

dne 29. 11. oslavili manželé 
emílie a karel maškovi 
platinovou svatbu, 70 let 
společného života.  
do dalších společných let 
přejeme všechno nejlepší. 

Prosinec 2017
Manželé hana a antonín 
kváčovi oslavili v pátek 
8. 12. zlatou svatbu, 50 let 
společného života.  
Přejeme hodně štěstí 
a spokojenosti do dalších let.

dne 11. 12. oslavila paní 
květoslava schillerová 
krásné 95. narozeniny. 
Přejeme hodně štěstí a zdraví. 

ve středu 13. 12. oslavil 
pan radovan žufan 
své 93. narozeniny.  
Přejeme hodně zdraví 
a životní energie.

květen 2017
� Gygal Štěpán

srpen 2017
Červenková Lada
Žoltaková Adéla

říjen 2017
Burianová Sára
Odvárková Jolana
Žirková Karolína

listopad 2017
� Holík František  

Kašper Michal
� Královcová Jolana

Musil Matěj
� Nováková Anežka 

Novotný Adam
� Vilímková Tereza 

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

nově narozené děti

v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,  
kontaktujte na tel.: 222 805 180, e-mail: osmicka@praha8.cz

Jubilea

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

LEDEN

ÚT 19.3016 Předplatné 
skupina B

NE 19.3021

SO 19.3020
Cabaret Calembour,

host divadla

Cabaret Calembour,
host divadla

ST 19.0017

PO22

ČT

SO

PÁ

19.00

19.00

19.00

19.00

18

20
19

Vyprodáno

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

TRIPTYCHON_DI_VOCE

KVIDOULE 3 + KK

LASKAVÉ BOHYNĚ

MOCNÁ AFRODÍTÉ

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

FUK!

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Anglické titulky / English subtitles

PÁ 19.3012

ÚT 19.3009

PO

ST

ÚT

19.00

19.00

19.00

08

10

09

ČT 19.0011

SO 19.0013
PO

ÚT

17.30

19.00

15
16

Vyprodáno

Vyprodáno

JAK SBALIT ŽENU 2.0

DOTĚRNOSTI

EDITH A MARLENE

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

KRÁLOVA ŘEČ

PANÍ BOVARYOVÁ

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Vernisáž k výstavě Lenky Štěpaníkové

NORA

ÚT 19.0023
ST 19.0024

Vyprodáno

ÚT 10.0030

SO

PO

19.00

19.00

27
29

ÚT 19.0030

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

DON JUAN

EDITH A MARLENE

NĚCO ZA NĚCO

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

JAK JE DŮLEŽITÉ 
BÝTI (S) FILIPEM

Indigo Company,
host divadla

Premiéra
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudOKu  
(středně obtížné)

vylosovaní výherci
získají 3x

2 vstupenky
do kina
atlas 

Zábava

Plné znění citátu s tajenkou  
z minulého čísla: „Domov je tam,  
kde mě má někdo rád.“

výherci, kteří získali knihu holka drzá:
Vlasta Švecová, Troja
Alena Špačková, Ďáblice
Vladimír Bauer, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 12. ledna 2018 na adresu:
 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail:  
tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

„srdce praská...“ (dokončení  v tajence).

eduard bass (1. leden 1888 – 2. únor 1946), 
vlastním jménem Eduard Schmidt, český 
spisovatel, novinář, zpěvák, fejetonista, 
konferenciér a textař. 130. výročí narození.
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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 středně 
pokr. (vede JuDr. M. Pudil) – od 8. 1.

   11:00–11:50  aJ language titbits 
– jazykové lahůdky z angličtiny  
(vede PhDr. J. Sukopová)

   11:00–14:00  stolní tenis – cvičí 
se v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 (vede O. Šínová)

   13:00–13:50  repeating english 
– začátečníci  a mírně pokročilí  
(vede V. Machulková) 

   13:00–16:00  Přístup na internet 
   14:00–16:00  Právní poradenství –  
pro objednané – 15. 1. a 29. 1.

Úterý
   8:00–14:00  sociální poradenství
   8:00–9:00  Čchi-kung pro pokročilé 
(vede M. Vilímová) 

   8:00–9:30  Přístup na internet  
   9:00–10:00  Čchi-kung pro 
začátečníky (vede M. Vilímová) 

   8:00–8:50  aJ začátečníci –  
follow me 1 – konverzační metoda  
(vede ing. Prokop Vondráček)          

   9:00–9:50  aJ mírně pokr. 1 – angl. 
pro jaz. školy i. + písně s kytarou  
(vede Ing. Prokop Vondráček) 

   9:30–11:00  dramaticko-recitační 
kroužek (vede Z. Poková) 

   10:00–10:50  aJ stř. pokr. – angl. 

pro jaz. školy ii + písně s kytarou 
(vede Ing. Prokop Vondráček)

   10:00–11:30  nJ – mírně pokročilí  
(vede Ing. J. Bartoš) od 9. 1. 

   10:00–11:00  Školička Pc 
– připomenutí toho, co jsme 
zapomněli (vede Ing. V. Pázler) –  
9. 1., 23. 1.  

   11:15–12:00  Přístup na internet 
   11:00–11:50  aJ mírně pokročilí 2  
– angličtina pro jazykové školy i. +  
písně s kytarou  
(vede Ing. Prokop Vondráček) 

   12:30–13:30  Školička Pc – pro zač. 
(vede D. Formanová) – od 16. 1.

   13:30–14:30  Přístup na internet 
   13:00–14:30  nJ konverzace 
pro pokr. (vede L. ulč) – od 9. 1. 

   13:30–15:00  esperanto – mírně 
pokročilí (vede Dr. Ing. Petr Chrdle) 
– od 9. 1.

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

středa
   8:00–12:00  Přístup na internet
   8:30–9:20  aJ – mírně pokročilí  
(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 – pokročilí  
(vede MuDr. M. Veselý) 

   11:00–11:50  aJ – pokročilí  
(vede MuDr. M. Veselý)

   11:00–11:50  nJ – pokročilí  
(vede JuDr. M. Pudil) – od 10. 1. 

   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)

   13:00–15:00  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 začátečníky  
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

ČtvrteK
   9:00–11:00  Školička Pc a internetu 
konzultační metodou – pokročilí  
(vede Mgr. K. Černý) – nutno 
objednat se v kanceláři CAP

   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. pokročilí  
(vede Ing. M. Kolářová) 

   11:00–11:50  aJ stř. pokročilí –  
bible stories + písně s kytarou.  
(vede Ing. Prokop Vondráček) 

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

   11:00–11:50  aJ – stř. pokročilí  
(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 – 
konverzace 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 – cvičí 
se v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 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.

   caP uvítá nové lektory pro vedení 
hodiny tréninku paměti, jazykových 
kurzů. 

   do 19. 1.  výstava obrazů Jindřicha 
doubka: Květiny, krajiny a portréty. 

   4. 1. od 13:30  královna viktorie 
– přednáší PhDr. A. Karkulová

   5. 1. od 10:00  knoflíkový obraz 
– rezervace nutná v CAP. Vede 
D. Hůrková – Duhový tandem

   8. 1. od 8:00  kratochvilné 
vystřihovánky – vede J. Chybová

   8. 1. od 14:00  Pět dnů ve vysokých 
tatrách – přednáší Mgr. K. Pinkas

   8. 1. od 14:00  hudební odpoledne 
s m. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

   9. 1. od 10:00  Papírová krajka 
– vede D. Zemanová

   11. 1. od 13:00  Přednáška: sedm 
běhů času – přednáší R. Svobodová

   15. 1. od 14:00  komentované 
projekce ekofilmů i.: Palčivé téma 
– s RNDr. M. Štulcem

   16. 1. od 10:00  kroužek  
šikovných rukou (háček č. 5) – 
s Mgr. M. Neckářovou

   19. 1. od 10:00  korálky –  
rezervace nutná kanceláři v CAP. 
Vede D. Hůrková – Duhový tandem

   22. 1. od 14:00  Pět pochodů  
přes jižní část brd – přednáší  
Mgr. K. Pinkas

   22. 1. od 14:00  hudební  
odpoledne s m. beranovou a kol. –  
v klubovně v přízemí

   23. 1. od 9:00  Paličkování –  
vede D. Zemanová

   23. 1. od 13:30  toulky přírodou iii. 
přednáší J. Mrázek

   25. 1. od 14:00  beseda o duchov-
ních tématech – s katechetkou 
Mgr. B. Tranovou

   29. 1. od 14:00  komentované 
projekce ekofilmů ii.:  
Malí superhrdinové přírody – 
s RNDr. M. Štulcem

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

   8. 2. od 14:00  zdravé, nezdravé 
a šizené potraviny – přednáší 
RNDr. Eva Vykusová

centrum  
aktivizaČních 
ProGramů

caP burešova

ProGram

leden 

2018

Městská část Praha 8 vás zve na

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

5., 12., 19., 26. 1.
Nutná rezervace účastníků předem na emailu: 
zdenek.sir@praha8.cz, nebo tel. 222 805 105
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

• Zaměříme se na protahování celého těla          
• Posilování hlubokých svalů
• Posílíme pánevní dno 
• Osvojíme si správné dýchání a držení těla                                          
• Použijeme lehké cvičební pomůcky                    
• Zbavíme se bolesti zad
• Cvičíme v malých skupinkách

KDE: Centrum RoSa 
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)
KDY V LEDNU: Každý pátek 
od 10:00 a od 11:15

Účast 
na kurzech 
je zdarma

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

POndělí
   8:00–10:00  Přístup na internet
   8:15–9:00  zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová)

   8:15–9:15  aJ – pro mírně pokročilé 
(vede H. Pexová)

   9:30–10:30  trénink paměti  
(vede RNDr. B. Trnková) – od 15. 1.

   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)

   11:00–12:00  Školička Pc 
a internetu pro mírně pokročilé  
(vede B. Zmeškalová) – od 8. 1. 

   11:30–15:00  Přístup na internet
   11:45–12:30  Čchi-kung  
(vede M. Dobrovská) – od 8. 1. 

   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 – meziná-
rodní 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: 2. 1., 16. 1. a 30. 1.  

   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 pokro-
čilé (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: 2. 1., 16. 1. a 30. 1.  

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: 3. 1. , 17. 1. a 31. 1.

   9:00–9:50  Školička Pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé týdny: 10. 1. a 24. 1.

   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:  
3. 1. , 17. 1. a 31. 1.

   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) 

   11:00–12:00  fJ – konverzace  
(vede M. Randyšová) – od 3. 1.

   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. Němco-
vá) – liché týdny: 3. 1., 17. 1. a 31. 1.

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) 

   10:00–12:00  kurz pro začínající 
rodopisce (vede O. Pačesová) – 
od 11. 1.

   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)

   13:45–14:45  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) –  
sudé týdny: 12. 1. a 26. 1.   

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

   10:00–10:50  Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) –  
sudé týdny: 12. 1. a 26. 1.   

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

   10. 1. od 13:30  klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

   12. 1. od 10:00  výtvarná dílnička 
– malování – přijďte vyzkoušet  
různé techniky a potěšit duši  
(vede A. Gaislerová)

   15. 1. od 8:30  vystřihovánky  
(vede J. Chybová)  

   15. 1. od 13:30  nebezpečí, která 
hrozí seniorům v běžném životě 
a jak jim předcházet  
(přednáší Z. Hotzký)

   16. 1. od 10:30  Paličkování –  
koná se opět na Mazurské v CAPu  
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní

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

   18. 1. od 10:00  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

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

   22. 1. od 13:30  cesta do ománu  
(přednáší RNDr. B. Trnková)

   24. 1. od 13:30  Přednáška – reiki 
(přednáší E. Bihelerová) 

   25. 1. od 10:00  výtvarná dílnička 
(vede L. Němcová)  

   26. 1. od 10:00  Přednáška –  
co ví věda o dlouhověkosti  
(přednáší Ing. Z. Svoboda)

   29. 1. od 13:30  toulky krajinou v. 
(přednáší J. Mrázek)

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

  Přejeme vám do nového roku 
2018 hodně štěstí, pohody, 
a pevné zdraví!

centrum  
aktivizaČních  
ProGramů

caP mazurská

ProGram

leden 
2018

placená inzerce

SeniorfitneS váS zve cvičit
Seniorfitnes přeje všem svým příznivcům a aktivním seniorům hodně zdraví, pohody a elánu do roku 2018. Přijďte se s námi po 
vánočních a novoročních svátcích rozhýbat, shodit přebytečné kilogramy a načerpat energii do nového roku. Těšíme se na vás!

cvičební míSta Praha 8:

Sokol kobyliSy 
U školské zahrady 430/9

Zdravotní cvičení
Po: 18:00–19:00 (40 Kč)
Út: 11:00–12:00 (40 Kč)

Ing. Irena Osvaldová
tel.: 778 480 459

e-mail: iri.jurcova@gmail.com

bazén ŠUTka 
Čimická 848/41, Troja

Zdravotní cvičení v bazénu
Út a čt: 13:00–14:00  

(60 Kč/P 50 Kč)
Karolina Fomenková
tel.: 603 473 330

e-mail: kfomenkova@seznam.cz

RoSa kobyliSy 
Střelničná 1688

Zdravotní cvičení na židlích
Po: 13:00–14:00 (40 Kč)
Pá: 13:00–14:00 (40 Kč)

Ing. Irena Osvaldová
tel.: 778 480 459

e-mail: iri.jurcova@gmail.com
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Pozvánky
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

DUO ADAMIS
         hvězdy TV ŠLÁGR – k tanci a poslechu
DUO ADAMIS
         hvězdy TV ŠLÁGR – k tanci a poslechu         hvězdy TV ŠLÁGR – k tanci a poslechu

kdy: středa 17. ledna od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví 
            – velký sál 

Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

rezervace míst u pana Šíra: 
zdenek.sir@praha8.cz, tel. 222 805 105

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

DUO ADAMIS
         hvězdy TV ŠLÁGR – k tanci a poslechu
DUO ADAMIS
         hvězdy TV ŠLÁGR – k tanci a poslechu         hvězdy TV ŠLÁGR – k tanci a poslechu

kdy: středa 10. ledna od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov 
            – velký sál (1. patro)

Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

rezervace míst u pana Šíra: 
zdenek.sir@praha8.cz, tel. 222 805 105

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

ZUZANA BUBÍLKOVÁ a JIŘÍ HELEKAL
BUBU příhody 

aneb jak jsme žili

rezervace míst u pana Šíra: 
zdenek.sir@praha8.cz , 
tel. 222 805 105

kdy: úterý 30. ledna od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví– velký sál 

Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

ZUZANA BUBÍLKOVÁ a JIŘÍ HELEKAL
BUBU příhody 

aneb jak jsme žili

rezervace míst u pana Šíra: 
zdenek.sir@praha8.cz , 
tel. 222 805 105

kdy: středa 24. ledna od 13:30
kde: Kulturní dům Krakov  

Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

- velký sál 1 .patro

19:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
24:00 UKONČENÍ PLESU
DOPROVODNÝ PROGRAM
PKF – Prague Philharmonia
Ukázky standardních tanců
Tombola  /  Občerstvení

VSTUPNÉ
250 Kč sezení  /  150 Kč stání

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v trafi ce KD Ládví

23. ÚNORA 2018

VÁS ZVOU NA

Ahoj Pajo,

Prosim o upravy a pripravit format:
FORMAT: 92x130 mm, tiskova data
Mohu poprosit během dneska? Zítra rano je 
uzaverka.

Určitě ten první, je super. Mám k tomu jen drob-
nosti, k doprovodnému programu přidat: ukázky 
standardních tanců

A dole PŘEDPRODEJ ne PRODEJ – na místě už 
nejspíš prodávat nebudeme, nebude doufám 
co :)

Tak aby lidi věděli, že si mají přijít předem.

Formáty ti pošlu obratem, jakmile mi je Slabý 
potvrdí
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Sociální péče

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

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY
PRAHA 
NEZNÁMÁ

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

9. 1. OD 15:00
Thun-Hohensteinové v 19. století 
- podnikatelé, mecenáši i politici

11. 1. OD 15:00
Vinohrady - oblíbená 
adresa mnoha osobností

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

KDE: Kulturní dům Ládví (Praha 8, Burešova 1661/2)Městská část Praha 8 vás zve na

burza  
seniorů

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

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

PROGRAM NA leden
  9. 1. úterý od 13:00 do 16:00 hod.  
 CVIČENí PAMěTI. V Gerocentru,  
vede Iva Hubená.

  11. 1. čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy v Gerocentru. 
Vede p. Müllerová.

  16. 1. úterý od 13:00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – SMALTOVáNí. 
V Gerocentru. Vede p. Boušová.

  25. 1. čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy v Gerocentru. 
Vede p. Müllerová.

  30. 1. úterý od 13:00 hod 
 VýTVARNá DíLNA – KORáLKy. 
Potřeby: kleštičky, štípačky, tenká jehla. 
V Gerocentru. Vede p. Boušová.

  30. 1. úterý od 10:00 hod. 
 DIVADLO POD PALMOVKOu – Edith 
a Marlene od 10:00 hod. Vstupenky 
125 Kč ve středu od 12:00 do 13:00 hod.  
u Ivy Hubené, Gerocentrum.

  středy: 10., 17., 24. 1. od 13:00 hod. 
 NORDIC WALKING – VyCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13:00 hod. v Gero-
centru. Hole vlastní. Vede Iva Hubená.

 úterky: 9., 16., 23. 1. od 14:00 hod.  
 BOWLING. Herna v Dolních Chabrech.  
Sraz ve 13:50 hod. před hernou (spojení:  
autobus č. 162, stanice Osická, Metro 
Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). 
Pod vedením Věry Dvořákové.

  1. 2. čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod. 
 BABINEC – TOMBOLA. V Gerocentru.

PřejeMe šťastný nOvý rOK 2018!

křížovkářská liGa seniorů

nápad z Prahy 8 
má veliký úspěch

 nv městské části Praha 8 vznikla před 
třemi lety z iniciativy starosty romana 
Petruse křížovkářská liga seniorů. tato 
aktivita se rychle rozšiřuje i do dalších 
městských částí a regionů celé České 
republiky.

Soutěž pro luštitele starší 60 let se postupně 
uchytila v Moravskoslezském, Jihomorav-
ském i Olomouckém kraji. S tajenkami si 
lámou hlavy také senioři z Prahy 3 či jejich 
vrstevníci na Zlínsku.

Třetí ročník Křížovkářské ligy seniorů 
Prahy 8 skončil začátkem prosince. V Domu 
s pečovatelskou službou Bulovka se 
uskutečnilo slavnostní vyhodnocení 
s programem a vylosováním výherců. Každý 
křížovkář, který odevzdal všech deset 
tajenek, dostal dárkový balíček se sušenka-
mi a čajem. Výherce hodnotnějších balíčků 
vylosoval zastupitel Vít Céza, který se 
zúčastnil celé akce v zastoupení pana 
starosty: „Pravidelné trénování paměti skrze 
luštění křížovek jest příjemnou a zároveň 
velice přínosnou formou prevence proti 
některým civilizačním chorobám. To byl 
hlavní důvod, proč byla Křížovkářská liga 
v Praze 8 zavedena a proč ji chceme i nadále 
podporovat a rozvíjet. Chceme dát našim 
seniorům zábavu a zároveň přispět k jejich 
zdraví,“ uvedl zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza.

Do třetího ročníku Křížovkářské ligy se 
zapojilo celkem 304 seniorů z Prahy 8. Pro 
křížovky si chodili už v devíti registračních 
místech. Kromě domů s pečovatelskou 
službou a domovů pro seniory na území 
městské části se k soutěži připojilo i Geron-
tologické centrum, Centrum Rosa a také 
Senior akademie v Hnězdenské ulici. 
„Novinkou letošního ročníku byly společné 
akce pro účastníky. Například návštěva 

Libeňského zámečku a tamní historické 
kaple, dále společné soutěže křížovkářů 
z Prahy 8 a Prahy 3 a také soutěž kvízová, 
při které účastníci změřili síly ve znalostech 
o českých písničkách a filmech,“ přibližuje 
aktivity spojené se soutěží koordinátor 
Křížovkářské ligy Ivan Sekanina.

Nejvíce křížovkářů soutěžilo už tradičně 
v zařízeních Obvodního ústavu sociálně-
-zdravotnických služeb Prahy 8. „V našich 
třech domech s pečovatelskou službou jsme 
měli 140 hráčů. Je to zásluha našeho 
obětavého personálu, který s organizací 
křížovek pomáhá. Luštit tak mohou i lidé na 
lůžku, s omezeným pohybem,“ říká Michal 
Souček, ředitel OÚSS. „V tom je i smysl 
soutěže, zapojit i seniory, kteří by si do 
běžného registračního místa pro křížovku 
sami nedošli,“ zdůrazňuje ředitel Souček.

Hlavní cenou soutěže je jarní pětidenní 
pobyt ve Slatinných lázních Toušeň. Losování 
zmíněné hlavní ceny se uskuteční, podobně 
jako v předchozím ročníku, na radnici. Kdo 
z účastníků Křížovkářské ligy do lázní pojede, 
bude jasné koncem ledna 2018. (mav)

ceny nejlepším křížovkářům předával 
zastupitel Vít Céza. Foto: Anita Maninová
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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. 1. od 15:00 hod.  
 NOVOROČNí BABINEC –  
vyprávění u kávy a čaje

  4. 1. od 14:00 hod. 
 FLMOVý KLuB Mgr. Neckářové 
český film Baba z ledu

  9. 1. od 15:00hod. 
 CO Ví VěDA O DLOuHOVěKOSTI 
– přednáška sdružení Veselý senior

  11. 1. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI  
s Mgr. Neckářovou 

  16. 1. od 15:00 hod. 
 KRáTKý POHLED DO RuMuN-
SKA očima očima Marie Neckářové

  18. 1. od 13:30 hod. 
 KLuBOVá VyCHáZKA do Národ-
ního muzea – Fenomén Masaryk. 
Sraz u pokladny.

  23. 1. od 15:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE  
s Koty–bandem.

  25. 1. od 13:30 hod. 
 NáVŠTěVA VýSTAVy z díla 
Svatopluka Krále. Sraz na místě 
na Zámečku v Libni.

  30. 1. od 15:00 hod. 
 VýTVARNá DíLNIČKA – 
 vyrábíme si parádu.

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

je pro vás přítomen lektor Adam 
Novák.

dPs BulOvKa 1462/10, 
liBeň
Provozní doba klubu:  
pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 hod.

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

  8. 1. od 14:00 hod. 
 ZA KOuZLEM 
SKANDINáVSKéHO SEVERu – 
přednáška ing. Burdycha z cyklu 
Skandinávie slovem i obrazem.

  15. 1. od 15:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE  
s Koty–bandem.

  18. 1. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH  
(Seniorfitnes, z. s.).

  22. 1. od 13:30 hod. 
 SETKáNí MEZI–NáMI  
s dětmi z MŠ Pobřežní.

  25. 1. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI  
s paní Šoutovou.

OÚss taussigOva 1172/1, 
1. PatrO, Č. 21, KOBylisy
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

  3. 1. středa od 13:00 hod. 
 VOLNá HERNA – hrajeme 
společenské hry dle výběru. Od 15:00 
– CVIČíME, ABy ZáDA NEBOLELA. 
(Seniorfitnes, I. Osvaldová.) 

  8. 1. pondělí od 13:00 hod. 
 Z ARCHíVu. Po stopách herce 
Václava Vosky. Od 15:00 – CVIČENí 
NA ŽIDLíCH s Irenkou.

  10. 1. středa od 13:00 hod. 
 ZPíVáME A HRAJEME NA 
LIDOVOu NOTu. Kdo rádi zpíváte 
nebo hrajete na nějaký hudební 
nástroj, přijďte mezi nás.

  15. 1. pondělí od 13:00 hod. 
 STOP ZAPOMíNáNí – paměťová 
cvičení. Od 15:00 – CVIČíME,  
ABy ZáDA NEBOLELA.  
(Seniorfitnes, I. Osvaldová.)

  17. 1. středa od 13:00 hod. 
 SE ŠPATNOu NáLADOu SE 
STáRNE VELMI RyCHLE. Přednáš-
ka na téma Kladný přístup k životu.

  22. 1. pondělí od 13:00 hod. 
 HRAJEME BINGO. Od 15:00 – 
CVIČENí NA ŽIDLíCH s Irenkou.

  24. 1. středa od 13:00 hod. 
 MEZIGENERAČNí SETKáNí 
– navštíví nás děti z MŠ v rámci 
projektu Mezi–námi. 

  29. 1. pondělí od 15:00 hod. 
 CVIČíME, ABy ZáDA NEBOLELA. 
(Seniorfitnes, I. Osvaldová.)

  31. 1. středa od 13:00 hod. 
 HRAJEME SPOLEČENSKé HRy.

  Kdo má zájem seznámit se 
s počítačem, naučit se vyhledávat 
potřebné nebo zajímavé věci 
na internetu, anebo komunikovat 
i s ostatními pomocí e-mailu, 
přijďte, poradíme a pomůžeme vám 
i při „prvních krůčcích“. K počítači, 

internetu a zápůjčce knih z naší 
knihovny je volný přístup po celou 
provozní dobu klubu. informace 
– vedoucí klubu: D. Luczy – 
mobil tel.: 732 710 656, e-mail: 
klubtaussigova@seznam.cz

dPs BurešOva 1151/12 
KOBylisy
Provozní doba klubu:  
pondělí a středa 13:00–16:00 hod.

  3. 1. od 14:00 hod. 
 ZDRAVOTNí CVIČENí,  
ČTENí Z KNIHy Ivanky Deváté.

  8. 1. od 14:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE  
s M. Beranovou a kol.

  10. 1. od 14:00 hod. 
 HRAJEME DESKOVé HRy.  
Příprava na luštění sudoku.

  15. 1. od 14:00 hod. 
 CVIČENí PAMěTI PRO ZáBAVu.

  17. 1. od 14:00 hod. 
 HRAJEME BINGO.

  22. 1. od 14:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE  
s M. Beranovou a kol.

  24. 1. od 14:00 hod. 
 SMySLOVá AKTIVIZACE.

  31. 1. od 15:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE  
s Koty–bandem.

  Úterky od 14:00 do 17:00 hod. 
 probíhá TANEČNí TERAPIE.

  Čtvrtky od 10:00 do 11:00 hod. 
 PůJČOVáNí KNIH z knihovny.

programy klubů seniorů

LEDEN 2018 Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Změna programu vyhrazena.

    
  
scéna MČ Praha 8, 
Klapkova 26 
Rezervace:  
www.divadlokh.cz 
Tel. 284 681 103

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                
Vstupenky na představení označená jako pronájem otevřený veřejnosti  
je možné rezervovat, ale prodávají se až 1 hodinu před představením. 
Jejich cena je individuální. Ostatní rezervované vstupenky se kupují  
v předprodeji nejpozději v úterý, které předchází danému představení.

17/1  st 
19:00  

24/1  st 
19:00 

29/1   po 
19:30

31/1   st 
19:00

M. Macourek: TONKA ŠIBENICE.
Jitka Sedláčková a Iveta Dušková v neuvěřitelném příběhu, 
který se skutečně stal. Komorní komedie s nebeským tribuná-
lem, andělem a obviněnou prostitutkou. 
Vstupné 200 Kč/studenti a senioři 120 Kč.

PÍSNĚ, KTERÉ NEODNESL ČAS. 
Zpívají Petra Beoková a Petr Macháček s klavírním doprovodem 
Jakuba Přibyla. Všichni tři jsou členové divadla Semafor. Zazní známé 
melodie divadla Semafor obohacené o chansonové písně a písně ze 
starých filmů : Mylord, Tak abyste to věděla,  Život je jen náhoda,  
I wanna be loved by you,Tereza, Fly me to the moon, Tmavomodrý 
svět,  Čerešně, What a wonderful world, Motýl, Ó, lásko má...  
Vstupné 150 Kč /studenti a senioři 70 Kč.

C. Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ. 
Komedie plná záměn a nedorozumění, které roztáčí sluha 
Truffaldino, mazaný a přihlouplý zároveň. Hraje Divadlo bez 
debat. Pronájem otevřený veřejnosti.

HVĚZDNÝ VEČER. Eva Pilarová. 
Pozvání do prvního pořadu našeho cyklu v novém roce přijala 
pěvecká legenda, královnu jazzu a swingu. Jako dárek našemu 
publiku zazní i několik písniček. 
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

  

11/1   čt 
9:00; 10:30; 
14:00

12/1  pá 
9:00; 10:30

18/1  čt 
9:00; 10:30

19/1  pá 
9:00; 10:30

20/1   so 
10:30

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70,-Kč.
Představení ve všední dny jsou vyhrazena školám a účast 
na nich je možná po předchozí telefonické dohodě.

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL. 
Věřte nevěřte, i čerti mají mlsný jazýček.
Veselá, poučná i malinko strašidelná pohádka pro děti  
od 4 let. Hraje Divadlo Starý Návrat.

S HLAVOU NEJEN V OBLACÍCH. 
Mnoho zvědavých otázek a mnoho překvapivých od-
povědí. Divadelní akční loutková meotarová přednáška 
o významnýchlidech s hlavou nejen v oblacích. Hrají 
Loutky bez hranic. Od 8 let.

S HLAVOU NEJEN V OBLACÍCH

JAK JENÍČKA A MAŘENKU  
NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY. 
Vynikající herci Miroslav Táborský a Kateřina Táborská  
v jiném hereckém rozměru, tentokrát v poetickém 
pohádkovém příběhu. Od 3 let.

JAK JENÍČKA A MAŘENKU  
NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY

JAK JENÍČKA A MAŘENKU  
NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY

6/1  so 
10:30

  

7/1  ne 
10:00

14/1  ne 
10:00

21/1  ne 
10:00

28/1 ne 
10:00

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení / vhodné od 4 let / 
vstupné 40,- Kč

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

DVANÁCT MĚSÍCŮ
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Servis

Kam vyhodit vysloužilý 
vánoční stromek?

 nvyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný 
komunální odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. 

V případě, že máte veřejně přístupnou popel- 
nici nebo kontejner na směsný komunální 

odpad (například na sídlišti), lze stromky 
volně odložit vedle nich. Pokud ale nemáte 

popelnici volně přístupnou z ulice 
(některé činžovní domy a rodinná 

zástavba), prosíme o odložení vánoční-
ho stromku u nejbližšího kontejneru 

na tříděný odpad. Stromky by se 
měly vyhazovat nejlépe den před 

odvozem komunálního odpadu, 
aby nebyly v ulicích příliš 

dlouhou dobu. Stromky jsou 
do vozů na komunální 

odpad nakládány v běž-
ných svozových dnech 

a jejich odvoz bude 
probíhat po celý leden 

a únor.

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

Lokalita Území Datum Čas

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 2. 1. 13,00–17,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 2. 1. 14,00–18,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 2. 1. 15,00–19,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 3. 1. 13,00–17,00

Kandertova x Lindnerova Libeň 3. 1. 14,00–18,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 3. 1. 15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 4. 1. 13,00–17,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 4. 1. 14,00–18,00

Libišská Kobylisy 4. 1. 15,00–19,00

Braunerova x Konšelská Libeň 5. 1. 13,00–17,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 5. 1. 14,00–18,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 5. 1. 15,00–19,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 8. 1. 13,00–17,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 8. 1. 14,00–18,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 8. 1. 15,00–19,00

Drahorádova Střížkov 9. 1. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 9. 1. 14,00–18,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 9. 1. 15,00–19,00

K Haltýři x Velká skála Troja 10. 1. 13,00–17,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 10. 1. 14,00–18,00

Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín 10. 1. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 11. 1. 13,00–17,00

Na Vartě Libeň 11. 1. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 11. 1. 15,00–19,00

Lindavská Bohnice 12. 1. 13,00–17,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 12. 1. 14,00–18,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 12. 1. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 15. 1. 13,00–17,00

Jirsíkova x Malého Karlín 15. 1. 14,00–18,00

Nekvasilova x K Olympiku Karlín 15. 1. 15,00–19,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 16. 1. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 16. 1. 14,00–18,00

Mlazická Čimice 16. 1. 15,00–19,00

Lokalita Území Datum Čas

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 17. 1. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 17. 1. 14,00–18,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 17. 1. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 18. 1. 13,00–17,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 18. 1. 14,00–18,00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 18. 1. 15,00–19,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 19. 1. 13,00–17,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 19. 1. 14,00–18,00

Pobřežní x Thámova Karlín 19. 1. 15,00–19,00

U Pekařky Libeň 22. 1. 13,00–17,00

Uzavřená Kobylisy 22. 1. 14,00–18,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 22. 1. 15,00–19,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 23. 1. 13,00–17,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 23. 1. 14,00–18,00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 23. 1. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 24. 1. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 24. 1. 14,00–18,00

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

Libeň 24. 1. 15,00–19,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 25. 1. 13,00–17,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 25. 1. 14,00–18,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 25. 1. 15,00–19,00

Drahorádova Střížkov 26. 1. 13,00–17,00

Burešova Kobylisy 26. 1. 14,00–18,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 26. 1. 15,00–19,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 29. 1. 13,00–17,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 29. 1. 14,00–18,00

Štěpničná x Bedřichovská Libeň 29. 1. 15,00–19,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 30. 1. 13,00–17,00

Křivenická x Čimická Čimice 30. 1. 14,00–18,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 30. 1. 15,00–19,00

K Haltýři x Velká skála Troja 31. 1. 13,00–17,00

Písečná x Na Šutce Troja 31. 1. 14,00–18,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 31. 1. 15,00–19,00

Hledáme kolegy
na pozici 

PROVOZÁŘE
Náplň práce:
• úklid prostranství
• řízení zametacího vozidla
• úprava zeleně

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny B
• vyučení nebo SŠ
• zručnost
• zkušenosti v zahradnictví výhodou

Přihlášky a informace na 222 805 358 
nebo milan.kriz@praha8.cz
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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 firma od roku 
1999. Reference můžeme zaslat  
předem. Sleva pro seniory 10 %.  
Více na www.demistav.cz 
Tel.: 778 000 698, 774 408 123 

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

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

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

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

 PROVáDíM VEŠKERé INSTA-
LATéRSKé PRáCE, čištění 
kanalizace. Michal Hrášek, 
tel.: 603 714 638

 ŽALuZIE – ROLETy – MARKý-
Zy, pergoly, baldachýny, plise, sítě 
pr. hmyzu, shr. dveře, garnyže, ča-
lounění dveří + těsnění. Zdeněk 
Petříček, tel.: 606 350 270,  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

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

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

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

 ČALOuNICTVí, MATRACE NA 
MíRu, KOŽENKy, potahové látky, 
molitany a ostatní čalounické po-
třeby, u Pošty 1474/1, P–8 Libeň. 
Po–pá 8.30–13.00, 14.00–18.00 hod. 
Tel.: 284 822 181

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

 RIZIKOVé KáCENí, řez stro-
mů. Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

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

 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 

 ZEDNíK, MALíř, 
REKONSTRuKCE i drobné 
opravy. Tel.: 604 676 694,  
josef.bazant72@seznam.cz

 ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVy. Zjištění závad a jejich 
odstranění. El. vedení v koupelně 
i kuchyni. Výměny rozvaděčů. 
E-mail: elektroP8@email.cz, 
tel.: 608278778

 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. 
www.elektrikarerben.cz. 
Tel.: 604 516 344

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

služBy

 HODINOVý MANŽEL. Drobné 
i větší opravy a řemeslnické 
práce v domácnosti. Precizně. 
Tel.: 737 272 779

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

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

 ODKLíZENí SNěHu naší 
sněhovou frézou pro firemní 
i soukromé areály a parkoviště. 
Tel.: 724 006 275

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

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

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

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

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

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

 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 stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584 

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

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

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

  ! ODVOZ STARéHO NáByTKu 
NA SKLáDKu! Stěhování všeho 
druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Tel.: 773 484 056

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

 LIKVIDACE POZůSTALOSTí 
– VyKLIDíME VáŠ DůM, 
ByT a jiné. Pracujeme levně, 
rychle, kvalitně i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 VyKLIDíME VáŠ ByT, PůDu, 
SKLEP, DůM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou. 

 PROVáDíME RIZIKOVé KáCE-
Ní STROMů a zahradnické, ven-
kovní a výškové práce. Více na  
(info@zarist.cz) či 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. Sem dní v týdnu.

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

 ÚKLIDOVé PRáCE, ŽEHLENí. 
Tel.: 774 877 972

 BEZPEČNOSTNí A INTERIé-
ROVé DVEřE DO ByTu. Mon-
táž i do původní zárubně a rych-
lé dodání. Slícování, snížení hluku 
a bezpečnost je pro nás priorita. 
Aleš Horák, 724 817 818

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

 POMOC S ÚKLIDEM, 
DOPROVOD K LéKAřI, PRáCE 
s tabletem, PC, mobilem, společné 
procházky, předčítání, záznam 
paměti, návštěva kulturních akcí 
a mnohem více Vám nabízí služba 
www.hodinovavnucka.cz,  
info@hodinovavnucka.cz, 
tel.: 777 987 077 – vnučka Sabina.

 VýROBA, OPRAVy, MONTáŽ 
ŽALuZIí, ROLET, spouštěcích gar-
nyží. Prodej drobného železářské-
ho zboží. www.campo.cz, u Pazde-
rek 146, P 8, tel.: 774 858 102

 ČIŠTěNí KOBERCů, SEDAČEK, 
MyTí OKEN. Tel.: 774 858 096

 ROZVODy, ODDLuŽENí, 
KOMPLEXNí PRáVNí POMOC. 
JuDr. Dan Zwieb, advokát, 
Karlín – Březinova 524/31. 
Tel.: 603 275 839, www.akzwieb.cz

náKuP – PrOdej

 KNIHy A KNIŽNí 
POZůSTALOST koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 NEJLEPŠí CENy ZAPLATíME 
ZA ST. MINCE, ST. ŠPERKy, 
i poškozené a pánské zl. hodinky 
Starožitnictví + 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, grafiku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

  JSEM SBěRATEL A RáD 
VyKOuPíM: staré hračky i celé 
sbírky, designové sklo (P. Hlava, 
B. Šípek, S. Libenský atd., 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

 PRODáM LEVNě SVATEBNí 
ŠATy ve velikostech 44–50. 
Informace – mobil: 606 886 910

výuKa – Kurzy

 VýuKA ANGLIČTINy 
A MATEMATIKy ZŠ, SŠ a VŠ,  
www.angmat.cz 

 TRéNINKy PLAVáNí –  
www.plavco.cz
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autO – MOtO

 VýKuP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných, tel.: 739 665 445

 KOuPíM AuTO do 20 tisíc. 
Tel.: 602 889 740

reality – služBy

 MARTIN KRATOCHVíL –  
REALITNí MAKLéř – specialis-
ta pro Prahu 8, 15 let zkušenos-
tí na trhu. Prodej  a pronájem ne-
movitostí. Zdarma tržní odhad 
a poradenství. Spolehlivost. ulice 
Pobřežní, P–8, www.martinkrato-
chvil.cz  Tel.: 777 150 350   

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

 VýKuP ByTů PRAHA. Možnost 
byt nadále užívat. Platba ihned – 
v hotovosti. tel.: 739 665 455

reality – POPtávKa

 KOuPíM ByT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, neo-
právněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, 
dluhy na nájemném, privatizaci 
atd. Mohu sehnat a zaplatit 

i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu apod. a dát čas 
na vystěhování. Seriózní 
jednání, platba v hotovosti. 
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013

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

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

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

reality – PrOnájeM

 HLEDáM MENŠí ByT V PRAZE 
A OKOLí do 11tis. Nebo větší do 
15 tis. vč. popl., tel.: 603 257 202 

 HLEDáM MENŠí ByT 
K PRONáJMu do 12 tisíc. 
Tel.: 777 640 390

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

 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

 MLADý PáR HLEDá ByT 
K PRONáJMu v Praze 8. 
Volejte 778 085 860.

 ČESKá RODINA HLEDá PRO-
NáJEM 2+KK, Praha 8, 9, 7. Prefe-
rujeme Kobylisy a okolí. RK nevo-
lat. Solidní a seriózní jednání. Tel.: 
774 720 752. Pronájem od ledna.

 GARáŽ K PRONáJMu V uLICI 
DAVíDKOVA V PRAZE 8. 
Tel.: 602 288 444

 BD PRONAJME NB PROSTOR, 
28 m2 na sídl. Invalidovna, pouze 
na kancelář. Cena 5000 Kč 
+ zálohy na energii. Kontakt:  
bdmolakova@seznam.cz

reality – PrOdej

 PRODáM GARáŽOVé STáNí, 
HNěZDENSKá uLICE 715. 
Tel.: 606 150 972

Krása

 KADEřNICTVí ŽENy, MuŽI, 
DěTI. Barvy, melíry, trvalé, střihy 
i bez mytí. Dámské od 95 Kč, 
pánské od 80 Kč. Praha – Čimice, 
Okořská 38. Tel.: 606 752 053

 PEDIKÚRA, REFLEXNí 
MASáŽE nohou. Tel.: 774 877 972

naBídKa Práce

 ZáKLADNí ŠKOLA PRAHA – 
DOLNí CHABRy PřIJME samo-
statnou kuchařku s praxí a po-
mocnou sílu do kuchyně. Nástup 
možný ihned. Nabízíme příjemné  
prostředí a zaměstnanecké  
benefity FKSP. Pracovní doba  
7:00–15:30. Nabídky zasílejte na  
e-mail: jidelna@zschabry.cz 
nebo volejte na tel.: 604 748 525.

 PřIJMEME MANAŽERA 
PRO PROJEKT sledování řízení 
sběru a distribuce kovového 
odpadu v Pardubickém kraji. 
Zkušenosti s kovovými odpady 
vítány, ale nejsou podmínkou. 
Nabízíme adekvátní odměnu, 
firemní automobil a komfortní 
kancelářskou atmosféru. 
Nabízená práce zahrnuje aktivní 
cestování po ČR.  
Svůj životopis zašlete na adresu:  
subrtova@totak.cz

 VŠH V PRAZE PřIJME 
BARMANKu na školní bar bez 
obsluhy. Prac. doba po–pá 7:30–
16:00. Info na tel.: 605 252 313, 
e-mail: hasek@vsh.cz

 HLEDáM PANí NA ÚKLID 
1x měsíčně. Tel.: 734 699 830
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Pozvánky
 veřeJný Prostor

Přípravy revitalizace 
Palmovky pokračují

 nmČ Praha 8 pokračuje v přípravách revitalizace oblasti 
Palmovka. během měsíců ledna a února bude veřejnost 
seznámena s koncepcí intervencí ve veřejném prostoru, 
ke kterým budou mít možnost se obyvatelé, živnostníci 
a další uživatelé a uživatelky vyjádřit. 
informace o průběhu revitalizace a o možnostech, 
jak se do ní můžete zapojit, budou zveřejňovány na webu

Palmovkated.cz 

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.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA –  
Příměstský tábor s Rychlými šípy 2018

a 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČICKÁ 10, PRAHA 8

pořádají

MEMORIÁL JANA TLESKAČE,  
zámečnického učně ve Stínadlech

MISTROVSTVÍ VE VYJÍMÁNÍ JEŽKA Z KLECE
Základní kolo ZŠ Libčická 10, Praha 8

Národní a mezinárodní kolo hraní deskových her

22. ledna 2018, vstupní hala školy 
 od 14:00, finále v 16:00 hod.

ZÁJEMCI MOHOU OBDRŽET VSTUPNÍ INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU 2018

Ě

Městská část Praha 8 vás zve na

setkání grantové komise a radní Ing. Hany Matoušové 
s žadateli o granty MČ Praha 8 v roce 2018 v oblasti 

sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Svou účast na setkání, prosím, potvrďte nejpozději do 24. 1. 2018 u paní Pernegrové  
na e-mailu: sarka.pernegrova@praha8.cz  nebo na tel.: 222 805 168

Kde: budova ÚMČ Praha 8 
U Meteoru 6 / sál Zastupitelstva

Kdy: středa 31. ledna 2018 
17–18 hodin

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Kde se sbírá?
Na vybraných mateřských a základních 
školách budou umístěny označené 
nádoby, do kterých můžete vaše dary 
přinést a které po ukončení sbírky 
budou předány potřebným.

Co se sbírá?
Oblečení a boty pro děti  0 -12 let, 
hračky, stavebnice, deskové hry, 
školní potřeby a pomůcky, knihy.Kdo bude dary využívat?

Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8 
Centrum integrace dětí a mládeže CID, o.s., 
Kolpingův dům Praha 8  a další..

hračky, stavebnice, deskové hry, 
školní potřeby a pomůcky, knihy.Kdo bude dary využívat?

Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8 
Centrum integrace dětí a mládeže CID, o.s., 
Kolpingův dům Praha 8  a další..
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Akce se koná pod záštitou radních 
Jany Solomonové a Anny Kroutil.

Zastavte se 
na chvíli 
v tříkrálovém 
čase a vzpomeňte 
si na druhé.
Při povánočním úklidu se 
možná najde celá řada věcí, 
které byste vyhodili, a ony 
přitom mohou sloužit dál! 
Děti z Klokánku, Centra inte-
grace dětí a mládeže, Kolpin-
gova domu a dalších organizací 
vám budou vděčné za oblečení, 
hračky, i školní potřeby. 
Oblečení může být obnošené, 
ale vždy musí být čisté 
a použitelné. Hračky rovněž 
také prosíme čisté a kompletní.

pořádá tradičníMěstská část Praha 8

Tříkrálovou 
   Sbírku

3. – 12. ledna 
2018 

Kdy se sbírá? 
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