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Pozvánky

Kaple Nejsvětější trojice
a sv. Václava
U Parkánu 30/4, 
Praha 8 – Ďáblice
17:55–22:00 hod.

Kostel sv. Terezie
od Dítěte Ježíše
Kobyliské náměstí 1000/1,
Praha 8 – Kobylisy
15:30–24:00 hod.

Kostel sv. Vojtěcha
a sv. Anežky 
U Meteoru 599,
Praha 8 – Libeň
17:30–20:45 hod.

Církev Bratrská – Ládví
Tanvaldská 1348/4,
Praha 8 – Kobylisy
17:00–21:30 hod.

Kostel sv. Václava
Ústavní ulice, Praha 8 – Libeň
18.00 - 22.00 hod.

Křesťanské 
společenství Praha
Na Žertvách 783/23, 
Praha 8 – Libeň
18.00–21.30 hod.

Husova evangelická kaple
U Pošty 1098/6, 
Praha 8 – Libeň
17.00–21.30 hod

Kostel sv. Petra a Pavla
Bohnická ulice 4/30
Praha 8 – Bohnice
16.00–23.00 hod.

Kostel Stětí
sv. Jana Křtitele 
Bílenecké náměstí,
Praha 8 – Dolní Chabry
17:50–22:00 hod.

Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1264/1,
Praha 8 – Kobylisy
18:00–22:00 hod.

Kaple sv. Karla
Boromejského
Vítkova ulice 15/12, 
Praha 8 – Karlín
18:00–23:00 hod.

Kostel sv. Cyrila
a Metoděje 
Karlínské náměstí,
Praha 8 – Karlín
18:00–24:00 hod.

19:00–19:30 hod. 
Komentovaná prohlídka kaple 
19:30–20:30 hod. 
Koncert komorní hudby 
Účinkují žáci ZUŠ Praha 8 

20:30–21:00 hod. 
Komentovaná prohlídka kaple
21:00–22:00 hod. 
Varhanní koncert

W W W . N O C K O S T E L U . C Z

NOC KOSTELŮ
25.05.18

Kaple Neposkvrněného početí
Panny Marie, Libeňský zámek
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň
19:00–22:00 hod.

www.praha8.cz
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4 ZprAvODAjStví
Velký jarní úklid Prahy 8

7 ČtenářI náM píší…
… a my odpovídáme

8 rADnIce InfOrMuje 
Dostavba budovy Nová Palmovka konečně 
odblokována

10 fóruM ZAStupIteLů
Mají být v Praze 8 zachovány zahrádkářské 
kolonie?

12 průZKuM
Sonda do veřejného mínění tentokrát 
na téma kulturní a sportovní vyžití

16 DOprAvA
Pokračuje rozsáhlá rekonstrukce Zenklovy ul.

18 ÚZeMní rOZvOj
Seriál: Co je to územní řízení, 3. díl

21 MěníMe prAHu 8
Moje Osmička má připraveno deset milionů 
pro vaše návrhy

23 ZDrAvOtní A SOcIáLní péČe
Nezanedbejte prevenci v boji proti melanomu

27 šKOLStví A MLáDež
Praha 8 ocenila školní metodiky prevence

32 SpOrt
Ohlédnutí za první sezonou umělých kluzišť

37 ZábAvA
Křížovka o ceny  

vážení spoluobčané, 
každý měsíc přináší nějakou kauzu nebo „kauzu“ podle sociálních sítí. V minulém 
měsíci to bylo dopravní opatření v ulici Střelničná. Toto opatření sestávalo ze 
zavedení tzv. BUS pruhu a dále ze snížení průjezdnosti silnice ze dvou pruhů na jeden. 
Dovoluji si zde dát skoro celou odpověď organizacím Pražské matky a Automat, 
kterou jsem napsal na základě jejich snahy toto rychle odstraněné opatření zase 
navrátit. 

„Jako podnět jste předkládali analýzu v rámci projektu Bezpečně do školy. Pojďme 
si nejprve říci něco k analýze. Dle této analýzy by se měly zlepšit přechody v ulicích 
na Žernosecké, Taussigova 1, 2, Chabařovická, Rajmonova a pak Střelničná. Městská 
část, a to samospráva a státní správa, která má na starosti dopravu i bezpečnost, na 
základě analýzy rozhodly, že by bylo dobré začít zlepšovat přechody Taussigova 1, 2, 
Chabařovická, Rajmonova a připravit návrhy k diskusi na přechod Žernosecká. 
Naopak zásadně zamítli přechod Střelničná. 

Zajímavé je, že s ostatními přechody se do zahájení celé uměle vyvolané kauzy 
neudělalo vůbec nic. Jen u Střelničné se již za zády Prahy 8, která věc považovala 
za vyřízenou, udělala všechna povolení a Střelničná se upravila. Celé to 
vyvolává dojem, a i následná hysterie vašich organizací mě v tom utvrzuje, 
že vám nejde ani tak o skutečně bezpečné přecházení dětí a práci na 
skutečných problémech jako o zviditelnění. 

A nyní se vraťme k přechodu Střelničná a proč jsme jej nevyhodnotili 
jako nutný ke změně. Na obou stranách tohoto přechodu jsou do 
100 metrů další dvě možnosti, jak překonat tuto silnici. Na jedné 
straně jde o světelný přechod. Ten je vzdálen 82 metrů. Na druhé 
straně o bezbariérový podchod na jedné straně s rampou a na 
druhé s výtahem. Ten je vzdálen 90 metrů. K tomu jsme vznesli 
dotaz, kolik dětí skutečně chodí do ZŠ Burešova a bydlí za 
Střelničnou ulicí. Budete se možná divit, ale z 800 žáků jich 
je přesně osm, a to ze všech ročníků.“

Přeji všem krásné májové dny.

 
Roman PetRus

starosta mČ Praha 8

Android Apple

29 Objev
Rekonstrukce odhalila pískovcové základy 
mostu přes Rokytku 

31 KuLturA
Dostaveníčko loutkářů v Divadle  
Karla Hackera 
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Bohnické vyhlídky, Čimický háj a Prosecké skály

velký jarní úklid v praze 8 
 nve dnech 15. 3., 24. 3. a 6. 4. 

byly za pomoci mnoha 
různých dobrovolníků 
postupně uklizeny tři 
významné veřejné plochy 
v Praze 8, a sice oblast Pod- 
hořského potoka a nedaleké 
Bohnické vyhlídky, Čimické-
ho háje a Proseckých skal. 
„Vedle revitalizací a úklidů 
veřejných prostranství ve správě 
Prahy 8 představují dobrovolnic-
ké aktivity nesmírně důležitou 
součást péče o naši krajinu, 
neboť se soustřeďují na důležitá 
a z přírodovědného hlediska 
významná místa, která nejsou ve 
správě Prahy 8 a často jsou tak 
velmi zanedbaná,“ uvedl aktivní 
účastník akce zastupitel 
a předseda komise pro životní 
prostředí Vít Céza.

O oblast Podhořského potoka 
a Čimického háje již dlouhodobě 
pečuje spolek Vědomý dotek 
vedený předsedou M. Rezkem. 
U Podhořského potoka se 
každoročně stará o populaci 
krásného obojživelníka mloka 
skvrnitého (Salamandra 
salamandra). Tentokrát však 
mloci všech přítomných 
25 dobrovolníků „překvapili“, 
neboť nakladli své mladé příliš 
brzy, a účastníci tak nemohli 
jako obvykle opravovat mločí 
tůňky. Proto se po vyslechnutí 
přednášky od odborníků z České 
zemědělské univerzity a Magist-
rátu hl. m. Prahy zaměřili na 
úklid okolí Podhořského potoka 
od odpadků a zároveň také na 
péči o nedalekou Bohnickou 

vyhlídku, kde uklidili odpadky 
a shrabali suchou trávu, čímž 
pomohli právě kvetoucí, vzácné 
a silně ohrožené rostlině křivatci 
českému (Gagea bohemica). 

Úklidu Čimického háje se 
tentokrát zúčastnilo celkem 
63 dobrovolníků, kteří odstranili 
8 m3 odpadků. Čimický háj byl po 
zimě zaplněn řadou odpadu, jako 
jsou pneumatiky, pytle, pet lahve, 
či dokonce tři staré kočárky. 

Západní část Proseckých skal 
byla uklizena v rámci akce 
„Ukliďme Česko 2018“ pod 
taktovkou Francouzko-české 
obchodní komory se sídlem 
v Praze 8 a její zástupkyně 
Anety Paulů, a také místního 
patriota pana Šebesty. Západní 
část Proseckých skal je hojně 
navštěvovaná oblast, a to jak 
turisty, tak rodinami s dětmi 
či pejskaři a je vhodná i pro 
zkrácení cesty k tramvajové 
zastávce Vosmíkova. Je využívá-
na i k zimním radovánkám, má 
řadu přirozených cest, cykloste-
zek i terénních překážek. 
Východní část má statut 

přírodní památky. Jarního 
úklidu Proseckých skal se 
zúčastnilo osm zaměstnanců 
Francouzsko-české obchodní 
komory, šest zaměstnanců jejích 
členských firem a zapojilo se 
i pět občanů Prahy 8. Odpady 
rozptýlenými po celém území 
bylo naplněno 42 plastových 
pytlů, které zaplnily téměř jeden 
VOK. Celé akci přálo počasí a dík 
patří všem, kteří se zapojili jak 
do přípravy akce, tak do 
vlastního úklidu.

Vzhledem k významu lokality 
Prosecké skály byla městskou 
částí započata diskuse o svěření 
příslušných částí lokality 
do správy MČ tak, aby došlo 
k jejímu zlepšení do budoucna. 
Vít Céza k tomu dodává: 
„Aktivitu pana Šebesty a dalších 
místních obyvatel vítáme, 
a proto zařazuji tuto lokalitu do 
připravovaného akčního plánu 
rozvoje veřejných prostranství 
v Praze 8, který bude zpracován 
v letošním roce a bude sloužit 
jako podklad pro pozitivní 
úpravy v této lokalitě.“  (býv)

Společné foto v rámci úklidu Proseckých skal.

Botanická zahrada

Sousedské permanentky pokračují 
 nzačátkem března začala Botanická 

zahrada hl. m. Prahy znovu vydávat 
tzv. sousedské permanentky. k vy-
zvednutí jsou do konce června.
I když se tomu Botanická zahrada v minu-
lých letech častokrát bránila, po tlaku 
vedení Prahy 8 vždy došlo k obnovení této 
kompenzace pro obyvatele části Bohnic. 
Stejně tomu je i letos. 

Sousedské permanentky vznikly jako 
reakce na oplocení botanické zahrady, která 
před několika lety vyvolala obrovskou 
nevoli občanů. Za symbolickou korunu tyto 
permanentky umožňují vstup místních 

obyvatel do areálu zahrady, což je alespoň 
částečná kompenzace za tehdejší vytvoření 
této nepříjemné bariéry v krajině. Botanic-
ká zahrada se v minulých letech snažila 
alespoň výrazněji omezit rozsah území, pro 
které sousedské permanentky platí, ale po 
nutných vyjednáváních i s Magistrátem 
hlavního města Prahy zůstaly platné pro 
velkou část bohnického sídliště.

„Botanická zahrada v minulých letech 
zásadně odmítala vydávání sousedských 
permanentek. Tento postoj byl dlouhodobě 
nepřijatelný a považujeme za naprosto 
logické kompenzovat takto alespoň částečně 

obyvatelům Bohnic omezení v podobě plotu. 
Jsem rád, že nové vedení podporuje 
vydávání těchto permanentek,“ říká Vít 
Céza, předseda komise pro životní prostředí.

KDe A ZA KOLIK?
Cena sousedské permanentky činí 1 Kč,  
vratná záloha na plastovou kartu činí 100 Kč. 
Celková cena tedy činí 101 Kč.

Sousedské permanentky se vydávají 
v pokladně Sever, pouze ve všední dny  
během otevírací doby zahrady.

Permanentky jsou nepřenosné, jsou vydávány 
na jméno po předložení občanského průkazu. 
Vydávány jsou podle bydliště ve stejném 
rozsahu jako v loňském roce.

POZOR: Výdej sousedských permanentek  
bude ukončen 30. června 2018!

karlín
Dvě nové 
knihobudky 
z recyklovaného 
nábytku
Od čtvrtka 15. března 2018 
jsou v Karlíně k dispozici dvě 
nové knihobudky, a to ve 
vestibulu metra Florenc 
a v ulici Sokolovská poblíž 
zastávky tramvaje Křižíkova. 
Knihobudka je malá veřejná 
samoobslužná knihovna, 
kde je možné měnit knížky 
kus za kus, nějaké si odnést,  
nebo naopak zde nepotřeb-
né knihy nechat. 

„Asi každý má doma 
nějakou knížku, kterou nečte 
nebo ji má dvakrát, ale i tak 
je mu líto ji vyhodit. 
V takovém případě ji můžete 
odložit do knihobudky a vzít 
si místo ní jinou,“ popisuje 
projekt radní MČ Praha 8 
Hana Matoušová.

Obě knihovny vznikly 
recyklací ze starého 
nábytku. Knihovnu na 
Florenci vyrobily dámy 
z nábytkové recyklační dílny 
Z pokoje do pokoje, která 
sídlí v nedaleké ulici 
Za Poříčskou branou. 

„Pokud máte nápad na 
místo, kde by podobná 
knihovna mohla vzniknout, 
neváhejte mne kontaktovat na 
hana.matousova@praha8.cz.  
Případně pokud se chcete 
pustit do výroby sami, je 
možné získat finance v rám- 
ci mikrograntů,“ nabízí radní 
Matoušová.  (pev)
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Palác svět

rekonstrukce 
má začít v květnu

 nrekonstrukce významné 
kulturní památky v libni, 
Paláce svět, by měla začít 
v květnu letošního roku. 
slíbil to vlastník nemovitos-
ti, italský podnikatel antonio 
crispino místostarostovi 
mČ Praha 8 Petru vilgusovi. 
k jednání se sešli v úterý 
10. dubna v libeňském 
zámku. 

„Palác Svět neodmyslitelně patří 
k mému životu, mám na něj 
opravdu silné osobní vzpomín-
ky. Proto mne trápí to, jak 
vypadá, ale hlavně to, že nemá 
využití,“ uvádí místostarosta 
Prahy 8 Petr Vilgus. „Budova je 
ve špatném stavu už desítky let. 
Současný italský vlastník 
nechává budovu chátrat. 
Provedené tzv. rekonstrukční 
práce mu spíš ublížily, než 
pomohly,“ popisuje stav 
památky Vilgus.

Palác Svět by měl po rekon-
strukci sloužit v podzemí 
a přízemí maloobchodu 
a službám, v horních patrech 
mají být převážně byty pro 
dlouhodobé hotelové nájmy. 
„Nadnesl jsem také návrh zřízení 
nekomerčního prostoru, který 
by byl zasvěcen památce 
Bohumila Hrabala. Myslím, 
že by bylo vhodné, aby zde byla 
obnovena knihovna právě 

s odkazem spisovatele, který je 
s budovou neodmyslitelně spjat,“ 
říká Petr Vilgus.

Crispinovi patří také sousední 
pozemek na nároží Voctářovy 
a Elsnicova náměstí, jehož stav 
je rovněž velmi zanedbaný. 
Pozemek by však měl být ještě 
v tomto roce vyčištěn a řádně 
oplocen. V budoucnu by zde měl 
stát bytový dům.

„Přiznám se, že už jsem po 
dvaceti letech skeptik. S panem 
Crispinem se sešlo už mnoho 

starostů a místostarostů Prahy 8 
a mnohokrát zazněl závazek na 
dokončení rekonstrukce budovy. 
Nicméně jako obyvatel Palmov-
ky doufám, že pan Crispino 
nemluví do větru a že termíny, 
které přislíbil během jednání, 
zvládne,“ doplňuje místostarosta 
Vilgus. Místostarosta Prahy 8 
zastává stanovisko, že pokud 
majitel nemůže svou nemovitost 
řádně spravovat, měl by ji prodat 
odhodlanějšímu majiteli.

Palác Svět je konstruktivistic-
ký činžovní a obchodní dům 
vystavený v letech 1932–1934. 
Současný majitel, firma Crispino 
získala nemovitost v roce 1998. 
Od roku 2003 je budova kulturní 
památkou. Jedním z navrhovate-
lů vyhlášení památky byl v té 
době současný místostostarosta 
Petr Vilgus. (mav)

oPen house
nepřístupné 
budovy se opět 
otevřou
Světoznámý festival architek-
tury Open House proběhne 
19.–20. května počtvrté 
i v Praze. Během dvou dnů 
otevřou brány více než tři 
desítky architektonicky 
významných budov a nabíd-
nou možnost prohlédnout si 
je i zevnitř. „Je skvělé, že díky 
tomuto festivalu mohou 
zájemci navštívit i budovy 
a prostory běžně nepřístupné,“ 
říká radní pro kulturu Jana 
Solomonová, které má nad akcí 
v Praze 8 patronát. To se týká 

i dvou budov, v nichž sídlí úřad 
městské části Praha 8. 
„V Libeňském zámku budou 
otevřeny obřadní síň a kaple, 
v Grabově vile pak reprezentač-
ní prostory v přízemí,“ dodává 
radní Solomonová. Většina 
budov bude o festivalovém 
víkendu otevřena oba dva dny 
od 10 do 18 hodin. Existují však 
některé výjimky, proto 
doporučujeme vyhledat si 
podrobné informace v tiště-
ném katalogu, na webu 
openhousepraha.cz nebo 
v mobilní aplikaci, která bude 
spuštěna koncem dubna při 
iOS a Android. Vstup zdarma. 

Seznam otevřených budov 
naleznete na stránkách 
openhousepraha.cz.  (vrs)

tříděný odPad
Separace 
se stěhují
Úspěšný projekt sběrné nádo- 
by na papír, plast a sklo do 
domovního vybavení v Karlí- 
ně Magistrát hl. m. Prahy 
a MČ Praha 8 již realizují 
téměř 6 měsíců. Z důvodu 
duplicity separačních nádob 
proto postupně dochází 
k rušení separačních stano-
višť na veřejných místech.

Pravidelný svoz sběrných 
nádob je hrazen z rozpočtu hl. 
m. Prahy, náklady vlastníka 
objektů jsou spojeny pouze 
se zamykáním objektu a tzv. 
zanáškou a vynáškou sběrných  
nádob v době svozu, v případě, 
že si vlastník bytového 
objektu nebude ochoten tuto 
službu zajišťovat svépomocí. 
Právě kvůli duplicitě byla 
k 1. květnu 2018 zrušena tato 
separační stanoviště:  
032 – Pobřežní 291/60,  
034 – Pernerova 635/57,  
042 – Šaldova 337/15, 
043 – Karlínské nám. 156/2, 
044 – Kollárova 179/20,  
082 – Sokolovská 449/128,  
084 – Březinova 491/15,  
176 – Pernerova 413/4,  
233 – Prvního pluku 140/4.

Separační sběrné nádoby 
neoprávněně využívají 
zejména původci odpadů 
(živnostníci). Prosíme 
vlastníky objektů Karlína, 
kteří doposud nemají 
zajištěny sběrné nádoby pro 
své nájemce, SVJ nebo BD, 
aby tak učinili co nejdříve. 

Více informací vám 
poskytne Eva Šimková, eva.
simkova@praha8.cz; 
tel. 222 805 742, nebo Jiří 
Jansa, jiri.jansa@praha8.cz, 
tel.  222 805 712.   (vaš)

Pozvánka
výroční 
koncert
V sobotu 5. května od 16:00 
se uskuteční v Obřadní síni 
Libeňského zámku sborový 
koncert k výročí k ukončení 
II. světové války. V rámci 
koncertu vystoupí soubory 
z Prahy, Prachatic a Moskvy. 
Akce se koná pod záštitou 
radní pro kulturu Jany 
Solomonové, vstup zdarma.

Pozvánka
pietní akty

 n i v letošním roce uctí 
představitelé Prahy 8 
památku padlých na konci 
2. světové války. 
kdy a kde pietní akty 
proběhnou? 

5. 5. sobota 15.00 hod.
Most Barikádníků  
(památník padlých)
6. 5. neděle 10.00 hod.
Ďáblický hřbitov
6. 5. neděle 11.00 hod.
Žernosecká ulice  
(památník padlých vojáků 
polské armády)
6. 5. neděle 16.00 hod.
Kobyliská střelnice

prohlídka zdevaStovaného Paláce Svět ve společnosti jeho majitele 
Antonia Crispina (uprostřed v červeném).



6 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / květen 2018  www.praha8.cz

Zpravodajství

AFI_CITY_inz188x130_18-03_(6119)_02.indd   2 26.03.2018   12:28:00

placená inzerce

doBrá zPráva z karlína

Invalidovna bude 
novým kulturním 
centrem Osmičky

 ndalší prázdný dům v Pra-
ze 8 se probudí z mnohaleté-
ho spánku. Po domu za Poříč-
skou branou 7, kde díky 
místní radnici působí 
recyklační spolek a alterna-
tivní divadlo, a po karlín-
ských kasárnách využitých 
jako kulturní centrum, přišla 
na řadu invalidovna. 

Radnice v Praze 8 od počátku 
prosazovala, aby tato historická 
budova nebyla zprivatizovaná. 
Během návštěvy premiéra 
Andreje Babiše 12. 3. 2018 bylo 
potvrzeno, že budovu získá 
Národní památkový ústav.  

„Splnil se mi můj tajný sen. 
Městská část Praha 8 už od roku 
2016 prosazovala, aby Invalidov-
na nebyla prodaná v aukci,“ říká 

místostarosta Prahy 8 pro 
památkovou péči Petr Vilgus 
a dodává: „Vyjednával jsem 
s majitelem – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových, s Ministerstvem 
kultury a Národním památko-
vým ústavem s cílem najít 
organizaci, která by se o Invali-
dovnu důstojně postarala. 
To se nyní povedlo.“ Místostaros-
ta Vilgus 20. února 2018 požádal 
dopisem ministryni financí 
Alenu Schillerovou a ministra 
kultury Ilju Šmída o pomoc 
a o intervenci v této záležitosti. 
Zároveň ujistil vedení NPÚ, že 
nadále trvá podpora Prahy 8 
k umístění této organizace 
v Invalidovně.

„Základem je, aby budova brzy 
ožila. Jsme připraveni spolupra-

covat s NPÚ při přípravě 
budoucnosti Invalidovny. Těším 
se na setkání s paní ředitelkou 
NPÚ Naděždou Goryczkovou, se 
kterou budeme mluvit o zpřístup- 
nění Invalidovny už během této 
letní sezony. Podporuji vizi, že 
se v Invalidovně potká několik 
forem využití,“ říká Petr Vilgus. 
Místostarosta bude prosazovat 
využití pro účely výstavní 
(muzeum rakousko-uherské 
minulosti, vojenské muzeum, 
galerie se vztahem k období 
rakousko-uherské monarchie), 
galerijní (s odkazem na mistra 
české fotografie Josefa Sudka, 
který se v Invalidovně po zranění 

v 1. světové válce rekvalifikoval 
na fotografa) nebo vzdělávací 
(vysokoškolské pracoviště 
zaměřené na architekturu, 
restaurátorství nebo sochařskou 
a malířskou tvorbu). 

„V neposlední řadě je třeba 
myslet na to, aby tato památka 
skutečně žila. Aby lidé měli 
důvod ji často navštěvovat. 
Invalidovna by se měla otevřít 
karlínské a pražské občanské 
společnosti, měla by nabídnout 
prostor pro umělce všech oborů, 
pro školy i kroužky domu dětí 
a mládeže, pro drobný obchod 
a služby,“ popisuje plány městské 
části Petr Vilgus. (mav)

prázdné chodby Invalidovny ožijí kulturou.
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Čtenáři píší

Ptali jste se na www.Praha8.cz
○  Dobrý den, 
kolik etap rekonstrukce ještě čeká na 
momentálně uzavřený úsek Zenklovky? 
Pokud jsem správně pochopil, tak část 
od Horova nám. po ulici Stejskalova bude 
otevřena, i když nebude ještě kompletně 
opravená. Po nějaké době ji tedy opět 
uzavřete a necháte dodělat? Jaký má smysl 
neudělat to celé najednou? A bude 
následovat další uzavření, až se budou 
opravovat chodníky, nebo to už bude při 
jednom? Děkuji za vysvětlení. 

P. BaRták
Vážený pane Bartáku, 
RTT Zenklova zahrnuje 5 etap. Prioritou 
odboru dopravy je zachování příjezdu 
a odjezdu k ÚMČ Praha 8 včetně zámečku. 
Konkrétní postupy zhotovitele či dodavate-
lů zohledňují zmíněný požadavek tak, aby 
byl zachován příjezd a přístup k úředním 
budovám.

mgR. Ing. JaRoslav kašPáRek,  
vedoucí odboru dopravy (oD)

○  Dobrý den, 
byla jsem se o jarním víkendu po dlouhé 
době projít Draháňským a Zámeckým 
údolím, kde jsou v těchto měsících nádher-
né procházky. Bohužel celý dojem narušuje 
velké množství odpadků, které se válejí 
úplně všude – nejen u cest, ale po všech 
kopcích, sadech, u potoka... prostě všude. 
Chtěla jsem se zeptat, zda plánujete nějaký 
velký úklid dané oblasti, třeba i s pomocí 
obyvatel Prahy. 

RaDka ChalouPková 

Vážená paní Chaloupková, 
úklid ve spolupráci s občany probíhal 
počátkem dubna po levém břehu Bohnické-
ho potoka směrem k Podhoří. Další úklid 
se momentálně neplánuje. Jedná se 
o pozemky, které nejsou ve vlastnictví 
městské části Praha 8. Správu má na 
starosti Magistrát hlavního města Prahy, 
kterému byl Váš podnět zaslán s žádostí 
o odklizení.

BC. mIChaela CIgánIková,  
odbor životního prostředí (oŽP)

○  Dobrý den, pane Kašpárku,
na každý dotaz ohledně špatného stavu 
komunikací reagujete stále stejnou 
odpovědí, že to předáte na TSK. Komunika-
ce jsou stále ve stejném stavu. Máte od TSK 
zpětnou vazbu, proč tomu tak je?  
Děkuji za odpověď. 

DavID leDvInka

Vážený pane Ledvinko,  
vzhledem ke skutečnosti, že Technická 
správa komunikací hlavního města Praha 
je správcem všech komunikací v Praze, tedy 
i v Praze 8, dostává tak přímo nebo 
zprostředkovaně od občanů podněty na 
zlepšení jejich stavu formou oprav či 
rekonstrukcí. TSK shromažďuje tyto 
podněty a určuje pořadí důležitosti oprav 
předmětných komunikací na základě 
stavebnětechnického stavu komunikace 
a dalších s tím souvisejících kritérií.

mgR. Ing. JaRoslav kašPáRek,  
vedoucí odboru dopravy (oD)

Vážená redakce,
chtěl bych poděkovat za krásný článek 
o proměně KD Ládví i o chystaných změ- 
nách nedalekého Obchodního centra. 
Je znát, že se Ládví mění k lepšímu a že 
Kulturní dům bude opět sloužit kultuře. 
Je úžasné, že se do těchto dlouho zanedbá-
vaných prostor vrací dokonce vážná 
hudba! Jsem její velký fanoušek, a proto 
za to radnici moc děkuji.  kamIl malý

Dobrý den,
je dobře, že prostřednictvím ankety Nejlepší 
sportovec Prahy 8 oceňujete aktivní 
sportovce. Ale ještě větší zásluhu vidím 
v tom, že se snažíte z hlubin zapomnění 
vytáhnout ty, kteří toho v minulosti tolik 
dokázali. Jsem velmi rád, že titulem 
Sportovní legenda Prahy 8 se nyní pyšní 
báječný fotbalista pan Josef Vojta. Jako 
kluk jsem ho ještě viděl hrát za Meteor 
a až jsem se nyní zastyděl, že jsem na něj, 
na jeho tvrdou, ale férovou hru zapomněl. 
Pane Vojto, blahopřeji! ZByněk koČí

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané 
dotazy, připomínky či návrhy včetně 
odpovědí. Nezveřejňujeme příspěvky 
anonymní, vulgární a zjevně nepravdivé. 
V případě pochybností rozhoduje redakční 
rada.

Vaše stručné náměty zasílejte  
na e-mail osmicka@praha8.cz  
či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48. 
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky  
krátit a upravovat.

Vážená redakce, 
jsem z Dejvic a díky tomu, že jsem byla na návštěvě u známých, jsem spíš náhodou zavítala 
na zahájení letošní sezony farmářských trhů v Karlíně. Nabídka zboží ke koupi byla solidní, 
kapela Třehusk hrála báječně. Nejvíc mě ale překvapilo a potěšilo, že jste nezapomněli na 
starodávnou tradici vynášení Morany. Šla jsem spolu se spoustou nadšených dětí i mnoha 
dalšími dospělými z Karlínského náměstí až k Vltavě a vychutnala si, jak zima v podobě 
zapálené „smrtky“ letí do vody, aby se už letos nevrátila.  aneŽka kříŽová

www.so�aschool.cz
tel.: 775 031 603

PRAHA 8 PRAHA 8 

placená inzerce
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Radnice informuje

Proměna rohanského ostrova

ekologické 
a komfortní bydlení 
místo brownfieldů

 nzastupitelstvo městské části Praha 8 projednalo ve středu 
4. dubna návrh studie pro změnu územního plánu projektu 
rohan city na rohanském ostrově. developer sekyra Group 
plánuje začít revitalizovat a urbanisticky rozvíjet význam-
nou část karlína o rozloze 200 000 m2 již letos.

„Území Rohanského ostrova 
je dlouhá léta zanedbanou 
krajinou brownfieldů. Chceme, 
aby se ostrov proměnil v plno-
hodnotnou část města,“ popisuje 
území Roman Petrus, starosta 
Prahy 8. Bydlení na Rohanském 
ostrově by mělo být ekologické 
a komfortní, studie počítá 
s nízkoenergetickými byty. 

Zástupce starosty Radomír 
Nepil vysvětluje postoj vedení 
Prahy 8: „Praha 8 se ke studii 
staví pozitivně i proto, že Rohan 

City má tvořit souvislý pás 
zeleně s vodními plochami 
a s řadou míst k relaxaci. 
Zároveň počítá s preventivními 
opatřeními proti povodním.“

Místostarosta Petr Vilgus, 
v jehož gesci je strategický 
rozvoj, komentuje dopravní 
obslužnost projektu: „Projekt 
je skvěle dopravně dostupný. 
V pěší vzdálenosti je zastávka 
metra a tramvají. Ulice v nové 
čtvrti na Rohanském ostrově 
budou přizpůsobeny tomu, aby 
po nich mohl jezdit elektrobus.“

Podpisem dohody o spoluprá-
ci mezi městskou částí Praha 8 
a developerem Sekyra Group 
bude stvrzen také účelový 
finanční dar developera ve výši 
60 milionů korun. „Takto 
získanými financemi podpoříme 
výstavbu základní či mateřské 

školy v lokalitě. Občanská 
vybavenost musí být na prvním 
místě,“ vysvětluje starosta 
Roman Petrus.

„Vážíme si vzájemné shody 
nad urbanistickou studií 
a děkujeme za podporu hlavní-
mu městu Praha a městské části 
Praha 8 při přípravě tohoto 
projektu. Naším společným 
zájmem je rozvoj a podpora 
bydlení v širším centru Prahy,“ 
uvedl Leoš Anderle, výkonný 
ředitel Sekyra Group.

Také veřejnost bude mít 
jedinečnou možnost seznámit 
se s touto lokalitou i navrhova-
nou urbanistickou studií. 
„Zveme vás na procházku 
s odborným komentářem pana 
architekta Pavla Hniličky, 

zástupce IPR Praha a zástupce 
Sekyra Group po Rohanském 
ostrově, a to ve čtvrtek 17. květ-
na 2018 v 17 hodin,“ zve za 
developera Anderle a dodává: 
„Předpokládáme, že i další 
stupně přípravy projektové 
dokumentace budou participo-
vány s veřejností.“

Autorem urbanistické studie 
je architektonický ateliér Pavel 
Hnilička Architekti. Studie 
vznikla na základě zadání 
Institutu plánování a rozvoje hl. 
m. Praha a usnesení Rady hl. m. 
Prahy. Proces změny územního 
plánu byl již předjímán ve 
smlouvě uzavřené s hlavním 
městem Praha v roce 2008. 
Proces změny územního plánu 
započal již v roce 2014.  (mav)

zastuPitelstvo
počet 
zastupitelů 
zůstane stejný
V pořadí 18. jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 8, které se 
uskutečnilo 4. dubna v „bílém 
domě“, projednalo a schválilo 
14 bodů. Rozhodlo, že 
i v příštím volebním období 
bude Praha 8 jeden volební 
obvod a bude mít 45 zastupi-
telů. Zastupitelé podpořili 
nesouhlasné stanovisko 
s výstavbou Kauflandu v ulici 
K Pazderkám. O odblokování 
dostavby budovy Nová 
Palmovka a o studii Rohan 
City píšeme výše. Zastupitelé 
vzali na vědomí oznámení 
zastupitele Tomáše Němeč- 
ka, že politický klub Osmička 
sobě a nezávislí se přejmeno-
val na Osmička žije. Komplet-
ní záznam jednání najdete 
na www.praha8.cz. (vrs)

tříděný odPad

Další podzemní 
kontejnerová stání
V Praze 8 vzniknou v tomto 
roce další podzemní kontejne-
rová stání. Rada osmé městské 
části schválila na konci března 
prováděcí smlouvy pro 
pokračování I. etapy zavádění 
tohoto moderního prvku 
kultivující veřejné 
prostranství.

„V letošním roce vznikne 
minimálně dalších 10 kusů 
podzemních stání. Práce 
začnou v létě a dokončeny 
by měly být na podzim 2018,“ 
uvádí místostarosta MČ 
Praha 8 Matěj Fichtner. „Cena 
jednoho podzemního stání 
kontejnerů se pohybuje kolem 
jednoho milionu korun bez 
DPH, přičemž až 85 procent 
z uznatelných nákladů jsme 

získali díky 69. výzvě Minister-
stva životního prostředí 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020,“ 
informuje dále Fichtner.

Stejně jako na prvním 
stanovišti v Karlíně, které 
funguje od října 2017, budou 
instalovány sady tří kontejne-
rů na tříděný odpad – sklo, 
papír a plast – případně se 
čtvrtým na tetrapak a kov. 
Letos budou zrealizovány 
podzemní kontejnery napří-
klad v ulici Sokolovská, 
Křižíkova a Molákova, tedy 
v Karlíně. V Libni budou 
podzemní kontejnerová stání 
v ulici Krejčího, U Meteoru 
nebo na nám. Dr. Václava 
Holého. Po jednom stanovišti 

počítáme s Bohnicemi 
a v Troji.

„Podzemní kontejnery 
vnímám velice pozitivně. 
Jejich přínos je samozřejmě 
ve větším objemu, což zname-
ná méně časté svozy odpadu, 
a tedy ekonomičtější variantu 
ke klasickým stanovištím. 
Zároveň je to výhoda pro 
veřejný prostor, který se stává 
modernějším a estetičtějším,“ 
vyjmenovává místostarosta 
Fichtner. (mav)

Jak by mohlo vypadat území Rohanského ostrova, ukazuje studie 
architektonického ateliéru Pavel Hnilička Architekti.

první podzemní kontejnery 
v Praze 8 byly vybudovány v Karlíně.
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OSMIČKA radí spoluobčanům „Zlatá svatba”
č čím bychom rodi e
p ekvapili na zlatou
svatbu? budou ji mít
p ece už zanedlouho!
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na libe ském zámku!
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a nebude to moc drahé?
je jiná doba, všechno

je zpoplatn né...ě

sta í kontaktovat paní zuzanu
láznovou z odboru kultury a vše

s ní m žete domluvit. kontakt
najdete na webovk ch prahy 8.
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m žu vás pot šit,
protože svatby jako jsou

zlatá, diamantová a podobn ,
jsou zdarma

ů ě

ě
.

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

nová Palmovka

Dostavba konečně 
odblokována

 nzastupitelstvo mČ Praha 8 
schválilo ve středu 4. dubna 
2018 návrh narovnání 
a dalšího postupu ve věci 
dostavby budovy nová 
Palmovka. tím odblokovalo 
dlouhodobou a již neudržitel-
nou patovou situaci, kterou 
zapříčinilo bývalé vedení 
radnice. 

Současné vedení radnice 
v komplikovaných jednáních 
dosáhlo po 2,5 letech jednání 
vyřešení složitých vlastnických 
vztahů a narovnání vztahů se 
skupinou Metrostav, které ve 
svém souhrnu umožňují 
dostavbu budovy, která byla do 
dnešního dne v důsledku výše 
uvedených skutečností zcela 
zablokována. 

„Celý problém tkvěl v nesoula-
du mezi osobou vlastníka a objed- 
natele rozestavěné budovy. 
Vlastníkem rozestavěné budovy 
je hlavní město Praha a smluvní 
stranou v pozici objednatele ze 
smlouvy o výstavbě byla 
společnost Centrum Palmovka, 
a. s. Ta nevlastní budovu ani 
pozemky, ale byla povinna hradit 
výstavbu, což bylo v rozporu se 
zákonem,“ uvádí ředitel Centra 
Palmovka Michal Wágner.

Pozemky, na nichž bude stát 
Nová Palmovka, jsou od počátku 
ve vlastnictví hlavního města 
Prahy. „V minulosti ale nepro-
běhly procesní úkony ve věci 
schvalování nabytí budovy do 
vlastnictví hlavního města, ani 

procesní úkony ve věci nabytí 
pozemků ve prospěch Centra 
Palmovka, a minimálně od 
účinnosti nového občanského 
zákoníku se budova stala 
součástí pozemků ve vlastnictví 
hlavního města, a Centrum 
Palmovka by tak hradilo 
výstavbu budovy, kterou 
nevlastní, což je neudržitelná 
situace,“ doplňuje informace 
Wágner. 

Projekt nové radnice byl 
protlačen v roce 2010, těsně 
před komunálními volbami, 
zastupitelstvem osmé městské 
části většinou jednoho hlasu. 
V roce 2014 si po vstupu do 
funkce nechalo nové vedení 
Prahy 8 provést právní a ekono-
mický audit projektu. Ten 
odhalil, mimo jiné, závažné 

nejasnosti ohledně vlastnictví 
budovy. „Pokračování ve 
výstavbě by tak bylo jednáním 
v rozporu s péčí řádného 
hospodáře, neboť by byly 
vynakládány veřejné prostřed-
ky, aniž by bylo jasné, kdo je 
vlastníkem stavby, a to je zcela 
nepřípustné a odporuje to 
zákonným požadavkům,“ 
vysvětluje místostarosta 
Prahy 8 Radomír Nepil. 

„Bylo zcela nezbytné vyjasnit 
otázku vlastnictví pozemků 
a budovy a dále otázku platnosti 
smlouvy o výstavbě. Bez 
vyřešení těchto otázek se nedalo 
pokračovat ve výstavbě,“ uvádí 
místostarosta Nepil. Zástupci 
MČ ve spolupráci se všemi 
zainteresovanými skupinami, 
tedy hl. m. Praha, Centrum 

Palmovka, a. s., Metrostav 
Development, a. s., a Metrostav 
Alfa, s. r. o., v návaznosti na 
schválené usnesení zastupitel-
stva městské části Praha 8 
uzavře dohodu o narovnání, 
která umožní dostavbu budovy 
přímo ze strany MČ Praha 8. 
„Jiné řešení je v současné době 
neprosaditelné a vedlo by 
k dalším průtahům. Soudní smír 
schválený obvodním soudem 
pro Prahu 8 nám ušetřil další 
dva roky soudních procesů, když 
právní situace je a byla od 
samého počátku jednoznačná 
– budova s pozemky jsou ve 
vlastnictví hlavního města, 
ale svěřeny do správy městské 
části Praha 8, a tuto skutečnost 
potvrdilo i hlavní město Praha,“ 
popisuje výsledek více než dvou 
let práce Radomír Nepil.

„Tímto krokem plníme slib, 
který jsme dali našim občanům, 
že prověříme podezřelý projekt, 
který nám zanechalo bývalé 
vedení Prahy 8. Vznesená 
pochybnost o tom, že Centrum 
Palmovka není vlastníkem 
budovy, byla potvrzena, a tento 
problém byl tedy do budoucna 
vyřešen. Pokud by se od 
počátku postupovalo podle 
zákona o hlavním městě Praze, 
a pokud by se zohlednil nový 
občanský zákoník, nemuseli 
jsme vůbec tyto věci řešit 
a výstavba mohla být dávno 
ukončena. Osmička se může 
těšit na důstojnou budovu 
radnice,“ dodává místostarosta 
Nepil.

Nyní budou stanoveny nové 
termíny dostavby. Nová 
Palmovka bude sloužit nejen 
jako radnice MČ Praha 8, ale 
z poloviny bude sídlem 
Záchranné zdravotnické služby 
hl. m. Prahy.

maRCela voŽenílková

nová palmovka dostala zelenou, aby konečně vykvetla do krásy. 

Foto: Vladimír Slabý
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Fórum

ods Praha 8
Zahrádkářům 
dobrou úrodu, 
ostatním pevné 
nervy
Rozvrácené městské finance. 
Zoufalá rekonstrukce Zenklovy 
ulice. Strádající podnikatelé 
tamtéž. Vyvedení části sociál-
ních služeb do privátního 
sektoru. Zdevastované komuni-
kace (např. nesjízdná Štětínská 
v Bohnicích). Chaotické změny 
dopravního značení u nesmysl-
ného autobusáku na Ládví. 
Pokus o nákup šíleného 
pozemku za přemrštěnou sumu. 
Rozpadající se Libeňský most. 
Zbytečná Agenda 21 za několik 
milionů ročně řešící teplotu 
moří. A mnoho dalšího.

A vládnoucí sociální demokra-
té řeší zahrádkářské kolonie!?

Ok. Nic proti nim nemám 
(koloniím). Všem zahrádkářům, 
pokud hospodaří na místech 
k tomu určených, přeji čerstvou 
zeleninu, krásná jablíčka, skvěle 
ugrilovanou krkovici, kterou 
zapijí kvalitním vínem či 
dobrým pivem.

A my ostatní budeme věřit, 
že se na jaře opět nebudeme 
brodit po pás v trávě plné klíšťat, 
jak tomu bylo loni, kdy současné 
vedení radnice nezvládlo ani tu 
nejzákladnější službu pro 
daňové poplatníky z osmičky 
– posekání trávy.

Přeji vám krásné jaro.

toP 09 Praha 8
Zahrádky si 
ochranu rozhodně 
zaslouží
Zahrádkářské kolonie jsou 
tradiční součástí okrajů českých 
měst a bez nadsázky lze tvrdit, 
že jsou i svébytným kulturním 
fenoménem, protože vytvářejí 
přirozený rámec pro radostná 
sousedská setkávání. TOP 09 
bude prosazovat kroky vedoucí 
k ochraně stávajících kolonií, ať 
již na Libeňském ostrově či 
v jiných lokalitách Prahy 8. 
Takováto ochrana předpokládá 
nájemní smlouvy s provozovate-
li zahrádek s dostatečně 
dlouhými výpovědními lhůtami, 
kýženou právní jistotu těmto 
koloniím však poskytne jedině 
jejich zakotvení v územním 
plánu, o což se zasadíme.

Specifickým problémem jsou 
osady, které v současnosti 
fakticky slouží k trvalému 
bydlení v původně „nouzových“, 
dnes však často velkoryse 
přestavěných domcích – mám 
na mysli zejména kolonie Hájek 
a Kotlaska, kam rád chodíval 
dívat se z kopce dolů na Prahu 
i Bohumil Hrabal. Budeme 
usilovat o legalizaci faktického 
stavu, to znamená zkolaudování 
a přidělení čísla popisného tam, 
kde je to odůvodněné.

Alternativou ke klasickým 
zahrádkám, kterou rovněž 
podporujeme, je komunitní 
zahrádkaření. Dobrým příkla-
dem je loni založená komunitní 
zahrada na již zmíněné Kotlasce, 
která funguje i jako centrum pro 
nejrůznější aktivity. Také drobné 
zahrádkaření či kompostování 
ve vnitroblocích vnímáme jako 
vítané oživení městského života 
vedoucí k utužování zdravých 
mezilidských vztahů i k údivu 
nad zázraky přírody.

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

Čssd
rozhodně ano! 
I z důvodu 
ochrany proti 
developerům
Zahrádkářské kolonie rozhodně 
musejí zůstat zachovány. Může 
to na první pohled působit jako 
okrajové téma, ale není. Vysvět-
lím proč.

Zahrádkářské kolonie jsou 
v nově připravovaném metropo-
litním plánu vedeny jako běžná 
veřejná zeleň. Proto není jasné, 
co s nimi v budoucnu bude. 
Důvodem nejistoty jsou smlouvy 
mezi hl. m. Prahou či městskou 
částí a jednotlivými zahrádkář-
skými organizacemi. Smlouvy 
jsou nejednotné, krátké 
výpovědní lhůty nedávají jistotu 
dlouhodobého plánování. 
V případě likvidace se tato území 
mohou stát lákadly pro některé 
nevhodné touhy developerů. 
V nejistotě tedy žijí nejen 
zahrádkáři, ale i my všichni 
ostatní. Reálně totiž hrozí, že 
když se na tyto zelené plochy 
vrhnou developeři, může dojít 
k nevratným změnám. Existuje 
riziko, že na území dnešní zeleně 
začnou růst další a další budovy.

Jak tomu předejít? Musíme 
okamžitě začít jednat o vytvoře-
ní jednotných smluv s dlouhými 
výpovědními dobami, které 
zajistí budoucnost a stabilitu 
našeho území. Je nezbytné 
nastavit výpovědní doby na 
minimálně pět, ale lépe na deset 
let či více let, aby byly zahrád-
kářské kolonie (a my všichni) 
opravdu chráněni. Ideální by 
bylo, kdyby hl. m. Praha svěřilo 
naší městské části všechny 
zahrádkářské kolonie, protože 
Praha 8 si je dokáže lépe 
uchránit. A i když se to nepodaří, 
je nezbytné vytvořit jednotné 
podmínky, které dají nejméně 
desetiletou jistotu pro zahrádká-
ře v celé Praze.

Osobně hodlám i nadále boji 
s negativními developerskými 
projekty věnovat maximum úsilí. 
Pomoc zahrádkářům je nedílnou 
součástí tohoto úsilí. 

TENTO MěSíC SE PTá: ČSSD
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.

Matěj Fichtner
místostarosta   
mČ Praha 8  
za ano

Tomáš Mrázek
zastupitel  
mČ Praha 8  
za oDs

Tomáš Tatranský
zastupitel  
mČ Praha 8  
za toP 09

Vít Céza 
zastupitel  
mČ Praha 8  
za ČssD

hnutí ano
relaxace 
i odpovědnost 

Tradice již z dob první republiky 
– zahrádkářské kolonie by měly 
být zachovány a podporovány. 
Pokud je ovšem o ně řádně 
pečováno ze strany vlastníků 
a neslouží jinému účelu, než 
mají!

V současné době opět roste 
zájem Pražanů pořídit si chatu, 
chalupu nebo zahrádku mimo 
ruch velkoměsta. Bohužel, ne 
každý má takové prostředky, aby 
si mohl dovolit zakoupit 
nemovitost s pozemkem v Praze 
nebo jejím blízkém okolí. 
Zahrádkářské kolonie ale 
mohou částečně tento sen 
mnohým z nás naplnit. Mohou 
být místem pro relaxaci i aktivní 
odpočinek. Poskytují dostupný 
kontakt s přírodou a pro některé 
z nás také (alespoň částečně) 
možnost vypěstovat si kvalitní 
domácí ovoce a zeleninu.

Pokud jsou zahrádkářské 
kolonie využívány v souladu 
s původním záměrem, pro který 
vznikly, jsou pro město a jeho 
obyvatele nesporným přínosem 
a přispívají velkou měrou 
k zelenější Osmičce. Bohužel, 
často se stává, že po prvotním 
nadšení ze zahradničení se místo 
stává opuštěným a později zde 
dochází k nelegálním aktivitám 
(např. vytváření černých skládek 
či využívání problémovými 
občany). V takovém případě je 
nutný zásah vlastníka pozemku 
a bezodkladné zajištění nápravy. 
Možnou vhodnou alternativou 
jsou i komunitní zahrady, které 
k výše uvedeným benefitům 
ještě podporují sousedské 
vztahy.  Příkladem může být 
úspěšný projekt komunitní 
zahrady Kotlaska, který navíc 
pomáhá lidem s těžkou životní 
minulostí v návratu do běžného 
života.
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kdu-Čsl, 
osmiČka soBě 
a nezávislí
jasné prO 
zahrádkám! 

Ano. Mají. A nejen v Praze 8 
a nejen zachovány. Měly by být 
součástí všech větších měst 
a mělo by jich i u nás přibývat 
stejně, jako rostou ve zbytku 
Evropy. Například v Německu, 
Nizozemsku i v dalších vyspě-
lých zemích se navíc těší velké 
veřejné podpoře. Lidem 
přehlceným prací a ubitým 
šedostí měst čím dál víc chybí 
kontakt s přírodou – to vidíme 
právě na obrovském zájmu 
o pronájem městských zahrá-
dek. Jde i o ty, kteří se z venkova 
museli přestěhovat do měst-
ských aglomerací kvůli 
zaměstnání, ale zdaleka ne jen 
o ně. Výhoda je oboustranná: 
lidé kultivují pozemky obce, 
ještě za to platí peníze, a jsou 
šťastní. Těchto zahrádkářů 
přibývá, jsou mladí, mají 
mnohdy rodiny a lásku k zeleni 
předávají dalším generacím. 
Některé osady v Praze 8 mají 
i „volný pozemek“, na němž 
mohou pořádat osvětové akce 
pro veřejnost, jiné kolonie jsou 
maličké a takovou možnost 
nemají. Ale i z těch vylétají 
včely, i v těch kvetou a rodí 
tradiční i šlechtěné rostliny. 
I v zahrádkových osadách 
v Praze 8 byli zaznamenáni 
živočichové, které dnes těžko 
někde najdete, leckdy jsou 
chránění.  Najdeme zahrádkáře, 
kteří tráví na „svých“ zahradách 
většinu volného času. A nezapo-
meňme na důležitou věc – pro-
najaté zahrady jsou stále 
součástí městské zeleně, která 
je zahrnuta ve všech procentu-
álních údajích o tom, kolik jí 
které město má. Všechna zeleň 
se přece nedá zastavět domy! 

ksČm
Zachovat, 
ale i rozšiřovat 
a motivovat 
Zahrádkářské kolonie mají svůj 
půvab a ke koloritu Prahy 8 
nesporně a tradičně patří. Navíc 
pro mnoho obyvatel představují 
nejen jednu z mála možností 
pravidelného kontaktu s příro-
dou a zelení, ale i možnost 
vypěstovat si své vlastní plody. 
Prohodit přitom pár slov 
se sousedem v příjemném 
prostředí, které jen vzdáleně 
připomíná blízkost města, 
je balzámem na duši.

Z té praktičtější stránky je 
také nezbytné si uvědomit, že 
zahrádkářské kolonie mohou 
pomoci s revitalizací některých 
částí Prahy 8, a to včetně těch 
problémovějších. Jsou to krásné 
kouty, které odráží hodiny práce 
a úsilí občanů všech věkových 
kategorií. Otázka by tedy 
neměla znít, zda tyto kolonie 
zachovat, což je naprosto 
zřejmé, ale spíše bychom se měli 
snažit vytipovávat, případně 
získávat, další vhodné lokality 
a připravit je k tomuto účelu. 
Jistě každý z nás zná ve svém 
okolí rodinu či jednotlivce, který 
by tuto možnost rád využil.

Mimo vyhledávání dalších 
vhodných lokalit by určitě stála 
za zvážení podpora či motivace 
stávajících zahrádkářů, kteří 
o svých „pár metrů“ půdy 
vášnivě pečují. Dalo by se 
uvažovat např. o soutěži 
o nejpůvabnější zahrádku či 
o nejchutnější domácí plod 
apod. Přestože se jedná zdánlivě 
o úsměvné maličkosti, mohou 
našim zahrádkářům udělat 
radost a městskou část více 
zapojit do sousedské 
vzájemnosti.

Domnívám se tedy, že v jádru 
věci jsme všichni stejného 
názoru: jednoznačně zachovat!

mají být v Praze 8 zachovány zahrádkářské kolonie?

Jana Netopilová
nezávislá,  
tajemnice  
Zo ČsZ Palmovka

Pavlína Dunovská,  
zastupitelka 
mČ Praha 8  
za ksČm

Josef Gattermayer
člen  
strany zelených 

Perla Kuchtová
zastupitelka 
mČ Praha 8  
za osmička žije

strana zelených
nevzdávejme 
se půdy 
(pod nohama)
Jednoznačně ano. Zahrádkářské 
kolonie nejsou relikt minulosti, 
jak se snaží někteří politici 
podsouvat. 

Naopak – jsou nástrojem, jak 
propojit ekonomický růst 
a kvalitu života, což v současnos-
ti využívají mnohé západní 
metropole. Pouze takové město, 
které je atraktivní pro všechny 
obyvatele, k sobě láká další 
talenty a vytváří služby 
s vysokou přidanou hodnotou. 

Kolonie poskytují prostor pro 
odpočinek a realizaci všem 
vrstvám obyvatelstva. Zahrád-
kaření tak není dostupné pouze 
pro ty, kteří zaplatí 100 000 Kč/
m2, ale pro všechny – průměrné 
roční nájemné v kolonii se 
pohybuje kolem 3 000 Kč. 
Důsledky devastace obecního 
nájemního bydlení z 90. let se 
v době ekonomické prosperity 
podepsaly na stále rostoucích 
cenách nájmů. Bylo by proto 
krátkozraké stejně zdevastovat 
i obecní trh se zahrádkami.

Zahrádkaření má u nás 
tradici, jen český zahrádkářský 
svaz má přes 170 000 členů. 
Stejně tak se může stát každý 
členem kolonie a získat do 
nájmu chatku či záhonek, chce 
to jen trochu času a obíhání 
(generační výměna zde probíhá 
stejně jako všude jinde).

Dalším důvodem, proč 
zachovávat ve městě zeleň 
(jakéhokoliv typu), je boj 
s letními vedry – zelená 
nezastavěná plocha pozitivně 
snižuje jejich dopad. A na rozdíl 
např. od parků nestojí údržba 
zeleně v zahrádkářské kolonii 
městskou kasu ani korunu.

Zahrádkářské kolonie proto 
zůstávají od Berlína po Stock-
holm. Ale i na Libeňském 
ostrově, kde navíc koupíte kočku 
za 1/2 litru vodky. A to se 
vyplatí.

osmiČka žije
Ovšem! Zahrady 
přinášejí užitek

Nejen zachovány – zahrádkářské 
kolonie ve městě mají být 
hýčkány a opatrovány. Zásah 
je nutný pouze tehdy, stanou-li 
se obydlenou skládkou hyzdící 
a obtěžující okolí.

Městské zahrádky přinášejí 
útočiště před městským 
shonem. Je to víc než jen místo 
pro pěstování ovoce, zeleniny 
a okrasných druhů rostlin: 
zahrádky jsou cenné kvůli 
využití a udržování půdy, kvůli 
mikroklimatu, kvůli stínu 
stromů a kvůli hospodaření 
s vodou v městské krajině.  
Udržovaná zahrada je pravým 
opakem bezohledného vyčištění 
„zelených ploch“ od stromů 
a keřů včetně kořenů a jejich 
nahrazení anglicky střiženým 
trávníkem (taková „údržba 
zeleně“ má smysl snad jen pro 
firmu, která si za to nechá 
proplatit fakturu). Tak jako 
venkovské krajině neprospívají 
lány monokultur, ani městské 
krajině nesvědčí úplné 
vyklučení.

I zahrádkaření ve městě se ale 
mění. Města v Evropě začala 
ožívat zakládáním komunitních 
zahrad – a to spontánně, ještě 
bez oficiální podpory úřadů. 
Jedním ze skvělých příkladů, 
mezi prvními na Praze 8, je 
Komunitní zahrada Kuchyňka 
(http://kzkuchynka.cz/), 
opečovávaná soudržnou partou 
lidí, se školkou pro děti, ekocent-
rem a letním táborem.

Takže ano: péče o společné 
zahrady souvisí s pěstováním 
sousedských vztahů a s vytváře-
ním města, kde se dobře žije. 
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Jsou  podle  Vás  ze  strany  Prahy  8  
dostatečně  podporována  sportovní  a  

kulturní  zařízení?

Rozhodně  
ano
7%

Spíše  
ano
22%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
38%

Spíše  
ne
19%

Rozhodně  
ne
14%

Průzkum

Má  podle  Vás  Praha  8  dostatek  kulturních  a  
sportovních  zařízení?

Rozhodně  
ano
12%

Spíše  
ano
21%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
29%

Spíše  
ne
24%

Rozhodně  
ne
14%

Jsou podle vás ze strany Prahy 8
dostatečně podporována  

sportovní a kulturní zařízení?

Má podle vás Praha 8  
dostatek kulturních  

a sportovních zařízení?

osmá sonda do veřejného mínění oBČanů Prahy 8

Aktuálně o kulturním 
a sportovním vyžití 

 nČasopis osmička ve spolupráci s výzkumným projektem 
Phoenix research on-line pokračuje v unikátní každoměsíční 
sondě do veřejného mínění a postojů občanů Prahy 8. každý 
měsíc, vždy na jiné téma, k jinému problému a odlišné oblasti 
života na osmičce.  
V pořadí už osmé téma měření 
se tentokrát věnuje zjišťování 
míry spokojenosti se stavem 
zázemí pro kulturu, zábavu 
a sport v naší městské části.

Tohoto šetření názorů se ve 
dnech od 27. března až do 
8. dubna 2018 účastnilo celkem 
501 respondentů, kteří žijí na 
území městské části Praha 8. 

První položená otázka 
výzkumu zjišťovala, zda má 
osmička dostatek kulturních 
a sportovních zařízení. Téměř 
třetina (29 procent) váhá 
a přiklání se k odpovědi „nevím“, 
o pět procent méně odpovídají-
cích sdílí názor, že spíše ne. 
Jednadvacet procent respon-
dentů je naopak přesvědčeno, že 
stávající nabídka kulturních 

i sportovních zařízení spíše 
postačuje, 14 procent dalších 
míní, že je tato sféra služeb 
skutečně zralá k řešení. 
Zbývajících dvanáct procent 
dotázaných považuje kulturní 
a sportovní zázemí za naprosto 
vyhovující.

Druhý dotaz zkoumal, zda 
Praha 8 dostatečně podporuje 
kulturní a sportovní zařízení. 
Nejvíce z oslovených, 38 pro-
cent, se nepřiklání jednoznačně 
ani k jedné z eventualit. Více než 
pětina dotázaných (22 procent) 
vnímá podporu Prahy 8 jako 
spíše dostačující, o tři procenta 
méně reagujících pak má 
k městské podpoře spíše 
výhrady a rozšířilo by ji. Čtrnáct 
procent odpovídajících se 

přiklání jednoznačně k větší 
podpoře, naopak 7 procent 
odpovědí je naprosto spokojeno 
se stávající podporou.

Třetí otázka této veřejné 
sondy se občanů dotazovala, 
co jim nejvíce chybí v oblasti 
zábavy, sportu a kultury na 
Praze 8. Čtvrtině reakcí nejvíce 
sportoviště, o procento méně 
reagujících zatrhlo odpověď 
„nevím“. Každý pátý pak 
požaduje celkově více akcí ze 
strany Prahy 8, 17 procent pak 
preferuje dostatek míst pro 
setkávání a 14 procent další 
kulturní a komunitní zařízení.

Předposlední dotaz se věnoval 
zjišťování, zda občané využívají 
ke sportu a kultuře místa 
v rámci Prahy 8 či dojíždí do jiné 
městské části. Více než třetina 
(36 procent) oslovených jezdí 
zásadně mimo osmičku, téměř 
třetina (29 procent) dotázaných 
se rozhoduje podle typu akce 

a využívá jak možnosti v Pra-
ze 8, tak mimo ni. Sedmnáct 
procent respondentů nesportuje 
a ani nechodí za zábavou, 
desetina zvolila možnost 
„nevím“. Zbývajících 8 procent 
odpovídajících je saturováno 
nabídkou Prahy 8 a mimo ni 
vyjíždí zcela výjimečně. 

Závěrečná otázka výzkumu 
sledovala, co konkrétně by 
Praha 8 měla v oblasti kultury, 
zábavy a sportu podporovat. 
Osmdvacet procent responden-
tů se hlásí k požadavku více 
aktivit pro občany – sportov-
ních klání, divadelních předsta-
vení, sportovních aktivit pro 
děti, 16 procent se přiklání 
k rekonstrukci stávajících 
kulturních a sportovních 
zařízení a 13 procent podporuje 
nová venkovní sportoviště. 
Dvanáct procent se neztotožnilo 
se žádnou možností a 11 pro-
cent odpovědí shodně podporu-
je jak větší počet kulturních 
center, tak zároveň stejně 
početná skupina občanů je 
přesvědčena, že osmička dělá již 
pro tyto služby maximum a není 
třeba už ničeho dalšího. 
Zbývajících 9 procent odpovída-
jících by podpodporovalo 
zřízení multifunkční sportovní 
haly. (red)
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Využíváte  ke  sportu  a  kultuře  místa  na  
Praze  8,  nebo  dojíždíte  do  jiné  městské  

části?

Na  Praze  8  se  vyžiji  
jak  v oblasti  sportu,  
tak  kultury.  Mimo  
Prahu  8  jezdím  
zcela  výjimečně  

8%

Záleží  na  typu  akce,  
někdy  za  kulturou  

jezdím  mimo  Prahu  8,  
ale  sportuji  na  Praze  8,  

a  někdy  naopak
29%

Praha  8  nepořádá  žádné  
aktivity,  které  by  mě  
uspokojovaly,  jezdím  
zásadně  mimo  svou  

městskou  část
36%

Nesportuji  a  
nechodím  
za  zábavou

17%
Nevím,  
neumím  

odpovědět
10%

Co  Vám  osobně  nejvíce  chybí  v  oblasti  
zábavy,  sportu  a  kultury  na  Praze  8?

Sportoviště
25%

Dostatek  
míst  pro  
setkávání

17%
Kulturní  a  
komunitní  
zařízení
14%

Celkově  
málo  akcí  
ze  strany  
Prahy  8
20%

Nevím,  
neumím  
odpovědět

24%

Co  konkrétně  by  podle  Vás  Praha  8  měla  
z  oblasti  zábavy,  kultury  a  sportu  podporovat?

Rekonstruovat  
stávající  kulturní  a  
sportovní  zařízení

16%

Nová  
venkovní  
sportoviště

13%

Více  
kulturních  
center
11%Zřídit  

multifunkční  
sportovní  halu

9%

Dělat  více  aktivit  pro  
občany  – sportovní  
klání,  divadelní  

představení,  sportovní  
aktivity  pro  děti  apod.

28%

Praha  8  pro  
obyvatele  

v této  oblasti  
dělá  dost,  není  
třeba  cokoli  
dalšího
11%

Nevím,  
neumím  
odpovědět

12%

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

501 respondentů   |   CAWI

sběr: 27.3.2018 - 8.4.2018

Co vám osobně nejvíce chybí  
v oblasti zábavy, sportu  

a kultury v Praze 8?

Využíváte ke sportu a kultuře  
místa v Praze 8, nebo dojíždíte  

do jiné městské části?

Co konkrétně by podle vás  
Praha 8 měla z oblasti zábavy,  
kultury a sportu podporovat?

MČ praha 8
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Rozhovor

muDR. JaRoslav větvIČka, lékař ČeskýCh olymPIonIků:

Sportovci i auta jsou 
jemné „organismy“

Bývalý šéflékař českého 
olympijského týmu (od OH 
v Sydney 2000 do Soči 2014) 
MUDr. Jaroslav Větvička si po 
návratu z letošních ZOH 
v Pchjongčchangu neoddechl. 
Na vině ovšem nebyla jen jeho 
profese, ale také přehlídka Grand 
Veteran v areálu Psychiatrické 
nemocnice v Bohnicích, která se 
uskuteční v sobotu 28. dubna 
a které je hlavním hybatelem.

Jak jdou dohromady medicína 
a veteránská auta?
„Dobře. Hodně lékařů jsou 
veteránisty. Nejen já, ale i třeba 
Pavel Pafko, Jan Pirk, Pavel 
Budínský, Petr Korbelář, Jiří Bek… 
Co se mne a mých kolegů 
z organizačního týmu týče, 
chceme ta krásná stará auta 

ukázat i veřejnosti, proto v areálu 
Psychiatrické nemocnice 
Bohnice pořádáme přehlídku 
Grand Veteran, kterou jsme pojali 
jako edukativně-historickou 
prezentaci nejen aut, ale i čes- 
kých dějin, příběhů a řemesel.“

Co na ní návštěvníci uvidí?
„Připomeneme si určitě  100. vý-
ročí vzniku republiky.  K vidění 
bude stejné auto jako Masaryko-
va Praga Grand. Programovým 
vrcholem bude komponované 
předvedení období od Pražského 
jara 1968 do odchodu sovětských 
vojsk. Kromě bojové techniky 
a hraných scének bude v Bohni-
cích k vidění Dubčekův služební 
Mercedes-Benz, Tatra 603 nebo 
historické sanitky. Občan 
Prahy 8, masér a fyzioterapeut 

Stanislav Hervert byl v roce 
1968 saniťákem, a z té doby 
vlastní dokonce originální, 
narychlo spíchnutou českou 
vlajku na násadě od koštěte, což 
bylo v té době nezbytné. Rok 
1989 reprezentují vozy východ-
ního bloku – wartburg, trabant, 
Škoda 1000, volha. A opět 
dobové scénky – například 
emigrace přes hraniční závoru 
do západního Německa apod.“

Na jaké konkrétní vozy se 
návštěvníci mohou těšit?
„Bude tam výstava asi 15 nej 
vozů – namátkou Tatra 77 
oceněná v USA na Pebble Beach, 
Wikov 35 ‚Kapka‘, Benz Patent- 
wagen, což je kopie prvního auta 
Carla Benze, Škoda 645 z mlado-
boleslavského muzea, proběhne 
defilé aut z 1. republiky nebo 
motocyklů Hradní stráže. 
Myslíme i na děti, pro které 
budou připraveny tři poly- 
technické stoly, kde si můžou 
vyzkoušet svou zručnost třeba 
při vyklepávání plechu za 
studena nebo řezání pilkou. 
Připraveno bude také dětské 
hřiště BESIP.“

Jak jste se vlastně ke starým 
autům a sportovní medicíně 
dostal?
„Táta vozil ze strojírenských 
veletrhů v Brně prospekty aut 
a maminka pracovala v auto-
opravně. V roce 1988 jsem si 
našetřil na svůj první ojetý Merce- 
des W123 alias ‚piáno‘, což byl 
tehdy 14 let starý držák, dodnes 
je to klasika. A protože naši také 
spoluzakládali lyžařský oddíl ve 
Dvoře Králové, tak jsem vyrůstal 
na lyžích, byl jsem doma na 
atletické dráze, hrál tenis, hokej, 
basketbal, později golf... Šel jsem 
ale na medicínu, chtěl jsem být 
plastickým chirurgem, začal jsem 
na  gynekologii. Po studiích jsem 
se však dostal do Dukly Praha 
a posléze jsem začal dělat lékaře 
reprezentačnímu týmu cyklistů 
stíhačů. A bylo rozhodnuto.“

Mají něco společného špičkoví 
sportovci a auta-veteráni?
„Samozřejmě. Aby obě skupiny 
fungovaly, potřebují jak vrcholo-

vý sportovec, tak i veteránské 
auto mimořádnou péči. Jsou to 
velmi jemné a leckdy nevyzpyta-
telné ‚organismy‘, ke kterým 
nemůžete přistupovat tuctovým 
způsobem. U aut vás ale tolik 
netlačí čas a mohou počkat.“

To je jasné, závody na sportovce 
nepočkají…
 „Špičkový sportovec potřebuje 
nejen špičkovou, ale i rychlou 
péči. Musíte se o něj starat po 
celý rok, navíc jinak než o nor-
málního pacienta. Vím, že to 
mnozí lidé neradi slyší, ale vy 
když se zraníte nebo onemocníte, 
dostanete neschopenku a budete 
se léčit. Vrcholový závodník 
čekat nemůže. A přitom není 
každý sportovec Jágrem nebo 
Haškem, aby si mohl okamžitě 
zaplatit ošetření u nejlepšího 
specialisty. Sportovní špičky jsou 
něco jiného než obrovský ledovec 
pod nimi v méně propagovaných 
sportech, a to včetně reprezen-
tantů. Jsou svazy, kde obracejí 
každou korunu, sportovci i na 
soustředění jezdí částečně na 
vlastní náklady, a i těm přece 
musíme pomoci.“ 

Byl jste donedávna šéflékařem 
českého olympijského týmu. 
Co je základem lékařské přípravy 
na olympiádu? 
„Každá olympiáda má nějaká 
specifika, ta musíme zjistit 
dopředu a připravit se na ně. 
Například v Aténách 2004 jsme 
se velice báli vysokých teplot 
a problémů s dehydratací. 
Zavedli jsme metodu precoolin-
gu čili předchlazování pomocí 
speciálních vest. Na místě 
se pak ukázalo, že to naštěstí 
nebylo tak hrozné, ale metoda 
zůstala. V Pekingu jsme se báli 
především smogu, do zdravotní-
ho balíčku jsme dávali antioxi-
danty, imunoprevenci, masky, 
měli jsme přístroj na měření 
smogu a tak dále.“ 

vlaDImíR slaBý

celý rozhovor  
najdete na 

 www.praha8.cz
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feStival mezi ploty se těší 
velkému zájmu diváků i umělců.

Pozvánka

                         v                                               

GENERÁLNÍ PARTNER

26.–27. 5. 2018
14 SCÉN – 120 ÚČINKUJÍCÍCH Předprodej

od 320 Kč
®

VE SPOLUPRÁCI

HLAVNÍ PARTNEŘI

ZA PODPORY

COOL NEALKO

ZA PODPORY

120 kapel 
a divadel ? Spočítej si je na 

www.meziploty.cz

Vojtěch Dyk & B-Side band / Tomáš Klus / Horkýže Slíže
No Name / Xindl X / Prago Union / Mňága a Žďorp / PSH / Sto zvířat
N.O.H.A. / Mydy Rabycad / Divadlo Bolka Polívky / Na Stojáka / Vosto5 / Husa na provázku

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Osmička_hlavní 188 x 130.indd   1 10.4.2018   16:21:38

oBlíBený festival vstuPuje do druhého Čtvrtstoletí 

ne ploty mezi lidmi, 
ale lidi Mezi ploty! 

 nk poslednímu květnovému 
víkendu už prakticky 
neodmyslitelně patří festival 
mezi ploty, který areál 
Psychiatrické nemocnice 
Bohnice na dva dny promění 
v mekku milovníků skvělé 
muziky a divadla. 

Přesně tak to bude i letos, kdy se 
během 26. ročníku představí na 
14 festivalových scénách více než 
120 kapel, interpretů a divadel-
ních souborů.

Jedna z největších a nejpopu-
lárnějších kulturních akcí v Praze 
– festival Mezi ploty – se letos 
uskuteční již po dvacáté šesté. 
Na pódiích v parku Psychiatrické 
nemocnice Bohnice vystoupí 
26. a 27. května hvězdy jako 
Vojtěch Dyk s B-Side Bandem, 
No Name, Xindl X, Sto zvířat, 
Horkýže Slíže, Prago Union, 
Jablkoň, Mňága a Žďorp, PSH, 

Lenka Dusilová, Mucha, Vosto5, 
Buchty a loutky, Divadlo Bolka 
Polívky a mnoho dalších.

„Jsme rádi, že právě festival 
Mezi Ploty se stal nedílnou 
součástí kulturního dění 
v Praze 8. Myšlenka nestavět 
ploty mezi lidi je velice důležitá 
a má všeobecnou platnost, proto 
si vysoce ceníme, že můžeme být 
hrdým partnerem této akce,“ říká 
radní pro kulturu Jana Solomo-
nová. Místostarosta Prahy 8 
Radomír Nepil dodává: „Psychic-
ky nemocné pacienty řada lidí 
stále vnímá jako osoby, které je 
nutno někam zavřít a stranit se 
jich. To je samozřejmě nesmysl. 
A právě festival Mezi ploty 
v areálu nemocnice věren svému 
názvu nabízí ideální možnost 
tyto předsudky odstranit.“

Festival Mezi ploty byl letos 
oceněn i na mezinárodní scéně 
– získal prestižní označení EFFE 

Label 2017–2018 (EFFE – Europe 
For Festivals, Festivals For 
Europe – Iniciativa Evropské 
festivalové asociace podporova-
ná Evropskou unií). Mezinárodní 
porota ve svém hodnocení 
uvedla, že festival „propojuje 
širokou veřejnost se zdravotně 
postiženými a duševně nemocný-
mi a bourá všechny bariéry. Má 
kvalitní dramaturgii a obrovský 
společenský dopad“.

Celá festivalová mozaika je 
velice pestrá. Zahrnuje hudební 
a divadelní vystoupení, slam 
poetry a stand up comedy, 
workshopy, hypnózu či debaty 
s psychology na zajímavá témata. 
Návštěvníci se budou moct 
seznámit s prezentacemi 
neziskových organizací nebo si 
ve speciální zóně Oáza vyzkoušet 
relaxační techniky pro překoná-
vání každodenního stresu. 

Festival je tradičně multižánro-
vý, a pro jednodušší orientaci jej 
proto organizátoři rozdělili na 
několik programových zón, 
z nichž každá oslovuje trochu 
jinou skupinu návštěvníků. Pro 
Ploty je charakteristická zejména 

velká a barevná Rodinná zóna, 
která není jen „doprovodnou 
aktivitou“, nýbrž stěžejní součástí 
programu. Bude plná divadelních 
pohádek, tvůrčích dílen a soutěží 
pro nejmladší návštěvníky 
a současně nabídne muziku, 
která oslovuje jak děti, tak jejich 
rodiče. Svou zónu zde bude mít 
i Osmička pro rodinu, příspěvko-
vá organizace MČ Praha 8, která 
se zabývá právě rodinnou 
problematikou.
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Doprava / bezpečnost

rekonstrukce zenklova – 2. etaPa

Kolem zámečku do centra už se jezdí
 nk 22. 4. 2018 byla ukončena 1. etapa rekonstrukce tramva-

jové trati v úseku elsnicovo náměstí – horovo náměstí, a to 
včetně vodovodů a kanalizací (povrchy vozovky budou 
postupně realizovány v jednotlivých směrech následně).

V další etapě budou hlavní práce 
probíhat v úseku Horovo 
náměstí – Na Dědince, kde dojde 
k dokončení rekonstrukce 
vodovodů a kanalizace a násled-
ně proběhne rekonstrukce 
tramvajové tratě a obnova 
povrchu vozovky a chodníků. 
I nadále budou pokračovat práce 
na obnově povrchů vozovky 
a chodníků v úseku Elsnicovo 
náměstí – Stejskalova a rekon-
strukce mostu na Elsnicově 
náměstí. Práce budou opět 
probíhat při vyloučení tramvajo-
vého provozu.

dne 23. 4. 2018 dojde k zásad-
ní změně organizace dopravy 
v úseku Horovo náměstí – Elsni-
covo náměstí: tento úsek bude 
průjezdný jednosměrně (pro 
veškerou dopravu), a to ve 
směru od Bulovky do centra.

individuální automobilová 
doprava bude odkláněna, stejně 

jako v předchozích etapách, 
pomocí informačních tabulí na 
vyznačené objízdné trasy. 
Objízdná trasa je ve směru 
z centra vedena ulicemi 
Sokolovská, 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 Františ-
ka Kadlece na Proseckou ulici. 

Příjezd návštěvníků k ÚMČ 
Praha 8 bude v této etapě možný 
pouze z Primátorské nebo 
Povltavské ulice. 

náhradní autobusová 
doprava bude ve směru 
od Bulovky vedena od ulice 
Primátorská po rekonstruova-
ném tělese tramvajové trati 
Zenklovou ulicí až na Elsnicovo 
náměstí, kde je nutno objet 
uzavřený most přes Rokytku, 
a dále ulicí Zenklova na 
Palmovku. Jedná se o následující 
okružní trasu: autobusový 
terminál Palmovka – Na Žert-
vách – Čuprova – Prosecká 

– Františka Kadlece – Na Syp-
kém – Vosmíkových – Na Stráži 
– Chlumčanského – Krejčího – 
Primátorská – Zenklova – Elsni-
covo náměstí – Zenklova – 
Na Žertvách (kde bude výstupní 
zastávka) – autobusový terminál 
Palmovka (zde již nebude možný 
výstup cestujících).

náhradní autobusové 
zastávky: – v ul. Františka 
Kadlece je zřízena zastávka 
Kundratka – v ul. Vosmíkových 
zastávka Vosmíkových 
– v ul. Chlumčanského zastávka 
Bulovka, kde je možný přestup 
na navazující linky tramvaje 
– v ul. Primátorská zastávky 
Vosmíkových a níže U Kříže, 
v ul. Zenklova (v místě bývalé 
tramvajové zastávky u budovy 
ÚMČ Praha 8) provizorní 
zastávka Stejskalova.  
Autobus bude dále cestou 
k autobusovému terminálu 
Palmovka zastavovat ve 
stávajících zastávkách Divadlo 
pod Palmovkou a Palmovka.

Tento dopravní režim je 
naplánován do 15. 7. 2018. (red)

záPisník kriminální Policie z Černé kroniky

jedno 
upozornění 
nestačilo
V nočních hodinách v průběhu 
března přijali strážníci městské 
policie hlášení o posádce 
osobního vozidla zaparkované-
ho v ulici Katovická, která 
pouštěla nahlas rádio a chovala 
se na veřejnosti nevhodným 
způsobem. Jakmile přijeli 
strážníci k vozu, provedli 
šetření a perlustraci osob, 
přičemž bylo zjištěno, že 
všichni kontrolovaní včetně 
řidiče požili alkohol. Strážníci 
osoby důrazně upozornili, aby 
své jednání uklidnily a aby 
v žádném případě nikdo z nich 
neřídil. Posádka vozu nato 
místo opustila, stejně tak 
učinili i policisté a věnovali se 
další služební činnosti. 
Přibližně půl hodiny nato 
spatřila hlídka to samé vozidlo 
směřující do Lodžské ulice. 
Vozidlo bylo předepsaným 
způsobem zastaveno a řidič 
podroben zkoušce na alkohol 

s pozitivním výsledkem. 
Z důvodu podezření ze 
spáchání trestného činu byl 
řidič předveden na místní 
oddělení Policie ČR. 

Opilec chtěl najet 
na strážníka
Další podnapilý řidič se 
pokusil při pokynu k zastavení 
vozidla z důvodu kontroly 
dodržování bezpečnosti 
silničního provozu najet 
v rychlosti na strážníka, který 
na poslední chvíli uskočil 
z vozovky. K události došlo 
v nočních hodinách v ulici 
Květnová. Další autohlídka 
městské policie rozjeté vozidlo 
pronásledovala až do ulice 
Mannerova, kde jeho řidič 
vystoupil a snažil se z místa 
zmizet. Byl však hlídkou 
dostižen a zpacifikován. 
Jelikož vzniklo důvodné 
podezření z trestného činu 
útoku na úřední osobu, byl 
muž předán k dalšímu řešení 
Policii ČR.

placená inzerce

PAX SPOL. S R.O. - POHŘEBNÍ SLUŽBY
• pohřby s obřadem i bez obřadu, možnost sjednání doma, tel.: 733 120 411, 283 842 271
Nepřetržitá služba – převozy z bytů NONSTOP: 603 551 038, 603 551 032
Objednávková kancelář, dispečink – P-8 Libeň, Vosmíkových 2, tel.: 284 841 928
Při využití služeb telefonické předobjednávky, bude z konečné ceny sjednaných 
služeb poskytnuta 15% sleva, tel.: 603 551 034

OBJEDNÁVKOV É KANCELÁŘE:
Praha 3 - Olšany, Vinohradská 153, tel.: 272 744 622  |  Praha 4 - Nusle, Táborská 65, tel.: 241 741 164

e-mail: pax@pax.cz 
www.pax.cz

Drogy stále lákají
Kriminalisté útvaru TOXI ze 
Služby kriminální policie 
a vyšetřování PČR Praha III 
zadrželi pro nedovolenou 
výrobu a distribuci drog muže, 
který v domácí laboratoři ve 
starší zástavbě pražských 
Kobylis po delší dobu vyráběl 
psychotropní látku pervitin 
a omamnou látku heroin. 
Vyrobené drogy dále distribuo-
val nejméně v sedmdesáti 
zadokumentovaných případech 
mezi drogově závislé osoby.  
Vzhledem k tomu, že pervitin 
a heroin jsou na seznamu 
zákona 167/1998 Sb., o návyko-
vých látkách, bylo proti muži 
zahájeno trestní řízení ve 

smyslu ustanovení § 283 
trestního zákona. 

násilím se 
zmocnil cizí věci
Vyšetřovatel Služby kriminální 
policie a vyšetřování ve 
spolupráci s detektivy OŘP 
Praha III, zahájil trestní stíhání 
muže, který se měl poblíž 
tramvajové zastávky Palmovka 
dopustit trestného činu loupeže 
tím, že poškozeného sedícího na 
lavičce několikrát kopl do 
obličeje, přičemž mu z ruky 
vytrhl mobilní telefon. Způsobil 
mu fraktury obličeje a další 
škodu ve výši ceny mobilního 
telefonu.

zenklova ulice pod Libeňským 
zámkem k 13. dubnu 2018.
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KAVÁRNIÈKA
Bistro
SVAÈINKA

Kde nás najdete

Provozuji malé bistro s vlastní výrobou a kavárnou.

Pøijïte k nám na snídani, rychlý obìd, nebo svaèinku. 
Pro milovníky dobré kávy nabízíme slevovou kartièku.
Mùžete posedìt pøímo u nás nebo si vše odnést s sebou.
 Pøijímáme také objednávky na veškerý sortiment.
Možnost platby hotovì, kartou nebo stravenkami. 

Tìšíme se na Vaši návštìvu. Ivanka Andrle

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

www.bistrosvacinka.cz

Na Stráži 
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KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Bistro
KAVÁRNIÈKA

SVAÈINKA

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Milujeme kávu...

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

www.bistrosvacinka.cz

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

www.bistrosvacinka.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí–pátek

9:00–17:00

LEVNÉ PRACOVNÍ ODĚVY
Zenklova 21/58 
Praha 8 – Libeň

Tel.: 606 164 562

PAPÍRNICTVÍ
U Kuželů • Zenklova 58
(naproti Libeňskému zámečku)

Hračky,  
dárkové zboží,  
tiskopisy...

Přijďte k nám nakoupit.  
S úsměvem jsme tu pro  
vás již několik desítek let.

OTEVŘENO

pondělí–pátek

7:15–18:00

RESTAURACE  
METEOR

U Meteoru 29/3 • Praha 8 – Libeň
tel.: 773 563 772 

e-mail: info@restauracemeteor.cz

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
DENNÍ MENU:  

výběr z několika druhů hotovek  
bezmasé jídlo

NABÍZÍME VÁM:
• SALONEK – soukromé oslavy pro max. 30 osob • 
• rezervace na tel. 773 563 772  nebo na e-mailu:  

info@restauracemeteor.cz • SPORTOVNÍ PŘENOSY – 
plátno, televize • VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, KVÍZY •

Těší se na vás kolektiv restaurace Meteor.
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Územní rozvoj

seriál: co je to územní řízení, 3. díl

Účastníci územního řízení 
 nv minulém díle byla 

popsána problematika 
žádosti stavebníka o vydání 
územního rozhodnutí. v této 
části si vysvětlíme, kdo je 
účastníkem územního řízení 
a co s sebou toto právní 
postavení přináší.

ÚČAStnícI ÚZeMníHO 
říZení
Na základě ust. § 85 stavebního 
zákona jsou účastníky územní-
ho řízení (i) žadatel, (ii) obec, na 
jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn, (iii) vlastník 
pozemku nebo stavby, na 
kterých má být požadovaný 
záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku 
nebo stavbě, (iv) osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo 
(např. věcné břemeno či zástavní 
právo) k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být 
územním rozhodnutím přímo 
dotčeno.

V případě územního řízení 
na území hl. m. Prahy je 
účastníkem řízení hlavní město 
Praha, zastoupené Institutem 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 
a dotčená městská část, na jejímž 
území má být záměr uskutečněn.  

Co se týká vlastníků dotče-
ných sousedních pozemků, zde 
se bude jednat nejen o vlastníky 
pozemků, kteří mají s pozemkem 
výstavby společnou hranici, ale 
také vlastníky vzdálenějších 

pozemků nebo staveb ve vztahu 
k pozemku výstavby, pokud 
jejich právo může být přímo 
dotčeno, a to zejména stíněním, 
hlukem, prachem, pachem, 
zápachem, kouřem, vibracemi, 
světlem, tj. různými imisemi nad 
míru přiměřenou poměrům. 
Přímým dotčením sousedních 
(okolních) nemovitostí bude 
i jejich dotčení zvýšenou 
intenzitou dopravy (a jí bezpro-
středně způsobenou zvýšenou 
hlučností, prašností, pohybem 
osob atd.) v místě stavby 
vzhledem k jejímu účelu.

V tomto případě tedy 
nerozhoduje hranice pozemků, 
ale skutečnost, že může dojít 
k porušení či ohrožení práv 
vlastníka pozemku. Zda se jedná 
o takový případ, bude v konkrét-
ní situaci a s přihlédnutím 
k okolnostem posuzovat 
stavební úřad, případně správní 
soud při přezkoumávání 
rozhodnutí úřadu.

Za zmínku též stojí, že 
účastníky územního řízení 
nejsou nájemci bytových 
jednotek a prostorů sloužících 
k podnikání, dotčených staveb-
ním záměrem.

Od 1. ledna 2018 účastníky 
územního řízení nejsou osoby, 
o kterých tak stanoví zvláštní 
právní předpis, kdy těmito 
osobami byly zejména spolky 
(původně občanská sdružení) na 
základě § 70 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů. 
Jejich participace a možnost 

vstupovat do územního řízení 
je tak po 1. 1. 2018 značně 
omezena.

právA ÚČAStníKů říZení 
Účastníci řízení mohou v řízení 
uplatňovat námitky proti 
stavebnímu záměru v rozsahu, 
v jakém mohou být dotčeni na 
svých právech. Námitky 
účastníků se mohou týkat 
typicky nesouladu záměru 
s územně plánovací dokumenta-
cí, s cíli a úkoly územního 
plánování, s charakterem území, 
požadavky prováděcích 
předpisů, dále například 
zákonnosti a věcné správnosti 
vydaných závazných stanovisek 
a vyjádření dotčených orgánů, 
případně též procesního 

postupu. S námitkami se musí 
stavební úřad kvalifikovaně 
vypořádat v odůvodnění 
rozhodnutí. 

Účastníci řízení mají v řízení 
i další práva, jako je právo na 
doručení oznámení o zahájení 
územního řízení, právo účastnit 
se jednání, právo činit návrhy 
a navrhovat důkazy, právo 
nahlížet do spisu nebo právo 
podat proti územnímu rozhod-
nutí odvolání či jej napadnout 
žalobou u správního soudu.

ZApOjení veřejnOStI
Do územního řízení se může 
zapojit též veřejnost, tedy každá 
osoba (pokud není účastníkem). 
Veřejnost může uplatňovat vůči 
záměru své připomínky 

Park dlážděnka

na počest Olgy Havlové 
byl vysazen jedinečný strom 
Symbolickým začátkem odstartovala nová 
éra parku Dlážděnka. Tento park s jedním 
z nejkrásnějších výhledů na Prahu dostal 
nový přírůstek v podobě stromu Olgy 
Havlové, který zasadil předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza spolu 
s místními občany, spolkem Dlážděnka 
a zástupci Výboru dobré vůle. Změny ale 
teprve začínají, už letos park Dlážděnka 
projde zásadní revitalizací.

Nově zasazený strom je jedním z 85 stro-
mů, jež budou v letošním roce zasazeny na 

počest Olgy Havlové po celé České 
republice. „K této významné příležitosti 
jsme nechtěli zvolit žádný obyčejný strom. 
Nakonec jsme pořídili teplomilný dub cer, 
který je krásnou solitérní dřevinou, jež se 
hezky hodí i k těmto našim osluněným 
vltavským svahům,” řekl Vít Céza, kterému 
se zasazením stromu pomáhala i poradky-
ně starosty Andrea Daňková. 

Touto výsadbou zahájil park Dlážděnka 
svoji novou éru. Klidný park s úchvatným 
výhledem na Prahu bude už v letošním 

Společně S vítem cézou a desítkami dalších 
místních občanů se vysazení dubu zúčastnila 
i poradkyně starosty Andrea Daňková.
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a v určitých případech se může 
též zapojit do veřejného ústního 
jednání. Připomínky by měly být 
vždy stavebním úřadem 
vyhodnoceny v odůvodnění 
územního rozhodnutí. Práva 
veřejnosti jsou v řízení omezena 
na možnost uplatnění připomí-
nek bez možnosti uplatnění 
opravných prostředků (odvolání, 
žaloby), v úvahu přichází pouze 
podání podnětu k zahájení 
přezkumného řízení. 

Veřejnost rovněž obecně 
nedisponuje právem nahlížet 
do spisu. Veřejnost se může 
domáhat práva na nahlížení 
do spisu, pokud prokáže právní 
zájem nebo jiný vážný důvod. 
Existenci právního zájmu bude 
v konkrétním případě posuzovat 
stavební úřad, přičemž aplikační 
praxe v otázce přístupu 
veřejnosti ke spisu 
je nejednotná. 

Zároveň však platí, že 
stavební úřad musí v případě 
konání veřejného ústního 
jednání  umožnit každému 
nahlédnout do podkladů pro 
vydání rozhodnutí po dobu 
30 dnů před konáním veřejného 
ústního jednání. 

upLAtnění náMIteK
Kromě závazných stanovisek 
dotčených orgánů jsou v řízení 
uplatňovány námitky účastníků 

řízení a připomínky veřejnosti, 
které musí být uplatněny 
nejpozději při ústním jednání 
(případně při veřejném ústním 
jednání, je-li konáno), a to 
písemně, jinak se k nim nepřihlí-
ží. Nelze doporučit uplatňovat 
námitky (či připomínky) ústně 
na ústním jednání a následně se 
domáhat zaznamenání námitek 
(či připomínek) do protokolu. 
Není ani možné, aby stavební 
úřad prominul opožděné podání 
námitek. O podmínkách pro 
uplatňování námitek musí být 
účastníci řízení poučeni 
v oznámení o zahájení řízení. 

Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek. K námitkám, 
které překračují rozsah 
stanovený v ust. § 87 odstav- 
ci 4 stavebního zákona, se 
nepřihlíží. 

Jak bylo uvedeno v předcho-
zím díle, ústní jednání není 
obligatorní (povinné) a stavební 
úřad může od ústního jednání 
upustit. Pokud bylo upuštěno 
od ústního jednání, musí být 
námitky a připomínky uplatně-
ny ve lhůtě stanovené staveb-
ním úřadem, jinak se k nim 
nepřihlíží.

Stavební úřad námitky 
v souladu s ust. § 89 odst. 6 

stavebního zákona posoudí. 
S jednotlivými námitkami se 
musí stavební úřad vypořádat 
v odůvodnění rozhodnutí. 
Pokud by tak neučinil v dosta-
tečném rozsahu, bude rozhod-
nutí zatíženo vadou, která je 
důvodem pro zrušení rozhodnu-
tí v odvolacím řízení. 

Odůvodnění musí ve vztahu 
k námitkám obsahovat úvahy, 
kterými se stavební úřad řídil 
při jejich hodnocení, vyjádření, 
zda se námitce vyhovuje či 
nikoli nebo jak se tato skuteč-
nost promítla do samotného 
výroku rozhodnutí. Konečně lze 
uvést, že odůvodnění rozhodnu-
tí musí být dostatečně jasné, 
určité a srozumitelné. 

OtáZKy A ODpOvěDI:
1. jaký je rozdíl mezi námitka-
mi účastníků řízení a připomín-
kami veřejnosti?

Obecně lze uvést, že námitky 
účastníka řízení jsou silnějším 
prostředkem zásahu do 
územního řízení, a tedy i lepší 
obranou proti umístění stavby. 
To plyne mj. ze silnějšího 
postavení účastníků řízení 
oproti veřejnosti, která 
kupříkladu nemá možnost 
brojit proti rozhodnutí staveb-
ního úřadu o jejích připomín-
kách. Námitky jsou kvalifikova-
ně vypořádány v odůvodnění 

rozhodnutí, v případě připomí-
nek pak zákon stanoví, že musí 
být stavebním úřadem 
vyhodnoceny.

2. jaká konkrétní práva má 
účastník územního řízení?

Účastník má zejména právo 
být informován o zahájení 
řízení, právo nahlížet do spisu, 
právo účastnit se ústního 
jednání a navrhovat důkazy. 
Účastník může také napadnout 
vydané rozhodnutí správního 
orgánu odvoláním či správní 
žalobou (např. pokud by 
stavební úřad řádně nevypořá-
dal jeho námitky), a tím se 
domáhat zrušení či změny 
rozhodnutí.

3. má veřejnost jinou možnost 
bránit se proti rozhodnutí 
správního orgánu?

Veřejnost nemá možnost 
podat opravné prostředky proti 
rozhodnutí správního orgánu 
(odvolání, správní žalobu), může 
však podat podnět k provedení 
přezkumného řízení podle 
příslušných ustanovení 
správního řádu. Přezkumné 
řízení zahajuje nadřízený 
správní orgán z úřední povin-
nosti, pokud po předběžném 
posouzení věci dojde k závěru, 
že vydané rozhodnutí stavební-
ho úřadu je nezákonné. (vic)

ÚČASTNÍK V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNOST V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ

účastník má právo v řízení uplatnit námitky veřejnost (tj. každý) má právo v řízení uplatnit připomínky 

stavební úřad námitky kvalifikovaně vypořádá v odůvodnění rozhodnutí připomínky stavební úřad vyhodnocuje v odůvodnění rozhodnutí

účastník může napadnout vydané rozhodnutí správního orgánu odvolá-
ním či správní žalobou, a tím se domáhat zrušení či změny rozhodnutí

veřejnost nemůže napadnout vydané rozhodnutí správního orgánu 
odvoláním ani správní žalobou, může podat podnět k zahájení přezkum-
ného řízení z moci úřední

účastník má právo nahlížet do spisu, a získat tak informace o řízení veřejnost obecně nemá právo nahlížet do spisu, ale může jí být přiznáno, 
pokud prokáže právní zájem či jiný vážný důvod

roce revitalizován, výrazně zvětšen a stane 
se zeleným srdcem nejen místních 
obyvatel z Kobylis a Libně, ale všech 
obyvatel Prahy 8, kterým bude sloužit 
k příjemnému trávení volného času. 
Nová podoba parku také výrazně přispěje 
ke zlepšení stavu této části pražské 
krajiny.

„Pevně věřím, že nový dub zde zapustí 
mohutné kořeny, a i dalším generacím 
bude připomínat odkaz Olgy Havlové, 
výjimečné ženy, který vždy pomáhala 
slabším, ženy, která dodávala mnoha lidem 
naději,“ dodal Vít Céza, předseda komise 
pro životní prostředí.

Tento akt navázal na první vysazený 
Strom dobré vůle, kdy lípu zasadila osobně 
právě první manželka prezidenta Václava 
Havla v roce 1993 v Olomouci. (vic)vySazení Stromu odstartovalo novou éru parku Dlážděnka – chystá se jeho revitalizace.



20 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / květen 2018  www.praha8.cz

Měníme Prahu 8

fairtradová městská Část

Čeká nás férový květen
 nkvětnový čas je kromě 

státních svátků, dne matek 
a dalších významných dní 
věnován také myšlence 
spravedlivého obchodu 
a podpoře lokální ekonomiky. 

Městská část Praha 8 je od roku 
2016 Fairtradovou městskou 
částí a snaží se propagací tématu 
fair trade upozornit na nedůstoj-
né pracovní a životní podmínky 
pěstitelů a výrobců z tzv. 
rozvojových zemí. 

Praha 8 pořádá akce, výstavy, 
debaty a semináře na různá 
témata, stává se partnery 
mnoha akcí a zaměřuje se i na 
odpovědné zadávání veřejných 
zakázek. V průběhu května 
budete mít možnost zažít 
a poznat v rámci Týdne pro fair 
trade zajímavé akce, třeba 

Férovou snídani nebo Férové 
trhy.

férOvá SníDAně A týDen 
prO fAIr trADe
Férová snídaně je příjemný jarní 
piknik, který se koná po celém 
světě druhou květnovou sobotu. 
Letos je to v sobotu 12. května 
dopoledne, u příležitosti 
Světového dne pro fair trade. 
Společným piknikem z lokálních 
a fairtradových potravin se lidi 
hlásí k podpoře důstojných 
pracovních podmínek pěstitelů. 
V roce 2017 takto posnídalo 
v České republice 7800 lidí na 
164 místech. Více informací 
k Férové snídani a místům, ve 
kterých se v České republice, 
potažmo v Praze a konkrétně 
v Praze 8 koná, naleznete na 
stránce www.ferovasnidane.cz. 

Zveme vás tedy například do 
prodejny Biodomov u metra 
Ládví, kde můžete 12. 5. 
posnídat domácí koláče 
s férovou kávou a čajem a od 
pondělí 14. 5.  se v prodejně 
potkat s dodavateli fairtrado-
vých produktů, kteří představí 
např. férové banány, čokoládu, 
oříškové pasty, rýži a oblečení 
pro děti. Během tohoto týdne 
bude probíhat i anketa o zajíma-
vé ceny. 

V květnu probíhá řada dalších 
akcí. Jednou z nich je u nás 
Férový trh, který se uskuteční 
31. května 2018 na Palmovce 
v rámci akce k Evropskému 
týdnu udržitelného rozvoje. 
V jednotlivých stáncích si tak 
budete moci zakoupit výrobky 
sociálních podniků, lokální 
a férové potraviny a občerstvení.

 K nabídce pozvánek na 
květen připojím ještě jednu. 
Organizace Tichý svět, která 
pomáhá neslyšícím, připravila 
ukázkovou hodinu znakové řeči. 
Znakování se koná v úterý 29. 5. 
2018 od 18 do 19 hodin v Tiché 
kavárně v Kobylisích (Burešova 
1151/12, Praha 8). Ukázková 
hodina je zdarma. Zájemci se 
mohou přihlásit na emailu 
tichyjazyk@tichysvet.cz.

Přijďte, těšíme se na setkání 
s vámi na některé z akcí.

 

Jana maRtínková,
oddělení strategického rozvoje 
a ma21 

výzva

Zorganizujte poznávací  
den Zažít město jinak!
Také ve vás s jarním sluníčkem ožívá chuť 
začít něco dělat? Pak pro vás máme dobrý 
tip. Dejte dohromady partu přátel nebo lidí 
z okolí a připravte pro své sousedy celoden-
ní slavnost přímo ve vaší ulici nebo parku! 
Abyste se mohli soustředit jen na produkci 
a program, nutnou administrativu za vás 
vyřídí spolek Auto*Mat. Už vás napadá, jaké 
aktivity by vás mohly společně bavit? Času 
máte dost – slavnosti se konají v sobotu 15. 
září. Sousedi sousedům. I tak by mohl znít 
podtitul Zažít město jinak. Loni se takových 

sousedských zón jen v Praze objevilo 68 
a dalších 25 ve městech po celé republice. 
Slavnosti se konají tradičně třetí sobotu 
v září. Program a podoba slavnosti je plně 
v režii místních organizátorů.

prOČ ZAžít MěStO jInAK?
Na programu se nejčastěji objevuje hudba, 
domácí recepty, dílny, hry, divadla, zábavné 
závody, bazárky, módní přehlídky, besedy, 
tanec, programy pro děti, povídání 
s pamětníky, vycházky atd. Na hojně 

navštěvovaných slavnostech také můžete 
přitáhnout pozornost k místním kauzám 
nebo zlepšovat vztahy mezi zájmovými 
skupinami (samosprávou, podnikateli 
a obyvateli).

A cO řešIt neMuSíte?
Koordinátoři z Auto*Matu vám budou 
během celého procesu příprav k dispozici 
s radami, postarají se o všechna úřední 
povolení, pomohou s grafikou a propagací 
a propojí vás s aktivními skupinami 
a jedinci v každé čtvrti.

Pokud máte o organizaci slavností 
předběžný zájem, napište do 31. května 
na zmj@auto-mat.cz. Všechny informace 
naleznete na webu zazitmestojinak.cz. 

JakuB holZeR, auto*mat, z. s. 

Fairtradová
městská část

PRAHA 8

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Otevřeno: Út–Ne  9 –18 hod.
Poslední středa v měsíci 9–20 hod.

www.muzeumprahy.cz

Strašnice... zahrada Prahy, brána armád...
výstava v hlavní budově muzea

25. 4. – 4. 11. 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  

Foto Archiv hl. m. Prahy

Den dětí

Pátrací hra pro děti a jejich rodiče 
po třech objektech s losovanou odměnou.

v Muzeu  hlavního města Prahy

2. 6. 2018
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Pilotní Projekt v zŠ na Šutce

Dobrá 
zpráva pro 
rodiče dětí 
s dietou 
Základní škola Na Šutce se 
stala v naší městské části 
Praha 8 pilotní školou v diet-
ním stravování dětí ve školní 
jídelně. Ve vzájemné spolupráci 
školy a jejího zřizovatele 
městské části Praha 8, z vý-
znamné iniciativy a za zásadní 
organizační podpory místní 
Agendy 21 a s podporou rodičů 
dětí se specifickými dietními 

potřebami v této škole se 
podařilo získat finanční 
prostředky Magistrátu 
hlavního města Prahy v oblasti 
zdraví a zdravého životního 
stylu na místní úrovni. Získání 
této dotace MHMP umožnilo 
škole začít ve školní jídelně 
správně a bezpečně vařit dietní 
jídla pro děti, které mají 
stravovací omezení a které 
v zájmu svého zdraví musí 
držet dietu. Školní jídelně 
se podařilo najmout nutriční 
terapeutku, která začala 
odborně spolupracovat 
s vedoucí školní jídelny na 
správném zajištění přípravy 
dietních jídel.  Šlo především 
o přípravu dietního jídelníčku, 
řešení samotné přípravy 

dietních jídel pro potřebné 
žáky, organizace a úprava místa 
vaření diet a proškolení paní 
kuchařek školní jídelny. Tato 
příprava vedla k tomu, že škola 
získala certifikát o nastavení 
systému dietního stravování 
a je připravena poskytovat 
dietní školní stravování. 
Nedílnou součástí projektu 
je realizace školení i paní 
kuchařek z ostatních škol 
v Praze 8.  Základní škola 
Na Šutce bude organizovat dva 
semináře (teoretický a praktic-
ký) o dietním stravování žáků 
pro dvacet kuchařek ze 
školních jídelen dalších škol 
zřizovaných MČ Praha 8. Tato 
osvěta jim pomůže v řešení čím 
dál frekventovanější otázky 
dietního stravování dětí, které 

se bez specifického přístupu 
školních jídelen nemohou 
ve škole stravovat. 

ZByněk DRoZDa,  
ředitel Zš na šutce

PŘIJMOUT
KLÍČOVÁ

ROZHODNUTÍ

ASI SI TAKY ŘÍKÁTE, PROČ SE S TÍMTO MÍSTEM 
STÁLE NIC NEDĚJE. PROČ JE TENTO DŮLEŽITÝ 

PŘESTUPNÍ UZEL – MÍSTO PROTKNUTÉ 
POUTAVÝMI PŘÍBĚHY NAŠICH DĚJIN, OBLAST, 

KDE BYDLÍ 8 000 OBYVATEL A KAM SE DALŠÍCH
1 700 BRZY PŘESTĚHUJE – V TOMTO STAVU?

NASTARTOVAT
DISKUZI

BEZPEČNÁ KULTURNÍ ČISTÁ

MČ Praha 8 získala dotaci od 
Magistrátu hl. města Praha na 
projekt Zdravá městská část 
Praha 8 ve výši 183 000 Kč, který 
je realizován pod záštitou 
radního hl. m. Prahy pro oblast 
zdravotnictví a bydlení 
Ing. Radka Lacka. Projekt 
na realizaci on-line mapy lékařů, 
kurzů první pomoci, Dnu zdraví 
a dietního stravování v ZŠ 
Na Šutce byl podán v rámci 
výzvy na podporu aktivit 
v oblasti místní Agendy 21 – 
oblast zdraví a zdravého 
životního stylu.

moje osmiČka 

vaše návrhy opět 
podpoříme deseti miliony
Druhý ročník projektu Moje 
Osmička je zahájen. Do konce 
června můžete podávat své 
návrhy na zkvalitnění veřejného 
prostoru v MČ Praha 8. Vaše 
návrhy určené k realizaci 
v rámci tzv. participativního 
rozpočtu musí mít investiční 
a lokální charakter, musí se 
týkat úprav veřejných prostran-
ství a být veřejně prospěšné. 
Návrh se musí týkat pozemku 
nebo majetku ve vlastnictví hl. 
m. Prahy nebo svěřených 
MČ Praha 8. Nebudou podpoře-
ny „měkké projekty“, tedy akce, 
aktivity, projektová dokumenta-
ce apod., návrhy týkající se 
dopravních opatření, opravy 
chodníků a komunikací.

Návrh může podat fyzická 
osoba starší 15 let trvale se 
zdržující na území MČ Praha 8, 
nemusí zde však mít trvalé 
bydliště. Podmínkou pro přijetí 
návrhu je doložení souhlasu 
alespoň pěti podporovatelů 
starších 15 let, kteří svým 
podpisem vyjádří souhlas 
s podáním návrhu projektu.

projekty podáváte ve dvou 
kategoriích:
a) Malé projekty v rozmezí 
100 až 500 tisíc Kč včetně DPH.
b) Velké projekty v rozmezí 
501 tis. až 2 mil. Kč včetně DPH. 

Můžete podat více než jeden 
návrh pomocí formulářů 
umístěných na odkazu projektu 
Moje Osmička mojeosmicka.
praha8.cz. Zároveň jsou 
formuláře k dispozici v papírové 
podobě na Oddělení strategické-
ho rozvoje a místní Agendy 21, 
ÚMČ Praha 8, U Meteoru 10, 
Praha 8 – Libeň, které je vám 
nápomocno v průběhu celého 
procesu.

HArMOnOgrAM rOKu 
2018:
28. března Schválení „Pravidel 
participativního rozpočtu MČ 
Praha 8 Moje Osmička“ v RMČ 
Praha 8 usnesením č. 0137/2018
16. dubna Veřejné představení 
„Pravidel“ na Veřejném fóru

23. dubna Vyhlášení 2. ročníku 
Moje Osmička se zahájením 
podávání návrhů občanů
30. června Ukončení podávání 
návrhů občanů
červenec–srpen Posouzení 
návrhů po formální i odborné 
stránce příslušnými odbory 
ÚMČ Praha 8
září–říjen Veřejné představení 
návrhů projektů samotnými 
navrhovateli
listopad Hlasování o navrže-
ných projektech

Detailní pravidla projektu 
Moje Osmička naleznete na 
adrese mojeosmicka.praha8.cz. 
Těšíme se na vaše návrhy.

Iva háJková,
koordinátorka ma21

zaPojte se
udržitelně 

Městská část Praha 8, 
ve spolupráci s partnery 
a pod záštitou místostarosty 
MČ Praha 8 Petra Vilguse, vás 
zve na akci k Evropskému 
týdnu udržitelného rozvoje. 
Kdy: čtvrtek 31. května 2018 
od 10 do 19 hodin.
Kde: prostranství na stanici 
metra Palmovka před 
Komerční bankou.

celodenní program akce je 
rozdělen do několika částí:
• od 10:00 bude možnost 
navštívit interaktivní 
stanoviště a workshopy 
organizací a spolků zaměřené 
na udržitelný rozvoj, 
humanitární pomoc, ochranu 
přírody a klimatu, etický 
obchod a plýtvání potravina-
mi a další. 
• v 13:00 se otevře Férový trh 
s prodejní nabídkou lokálních 
produktů, výrobky sociálních 
dílen a organizací a fairtrado-
vým občerstvením.
• v 18:00 bude slavnostně 
zahájena venkovní výstava, 
která představí návrh úprav 
předprostoru Centra Nová 
Palmovka. Výstavou 
provedou autoři návrhu. 
Bude možné diskutovat také 
se zástupci městské části 
Praha 8 a podávat komentáře 
k návrhu.
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Zdravotní a sociální péče

dagmar kubičíková 
s cenou Gratias.

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 květen
 ` 3. 5. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod. 
` JóGA PRO SENIORy v Gerocentru, 
vede paní Müllerová.

 ` 9. 5. středa od 13.00 do 14.00 hod. 
` VyCHáZKA LETňANSKýM PARKEM 
Sraz ve 12.30 na konečné autobusu 102 
Šimůnkova ul., vede Iva Hubená.

 ` 15. 5. úterý od 13.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – KŮŽE a DRáTO-
VáNí v Gerocentru, vede paní Boušová.

 ` 17. 5. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod. 
` JóGA PRO SENIORy v Gerocentru, 
vede paní Müllerová.

 ` 22. 5. úterý od 13.00 hod.  
` CVIČENí PAMěTI v Gerocentru, 
vede Iva Hubená.

 ` 24. 5. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod. 
` BABINEC – TOMBOLA v Gerocentru, 
vede Iva Hubená.

 ` 29. 5. úterý od 13.00 hod.  
` VýTVARNá DíLNA – KŮŽE 
v Gerocentru, vede paní Boušová.

 ` 29. 5. úterý od 11.00 hod. 
` DIVADLO NA JEZERCE – GENERáL-
KA – SATURNIN od 11.00 hod. Vstupen-
ky za 175 Kč každou středu 12–13 hod. 
u paní Hubené v Gerocentru.

 ̀Středy 3., 16., 23. a 30. 5. od 13.00 hod. 
` NORDIC WALKING  – VyCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13.00 v Gerocentru. 
Hole vlastní. Vede Iva Hubená.

 ̀Úterky 15., 22., a 29. 5. 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). Vede Věra Dvořáková.

 ` 5. 6. úterý od 13.00 hod.  
` VýTVARNá DíLNA – KŮŽE A DRáTO-
VáNí v Gerocentru, vede paní Boušová.

světový den sociální Práce 

cena gratias zamířila 
do naší městské části

 n Poprvé v historii udělilo minister-
stvo práce a sociálních věcí ocenění 
sociálním pracovníkům. cena zamířila 
přímo na Prahu 8 do rukou mgr. 
dagmar kubičíkové  z našeho odboru 
sociálních věcí!

Dne 20. března 2018 pořádalo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (MPSV) konferenci 
u příležitosti Světového dne sociální práce, 
na které bylo poprvé v historii předáno 
i ocenění čtyřem vybraným sociálním 
pracovníkům z České republiky. Cena 
GRATIAS symbolizuje poděkování sociálním 
pracovníkům za jejich působení v sociální 
práci a je udělována celkem ve čtyřech 
kategoriích. V oblasti veřejná správa udělila 
komise cenu Mgr. Dagmar Kubičíkové, 
zaměstnankyni odboru sociálních věcí, 
Úřadu městské části Praha 8, vedoucí 
oddělení sociálněprávní ochrany dětí. 

Získání ocenění je též úspěchem vedení 
MČ Prahy 8 v čele se starostou panem 
Romanem Petrusem (v jehož gesci je právě 
i odbor sociálních věcí), který podporuje 
zapojení OSV do několika významných 

projektů ohledně 
inovací a nových 
metod sociální práce. 
Jedná se například 
o inovace v oblasti 
soudních sporů 
o děti, v oblasti 
prověřování 
žadatelů o náhradní 
rodinnou péči, dále 
vyhodnocování 
situace nejohrože-
nějších dětí, zde má 
orgán sociálně- 
právní ochrany dětí 
jako jediný v České 
republice hned čtyři 
zaměstnance, kteří jsou držiteli certifikátu 
(na vyhodnocování situace nejohroženějších 
dětí) Velké Británie Outcomes Star.

Pracovníci sociálního odboru (převážně 
sociálněprávní ochrany dětí) působí 
v pracovních skupinách MPSV pro vytváření 
metodik jako garanti  a je zřejmé, že jimi 
mohou být jedině proto, že praxe OSV 
v Praze 8 je efektivní a úspěšná. (red)

křížovkářská liGa

Letos s novinkami
I v letošním roce pokračuje mezi seniory 
oblíbená, úspěšná a stále se rozvíjející 
Křížovkářská liga. Novinkou letošního 
3. ročníku bude soutěž křížovkářů 
výhradně z Prahy 8, a kromě toho 
dostanou luštitelé jako bonus v jarní 

a podzimní části jednu křížovku navíc 
mimo soutěž. Dopředu můžeme prozradit, 
že to bude křížovka skutečně těžká, aby 
si ji užili i zkušení křížovkáři. 

Pro soutěžící bude i letos uspořádána 
návštěva Libeňského zámečku a místní 

kaple, což se v minulosti setkalo s velmi 
pozitivní odezvou. Nově bude spojena 
i s retro přehlídkou studentů, kteří 
se účastní velmi úspěšného projektu 
Hodinový vnuk. 

Letos je pro Křížovkářskou ligu vyhraze-
no celkem devět registračních míst 
a zapojila se do ní všechna zařízení pro 
seniory. (red)

NOVé KONTEJNERy NA INJEKČNí MATERIáL

MČ Praha 8 instalovala 12. dubna na 
Palmovce a na Bulovce další sběrné 
kontejnery označené logem FIXPOINT, 
které slouží k odhozu a bezpečné likvidaci 
injekčního materiálu. Třetí lokalitou 
s takovýmto kontejnerem na území Prahy 8 
je Těšnov. Instalace proběhla za účasti 
starosty MČ Praha 8 Romana Petruse, 
ředitele OŘ MP Praha 8 Mgr. Luďka Vaníčka 
a ředitele Progressive, o.   p. s., Mgr. Vojtěcha 
Janouškovce. Cílem instalace je minimalizo-
vat výskyt pohozených stříkaček, a přispět 
tak k čistšímu a bezpečnějšímu veřejnému 
prostranství. Zařízení provozuje Progre-
ssive, o. p. s., která se zaměřuje na uživatele 
návykových látek. (zh) 

Foto: vlaDImíR slaBý 
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den zdraví

nezanedbejte 
prevenci v boji 
proti melanomu 

 n již čtvrtým rokem pořádá mČ Praha 8 den zdraví na téma 
melanom. letos se akce koná 21. května v centru krakov pod 
záštitou místostarosty mČ Praha 8 radomíra nepila 
a radního hmP radka lacka. odborným garantem vyšetření 
mateřských znamének a různých kožních útvarů bude opět 
prof. mudr. Petr arenberger, přední český odborník na 
melanom kůže.

Rakovina kůže začíná nenápad-
ně – růžová skvrnka, pupínek, 
šupinka, stroupek. Dlouho 
přetrvává, nehojí se. Dříve klidné 
mateřské znaménko může začít 
měnit barvu nebo tvar. 

„Vzhledem k vysoké úmrtnosti 
na zhoubný melanom realizuje-
me ve spolupráci s profesorem 
Petrem Arenbergerem a jeho 
týmem lékařů z Dermatovenero-
logické kliniky Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady 

dvakrát ročně Den zdraví 
zaměřený právě na prevenci,“ 
popisuje Den zdraví místostaros-
ta Prahy 8 Radomír Nepil.

Pro zájemce budou jako 
obvykle připraveny stany, ve 
kterých bude zajištěno poraden-
ství, konzultace a vyšetření 
pomocí dermatoskopu. V přípa-
dě podezřelého nádorového 
útvaru jsou pacienti odesláni 
na specializované pracoviště 
k léčbě.

MČ Praha 8 klade na prevenci 
velký důraz. „Doufám, že se 
podaří zopakovat úspěšnost 
obdobných akcí a ve stanech se 
nechá vyšetřit co nejvíce lidí. 
Při posledním Dni zdraví bylo 
odhaleno několik nádorů a lidé 
byli na místě poučeni, jak dále 
postupovat a na koho se obrátit. 
Věřím, že naše Dny zdraví 
mohou skutečně zachránit 
životy. Proto neváhejte a přijďte 
21. května 2018 do Centra 
Krakov,“ zve místostarosta Nepil.

V České republice každoročně 
onemocní rakovinou kůže okolo 
2500 lidí a toto číslo stále stoupá. 
Nebezpečí vzniku rakoviny lze 

předcházet. Proti horku se 
můžeme chránit vzdušným 
oblečením a kloboukem. Na 
koupání se dá koupit i certifiko-
vané plážové oblečení, které 
chrání proti UV záření. Co neza-
kryje oblečení, klobouk nebo 
slunečník, to ošetříme krémem 
s UV faktorem. I v případě, že se 
nějaký nádorový útvar na těle 
objeví, jeho včasné odhalení 
a léčba může člověku ve většině 
případů zachránit život. 
„Nemoci kůže se netýkají 
primárně starší generace, jak 
tomu bylo dříve, ale i mladých 
lidí, proto bychom rádi pozvali 
na akci Melanom co nejvíce 
občanů Prahy 8,“ vysvětluje 
Radomír Nepil.

MČ Praha 8 organizováním 
Dne zdraví vychází ze strategic-
kých cílů dokumentu Zdraví 
2020 Národní strategie ochrany 
a podpory zdraví a prevence 
nemocí v návaznosti na Zprávu 
o zdraví obyvatel hl. m. Prahy 
vypracované Hygienickou 
stanicí hl. m. Prahy v roce 2015. 

Podrobnější informace o pro- 
blematice melanomu a rakovině 
kůže naleznete na stránkách 
www.melanom.cz. (mav)

13.00  - 18.00 hod.  
Centrum Krakov, Lodžská 850/6, 
Praha 8,  

konaný dne 

21. 05. /2018

DEN ZDRAVI 
– MELANOM

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Vás srdečně zve na

 

akce fi nančně podpořena 
z rozpočtu HMP

pod záštitou radního HMP pro oblast zdravotnictví 
Ing. Radka Lacka a místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila

Bezplatné vyšetření pigmentových znamének 
ve spolupráci s Prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, 
DrSc., MBA a týmu specialistů z Dermatovene-
rologické kliniky Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady
Odborné vyšetření dermatoskopem
Výsledek vyšetření ihned
Edukace, poradenství

ZDARMA

11. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST 
O PSYCHIATRII A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

VSTUP ZDARMA
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika
Tel.: +420 284 016 111, E-mail: podatelna@bohnice.cz

www.bohnice.cz

3. 5. 2018
PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PhDr. Petr Goldmann

17. 5. 2018
ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA. 
ŘÍZENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.

10. 5. 2018
SPÁNEK A JEHO PORUCHY

MUDr. Richard Krombholz, MBA

24. 5. 2018
PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE A MOŽNOSTI JEJÍ LÉČBY

MUDr. Zdenka Vyhnánková

Koná se vždy ve čtvrtek (1. 3. – 24. 5. 2018) od 17:15 do 18:45 hodin 
v Divadle Za plotem, Psychiatrická nemocnice Bohnice,  Praha 8, Ústavní 91

rakovina kůže začíná nenápadně.
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Školství a mládež

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

4. 5.
14. 5.

16. 5.
22. 5.

Otevírací doba:

Kontakty:
dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou
Jemná jóga
Jumping pro ženy

Hudebka pro nejmenší
Montessori herna

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Jumping pro děti
Jumping pro ženy

Výtvarné tvoření s Ivetou
Pilates
Hudební ateliér – flétna
Angličtina

Dětská herna s angličtinou

Jumping pro děti

Pískování
Beseda o logopedii

Pohádkový les
Jak si vybavit lékárničku

na dovolenou?
po–čt

pá
tel.:

e-mail:

9:00–10:00
10:00–11:00

(s možností
hlídání dětí od 1 roku) 11:00–12:00

9:00–9:40
10:30–11:30

10:00–11:00
od 4 let 16:30–17:30

17:30–18:30

9:30–10:30
10:00–11:00

13:00–14:00
(hlídání dětí) 15:00–16:30

9:30–10:30
od 4 let

10:30–11:30

9:30–12:00, cena 40Kč

18:00–19:00, cena 80 Kč
10:00–17:00

18:00–19:00
9:00–17:00

9:00–13:00
281 863 104

Jednorázové akce:

Úterý

Čtvrtek

Kontakty:

Středa

9. 5.

14. 5.

15. 5.

16. 5.

Otevírací doba:

11. 5.

25. 5.

krabik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarné tvoření pro maminky
s dětmi

Montessori

tel.:
e-mail:

9 30 10 30

9 30 10 30

283 090 431

: :

: :

: :

: :
: :

–

9 30–10 15

–

sraz u KD v 15:00

sraz v 9:15
před KD Krakov

10:00–11:00
cena 40 Kč

10:00–11:30
Cena 40 Kč

10:00–17:00

sraz 9:15 před
nebo cca 9:50

9 00–13 00
11 00–13 00

Dětská herna s angličtinou

Vycházka s angličtinou
– Kobyliská střelnice

S kočárky za poznáním
– Letenské sady

Sebeobrana

Pískování

Pohádkový les
S kočárky za poznáním

– Vyšehrad KD Krakov
stanice metra Vyšehrad

po-st, pá
čt

Jednorázové akce

Pohybovky s Ájou

Výtvarka s Ájou

Pískování
Beseda o logopedii

Pohádkový les

po–pá

–

10 00–11 00

10:00–11:00, cena 40Kč

10:00–11:00
Cena 80 Kč

10:00–17:00

9 00–13 00

: :

: :

: :

10 00 11 00

724 623 435tel.:
e-mail:

Pondělí

Středa

Otevírací doba:

karlik

9. 5.
14. 5.

16. 5.

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

Karlínské nám stí 7, Praha 8ě

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

Zpátky do formy

Hudebka pro nejmenší
Aby záda nebolela
Ping-pong

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 16:00

18:00 19:00

9:00 9:40
9:30 10:30

12:00 14:00

15:00 16:30

16:30 17:30

17:45 18:45

19:00 20:00

–
–

–

13:00–17:30
15:00–16:30

16:00–17:30

–

17:30–19:00
–

–

–
–

14:30–16:30
– 17:00–18:00

–

–
–

–

13:00–15:00

–

–

–
18:00–19:00

–

Lego a jiné stavebnice
Archeologie pro děti

Němčina – interaktivní kurz

Deskové hry
Cvičení dětí 1,5 3 roky

Karetní klub pro seniory

Pilates pro začátečníky

Čtvrtek

Pátek

15. 5.

19. 5.

20. 5.

21. 5.

27. 5.

29. 5.

Otevírací doba
1. 6.

Balanční cvičení pro seniory

Ping-pong
Otevřený klub pro děti a mládež

Jugger

Jemná jóga

Latino dance

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

12:00 14:00

17:30 19:00

11:00 12:00

16:30 17:30

– –

10:00–12:00
–

13:00–17:30
16:00–17:30
–

19:00–20:30

–
14:00–16:00

15:00–16:00
–

Počítačové hry:
Budou z našich dětí závisláci?
18:15–19:45

- tvarujeme nohy
a hýždě. S doprovodným výtvarným
programem 9:30–12:30, cena: 200 Kč

ř ů

18:00–19:30, cena: 80 Kč
Kyberpsychologie

a fake news 18:15–19:45, zdarma
hrách

ve spolupráci s Albi 16:00–18:00
–

9:00–20:00 10:00–19:30
9:00–19:00 9:00–20:30

10:00–18:00

Otevřený klub pro seniory

Deskové hry

Jóga pro pokročilé

Lego a jiné stavebnice
Tvoření v RC

Digitální svět

Pilates

ě

Seminář z oboru logopedie

Digitální svět

Turnaj v deskových

Dě

po út
st čt
pá

Vycházka na hradišt Zámka,

tský den

opékání bu t

14:00 16:00

Jednorázové akce

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

po, út

st, čt

po, st:

Sportovní den
tel.:

e-mail:

13:00–18:00 klub pro mladší
(6–12 let)

13:00–18:00 klub pro starší
(10–15 let)

Pravidelné doučování

606 634 847

Otevírací doba klubu Mapa:

Program

22. 5.
Kontakty:

mapa@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce

Milí spoluob ané,č
s velkou radostí již m žeme p edstavit
dv absolutní novinky. První je otev ení
rodinného a komunitního centra
Osmi ky pro rodinu, které se pro
ve ejnost otev e již 15. 5. 2018
v Bohnicích. Druhou novinkou, která
na první navazuje, je zahájení pilotního
projektu Digitální sv t a D
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tématu sou asné doby, naším
zám rem je informovat ve ejnost
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pozvat vás všechny na první seminá e.
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S pozdravem

Ředitelka Mgr. Kateřina Halfarová

Otevíráme rodinné a komunitní
centrum Osmička

Ve spolupráci s Krakov jsme
pro vás p ipravili následující besedy

beseda Kam po esku
beseda Dobr rady p ed
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Centrem
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beseda Základy paněl tiny
od 16:00 místo konání Centrum
Krakov, vstup zdarma
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1. 6. D TSKÝ DEN V OSMI CE
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Lib ická 333 Praha 8

U Pazderek 22 Praha 8
10:00–12:00

14:00–16:00
č

Městská část

Praha 8

Městská část
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Otevíráme Komunitní a rodinné
centrum v Bohnicích

Pohádkový les pro děti, rodiče i prarodiče
Nechte se okouzlit kouzlem pohádek! Středa 16. 5. 2018 v Ďáblickém háji.

Nově pro vás otevíráme a srdečně vás
zveme na adresu:
U Pazderek 265/22, Praha 8, Bohnice,
mail: kc@osmickaprorodinu.cz

- komunitní zahradu - možnost
pěstování na záhonech

- psychologická podpora - odborná
pomoc, digitální poradna

Montessori herna - otevřená
pro veřejnost

- dětské hřiště
Dětský den 10:00–12:00

Kde budete moci:
od 15. 5. 2018 využívat například:

od 1. 6. 2018:

1. 6.

-

DIGI PORADNA
Úterý 15. 5. 14:00 17:00 Mgr. Vít zslav Slíva

Úterý 22. 5. 14:00 19:00 Mgr. Vít zslav Slíva

St eda 23. 5. 8:00 12:00 Mgr. Kate ina Halfarová

- ě

- ě

ř - ř

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

KYBERPSYCHOLOGIE A FAKE NEWS

PO ÍTA VÉ HRYČ ČO

ÚTERÝ
12. 6. 2018
18:15 hodin

NEDĚLE
27. 5. 2018
18:15 hodin

ÚTERÝ
15. 5. 2018
18:15 hodin

DIGITÁLNÍ SV TĚ
MY VY A NAŠE D TIĚ
Osmička pro rodinu

DIGITÁLNÍ SV TĚ
MY VY A NAŠE D TI, Ě

· ě ě
· ř ě ř
·
· ě ě?

Co d lat, když je dít stále na facebooku? Hraje celý den po íta ové hry?
Ztrácíte p ehled, kam všude má dít p ístup?
Nemáte jistotu, zda poznáte závislost?
Mohou digitální média negativn ovlivnit vaše dít

č č

Otevíráme pro vás digitální poradnu. Na individuálních konzultacích se
zku enými odborníky budete mít mo nost poradit se o v em, co vás zajímá.š ž š

od 15. 9. 2018:
- k dispozici budou záhonky a mobilní
kontejnery pro sázení zeleniny
a bylinek pro zájemce z okolí

- hudební zkušebna - hudební lekce
ve vybavené zkušebně
pravidelné kurzy

- klub pro mládež - zájmové kroužky,
PC kurzy, možnost doučování

- klub pro seniory - pravidelná
setkávání, PC kurzy

-

PARTNE I AKCE:Ř

CÍLEM OSMI KY PRO RODINU JE PROPOJENÍ ORGANIZACÍ NA PRAZE 8
- PROTO JE AKCE PO ÁDÁNA VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ORGANIZACEMI

Č
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STŘEDA

Každý se chce dostat do pohádky a prožívat atmosféru kouzel, dobrých skutk , radosti a zábavy.
Máme skv lé zprávy - to vše a mnohem více m žete zažít na Praze 8 v áblickém háji :)
Osmi ka pro rodinu zve srde n všechny d ti, jejich rodi e i prarodi e na procházku lesem plným
p ekvapení. 16. 5. 2018 áblický há

ů
ě ů Ď

ě ě
ř Ď j.

č č č č

S Ď v 10:00–12:00 a 14:00–17:00tart v áblickém háji - Vozovna Kobylisy

- ě
- ř
- ů

e

d ti dostanou pohádkovou startovací kartu
tvo ivé dílny
p jdou po vyzna ené trase i s rodi i, kde na
jednotlivých pohádkových stanovištích budou
plnit rozmarné úkoly s pohádkovou t matikou

č č

e
ů ř

i z ř
ě

Sou ástí akce bude sbírka drog rie pro Klokánek.
Na start m žete p inést drogérii pro Klokánek.
(prací gely, aviváže, ist cí a de infek ní prost edky,
d tskou kosmetiku, pleny velikost 5-6, Bepanthen)

č

č č

www.osmickaprorodinu.cz

KLOKÁNEK, T I ÚDOLÍ, KC HRUBÉHO,
CID, ERVENÝ K ÍŽ, DOM, ŽIVOT D TEM

Ř
Ř ĚČ

vstupné zdarma

- ě ě
y

-
-
- ,

d ti si vyrobí staro eské t sto na LOKŠE
a na ohýnku si je sam upe ou
klauni
odlévání sádry
žonglování diabolo

č
č

V ě ě .cíli bude d ti ekat za odm nu - pohádkový poklad a mnoho další zábavyč

RODINNÉ CENTRUM
OSMIČKA (RC)

RODINNÉ CENTRUM
OSMIČKA (RC)

KOMUNITNÍ RODINNÉ CENTRUM OSMIČKA

Více informací
www.osmickaprorodinu.cz

na

(RC)

Těšíme se na každého z vás!

Otevíráme
v úterý 15. 5.

od 10:00
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Školství a mládež

noc s andersenem v zŠ žernosecká

škola změněná na pohádkový svět
 nzákladní škola žernosecká 

se podruhé zúčastnila 
18. ročníku mezinárodní akce 
k podpoře dětského čtení. 
noc s andersenem proběhla 
z pátku 23. 3. na sobotu 24. 3. 

Motivem letošního pohádkové-
ho nocování byly příběhy 
z knihy Povídání o pejskovi 
a kočičce Josefa Čapka, která 
vznikla v roce 1928, dále pak 
180. výročí od napsání pohádky 
H. Ch. Andersena O statečném 
cínovém vojáčkovi a 80. výročí 
vzniku klubu Rychlých šípů. 
Nocovalo se na více než 
1652 řádně registrovaných 
místech naší planety. Odhado-
vala se účast 95 000 malých 
i velkých účastníků.

V naší škole se společného 
kouzelného večera a nocování 
zúčastnilo téměř tři sta dětí 
z 1. až 5. tříd. Oproti loňskému 
roku jsme přivítali o sto dětí 
více. 

Veliké díky patří všem našim 
organizátorům celé pohádkové 
noci, starším žákům 6. a 7. tříd, 
panu fotografovi a přátelům 
školy, kteří připravili pro naše 
spáče nezapomenutelnou Noc 

s Andersenem. Na závěr 
přikládáme reakce rodičů:
Vážená paní ředitelko,  
změnit školu v pohádkový svět 
a jednou za rok umožnit dětem 
strávit noc plnou tajemství 

a zábavy v místech jinak úplně 
obyčejných je fantastický 
a neopakovatelný zážitek. Děkuji 
Vám a Vašim kolegům za kou- 
zelnou Noc s Andersenem 2018.
 kateřIna BeZChleBová, matka

Vážená paní ředitelko,  
chtěla bych jménem svým, ale hlav- 
ně jménem Marečka poděkovat 
všem, kteří se podíleli na 2. roční-
ku Noci s Andersenem... Podle 
vyprávění, které nebralo konce, 
si to děti báječně užily. Nápadité 
úkoly a nadšení všech zajistily 
nadšení a skvělé zážitky našich 
dětiček. Pěkně prosím o velikou 
pochvalu všem, kteří se na Noci 
s Andersenem podíleli a velký dík 
od nás rodičů, kteří si nejen užili 
„večer bez dítek“, ale hlavně jsme 
věděli, že v lepších rukou být 
nemohou. Díky, díky, díky. 

Dana antošová 

Za celý tým Noci s Andersenem
kláRa ZuZáková,  knihovnice

juBilující jarní PetrklíČ

pěvecká soutěž dětí 
opět nadchla

 nv kd krakov se uskutečnil 30. ročník soutěže dětských 
pěveckých sborů jarní petrklíč. soutěž proběhla 22. března 
a sjelo se na ni téměř 500 mladých hudebníků a zpěváků 
1.–9. tříd z velké části České republiky. v jubilejním 30. roční-
ku se soutěžilo hned v šesti kategoriích. 

Soutěží provázela Blažena 
Lvová, za městskou část Praha 8 
soutěžící přivítal starosta 
Roman Petrus, který akci zaštítil 
a podpořil. Při závěrečném 
předávání ocenění ho zastoupil 
zastupitel Vít Céza. Ten také 
předal pohár starosty sboru 
Malí skřivánci ze Zlivi. „Bylo 
krásné sledovat jednotlivé 
rozmanité soutěžní příspěvky, 
ale i samotnou radost soutěží-
cích z vlastního vystoupení 
a předávání si onoho úžasného 
potěšení z hudby,“ okomentoval 
akci Céza.

Cenu senátora Jiřího Oberfal-
zera získalo komorní duo 
K. Přibáňová a J. Petrášek ze ZŠ 
a MŠ U Parkánu, Praha 8 – Ďábli-
ce. Děkan Pedagogické fakulty 
UK Praha prof. Michal Nedělka 

předal „svou“ cenu pro nejlepšího 
vedoucího sboru Mgr. Z. Foltové 
ze ZŠ Jakutská. Cenu starosty 
MČ Praha – Ďáblice M. Růžičky 
získal vítězný komorní soubor, 
houslové duo M. Hagger a K. Mrá- 
ček z Gymnázia a HŠ hl. m. 
Prahy. Cena ředitele IPODEC 
– čisté město K. Vančury pro 
nejlepšího mladšího instrumen-
talistu byla předána malému 
klavíristovi J. Macevičovi ze ZUŠ 
Olešská v Praze 10. Cena 
samotného ředitele festivalu 
Josefa Buchala, která je udělová-
na v kategorii starší zpěváci, byla 
předána vítězce A. Šedivé 
z DDM Spektrum z Prahy 8. 

V kategorii mladších zpěváků 
se stal jasným vítězem Kryštof 
Boháč ze ZŠ a MŠ U Parkánu, 
Praha 8 – Ďáblice. Hlavní cenu 

přebíral z rukou dalšího 
spolupořadatele, jímž je již od 
roku 2000 PORG Libeň – gym-
názium a základní škola, o. p. s. 
V kategorii starších instrumen-
talistů, v níž soutěží žáci 
6.–9. tříd základních škol, si 
cenu vyhlašovatele Dlouhý 
Široký Bystrozraký, z. s., 
pořadatele dětských táborů 
a dalších akcí pro děti a mládež, 
Mgr. D. Přibíka, za svůj famózní 
výkon právem odnesl houslista 
K. Mráček z Gymnázia a HŠ 

hl. m. Prahy. Nejlepším 
souborem v kategorii sbory-
-soubory se stal flétnový 
soubor Carduelis pod vedením 
Mgr. K. Pozdechové z Kouzelné 
školy Kladno, který tak získal 
teprve druhým rokem nově 
udělovanou cenu, věnovanou 
ředitelem společnosti Hollan-
dia Karlovy Vary, a. s., ing. Mi-
chalem Škodou, a tou je 
nádherný pohár ze světoznámé 
porcelánové dílny Leander 
Karlovy Vary.  (vic)

děti Si noc s Andersenem užily. Foto: ZŠ Žernosecká

fotografie do památníku – účastníci 30. ročníku soutěže Jarní petrklíč.
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Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče 
si dovoluje srdečně pozvat 
děti narozené v letech 
2017 a 2018 na

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 13. 5. 2018  
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové  
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)

11. a 12. 6. 2018
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Možnost opečení buřtů na ohni.

Místo konání: Ďáblický háj – u rybníčku (50°8‘17.072“N, 14°28‘14.699“E)
Termín konání: čtvrtek 10. 5. 2018 od 9 do 16 hodin
Bude připraveno 8 stanovišť na téma pražská příroda:
                               • Záchranná stanice
                               • Šelmy našich lesů (kůže, preparáty, lebky...) 
                               • Býložravci našich lesů (kůže, preparáty, lebky...)
                               • Chytří krkavcovití (vrána nebo havran)
                               • Ryby a rybáři (nástroje rybáře, lovení rybek)
                               • Dílnička (výroba záložky do knížky, rukodělná výroba)
                               • Není stopa jako stopa (odlitky stop, čtení příběhů ze stop, otisky)
                               • Kamarád ježek (3 ježci - východní, západní a albín)

                

Poznávání jarní přírody 
v Ďáblickém háji

Více informací: 606 602 773, eva.simkova@praha8.cz

OCENěNí METODIKŮ PREVENCE

Historicky první slavnostní ocenění školních metodiků prevence 
proběhlo v úterý 10. dubna 2018 v obřadní síni Libeňského 
zámku. Oceněno bylo celkem 15 školních metodiků prevence ze 
základních a středních škol za jejich zodpovědnou a kvalitní práci 
v oblasti prevence rizikového chování. Dnešní doba s sebou 
přináší mnoho nových problémů, kdy se nejčastěji ve školách řeší 
šikana a kyberšikana, důraz je rovněž kladen na prevenci 
závislostí. Úlohou školního metodika prevence je provádět 
mapování rizikového chování ve škole, pomáhat toto chování 
řešit a navodit klidné a bezpečné klima ve spolupráci s vedením 
školy, žáky, rodiči, výchovnými poradci a dalšími subjekty. Odbor 
sociálních věcí při výběru spolupracoval s metodičkami prevence 
z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 a Křesťan-
ské pedagogicko-psychologické poradny, kdy bylo přihlíženo na 
kvalitu preventivních programů školy a dalších preventivních 
aktivit. „Vím, že vaše práce není jednoduchá a často ji děláte nad 
rámec svých pracovních úvazků. Proto vám všem velice děkuji za 
vaše úsilí a osobní přístup, kterým pomáháte řešit problémy 
našich dětí v úplných začátcích. To je nedocenitelné,“ poděkoval 
všem 15 oceněným metodikům zastupitel Vít Céza.  (vrs) 

Foto: vlaDImíR slaBý 

úsPěŠný Pěvecký souBor

Zlaté jaro Osmikvítku
Letošní jarní sezonu zahájil 
dětský pěvecký sbor Osmikvítek 
výročním koncertem v kostele 
sv. Šimona a Judy, a oslavil tak 
5. výročí od svého založení. 
Zazpívaly si na něm děti ze 
všech oddělení, od těch nejmlad-
ších Sněženek přes starší 
Pampelišky až po koncertní sbor, 
jehož někteří členové stáli již 
u zakládání Osmikvítku 
sbormistryní Ivou Hennovou. 

Na tento úspěšný koncert 
navázaly děti z koncertního 
sboru Osmikvítku skvělým 
umístěním na dubnové Celostát-
ní přehlídce školních dětských 
pěveckých sborů v Praze 
Modřanech. Pražského kola 
se zúčastnilo celkem pět sborů 
a Osmikvítek získal v silné 
konkurenci zlaté pásmo.  
Mimořádné ocenění si rovněž 
odvezla korepetitorka sboru 
Jana Lepšová za nápaditý 
klavírní doprovod k písním. 

O následujícím dubnovém 
víkendu se vydala přípravná 

oddělení Osmikvítku – Sněženky 
a Pampelišky – na Celostátní 
soutěžní přehlídku Zahrada 
písní do Kulturního centra 
Zahrada na Praze 4. V každé 
kategorii bylo přihlášeno 
4–6 sborů, a přestože Sněženky 
patřily k těm úplně nejmladším 
soutěžícím, získaly zlaté pásmo. 
Pampelišky, starší přípravka 
Osmikvítku, zpívaly již náročněj-
ší a dvojhlasé písničky. Porota je 
rovněž ocenila zlatým pásmem 
za zapojení Orffových nástrojů 
v doprovodu a vystoupení 
sólistů. Všem dětem z Osmikvít-
ku srdečně blahopřejeme!

Iva hennová, sbormistryně
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Kultura

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

Akce se koná pod záštitou radní 
Jany Solomonové Z 
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a.kdy: pondělí 28. května od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví– velký sál 
vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Mám rád vlaky, co nekam jedou
k tanci a poslechu

JIŘÍ ŠTĚDROŇ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

kdy: úterý 15. května 
        od 15:00
kde: Kulturní dům 
        ládví

Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

velký sál

staropražská 
kapela 
z Poberouní
k tanci 
a poslechu

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

TŘEHUSK

Akce se koná pod 
záštitou radní Jany 

Solomonové Z 
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

25. 4. – 8. 6. 2018
www.praha8.czBílá galerie, tzv. Bílý dům

U Meteoru 6, Praha 8
vstup zdarma

výstava
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

Akce se koná pod záštitou radní 
Jany Solomonové Z 
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a.kdy: středa 23. května od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov – velký sál 
vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Mám rád vlaky, co nekam jedou
k tanci a poslechu

JIŘÍ ŠTĚDROŇ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

kdy: středa 9. května 
        od 15:00
kde: Kulturní dům 
Krakov

Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

velký sál, 1. patro

staropražská 
kapela 
z Poberouní
k tanci 
a poslechu

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

TŘEHUSK

Akce se koná pod 
záštitou radní Jany 

Solomonové Z 
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Objev
2929

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8, 
pod záštitou místostarosty Radomíra Nepila,

 vás zve na

 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE 
MOŽNÝCH BUDOUCÍCH PODOB  

OC DRAHÁŇ V ČIMICÍCH

Za přítomnosti autora studie  
Ing. Arch. Pavla Lazarova 

z ateliéru Fandament Architects

KDY: středa 23. května 2018 
OD 17:00

KDE: Kulturní dům Krakov
- malý sál v přízemí

rekonstrukce mostu Přes rokytku

betonový unikát má 
pískovcové základy

 nzdánlivě bezvýznamný most přes rokytku v zenklově 
ulici v libni je chráněn jako technická památka. 
Je totiž vůbec nejstarším beto- 
novým silničním mostem v Če- 
chách! A při právě probíhající 
rekonstrukci stavaři odhalili 
historické pískovcové základy 

mostu! Dané místo bylo 
v 19. století zachyceno na 
dobové vedutě, kde v místech 
dnešního mostu je mostní 
konstrukce ze dřeva, avšak 

s využitím zděných mostních 
opor na obou březích. Teoretic-
ky se tedy může jednat o tyto 
pilíře, které byly na sklonku 
19. století využity při zaklenutí 
mostů z kamene.

Betonový most, postavený 
na tehdejší Pražsko-rumburské 
silnici podle návrhu architekta 
Antonína Lose, byl slavnostně 
otevřen 28. září 1896 a od 
počátku most sloužil jak silniční, 
tak tramvajové dopravě. Má jen 
jednu poměrně plochou klenbu 
s rozpětím 13,30 metru, 

vzepětím 2,75 metru a tloušť-
kou 0,95 metru. Betonové je 
i zábradlí, tvořené balustrádou 
s kuželkami. 

Most je v seznamu technic-
kých památek Prahy a spolu 
s Negrelliho viaduktem je 
památkově chráněn. Model 
původní podoby mostu včetně 
fungujícího elektrického 
osvětlení je vystaven v Muzeu 
silnic a dálnic ve Velkém 
Meziříčí.

vlaDImíR slaBý

dřevěný můStek (zcela vpravo) na vedutě z 19. století. Převzato z knihy 
Libeň – zmizelý svět.

píSkovcové pilíře mostu přes Rokytku z konce 19. století, které odhalila 
právě probíhající rekontrukce. 
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Kultura

malíř petr V. Godothor před 
obrazem Kytice. Foto: Vladimír Slabý

výzva
 nPíšete básně a rádi byste je slyšeli v provedení 

nejznámějších herců? 

divadlo karla hackera hledá malé i velké básníky pro nově 
připravovaný cyklus pořadů. zašlete nám vaše poetické práce 
na adresu zofie.sramkova@praha8.cz. těšíme se na vás.

Hovory v mlčení 
aneb Dialog o lásce, demokracii a humanitě

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

Účinkují: František Kreuzmann ml., Margit Koláčková  
a autor pořadu Zdeněk Hazdra.  VSTUP ZDARMA

19. 5. 1900
Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8

Hudebně literární 
představení inspirované 
dílem Karla Čapka Hovory 
s T. G. Masarykem

Rezervace na: pavla.tomsikova@praha8.cz, tel.: 222 805 112
V PRAZE 8

KULTURNÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST BOHNICE

Koncert finančně podpořili:

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

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
BOHNICKÁ UL., PRAHA 8

ÚTERÝ  8. KVĚTNA 2018, 19.30

zazní skladby A. Corelliho, G.P. Telemanna, J.M. Leclaira, J. Sychy a další
 

Jan Hádek  a  jiří Sycha - housle
Filip Dvořák - cembalo

Účinkují:  

Con duobus 
  violinis 

Máte zájem inzerovat v našem 
měsíčníku? Chcete oslovit 

64 200 domácností?
Kontaktujte nás: Jaromír Tischer 

jaromir.tischer@praha8.cz 
tel. 222 805 104

malíř Ze šváBek PetR v. goDothoR:

Když vnímáte 
a chápete, 
přestáváte se bát

 ntenhle padesátiletý vysoký sympaťák ze Štrasburku 
(nikoli města, ale areálu v libni, kde má v sousedství 
sochaře radka andrleho ateliér) rozhodně nepatří mezi 
tradiční malířské mistry. 

Obrazy Petra V. Godothora 
(vlastním jménem Petr Vašíček) 
totiž většinu lidí při prvním 
zhlédnutí hodně poděsí, takže 
autora považují mnohdy za 
šílence – a přesto posléze jeho 
díla kupují. Jeho plátna vyvolá-
vají neklid, ale zároveň něčím 
přitahují, a na druhý a každý 
další pohled v nich můžete 
objevit nečekané souvislosti, 
které vás nutí přemýšlet o světě 
kolem vás zcela jinak než 
v zaběhnutých mainstreamo-
vých klišé. Musím přiznat, že 
jsem při návštěvě jeho ateliéru 
prošel podobným vývojem. A tak 
jsem se na úvod zeptal, jestli ta 
moje reakce je normální.

„Úplně normální. Hodně diváků 
si stejně jako vy nechá o obraze 
něco říct, a vnímá ho pak zcela 
jinak. Jsou ale i tací, kteří mi 
i tak nadávají do šílenců. Ovšem 
nikoli přímo do očí, ale skrz 

e-mail. I za tuto nálepku 
ale děkuji. Dokládá, že jsem 
v dotyčném vyvolal nějaký pocit, 
který ho donutil přemýšlet a pak 
mi napsat. A v jednom bulvár-
ním médiu o mně napsali, že 
mám bipolární poruchu. To mě 
rozesmálo, protože žádnou 
samozřejmě nemám.“

Vadí vám takovéto reakce?
„Ne. Každá, i negativní, reakce 
mě posouvá někam dál.“

Kdybyste měl čtenářům přiblížit 
své obrazy, co byste o nich řekl?
„Že nejsou prvoplánové. Každý 
v sobě skrývá příběh, a když ho 
divák začne vnímat a chápat, už 
se tolik nebojí.“

Vystavujete?
„Ano. Loni jsem měl třeba 
výstavu v Los Angeles. A chys-
tám výstavu v Polsku. Ostatně 
i prodávám spíš do zahraničí.“

Reagují cizinci jinak?
„Myslím, že témata, kterými se 
zaobírám, jsou obecně lidská bez 
ohledu na náboženství. Měl jsem 
na výstavě Turka, který se 
pořadatele zeptal, kolik lidí ten 
malíř zabil. Stál jsem hned vedle, 
dali jsme se do řeči a ten Turek 
nakonec přišel na výstavu 
několikrát. Zajímavé je, že na 
internetu mám velmi pozitivní 
reakce i od lidí z Japonska, 
Brazílie nebo Mexika. To jsou 
velmi odlišné kultury. A moc mě 
budou zajímat reakce v silně 
katolickém Polsku.“

A co prezentace na domácí půdě?
„V umělecké minigalerii Agnes 
Design na náměstí Dr. Holého 
jsou moje práce oslavující 
ženskou krásu, to je moje 
něžnější já. Jinak zájemci mohou 
20. až 21. května přijít přímo za 
mnou do Švábek, protože se 
‚sousedem‘ sochařem Radkem 
Andrlem chceme udělat už 
podruhé Den otevřených dveří 
v našich ateliérech. Uvidí 
čtyřmetrový obraz Kytice, který 
jsem nedávno dokončil a ve 
kterém jsem spojil všech třináct 
básní ze sbírky Karla Jaromíra 
Erbena.“

V libeňských Švábkách působíte 
už 14 let. Jinam vás to netáhne?
„Jsem libeňský patriot. Žil jsem 
18 let v domě, kde bydlel básník 
Karel Hlaváček, jenže pak tam 
otevřeli hernu, a už se tam žít 
nedalo. Teď bydlím na Proseku. 

Bydlel jsem i v Zahradním Městě 
nebo v Bohnicích, ale Libeň mi 
přirostla k srdci, takže kdyby se 
naskytla možnost, okamžitě se 
stěhuju.“

Karel Hlaváček byl přece 
představitelem dekadence 
a symbolismu, a vy se symboly 
také velmi pracujete…!
„Náhoda, co? Nejsem sice 
dekadentní, mou tvorbu někdo 
nazval bizarním surrealismem, 
ale symboly jsou základem mých 
obrazů. A navíc Hlaváček je můj 
oblíbený básník, prakticky celé 
jeho dílo jsem přečetl. A stejně 
jako Hlaváčka obdivuji třeba 
Vladimíra Boudníka, dalšího 
libeňského velikána.“

vlaDImíR slaBý

celý rozhovor na 
 www.praha8.cz
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ceny účaStníkům loutkářského festivalu předávali starosta Roman 
Petrus a radní pro kulturu Jana Solomonová.

dvě z úSpěšných předStavení – Jarní Medvědiny (vlevo) od Divadla Na Háčku a Popelka v podání 
domácí Jiskry.

vizualizace pomníku 
od Františka Svátka.

václav doleJšek ve své 
laboratoři.

divadlo karla hackera

Loutkářské 
dostaveníčko 
potěšilo všechny

 n jak už bývá pravidlem, tak o prvním jarním víkendu 
loutkáři z Prahy a středočeského kraje zamířili na divadelní 
festival do kobylis. v divadle karla hackera domácí soubor 
loutkové divadlo jiskra společně s mČ Praha 8 pořádalo 
v pořadí již 43. festival pražských a středočeských loutkářů.   

Letošní ročník byl mimořádný. Na jediné 
nevelké scéně Divadla Karla Hackera se 
po tři festivalové dny vystřídalo celkem 
deset loutkářských souborů. Návštěvníci 
tak měli opět jedinečnou příležitost vidět 
představení souborů, za kterými by jinak 
na jejich domácí scény museli cestovat 
mnoho kilometrů. I nabídka titulů byla 
rozmanitá. Známé klasické loutkové pohád- 
kové motivy Popelka, Smolíček, Červená 
Karkulka, Kašpárek a čerti doplnila další 

neobvyklá představení Gulliver, Pražské 
pověsti, Malý princ a další.

Na festivalu samozřejmě nemohlo chybět 
ani vystoupení domácího pořadatelského 
souboru Loutkového divadla Jiskra, který 
vystoupil s nově připravenou pohádkou 
Popelka. Toto představení je Jiskrou 
netradičně připraveno pro loutky na 
krátkém vedení. Má svoji vlastní přenosnou 
scénu. Toto, i když mimořádné festivalové, 
vystoupení patří mezi dalších čtyřicet pět, 

které tento soubor na scéně Divadla Karla 
Hackera v každoročně pro své diváky 
odehraje od září do června.

Pražský festival je přehlídkou soutěžní a je 
pevnou součástí krajských postupových 
přehlídek na celostátní přehlídku loutkových 
divadel, která se pravidelně koná v Chrudimi. 
Soutěžní přehlídka musí přirozeně mít svoji 
porotu. V té letošní zasedla loutkoherečka 
Jitka Dvorská, loutkoherec a člen divadla 
Spejbla a Hurvínka René Hájek a dramaturg 
národní přehlídky Loutkářské Chrudimi 
Michal Drtina. Celý festival vyvrcholil nedělí, 
kdy mezi spokojenými diváky byli nejen 
zástupci městské části Praha 8, ale i čestný 
občan Prahy 8 Bohuslav Šulc, který o den 
dříve získal cenu Thálie za celoživotní dílo 
v oboru loutkoherectví. Vzpomínkové diplomy 
a porotou udělaná čestná uznání převzali 
ocenění loutkáři z rukou starosty Romana 
Petruse a radní pro kulturu Jany Solomono-
vé. Diplom za první místo získalo Divadlo 
Na Háčku za představení Jarní Medvědiny. 

JIří kRása, loutkové divadlo Jiskra

veřejná sBírka 

profesora Dolejška  
připomene 
netradiční pomník 
Akademický park Na Mazance 
v Praze 8 Ládví získá brzy novou 
podobu. Vznikne tam příjemné 
místo určené k odpočinku 
ozvláštněné pomníkem 
zbudovaným na počest českého 
fyzika profesora Václava 
Dolejška (1895–1945). Ústav 
termomechaniky AV ČR, který 
úpravu místa inicioval, vypsal 
na výrobu pomníku, jeho 
instalaci a terénní úpravy v okolí 
veřejnou sbírku. Připojit se k ní 
je možné do konce roku 2018. 

Profesor Karlovy univerzity 
Václav Dolejšek byl světově 

uznávaným odborníkem 
a zakladatelem československé 
vědecké školy v oboru rentgeno-
vé spektroskopie. Zasloužil se 
o propojení základního fyzikál-
ního výzkumu s průmyslovou 
praxí v meziválečném Českoslo-
vensku. Za svou aktivní činnost 
v protinacistickém odboji 
skončil v koncentračním táboře 
Malá pevnost v Terezíně, kde 
v necelých padesáti letech 
v lednu 1945 zemřel.

K uctění památky prof. 
Dolejška se rozhodl Ústav 
termomechaniky AV ČR 

zbudovat pomník v nevyužitém 
veřejném prostranství areálu 
akademického parku Na Mazan-
ce. V květnu 2016 vyhlásil 
výtvarně-architektonickou 
soutěž, porota složená z archi-
tektů, výtvarníků i zástupců 
Akademie věd vybírala z celkem 
28 návrhů. V únoru 2017 porotci 
rozhodli ve prospěch návrhu 
akademického sochaře Františ-
ka Svátka. „Nabízí prostor 
k meditaci a vybízí k přemýšlení, 
vzpomínka na Václava Dolejška 
není pojednána prvoplánově 

a přináší do prostoru parku 
pohyb a neustálou změnu,“ 
odůvodnili hodnotitelé své 
rozhodnutí. 

Veřejná sbírka, která pomůže 
celý nápad zrealizovat, potrvá 
do 31. 12. 2018. Přispět do ní 
je možné na bankovní účet 
č. 279692912/0300, zřízený 
výhradně k tomuto účelu. 

maRIe kaJPRová,  
leona matušková heZCková
Foto: aRChIv FRantIška svátka 
a aRChIv ZDeňka DoleJška
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ohlédnutí za První sezonou veřejného Bruslení

Čtyři měsíce zábavy a pohybu
 nPrvní sezona tří umělých 

kluzišť v Praze 8 skončila na 
konci března a nastal čas 
hodnocení. ohlasy bruslařů 
jsou vesměs spokojené 
a všichni se těší na další zimu. 

Spokojenost neskrývá ani 
místostarosta Radomír Nepil, 
který umělé ledové plochy 
v Karlíně, v Ládví a v Bohnicích 
inicioval. „Musím se přiznat, 
možná neskromně, že jsem 
nadšený. Projekt veřejných 
kluzišť mne stál téměř rok a půl 
práce, která se ale vyplatila.“ 
Pozitivní hodnocení vychází 
především ze zájmu občanů, a to 
byl důvod, proč se radnice 
rozhodla na konci února 
bruslení prodloužit o celý měsíc.

ObAvy Se rOZpLynuLy
Zpočátku panovaly obavy, jak 
občané tento projekt přijmou – 
veřejné bruslení je přeci jen 
poměrně nákladnou záležitostí. 
„Oproti jiným městským částem 
jsem navíc inicioval rovnou tři 
kluziště na různých místech 
Prahy 8, takže ty otazníky tam 
bezesporu byly,“ přiznává 
Radomír Nepil. Nicméně právě 
tři ledové plochy občané vnímali 
velmi pozitivně stejně jako 
možnost užít si bruslení čtyři 
měsíce, zpestřit si Vánoce i jarní 
prázdniny a pobavit se díky 
pravidelným kulturním akcím 
v čase, kdy je v Praze nabídka 
vyžití omezená. Kluziště 
nezahálela ani v dopoledních 
hodinách všedního dne – školy 
měly možnost bruslení zdarma. 
Skvělé ohlasy byly také na tři 
patrony projektu – Martina 
Dejdara, Davida Suchařípu 
a Pavla Nového. 

Jedním z cílů projektu bylo 
dát lidi především na sídlištích 
víc dohromady, a to se bezespo-
ru podařilo. Nejen na facebooko-
vém profilu městské části Pra- 
ha 8, ale i v různých skupinách 
vznikaly spontánně týmy pro 
lední hokej, přátelé se domlouva-
li na společném bruslení, někteří 
si přišli jen poslechnout písničky 
ze slavných muzikálů, které jako 
doprovodný program pro 
návštěvníky připravil odbor 
kultury MČ Praha 8.

Nápad na umělá kluziště 
v Praze 8 se zrodil dávno před 
tím, než jeho autor vstoupil do 
politiky. „Jako dítě jsem zimní 
bruslení miloval a mrzelo mě, 
že možností, kde si v Praze 
zabruslit, není mnoho. Když mi 
občané dali důvěru a zvolili mě 
ve volbách, věděl jsem, že 
veřejné bruslení bude jeden 
z projektů, které bych rád 
zrealizoval. Sám bych to ale 
nedokázal, proto děkuji všem, 
kteří mi v tom pomohli a kteří 

se na provozu a programu 
podíleli,“ uvádí Radomír Nepil.  

SnADnO DOStupné 
LOKALIty
Vzhledem k tomu, že celý projekt 
se rodil postupně, vhodné 
lokality pro kluziště se vytipová-
valy již v roce 2016. Místa se 
vybírala zejména s ohledem na 
infrastrukturu a majetkoprávní 
vztahy, které byly nejpodstatněj-
ším kritériem. „Samozřejmě jsme 
dbali na to, aby kluziště byla 
svým umístěním po Praze 8 
snadno dostupná co nejširší 
veřejnosti,“ uvádí neméně důle- 
žitý faktor místostarosta Nepil.

Ve všech třech lokalitách, kde 
byla v této sezoně kluziště 
umístěna, bylo potřeba připravit 
povrch pro instalaci kluziště, 
a to dle projektové dokumenta-
ce, která byla součástí zadávací-
ho řízení a která je zveřejněna na 
webových stránkách naší 
městské části.  „Zaznamenali 
jsem obavy při stavbě kluziště 

na koupališti Ládví,“ přiznává 
Radomír Nepil. Nicméně i tato 
lokalita byla vyhodnocena jako 
vhodná pro umístění kluziště. 
Ve smlouvě je, samozřejmě, 
požadavek úpravy terénu do 
původního stavu, takže na letní 
sezonu a vodní hrátky bude vše 
připraveno.“

prOnájeM? ne, KOupě!
Těch překážek, které čekaly na 
cestě od nápadu k realizaci, bylo 
samozřejmě hodně. Především 
šlo o zajištění financí a potřeb-
ných povolení. Byť to nezasvěce-
ným může připadat zvláštní, byl 
to běh na dlouhou trať. „Věděl 
jsem, že by se mi líbilo mít 
kluziště na více místech Prahy 8, 
aby bylo bruslení co nejdostup-
nější pro každého zájemce. 
To s sebou ale neslo také 
trojnásobně vyšší náklady,“ 
říká Radomír Nepil a dodává: 
„Uvažoval jsem, že by si naše 
městská část mohla stejně jako 
mnohá jiná města kluziště 
pronajmout, ale nákup nakonec 
vyšel mnohem výhodněji, navíc 
se mi podařilo zajistit, že v ceně 
je i montáž a demontáž kluzišť, 
jejich úprava a uskladnění.“

Pro srovnání: Pronájem těchto 
tří kluzišť na pouhé dva (!) měsíce 
by vyšel na přibližně 7 000 000–
8 000 000 Kč. Praha 8 kluziště jen 
letos provozovala bez jednoho 
týdne čtyři měsíce, od začátku 
prosince do konce března. 
Ledové plochy se liší svými 
rozměry. MČ Praha 8 pořídila 
tři kluziště s celkovou plochou 
přibližně 1 800 m2 za necelých 
23 000 000 Kč bez DPH včetně 
tří strojů na úpravu ledu a tří 
příprav povrchu na instalaci 
jednotlivých kluzišť. „Myslím si, 

zpeStřením pro návštěvníky byla hudební vystoupení, někteří 
účinkující vyjeli i na led.

na kluzišti glowackého vznikla spontánně místní hokejová liga 
Bohnické Winter Classic.

ocenění od SpokoJených bruslařů převzali místostarosta Radomír Nepil 
i radní pro kulturu a sport Jana Solomonová.
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

pod zášti tou radní pro sport
Jany Solomonové

Bližší info podá p. Tischer, tel.: 222 805 104, 
jaromir.� scher@praha8.cz

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8 
POD VEDENÍM 
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

START: dětské hřiště u hájovny 
v Čimickém háji

Účast na trénincích je ZDARMA, 
začít můžete kdykoli.

BĚHÁME S OSMIČKOU
KAŽDÝ ČTVRTEK 

OD 18:00 

(DUBEN – ČERVEN)

Městská část Praha 8 
ve spolupráci se sdružením 

R TEAM pořádají
Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, 
která může být zveřejněna.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Prahy 8 ve spolupráci se Základní školou 
U Školské zahrady a 68. pionýrskou skupinou Lvíčata pořádá 

jedenáctý ročník Běhu Naděje na Praze 8.

Běh naděje 2018 je svým rozsahem zcela mimořádná 
humanitární akce zaměřená na podporu výzkumu rakoviny 

spojená s veřejnou sbírkou.

www.behnadeje.cz

KDY: 24. 5. 2018 
prezence od 16:30 
start od 17 hod průběžně

KDE: U Školské zahrady 4, 
Praha 8

STARTOVNÉ: dobrovolné
DÉLKY TRATÍ: 360m, 750m, 
2300m, 2800m

že si každý snadno dokáže 
spočítat, proč naše rozhodnutí 
kluziště koupit, a ne pronajímat 
bylo lepší,“ uvádí místostarosta 
Radomír Nepil a vysvětluje 
mechanismus pořízení kluzišť: 
„Výběr dodavatele, samozřejmě, 
zcela podléhal zákonu o zadávání 
veřejných zakázek. Jeho 
výběrem jsme navíc pověřili 
renomovanou společnost, která 
organizovala a organizuje řadu 
zadávacích řízení i pro mnoho 
dalších municipalit.“

Velké díky za podporu proto 
patří primátorce Adrianě 
Krnáčové a Magistrátu hlavního 
města Prahy, který zaplatil 
největší část investice. Přibližně 
85 procent nákladů, za které naše 
městská část kluziště pořídila, 
byla totiž hrazena právě z dotace 
poskytnuté Magistrátem. Kupní 
cena těchto kluzišť vč. příslušen-
ství byla ve výši přibližně 
23 milionů korun bez DPH.

prOvOZOvAteLé 
nA jeDnIČKu
Umělá kluziště mohou fungovat 
až do +15 ºC. Právě letošní zima 
s výjimkou druhé poloviny 
února nebyla příliš mrazivá, 

proto se zcela logicky může 
veřejnost ptát, kolik stál 
samotný provoz kluzišť. Na to je 
jednoduchá odpověď – veškeré 
náklady na samotný provoz, a to 
s výjimkou elektrické energie, 
šly na vrub provozovatelů. 
Za elektřinu městská část 
zaplatila přibližně 1 500 000 Kč. 

Každé kluziště mělo svého 
provozovatele, spolupráce s nimi 
proběhla na jedničku, a to i přes 
skutečnost, že s provozem 
kluzišť neměl nikdo příliš velké 
zkušenosti. Ale nadšením 
a vysokým nasazením se všem, 
ale zejména tedy provozovate-
lům, podařilo vypořádat 
i s menšími technickými 
problémy, jako byla např. úprava 
ledu. „Provozovatelé nám dále 
výrazně pomohli např. v propa-
gaci a informovali veřejnost 
o novinkách. Měli smlouvou 
jasně dané podmínky, které 
museli dodržovat, jako např. 
cena za bruslení a půjčovné, 
provozní doba, hodiny vyhraze-
né pro školy a školky, povinnost 
zajistit občerstvení atd.,“ 
vysvětluje Radomír Nepil.

Během první sezony všichni 
sbírali zkušenosti, v mnohém se 

poučili a některé věci zlepšili. 
Šlo např. o zbytečný hluk, který 
vydávaly agregáty. Díky 
podnětům občanů se tyto 
situace obratem řešily s provo-
zovateli, a zajistil se tak 
bezproblémový provoz i pro lidi, 
kteří v blízkosti kluzišť žijí. 
„Vyzkoušeli jsme také provoz 
půjčovny bruslí a dalšího 
vybavení – v tomto případě 
jsme byli nuceni lehce upravit 

ceny půjčovného, například 
u bruslařských opěr pro 
začátečníky. Jsou to zkušenosti 
využitelné v dalších letech. 
Na příští sezonu jsme už nyní 
připraveni!“ uzavírá ohlédnutí 
za první sezonou veřejného 
bruslení místostarosta Radomír 
Nepil.

vlaDImíR slaBý, 
maRCela voŽenílková

v karlínSkých kaSárnách se bruslilo pod dohledem jednorožce.
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Pozvánky

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.
Studijní fond Pavla Hlavinky, n. f.

Vás srdečně zvou na

12. benefiční koncert 
Olga Šroubková – housle
Miroslav Sekera – klavír

Jitka Vlašánková – violoncello

Program: J. S. Bach, W. A. Mozart,  
L. van Beethoven, S. Rachmaninov ad. 

Ve čtvrtek 10. května v 19.30 hod.
V kostele sv. Šimona a Judy 

Dušní ul., Praha 1 

Celý výtěžek koncertu bude věnován 
Studijnímu fondu Pavla Hlavinky

Vstupenky lze zakoupit nebo rezervovat do 9. května 2018 
na PORGu Libeň, Lindnerova 3, Praha 8, tel. 773 253 254, 
bocan@porg.cz, nebo v pokladně večer před koncertem. 

Cena vstupenky: 400 Kč / 200 Kč (studenti, senioři) 
PORG, Lindnerova 3, Praha 8, 284 841 031, bocan@porg.cz, www.porg.cz

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.
Studijní fond Pavla Hlavinky, n. f.

Vás srdečně zve na

11. BENEFIČNÍ KONCERT
Epoque Quartet

Martin Brunner Trio
Program:

Astor Piazzolla, Samuel Barber,  
Martin Brunner, Jan Kučera ad.  

V pondělí 8. května v 19.30 hod.

V kostele sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1 

Celý výtěžek koncertu bude věnován  
Studijnímu fondu Pavla Hlavinky 

Vstupenky lze zakoupit nebo rezervovat do 5. května 2017 na PORGu Libeň, Lindnerova 3, Praha 8, tel. 773 253 254 (Pavel Bočan), 
na Novém PORGu, Pod Krčským lesem 25, Praha 4, tel. 777 203 026 (Romana Rybínová), v pokladně večer před koncertem. 

Cena vstupenky: 400 Kč / 200 Kč (studenti, senioři) / 1 500 Kč (sponzorské vstupné; 1 rezervované místo) 

O přestávce vás zveme na malé občerstvení. 

PORG, Lindnerova 3, Praha 8, 284 841 031, bocan@porg.cz, rybinova@novyporg.cz, www.porg.cz 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Přihlášky do turnaje zasílejte na email: 
nohejbalRM@seznam.cz, nebo telefonicky
na mobil: 776 835 OO6

Turnaj proběhne pod záštitou 
radní pro sport Jany Solomonové

Soutěž je určena pro všechny 
rekreační sportovce

Možnost bezplatného tréninku 
12. května 2O18

od 1O.OO hodin

Městská část Praha 8 a Restaurace Meteor pořádají

MÁJOVÝ 
N      HEJBALOVÝ 
TURNAJ 
TROJIC

KDE: hřiště SK Meteor 

KDY:  sobota května 2O18 19.  
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Sokolovská 371/1, Praha 8, tel: 222 312 737
sledujte aktuální program na www.kinoatlas.cz

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51

Otevíráme město!

19. — 20. května 2018

65 budov a prostorů
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Historie

autoBusové nádraží Praha-florenc slaví 70 let

jubilant, jehož služby 
využívají miliony lidí 

 n je asi jen málo čtenářů 
osmičky, kteří by někdy 
v životě nenavštívili největší 
české autobusové nádraží. 
ano, je v Praze na florenci. 
věřte, nevěřte, letošního 
17. června oslaví už 
70. narozeniny.  

Praha se přídomkem velkoměsto 
může pyšnit až od roku 1961, 
kdy zde statistici napočítali 
1 005 823 osob. Ovšem to vůbec 
neznamená, že kvůli tomu se 
změna v jejich životě neudála již 
mnohem dříve.

V době, kdy u nás bylo 
mnohem méně automobilů než 
dnes, hrála důležitou roli 
autobusová doprava. Autobusy 
potřebovaly nějakou pevnou 
kvalitní základnu. Tou se stalo 
ústřední autobusové nádraží 
Florenc. Vzniklo před 70 roky 
na místě bývalých zrušených 
uhelných skladů, východně 
od lokality s pomístním názvem 
Florenc.

Původně bylo rozsáhlejší, než 
ho známe dnes. Horní část totiž 
dosahovala až do prostoru proti 
Muzeu hlavního města Prahy, 
kde byl také vjezd. Dolní část 
a budova se starou odbavovací 
halou (vedle Hudebního divadla) 
náleží do Karlína v Praze 8. 
Původně mělo autobusové 
nádraží 25 odjezdových 
stanovišť, dokonce krytých. 
V roce 1948 zde mělo konečnou 
stanici 30 linek, z toho 13 dálko-
vých. Výpravní budova nabízela 

čekárnu, pokladny, odpočívárnu 
řidičů, dokonce i hojně vyhledá-
vanou restauraci. Na betonovém 
podstavci u dnešního západního 
okraje nádraží stála na ploše 
dřevěná budka výpravčího 
a hlasatelky. To můžeme dodnes 
vidět a slyšet v pamětnickém 
filmu Florenc 13.30, kde si 
zpívajícího fešného autobusáka 
zahrál Josef Bek.

MetrO MnOHé ZMěnILO
Zásadní změny přinesla stavba 
metra počátkem 70. let minulé-
ho století. V souvislosti s tím se 
v ruiny proměnila výpravní 
budova z roku 1949. Jen 
vzpomínkou se stal park. Místo 
vjezdu od muzea autobusy 
najíždějí z ulice Prvního pluku. 
Objevil se systém přechodových 
lávek mezi stanovišti, jejichž 
umístění se výrazně změnilo.

Dnešní stanice metra Florenc 
se tenkrát jmenovala Sokolov-
ská. Odtud 9. 5. 1974 slavnostně 

vyjela první souprava metra ve 
směru na Kačerov. Premiérová 
trasa C1 tehdy měřila 6,7 kilo-
metru a vlak jí podzemím 
profrčel za 14 minut.  

Nádraží Florenc se v letech 
1973–1974 dočkalo dalšího 
rozšíření. Pro zasvěcence není 
tajemstvím, že v té době se 
prostředí stávalo pro pořádku-
milovné obyvatele poněkud 
nehostinné. Časem zde totiž 
nechyběli ani kapsáři (zejména 
cizokrajní). To pro naši zemi 
nebylo dobrou vizitkou ani 
pěkným přivítáním pro 
přijíždějící cizince. Jako mouchy 
na mucholapku to sem přitaho-
valo další nekalé živly. Zdejší 
prostředí trochu očistila 
mohutná povodeň v srpnu roku 
2002, která autobusové nádraží 
doslova spláchla! Divoký vodní 
živel zaplavil celý Karlín. Dravá 
voda z tohoto koutu taky 
obrazně odnesla četné darebáky. 
Provoz autobusového nádraží se 

k radosti cestovatelů obnovil 
dosti brzy –- 16. srpna 2002. 
Na podzim roku 2003 se 
rekonstrukce dočkala odjezdová 
stání. Na nich se objevily nové 
zastávkové přístřešky.

bLýSKání nA Lepší ČASy
Situace se dále zlepšila v roce 
2008, kdy začala výstavba nové 
odbavovací haly. S velkou 
parádou ji otevřeli 17. června 
2009 přesně ve 13.30 hod. Bylo 
to tedy přesně 61 let od premié-
ry provozu na tomto nádraží. 
Hodina otevření se váže k názvu 
výše zmíněného filmu.

Uvedená hala už cestující 
neodstrašuje. Naopak jim nabízí 
pohodlí. Kromě moderních 
prostor pro odbavení cestujících 
a infostánku tady čekají 
restaurace, prodejna pečiva, 
novin a drobných potravin.  

Při příležitosti narozenin 
mnohý z nás bilancuje. Autobu-
sové nádraží Praha–Florenc by 
se při 70. výročí svého zrodu 
mohlo radovat: Podle nejnověj-
ších oficiálních údajů vnitrostát-
ní dálkovou dopravu využije 
ročně přes pět milionů pasažérů. 
V 90. letech 20. století, kdy 
autobusová doprava u nás 
prožívala vrchol, AN Florenc 
ročně odbavilo skoro 14 milionů 
cestujících a přibližně 
400 000 autobusů. Dnes na 
Florenci každý rok nastoupí 
630 000 cestovatelů, aby se 
podívali za naše hranice.  Další 
desítky tisíc cizinců do naší 
vlasti naopak přijíždějí.

Dosud „nádražím v srdci 
Evropy“ prošlo asi 400 milionů 
lidí – nejspíš i vy. Co na tom, zda 
jste na Florenci zanechali 
symbolické otisky dětských 
botiček či dospělácké šlápoty.

 mIlan koukal

stalo se (nejen) v Praze 8...
1. 5. 1929 ` Petřínská rozhledna 
byla otevřena pro veřejnost.

1. 5. 1953 ` Ústřední TV studio 
v budově Měšťanské besedy ve 
Vladislavově ulici zahájilo zku-
šební provoz.

1. 5. 1955 ` Na Letné byl odha-
len megalomanský pomník J. V. 
Stalina. S velkými technický-
mi komplikacemi byl odstraněn 
v roce 1962.

5. 5. 1945 ` Dopoledne zača-
ly v Praze první útoky pro-
ti německým okupantům. Po 
volání Českého rozhlasu o po-

moc ve 12.30 hod. přerostly 
v ozbrojené povstání. Přes noc 
bylo v metropoli postaveno asi 
1600 barikád.

5. 5. 1977 ` Do provozu byla 
uvedena trasa elektrické dráhy 
z Holešovic do Kobylis. 

6. 5. 1945 ` Při střelbě byl zasa-
žen plynojem v Libni. Požár na-
štěstí nezpůsobil očekávanou 
ničivou explozi. 

9. 5. 1939 ` Uložení ostatků 
K. H. Máchy na Vyšehradském 
hřbitově se stalo velkou národ-
ní manifestací.

9. 5. 1945 ` Do Prahy vstoupily 
kolem třetí hodiny ráno jednot-
ky Rudé armády. V průběhu po-
vstání v Praze padlo 1691 vlas-
tenců.

9. 5. 1973 ` Čs. televize zahájila 
pravidelné barevné vysílání.

18. 5. 1923 ` Československý 
rozhlas (Radiožurnál Praha) za-
hájil pravidelné vysílání z vysí-
lače ve Kbelích.

18. 5. 1992 ` Začalo 2. kolo tzv. 
kupónové privatizace. (První 
bylo zahájeno 1. 11. 1991.)

20. 5. 1938 ` Vláda ČSR v sou-
vislosti s rostoucím nebezpe-

čím hitlerovské agrese vyhlásila 
částečnou mobilizaci.

26. 5. 1995 ` Při mohutném po-
žáru hotelu Olympik (21 pater) 
v Karlíně zahynulo osm ubyto-
vaných hostů. 

27. 5. 1942 ` V Libni parašutisté 
z Londýna provedli atentát na 
zastupujícího říšského protek-
tora R. Heydricha (zemřel 4. 6.). 
Němci se pomstili krvavým tero- 
rem proti českému obyvatelstvu. 

28. 5. 1942 ` Byly zahájeny po-
pravy „pro schvalování atentá-
tu“. Do 4. 7., kdy byl výjimečný 
stav zrušen, popravčí čety za-
vraždily v Praze 442 osob.

nová odbavovací hala. Foto Vladimír Slabý
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 Vážení spoluobčané,  
•  v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, kontaktuj-
te na tel.: 222 805 170, 601 306 107 nebo na e-mailu: osmicka@praha8.cz.

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

Společenská rubrika

duben 2018
Dne 12. 4. oslavil pan františek suchý 
krásné 91. narozeniny. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí a zdraví. 

květen 2018
Dne 7. května slaví paní miroslava 
léblová významné životní výročí – 95 let. 
Do dalších let jí přejí děti, vnoučata, 
pravnoučata a celá velká rodina hodně 
zdraví, štěstí a životního optimismu. 

vilém dlabola má první narozeniny. 
Zdraví do dalších let přejí tři babičky. 

Červen 2017
� Koutník Matěj 

Červenec 2017
Komora Šimon

září 2017
Preissová Dominika

říjen 2017
Šoltés Vojtěch

listopad 2017
Smigmator Fred
Štěpánek Maxim 

Prosinec 2017
Komárek Tobiáš  

leden 2018
� Bělík Vojtěch 

Davidová Marie
Rothbarthová Amálie
Strachotová Ema
Struna Michal
Sýkorová Veronika

únor 2018
� Pokorný František 

� Růžek Samuel 

Březen 2018
� Bartoš Konstantin

Lehká Eliška
Aoun Elisa

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

nově narozené děti juBilea

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

KVĚTEN

ÚT 19.3022 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

SO 19.3019 ČERTOVSKÁ KVIDOULE 
A BORŮVČÍ

Cabaret Calembour,
host divadla

ČT 10.0017 POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

Veřejná generálka

PÁ 19.3018 POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

Premiéra

SO 19.0019 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PO

ÚT

19.00

19.00

21
22

NĚCO ZA NĚCO

PANÍ BOVARYOVÁ

ČT 19.0017 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ST 19.0016 NORA

ČT 19.3010 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

ST 19.3002 JAK SBALIT ŽENU 2.0

NE 19.3013 KVIDOULE 3 + KK Cabaret Calembour,
host divadla

ÚT 19.3015 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ! Předplatné 
skupina B

ST

SO

PÁ

19.00

19.00

19.00

02

05
04

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
LASKAVÉ BOHYNĚ

ČT 19.0010 FUK!

ST 19.0009 DON JUAN

PÁ 19.0011 KRÁLOVA ŘEČ

PO 19.0014 EDITH A MARLENE

Anglické titulky PÁ 19.3025 POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

Předplatné 
skupina A

Cabaret Calembour,
host divadla

ÚT 19.3029 TRIPTYCHON_DI_VOCE

ČT 19.3031 DOTĚRNOSTI

PÁ 25 MOCNÁ AFRODÍTÉ

ČT 19.00

19.00

24 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

PO 19.0028 DON JUAN
ÚT 19.0029 NORA

ST

ČT

19.00

19.00

30
31

EDITH A MARLENE

KRÁLOVA ŘEČ

Předplatné 
skupina C
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SuDOKu (obtíŽNé)

Zábava

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Člověk je tak složitá bytost,  
že o tom lidstvo nemá ponětí.“

výherci, kteří získali lístky do kina atlas:
M. Čtvrtlíková, Kobylisy
Petr Šafránek, Troja
Jindřich Fořt, Libeň

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 16. května 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.

„v humoru se blbost nedá schovat, zato vážně 
řečená blbost může dokonce...“ (dokončení  v tajence).

vladimír menšík (9. říjen 1929 – 29. květen 1988), český herec,  
moderátor a lidový vypravěč. 30. výročí úmrtí.

                         v                                               

GENERÁLNÍ PARTNER

26.–27. 5. 201814 SCÉN – 120 ÚČINKUJÍCÍCH
Předprodej

od 320 Kč
®

VE SPOLUPRÁCI

HLAVNÍ PARTNEŘI

ZA PODPORY

COOL NEALKO

ZA PODPORY

120 kapel 

a divadel ? Spočítej si je na 

www.meziploty.cz

Vojtěch Dyk & B-Side band / Tomáš Klus / Horkýže Slíže

No Name / Xindl X / Prago Union / Mňága a Žďorp / PSH / Sto zvířat

N.O.H.A. / Mydy Rabycad / Divadlo Bolka Polívky / Na Stojáka / Vosto5 / Husa na provázku

Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

Osmička_hlavní 188 x 130.indd   1

10.4.2018   16:21:38

vylosovaní výherci
obdrží

vstuPenky na festival

Mezi ploty
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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)

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

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

  ` 11:00–11:50 ` fj pro mírně a středně 
pokročilé (vede JUDr. M. Pudil) 

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

  ` 12:30–15:30 ` stolní tenis – 
v 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 – 7. a 21. 5. 

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 – angli- 
čtina 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 středně pokr. – angli- 
čtina pro jazykové školy ii + písně 
s kytarou (vede Ing. Prokop Vondráček)

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

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc – konzul- 
tace (vede Ing. V. Pázler) – 15. a 29. 5. 

  ` 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) 

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

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

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

StřeDA
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet
  ` 8:30–9:20 ` aj – mírně pokročilí  
(vede Ing. H. Soukupová) 

  `  9:00–11:00 ` Šj pro radost  
(vede J. Štoffanová)

  ` 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) 

  ` 11:00–13:00 ` kurzy společenského 
tance (vede paní Pýchová  
a Ing. M. Sokol) 

  ` 12:30–15:30 ` stolní tenis –  
v DK Ďáblík, Taussigova 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 pokročilí  
(vede J. Kříž)

  ` 10:00–11:00 ` orientální tanec pro 
seniory (vede Bc. K. Vlčková)

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

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

  ` 11:00–11:50 ` aj – středně pokročilí  
(vede Ing. M. Kolářová) 

  ` 11:00–11:50 ` aj středně 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 – středně pokročilí  
(vede Ing. H. Soukupová)

  ` 13:30–15:00 ` Šj – mírně pokročilí  
(vede ing. F. Máčaj)

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

páteK
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet
  ` 9:00–10:30 ` 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)

  ` 11:30–12:30 ` stolní tenis –  
v 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.

  ` nevíte si rady s tabletem nebo 
chytrým telefonem? Pomůžeme 
vám. Více informací v kanceláři CAP.

  ` 3. 5. od 17:00 ` Beseda s janem 
cimickým – Duhový tandem. 
Nutná rezervace v kanceláři CAP.

  ` 4. 5. od 10:00 ` tvořivá dílnička 
– abstraktní obraz – rezervace 
nutná! Vede D. Hůrková. 

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

  ` 10. 5. od 9:00 ` Paličkování 
– vede D. Zemanová.

  ` 10. 5. od 14:00 ` nástup lucemburků 
– přednáška s PhDr. A. Karkulovou.

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

  ` 15. 5. od 10:00 ` hrátky z papíru 
– vede D. Zemanová

  ` 15. 5. od 14:00 ` ema destinová 
– přednáší H. Kohoutová

  ` 17. 5. od 14:00 ` mysl – předvoj 
reality života – přednáší  
Dr. M. Štilec PhD.

  ` 18. 5. od 10:00 ` tvořivá dílnička 
Provázkové koule – rezervace nutná, 
vede D. Hůrková.

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

  ` 22. 5. od 10:00 ` kroužek šikovných 
rukou recyklujeme džíny 
– s Mgr. M. Neckářovou.

  ` 24. 5. od 13:00 ` zlomení kletby zla 
– vyhnání wetika, přednáší 
R. Svobodová.

  ` 25. 5. od 8:30 ` Patchwork 
– vede S. Kyselová.

  ` 29. 5. od 13:00 ` trénink paměti 
– s Bc. Anetou Novotnou.

  ` 29. 5. od 15:00 ` dendrologická 
vycházka: Park u Grabovy vily 
– s Mgr. K. Pinkasem.

  ` 30. 5. od 13:30 ` Procházka po Praze 
s průvodkyní judr. h. Barešovou 
– přihlášení předem nutné, 
od prvního dne v měsíci tel. nebo 
osobně v kanceláři CAP Burešova.

  ` 31. 5. od 9:00 ` tvořivá dílnička 
– vede Jana Vávrová.

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

  ` Orientální tanec pro seniory  
vás zve na vystoupení  
v pátek 20. 5. od 18:00 hod.,  
divadlo na Prádle,  
Besední 3, Praha 1.

centrum  
aktivizaČních 
ProGramů

caP Burešova

ProGram

květen 

2018

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

4., 11., 18., a 25. 5.

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz, tel.: 222 805 136
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, 
která může být zveřejněna.

• 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 KVĚTNU: Každý pátek 
od 10:00 a od 11:15

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Městská část Praha 8 vás zve na

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)

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

  ` 9:15–10:15 ` Školička Pc a internetu 
pro začátečníky (vede O. Měchura)

  ` 9:30–10:30 ` aj – pro mírně 
pokročilé (vede Mgr. M. Rexová)

  ` 10:30–11:30 ` jóga (vede J. Borská)
  ` 10:30–11:30 ` Školička Pc a internetu 
pro mírně pokr. (vede B. Zmeškalová)

  ` 11:00–11:50 ` Šj – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková)

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

  ` 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 J. Hrubá) 

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

  ` 9:30–12:00 ` nordic walking  
(vede S. Činátlová) – sraz před 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: 22. 5. 

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

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

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

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

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) 
– liché týdny: 22. 5. 

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 pokr. (vede Ing. V. Košťál) 
– liché týdny: 9. a 23. 5. 

  ` 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 zač. (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 9. a 23. 5. 

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

  ` 10:30–11:30 ` zdravotní c vičení 
– v KD Krakov (vede L. Němcová)

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

  ` 11:00–12:00 ` fj – konverzace  
(vede M. Randyšová)

  ` 11:45–12:45 ` jóga (vede J. Borská)
  ` 12:00–12:50 ` Školička Pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé týdny: 2., 16. a 30. 5.

  ` 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: 9. a 23. 5.

ČtvrteK
  ̀ 8:10–9:10  ̀Čchi-kung (vede J. Vilímová)
  ` 8:30–9:30 ` aj – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. H. Soukupová)

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

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

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

  ` 13:45–14:45 ` 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: : 4. a 18. 5. 

  ` 9:30–10:30 ` orientální tance  
(vede H. Kurková)

  ` 10:00–10:50 ` Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) –  
sudé týdny: : 4. a 18. 5. 

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

  ` 11:45–12:45 ` zdravotní cvičení 
(vede J. Velikaničová) 

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

  ` Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská  
osobně, nebo na tel.: 283 024 118. 

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

SpecIáLní: 
  ` 2. 5. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková) 

  ` 3. 5. od 10:00 ` kosmetická 

přednáška – základy péče o pleť 
(přednášejí Mgr. H. Dobrá 
a A. Menšíková)

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

  ` 9. 5. od 10:00 ` vycházka kolem 
trojského zámku (vede Mgr. 
Z. Vévoda) – sraz v Mazurské 
před centrem 

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

  ` 10. 5. od 9:30 ` háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

  ` 11. 5. od 10:00 ` Přednáška – 
santiago de compostela aneb 
z konce světa domů, celkem 6 000 km 
na kole (přednáší V. Kyselová) 

  ` 14. 5. od 13:30 ` aromaterapie - 
zdraví a krása (přednáší R. Drapela) 

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

  ` 16. 5. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková) 

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

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

  ` 22. 5. od 14:00 ` Přednáška – 
Přirozená obnova zraku  
(přednáší I. Feliciani)

  ` 23. 5. od 10:00 ` vycházka  
v okolí Bohnické léčebny 
(vede Mgr. Z. Vévoda) – 
sraz v Mazurské před centrem

  ` 24. 5. od 9:30 ` háčkování a pletení 
(vede J. Novotná) 

  ` 28. 5. od 13:30 ` Přednáška 
– vévodkyně kateřina vilemína 
zaháňská (přednáší H. Kohoutová)

centrum  
aktivizaČních  
ProGramů

caP mazurská

ProGram

květ en 

2018

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

15. 5. OD 15:00
Sidonie Nádherná z Borutína 
– múza umělců a básníků z přelomu století

17. 5. OD 15:00
Adolf Loos, architekt 
a světoobčan

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Městská část Praha 8 vás zve na

Z akce bude pořízena foto 
a video dokumentace, která 
může být zveřejněna.

CENTRUM ROSA 
(PRAHA 8 – KOBYLISY, STŘELNIČNÁ 1608/8)KDE: 
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Pozvánky

Semináře vedeny profesionálními záchranáři.

CAP MAZURSKÁ 484/2 Praha 8  

21. 5. /2018 15.00 – 17.00 hodin

11. 6. /2018  13.30 – 15.30 hodin

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO 
SENIORY

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ZDARMA

REZERVACE TELEFONICKY 283 024 118

Bezpečnost a prevence úrazů
Kdy a jak správně volat na ZZS
Mozková příhoda, vysoký krevní tlak, infarkt, cukrovka
Novinky v poskytování první pomoci
Správné měření TK, glykemie, teploty

příZeMí DpS 
KřIžíKOvA 50, KArLín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 13:00–16:00 hod.

 ` 3. 5. od 14:00 hod.  
` PREVENCE PŘEPADENí –  
přednáška Městské policie

 ` 10. 5. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI  
s Mgr. Neckářovou 

 ` 15. 5. od 15:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE Mgr.  
Vomáčky – Ach ta láska nebeská

 ` 17. 5. od 14:00 hod. 
` VýTVARNá DíLNIČKA 
Mgr. Neckářové –  
recyklujeme staré džíny II.

 ` 22. 5. od 15:00 hod. 
` PROKRASTINACE aneb jak 
přestat a začít znova – přednáška 
sdružení Lepší senior

 ` 24. 5. od 14:30 hod. 
` KLUBOVý VýLET DO PARKU 
PRŮHONICE, odjezd bus 363 
ze zastávky Opatov 

 ` 29. 5. od 15:00 hod. 
` BABINEC aneb posezení  
a vyprávění u kávy a čaje

 ` 31. 5. od 14:00 hod. 
` OSUD KNěŽNy ZAHáňSKé – 
přednáška paní Kohoutové

 ` Po celou 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.

 ` 7. 5. od 14:00 hod. 
` JERUSALEM – přednáška  
ing. Burdycha

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

 ` 16. 5. od 8:00 hod. 
` CELODENNí VýLET do Poděbrad

 ` 17. 5. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI  
s paní Šoutovou

 ` 21. 5. od 14:00 hod. 
` PROKRASTINACE aneb jak 
přestat a začít znova – přednáška 
sdružení Lepší senior

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

 ` 26. 5. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE Mgr.  
Vomáčky – Ach ta láska nebeská

 ` 28. 5. od 13:30 hod. 
` SETKáNí MEZI – NáMI  
s dětmi z MŠ Pobřežní

OÚSS tAuSSIgOvA 1172/1, 
1. pAtrO, Č. 21, KObyLISy
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

 ` 2. 5. středa  od 13:00 hod. 
` PREVENCE PŘEPADENí –  
přednáška Městské policie

 ` 7. 5. pondělí od 13:00 hod. 
` ABy ZáDA NEBOLELA – CVIČíME 
Seniorfitnes s Ing. I. Osvaldovou

 ` 9. 5. středa od 13:30 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE Mgr.  
Vomáčky – Ach ta láska nebeská

 ` 14. 5. pondělí od 14:00 hod. 
` REHABILITAČNí DECHOVá  
CVIČENí

 ` 16. 5. od 13:00 hod. 
` ZPíVáME NA LIDOVOU NOTU. 
Kdo rádi zpíváte nebo hrajete na něja-
ký hudební nástroj, přijďte mezi nás.

 ` 21. 5. středa od 13:00 hod. 
` ABy ZáDA NEBOLELA – CVIČíME 
Seniorfitnes s Ing. I. Osvaldovou

 ` 23. 5. pondělí od 13:00 hod. 
` HRAJEME BINGO

 ` 28. 5. středa od 14:00 hod. 
` REHABILITAČNí DECHOVá  
CVIČENí

 ` 30. 5. pondělí od 13:00 hod. 
` SETKáNí MEZI – NáMI  
s dětmi z MŠ Šiškova

 ` kdo máte zájem seznámit 
se s PoČítaČem, naučit se 
vyhledávat potřebné nebo 
zajímavé věci na internetu, 
komunikovat s ostatními pomocí 
e-mailu, přijďte, 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.

 ` 2. 5. od 14:00 hod. 
` PŘIJĎTE NáM POMOCI 
DOJET DO CíLE: SANTIAGO 
DE COMPOSTELA – společnými 
silami na rotopedu

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

 ` 9. 5. od 14:00 hod. 
` JERUSALEM – přednáška  
ing. Burdycha

 ` 14. 5. od 14:00 hod. 
` PREVENCE PŘEPADENí –  
přednáška Městské policie

 ` 16. 5. od 13:30 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE  
s Koty-Bandem

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

 ` 23. 5. od 14:00 hod. 
` ČTENí NA POKRAČOVáNí  
z knihy Ivanky Deváté.

 ` 28. 5. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE Mgr.  
Vomáčky – Ach ta láska nebeská

 ` 30. 5. od 14:00 hod. 
` MUZIKOTERAPIE – léčba hudbou 
a vyjádření pohybu tělem

 ̀ Každé úterý od 14.00 do 17:00 hod. 
` probíhá TANEČNí TERAPIE

 ̀ Každý čtvrtek od 10:00 do 11:00 hod. 
` PŮJČOVáNí KNIH z knihovny.

ProGramy kluBů seniorů / květen

CAP Burešova 1151/12 Praha 8  

15.00 – 17.00 hodin
18. 6. /2018 a 25. 6. /2018

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO 
SENIORY

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ZDARMA

REZERVACE TELEFONICKY 283 881 848

Bezpečnost a prevence úrazů
Kdy a jak správně volat na ZZS
Mozková příhoda, vysoký krevní tlak, infarkt, cukrovka
Novinky v poskytování první pomoci
Správné měření TK, glykemie, teploty

Semináře vedeny profesionálními záchranáři.
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www.vsh.cz

VYSOKÁ ŠKOLA

HOTELOVÁ
V PRAZE

BAKALÁŘSKÉ 
A MAGISTERSKÉ studium

KULINÁŘSTVÍ V OBDOBÍ
PRVNÍ REPUBLIKY

Prvorepublikový dvůr bude zpřístupněn veřejnosti 

ve středu 16. května 2018 
od 10:00 do 20:00 hodin

v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze, 
Svídnická 506, Praha 8.

Akce se koná pod záštitou starosty 
MČ Praha 8 Romana Petruse.

Vstup ZDARMA

Přijďte 

nás ochu
tnat

Bezplatné kurzy Bezpečného chování jsou urče-
ny pro občany městské části Praha 8. Jedná se  
o dva souběžné kurzy, kdy každý má 5 lekcí (jed-
na lekce má 90 minut). 
Každý kurz bude rozdělen na dvě skupiny po 
20 účastnících (pondělní varianta a středeční 
varianta). Kurz obsahuje témata, kde probere-
me úvod do sebeobrany, občanská povinnost 
a poskytnutí první pomoci lidem v nouzi, nutná  
a přiměřená sebeobrana, komunikace a verbální 
dovednosti, rizikové faktory a základy zdravého 
pohybu pro zvýšení kondice.

Kdy? Každé pondělí od 18:30 do 20:00 a ka-
ždou středu od 18:30 do 20:00. První úvodní 
hodina je společná 2. května 2018 

Kde? V tělocvičně vedle školní jídelny (býva-
lé fitness) na ZŠ Burešova, adresa Burešova 
1130/14, 182 00 Praha 8 

Co s sebou? Na úvodní hodinu pohodlné obleče-
ní, sešit na poznámky a dobrou náladu.

Kontakt pro zájemce: Daniel Průša, email: 
prusa.cf@gmail.com nebo prusa@coafin.cz  
a tel. číslo +420 222 315 932 

Pod Záštitou Zdeňka Nagovského, předsedy  
Komise pro bezpečnost MČ Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

JARNÍ KURZY 
BEZPEČNÉHO 
CHOVÁNÍ

pořádá

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.
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Servis

velkooBjemové kontejnery

Ulice Oblast Datum Čas

Braunerova x konšelská libeň 2. 5. 14,00–18,00
Dolejškova x u slovanky libeň 2. 5. 15,00–19,00
Burešova kobylisy 2. 5. 16,00–20,00
Drahorádova střížkov 3. 5. 14,00–18,00
Dolákova x hackerova x kusého Bohnice 3. 5. 15,00–19,00
Fořtova x Do Údolí Čimice 3. 5. 16,00–20,00
Chaberská x líbeznická kobylisy 4. 5. 14,00–18,00
k haltýři x velká skála troja 4. 5. 15,00–19,00
gabčíkova (mezi ul. kubišovou a valčíkovou) libeň 4. 5. 16,00–20,00
křivenická x Čimická Čimice 5. 5. 09,00–13,00
lindavská Bohnice 5. 5. 09,00–13,00
gdaňská x toruňská Bohnice 5. 5. 10,00–14,00
nad Rokoskou x na Úbočí libeň 7. 5. 13,00–17,00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 7. 5. 14,00–18,00
havlínova x Pohnertova kobylisy 7. 5. 15,00–19,00
havránkova x šimůnkova kobylisy 7. 5. 16,00–20,00
Pod vodárenskou věží (východní konec) libeň 9. 5. 14,00–18,00
Pod vodárenskou věží x nad mazankou libeň 9. 5. 15,00–19,00
hnězdenská x olštýnská Bohnice 9. 5. 16,00–20,00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 10. 5. 14,00–18,00
stejskalova x u Rokytky libeň 10. 5. 15,00–19,00
Janečkova kobylisy 10. 5. 16,00–20,00
u Pekařky libeň 11. 5. 14,00–18,00
k mlýnu x Chorušická Čimice 11. 5. 15,00–19,00
kandertova x lindnerova libeň 11. 5. 16,00–20,00
v Zahradách x na sypkém libeň 14. 5. 14,00–18,00
kašparovo náměstí – u hřbitova libeň 14. 5. 15,00–19,00
ke stírce x na stírce kobylisy 14. 5. 16,00–20,00
v Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 15. 5. 14,00–18,00
klecanská x na ládví kobylisy 15. 5. 15,00–19,00
kollárova x Pernerova karlín 15. 5. 16,00–20,00
valčíkova x na truhlářce libeň 16. 5. 13,00–17,00
Braunerova x konšelská libeň 16. 5. 14,00–18,00
korycanská x k ládví Čimice 16. 5. 15,00–19,00
kubíkova (u DD) kobylisy 16. 5. 16,00–20,00
Dolejškova x u slovanky libeň 17. 5. 14,00–18,00
kubišova (mezi ul. Pod vlachovkou  
a s. k. neumanna)

libeň 17. 5. 15,00–19,00

kurkova (parkoviště) kobylisy 17. 5. 16,00–20,00
Drahorádova střížkov 18. 5. 14,00–18,00
libišská (parkoviště) kobylisy 18. 5. 15,00–19,00
mazurská (u trafostanice) troja 18. 5. 16,00–20,00
Chaberská x líbeznická kobylisy 19. 5. 08,00–12,00
k haltýři x velká skála troja 19. 5. 09,00–13,00
mlazická Čimice 19. 5. 09,00–13,00
modřínová x Javorová kobylisy 19. 5. 10,00–14,00
křivenická x Čimická Čimice 21. 5. 14,00–18,00
lindavská Bohnice 21. 5. 15,00–19,00
na Dlážděnce x u sloupu (parkoviště) kobylisy 21. 5. 16,00–20,00
nad Rokoskou x na Úbočí libeň 22. 5. 13,00–17,00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 22. 5. 14,00–18,00
na Pecích x Chaberská kobylisy 22. 5. 15,00–19,00
na Pěšinách x Pod statky kobylisy 22. 5. 16,00–20,00
na Přesypu x Pod Přesypem kobylisy 23. 5. 13,00–17,00
na truhlářce (parkoviště) libeň 23. 5. 14,00–18,00
na vartě libeň 23. 5. 15,00–19,00
na Žertvách x vacínova libeň 23. 5. 16,00–20,00
Pod vodárenskou věží (východní konec) libeň 24. 5. 14,00–18,00

Ulice Oblast Datum Čas

nad Popelářkou x nad strání troja 24. 5. 15,00–19,00
nad Rokoskou x na Úbočí libeň 24. 5. 16,00–20,00
Pod vodárenskou věží x nad mazankou libeň 25. 5. 13,00–17,00
nekvasilova X k olympiku karlín 25. 5. 14,00–18,00
Pakoměřická x Březiněveská kobylisy 25. 5. 15,00–19,00
Pernerova x lyčkovo náměstí karlín 25. 5. 16,00–20,00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 26. 5. 09,00–13,00
Pernerova x Peckova karlín 26. 5. 09,00–13,00
Petra Bezruče x Čumpelíkova kobylisy 26. 5. 10,00–14,00
stejskalova x u Rokytky libeň 28. 5. 13,00–17,00
Petra Bezruče x u Pískovny kobylisy 28. 5. 14,00–18,00
Petra slezáka x urxova karlín 28. 5. 15,00–19,00
Písečná x na šutce troja 28. 5. 16,00–20,00
u Pekařky libeň 29. 5. 14,00–18,00
v Zahradách x na sypkém libeň 29. 5. 15,00–19,00
Pivovarnická (proti domu č. 15) libeň 29. 5. 16,00–20,00
v Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 30. 5. 13,00–17,00
valčíkova x na truhlářce libeň 30. 5. 14,00–18,00
Pobřežní x u nádražní lávky karlín 30. 5. 15,00–19,00
Podhajská Pole – u trafostanice Čimice 30. 5. 16,00–20,00
Prosecká x Františka kadlece libeň 31. 5. 13,00–17,00
Roudnická (za Bešťákovou) střížkov 31. 5. 14,00–18,00
řešovská x Zelenohorská Bohnice 31. 5. 15,00–19,00
služská x Přemyšlenská kobylisy 31. 5. 16,00–20,00

Bio vok

Lokalita Datum Čas

Brandýská x ke hřišti 2. 5. 13:00–17:00
Do Údolí x libeňská 3. 5. 13:00–17:00
Fořtova x okořská 4. 5. 13:00–17:00
havlínova x klíčanská 5. 5. 8:00–12:00
k haltýři x velká skála 9. 5. 13:00–17:00
kandertova 10. 5. 13:00–17:00
klecanská x na ládví 11. 5. 13:00–17:00
modřínová x Javorová 14. 5. 13:00–17:00
na hranicích x kočova 15. 5. 13:00–17:00
nad Popelářkou 177/12 17. 5. 13:00–17:00
nad Rokoskou x na Úbočí 18. 5. 13:00–17:00
Pod vlachovkou x s. k. neumanna 21. 5. 13:00–17:00
Pod vodárenskou věží x nad mazankou 24. 5. 13:00–17:00
Přívorská x hanzlíkova 26. 5. 8:00–12:00
turská x k větrolamu 29. 5. 13:00–17:00

Bio vok zajiŠťované mhmP

Lokalita Datum Čas

kandertova 5. 5. 9:00–12:00
Pod vlachovkou x s. k. neumanna 5. 5. 9:00–12:00
na Přesypu x vzestupná 12. 5. 13:00–16:00
sopotská x Bydhošťská 12. 5. 13:00–16:00
klecanská x na ládví 20. 5. 9:00–12:00
Pekařova x Jestřebická 20. 5. 9:00–12:00
Pod vodárenskou věží x nad mazankou 26. 5. 13:00–16:00
v nových Bohnicích 26. 5. 13:00–16:00
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sdělení

Harmonogram 
deratizace v praze 8

 nv souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, bude hlavní město Praha (dále hmP) zajišťo-
vat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech 
a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále 
v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.

Deratizace bude provedena 
na základě smluvního vztahu 
s příslušnými odbornými 
firmami. K deratizaci budou 
používány výhradně přípravky 
registrované v České republice 
a bude postupováno dle 
Standardní metodiky ochranné 
deratizace vydané Státním 
zdravotním ústavem.

Dodržování správného 
postupu při výkonu deratizač-
ních prací a kontrolu kvality 
garantuje Hygienická stanice 
HMP (oddělení DDD HS HMP, 
jednotlivé pobočky), na kterou 

se můžete obracet s vašimi 
případnými dotazy k této 
problematice.

2.–31. 5. OC Sokolníky, 
Třeboradická, Mirovická, 
Maškova, Paláskova, Balabáno-
va, Hovorčovická, Havlínova, 
Neratovická, Pohnertova, 
Bergerova, Písečná, okolo 
zdravotního střediska Písečná, 
K Sadu, Na Šutce, Kobyliské 
náměstí, okolo metra Kobylisy, 
Klapkova, U Školské zahrady, 
Ke Koupališti, Na Pěšinách, 
Na Okrouhlíku, Vršní, 
Na Dlážděnce.

1.–29. 6. Okolo OC Draháň, 
Křivenická, Ouholická, Čimická, 
u konečné MHD, Žalovská, Na 
Průhonu, Mlazická, Podhajská 
pole, Chvatěrubská, Na 
Hranicích, Pod Čimickým 
hájem, Lindavská, Dolákova, 
Cafourkova, Řešovská, okolo OC 
Visla, Feřtekova, Kusého, okolo 
OC Odra, okolo OC Nisa, okolo 
zdravotního střediska Mazur-
ská, Ratibořská, Katovická, 
Lodžská, Radomská, Zelenohor-
ská, Lublinská, Nad Vavrouš-
kou, Velká skála.

3.–27. 9. Karlín – Molákova, 
okolí stanice metra Invalidovna, 
K Olympiku, okolí OC Invali-
dovna, Za Invalidovnou, 
Pernerova, U Sluncové, 
Křižíkova, Kollárova, Karlínské 
náměstí, Thámova, Pobřežní, 
Rohanské nábřeží, Prvního 

pluku, okolí stanice metra 
Florenc, okolí autobusového 
nádraží Florenc, U Nádražní 
lávky, Sokolovská, Vítkova, 
Za Poříčskou bránou.

1.–31. 10. Libeň a doplňování 
nástrah, okolí stanice metra 
Palmovka, okolí Libeňského 
mostu, U Synagogy, Na Žert-
vách, Na Hájku, Chocholouško-
va, U Rokytky, Na Rokytce, 
Andrštova, náměstí Dr. Holého, 
Elsnicovo náměstí, Chlumčan-
ského, Bulovka, Na Korábě, 
Krejčího.

Deratizace prováděná 
MČ praha 8 nad rámec 
cyklické deratizace
Městská část Praha 8 provádí 
na svých pozemcích pozorování 
i deratizační zásahy průběžně 
po celý rok. Podněty mohou 
občané podat sekretariátu 
odboru životního prostředí 
nebo oddělení plošné správy 
území, a to e-mailem nebo 
telefonicky.

2.–31. 5. Chvatěrubská, 
U Slovanky, Bedřichovská, 
Hatláčkova, okolí OC Draháň, 
Křivenická, Na Hranicích, Ládví. 
 (red)

na objemný odpad, dřevěný odpad,
odpad ze zeleně a stavební odpad
v limitovaném množství 1 m3/osobu

budou přistaveny
4 velkoobjemové kontejnery

v sobotu 2. června 2018
od 10.00 do 16.00 hodin

na parkovišti Bešťákova

u křižo
vatky

s ulicí 
Černého

Mobilní sběrný dvůr

na objemný odpad, dřevěný odpad,
odpad ze zeleně a stavební odpad
v limitovaném množství 1 m3/osobu

budou přistaveny
4 velkoobjemové kontejnery

v sobotu 19. května 2018
od 10.00 do 16.00 hodin

na parkovišti Ouholická
Mobilní sběrný dvůr

na objemný odpad, dřevěný odpad,
odpad ze zeleně a stavební odpad
v limitovaném množství 1 m3/osobu

budou přistaveny
4 velkoobjemové kontejnery

v sobotu 12. května 2018
od 10.00 do 16.00 hodin

na parkovišti Čumpelíkova
Mobilní sběrný dvůr

5



44 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / květen 2018  www.praha8.cz

Inzerce 

řeMeSLnícI

 `MALíŘ – LAKýRNíK. 
ŠTUKOVáNí A TAPETáŘSKé 
PRáCE. Tel.: 725 173 593,  
www.malir-zenisek.cz

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

 `PLyNAŘ – INSTALATéR – 
TOPENáŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Vladimír Tymeš, 
tel.: 603 937 032

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

 `ELEKTRIKáŘ SE ŽL –  
SPOKOJENOST ZARUČENA.  
Tel.: 608 440 551

 `MALíŘSKé A LAKýRNICKé 
PRáCE, ČIŠTěNí KOBERCŮ 
a čalouněného nábytku. 
Tel.: 723 339 160, 777 316 680

 `PROVáDíM VEŠKERé 
INSTALATéRSKé PRáCE,  
čištění kanalizace.  
Michal Hrášek, tel.: 603 714 638

 ̀ŽALUZIE – ROLETy – MARKýZy,  
pergoly, baldachýny, plisé, sítě 
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže, 
čalounění dveří + těsnění.  
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

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

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

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

 `TRUHLáŘSKé A STAVEBNí 
PRáCE. Tel.: 720 208 411, 
antonínbrabec@seznam.cz

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

 `RIZIKOVé KáCENí, 
ŘEZ STROMŮ. ZAHRADy. 
Tel.: 606 662 223, 723 899 561

 `MALOVáNí, LAKOVáNí 
A ZEDNICKé PRáCE, ŠTUKO-
VáNí, stěrky 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

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

 `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.: 
608 278 778

 `ELEKTRO VESELý. 
Tel.: 602 881 859

 `MALíŘ, LAKýRNíK, 
tel.: 605 015 145

 `ELEKTRIKáŘSKé PRáCE. 
www.elektrikarerben.cz. 
Tel.: 604 516 344

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

 `MALíŘSKé A LAKýRNICKé 
PRáCE, 20letá praxe. Rozpočet 
zdarma. Tel.: 723 984 693

 `PODLAHáŘSTVí – PRODEJ 
A ODBORNá POKLáDKA (PVC, 
koberců, plovoucí, dřevěné 
podlahy atd.). Zakázku bezplatně 
zaměříme a provedeme cenovou 
nabídku. Tel.: 734 381 414

SLužby

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

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

 `HODINOVý MANŽEL. Údrž-
ba domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, po-
kládka podlahových krytin, truh-
lářská výroba, sádrokarton, ma-
lování, obkladačské práce a jiné. 
Tel.: 604 676 694

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

 `MyTí OKEN VČETNě RáMŮ 
a žaluzií od úklidové firmy.  Nech-
te tuto práci nám, už nelez-
te po štaflích a odpočívejte. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

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

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

 `VyČISTíME KOBEREC, 
SEDAČKU, křesla, židle přímo 
u Vás na místě, strojem na vlhko 
extrakční metodou. Slušné 
jednání a zkušenosti. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

 ` STŘíHáME ŽIVé PLOTy 
A KEŘE našimi motorovými nůž-
kami, včetně odvozu odpadu. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

 ` INSTALUJEME PLŮTKy 
Z DEKORAČNíHO PLETIVA 
pro oddělení Vašeho trávníku 
od veřejných ploch. Zamezte 
přístupu psů, zbavte se 
exkrementů. Foto a informace 
na www.pvj-group.cz/pletivo. 
Tel.: 724 006 275

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

 `  HODINOVý MANŽEL, 
MONTáŽ A ÚPRAVy NáByTKU, 
kuchyní, skříní. Drobné i větší 
opravy v bytech a domech. 
www.hodinovy-remeslnik.cz. 
Tel: 737 674 082

 `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

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

 `OPRAVA PRAČEK Té-
MěŘ 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 – 
PROFESIONáLNí POMOCNíK 
pro opravy, montáže a další 
pomoc ve vaší domácnosti, na 
zahradě, chatě nebo v kanceláři. 
Tel.: 736 140 942

 ` ! ODVOZ STARéHO NáByTKU 
NA SKLáDKU!  Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Stěhování – 
doprava. 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 
KáCENí STROMŮ a zahradnické, 
venkovní a výškové práce. 
Tel.: 604 954 275

 `ÚKLID – LEVNě: MyTí OKEN, 
ČISTěNí KOBERCŮ, SEDAČEK, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102

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

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

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

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

 `BROUŠENí PARKET, LAK, 
240 Kč/m2, MALOVáNí. 
Tel.: 603 422 376        

 `VýROBA, OPRAVy, MONTáŽ 
ŽALUZIí, ROLET, spouštěcích 
garnyží. Prodej drobného železář-
ského zboží. U Pazderek 146, P 8, 
tel.: 774 858 102, www.campo.cz

 `ROZVODy, ODDLUŽENí, 
KOMPLEXNí PRáVNí POMOC.  
JUDr. Dan Zwieb, advokát. 
Karlín – Březinova 524/31. Tel.: 
603 275 839, www.akzwieb.cz

reALIty – pOptávKA

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

 `KOUPíM ByT, ROD., ČINŽOVNí 
DŮM, VILU, pozemek jakkoli vel-
ký i spoluvlast. podíl s právní va-
dou, exekucí, nežádoucím nájem-
níkem. Formality vyřídím. I na 
dožití. Tel.: 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



OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / květen 2018  www.praha8.cz 45

reALIty – prOnájeM

 `NEKUŘáCKý PáR BEZ MAZ-
LíČKŮ HLEDá ByT o velikosti 
1kk až 2kk s cenou max. 14 tisíc, 
v případě novostavby do 16 tisíc. 
Nastěhování po dohodě, ale nej-
později do měsíce. Moc děkujeme. 
775 088 498

 `DOBRý DEN, HLEDáM PRO 
RODINU S JEDNíM DíTěTEM 
(15 let) byt 3+kk nebo 3+1 nejlé-
pe na P8 nebo P9 nebo i v jiné lo-
kalitě, ale dobrý spoj k P8 třeba 
metro. Velikost 60–80 m2, cena 
do 17 tis. Děkuji. 603 789 381

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

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

 `PRONAJMU GARáŽ, Lovosická, 
P–9 Prosek. Tel.: 603 887 643

reALIty – prODej

 `PRODáM URNOVý HROB 
V KOByLISíCH. Oddíl VII, 
hrob 84. Cena 14 000 Kč. 
Volejte 736 639 879

reALIty – SLužby

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

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

 `VýKUP ByTŮ PRAHA. 
MOŽNOST ByT NADáLE 
UŽíVAT. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 739 665 455

 `PŘEVODy ByTŮ DO 
VLASTNICTVí, prohlášení nem. 
věci, likvidace BD, založení SVJ, 
Tel.: 724 304 603    

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. 
Starožitnosti + zlatnictví 
Vysočany, Pod Pekárnami 157/3, 
Tel.: 605 829 440 po desáté hod.

 `ANTIKVARIáT KOUPí KNIHy, 
OBRAZy, GRAFIKU, BANKOVKy 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 `PRODáM KRáLíKy, VAJíČKA, 
OŘECHy, MáK A BRAMBORy. 
Tel.: 776 172 530. Po 15. hodině.

 `PRODEJ DŘEVěNýCH HRA-
ČEK STáLE POKRAČUJE! Nej-
větší specializovaná prodejna – 
Ořechová 5, Praha 8. Velký výběr 
českých hraček! Tel.: 722 942 194, 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

 `PRODáM LEVNě SVATEBNí 
ŠATy, vel. 44–50. Tel.: 606 886 910

 `PRODáM INVALIDNí 
MECHANICKý VOZíK,  
šíře sedu 46 cm. Tel.: 725 435 650

 `ŽVýKAČKOVé OBALy – 
HLEDáM. Koupím celou sbírku 
nebo i jednotlivé kusy. Neleží 
u vás zapomenuté na půdě? 
Nabídněte – tel.: 775 559 229    

KráSA

 `PEDIKÚRA, REFLEXNí 
MASáŽE nohou. Tel.: 774 877 972

ZDrAví

 `ZUBNí ORDINACE OZNAMU-
JE PŘíJEM nových pacientů. 
Poliklinika Vysočany, Sokolov-
ská 304, Praha 9. Tel.: 266 006 189

výuKA – KurZy

 `VýUKA ANGLIČTINy 
A MATEMATIKy ZŠ, SŠ a VŠ,  
www.angmat.cz

 `NAHRáVACí STUDIO-
PRODUKCE HUDBy A MLU- 
VENéHO SLOVA. Výuka hry 
na klavír. Tel.: 603 908 249, 
e-mail: e.parma@seznam.cz,  
http//eduard-parma.cz  

 `TRéNINKy PLAVáNí –  
www.plavco.cz

AutO – MOtO

 `VýKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných. Tel. 739 665 445

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

OStAtní

 `VETERINA PRIMA–VET 
BOHNICE mění ordinační 
hodiny! Po+st+pá 9:30–17:30, 
út+čt 11:30–19:30.  
U nás naleznete citlivý přístup 
k Vašim mazlíčkům i k Vám!

nAbíDKA práce

 `HLEDáME SPOLEHLIVéHO, 
ZODPOVěDNéHO A SAMO- 
STATNéHO MALíŘE – 
lakýrníka  se smyslem pro detail. 
Tel.: 603 432 476

 `LéKáRNA „U METRA KŘIŽí-
KOVA“ přijme laborantku. Hrubý 
plat 27 000 Kč. Tel.: 602 288 444

 `PŘIJMU SESTRU DO OR-
DINACE PL, i důchodkyni. 
Tel.: 737 340 956

 `HLEDáME RECEPČNí DO 
DVOUSMěNNéHO PROVOZU 
na zástup (dovolená, nemoc 
apod.) do areálu AVČR na Ládví. 
Práce na DPČ 100 Kč/hod. + 
stravenky. Vhodné pro důchodce. 
Volejte na 702 031 523.

inzerce_Rohan_city_participace_92x130.indd   1 11.04.18   15:59

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce
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Inzerce

placená inzerce

placená inzerce

Tel.: +420 737 900 000
www.skanska.cz/reality 

  Skanska – Konečně doma

Konečně doma v Karlíně

Široká nabídka bytů od 1 + kk po velkorysé 
mezonety v atraktivní pražské lokalitě.

Prodej 3. etapy zahájen

Dobrý soused-PK3-OSMICKA   1 11.4.18   11:16

placená inzerce

Prodej
III. etapy

Domov ve vašem stylu

40 %
prodáno
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Pozvánky

KVĚTEN

20
18

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.

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.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení / vhodné od 3 let 
/ vstupné 40,- Kč

10/5  čt 
19:00

14/5  po 
19:00

17/5  čt 
19:00

21/5  po 
19:30

23/5  st 
19:00

ALENA VÁVROVÁ. Večer tří básníků. 
Česká básnířka Alena Vávrová přednese básně ze své vlastní tvorby. 
Vzácným hostem bude spisovatel a básník Jiří Žáček se svou novou 
knihou Maličkosti z lásky. Májově poetickou atmosféru umocní básnířka 
a harfenistka Zbyňka Šolcová. Na závěr večera autogramiáda knih 
autorů....
Vstupné 120 Kč / studenti a senioři 70 Kč.

SVĚT NARUBY. Komponované hudebně-literární předsta-
vení z poezie Věry Weislitzové, manželky spisovatele Arnošta Lustiga, 
které je zároveň obrazem jejího osobního příběhu poznamenaného 
holocaustem. Účinkují: Nataša Burger, Josef Hervert, Kateryna Kolcová 
– Tlustá. Vstupné zdarma.

HVĚZDNÝ VEČER. Saskia Burešová.  
Setkání s legendární rozhlasovou a televizní moderátorkou a hlasatel-
kou. Dotazy z publika vítány. Večerem provází Jiří Vaníček.
Vstupné 150 Kč /studenti a senioři 70 Kč.

M. Camoletti: A DO PYŽAM!  
Manželský čtyřúhelník v komedii v podání Divadla Bez debat.  
Pronájem otevřený veřejnosti.

N. V. Gogol: BLÁZNOVY ZÁPISKY. 
Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol, dva mistři na jednom jevišti. 
Oba jsou mistry slova a dokonalého vykreslení postav a postaviček 
nejrůznějších charakterů. Nezapomenutelné představení, ve kterém 
opět po půl století jedinečným způsobem exceluje mistr českého slova 
Jan Přeučil. 
Vstupné 200 Kč / studenti a senioři 120 Kč.

10/5  čt  9:00; 
10:30; 14:00

11/5  pá  9:00; 
10:30

12/5  so 10:30

24/5  čt  9:00; 
10:30; 14:00

25/5  pá  9:00; 
10:30

26/5  so 10:30

NA KŘÍDLECH HUDBY. Pestrá mozaika hudebních 
skladeb od světoznámých skladatelů i lidových písní, které jsou 
inspirovány ptačím zpěvem. Děti se zároveň seznámí s hudebními 
nástroji harfou, flétnou a s nejpřirozenějším hudebním nástrojem 
hlasem. Účinkuje Musica Dolce Vita.

NA KŘÍDLECH HUDBY

NA KŘÍDLECH HUDBY

MALOVANÉ PÍSNIČKY. Příběh setkání malíře  
Pastelky a neposedného skřítka Šmodrchy, kteří se vydávají na 
cestu svou vlastní fantazií a představivosti a objevují tak poetiku  
i těch nejběžnějších věcí. Plno písniček, básniček a krátkých  
pidipohádek. Hraje Divadlo Anfas. Od 3 let.

MALOVANÉ PÍSNIČKY

MALOVANÉ PÍSNIČKY 

15/5   út  17:00

22/5   út  17:00

29/5   út  17:00

JAK MARTIN 
ZACHRÁNIL TEREZKU

JAK MARTIN 
ZACHRÁNIL TEREZKU

KOZA NEBO PES, 
O CHYTRÉM ŠEVCI

HVĚZDNÝ VEČER. Vladimír Javorský. 
Setkání s členem činohry Národního divadla známým i z mnoha  
televizních filmů a seriálů. Dotazy z publika vítány.  
Vstupné 150 Kč /studenti a senioři 70 Kč..

25/5  pá
19:00

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

REZERVACE: 
www.divadlokh.cz

 
17/5 
2018 

v 19:00

Vstupné 150 Kč / studenti a senioři 70 Kč.

HVEZDNÝ 
VECER 

DIVADLO 
KARLA HACKERA, 

Klapkova 26, Praha 8

HVEZDNÝ 

Burešová
Setkání s legendární rozhlasovou 
a televizní moderátorkou a hlasatelkou.

Saskia
Večerem 
provází 
Jiří 
Vaníček.

Vstupné 120 Kč 
/ studenti a senioři 70 Kč

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Divadlo Karla 
Hackera 
Klapkova 26, Praha 8

Alena Vávrová 
Česká básnířka Alena 
Vávrová přednese 
básně ze své vlastní 
tvorby. Vzácným 
hostem bude
spisovatel a básník 
Jiří Žáček se svou 
novou knihou 
Maličkosti z lásky.

Májově poetickou 
atmosféru vytvoří 
básnířka a harfenistka 
Zbyňka Šolcová. 

Rezervace: 
www.divadlokh.cz

Večer tří básníků    Maličkosti z lásky

Na závěr večera autogramiáda knih autorů....

10/5/2018 
v 19:00



Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

aneb Bohnice slaví 860 let 
od posvěcení kostela sv. Petra a Pavla

Starobohnické 
posvícení 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA:
11:00 – 12:00  Poutní mše svatá 
NÁMĚSTÍ VE STARÝCH BOHNICÍCH:
12:00 – 13:00  slavnostní průvod krále Vladislava Bohnicemi 
  (průvod bude směřovat ulicemi: U Skalky – Nad Pentlovkou – U Pazderek 
  – Bohnická – Zhořelecká – Lodžská – OC Krakov a zpět)
13:00 – 13:10 uvítací ceremoniál – slavnostní zahájení 
13:10 – 13:40  Řemdih – kapela historické hudby 
13:50 – 14:10  kejklíř PUPA 
14:10 – 14:50  dechová kapela Pralinka
15:00 – 15:50  Čertovská pohádka – pohádka Divadla studna
16:00 – 16:20 kejklíř PUPA 
16:30 – 17:20  velký rytířský turnaj, na úvod divadelní hra O králi Vladislavovi 
17:30 – 17:50  losování tomboly
18:00 – 19:00 Vilém Čok & BYPASS – koncert

ZAHRADA STATKU VRANÝCH - BOHNICKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM:
13:00 – 18:00  středověké ležení (stanový tábor) s ukázkami středověké kultury

Partneři akce:

neděle 20. května 2018
12:00 - 19:00

11.

Městská část Praha 8 a Farnost Bohnice 
vás srdečně zvou na

OSMIČKA
pro rodinu

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu Jany Solomonové

BOHNICE ŽIJÍ
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KVĚTINY DVOŘÁČKOVÁ
DROGERIE PROKOP
VINOTÉKA HROCHA 
BINDERA
UZENINY KK
BOWLING V TOVÁRNĚ
ÚTULNÝ KRÁMEK
KOMAX S.R.O.


