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Pozvánky

Malá Ďáblická
Den plný sportu a zábavy pro celou rodinu 30. září

Od 14 do 18 hodin

www.maladablicka.cz

Závody
* Dětské závody na inline bruslích

* Dětské běžecké závody

* Rodinný orientační běh v Ďáblickém lese

* Charitativní běh na 5 km

Život na vozíčku* Handbike trenažer* Ukázky vozíčkářských sportů* Možnost vyzkoušet si život na vozíčku a přispět na sportování vozíčkářů
* Handbike trenažer

Zábava

* Koncert Yellow Sisters

* Dětské divadlo 

Martiny Kotrčové

* Dětské soutěže

Pořad ate l :
Sportovní klub vozíčkářů Praha

Pro děti 

ZMRZLINA
ZDARMA!

Akce se koná pod záštitou Romana Petruse,  starosty městské části Praha 8.

Akce se koná na sportovní stezce v ulici Žernosecká
a v areálu Beachklubu Ládví.

TAŤKA FEST
9. září 2018
od 14:00 Areál Beachklub Ládví
Akce pro všechny tatínky a děti!!
městská policie, hasiči, popelářské vozidlo,
sportovní soutěže,
Osmičková kynologická organizace,
Loutkový soubor Jiskra

Pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse

Točená zmrzlina pro děti zdarma
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4 ZpRavodajství
Praha 8 pomáhá odsouzeným s návratem 
do života

7 Čtenáři nám píší…
… a my odpovídáme

8 Radnice infoRmuje 
Podrobné informace k říjnovým volbám 

10 fóRum Zastupitelů
Jak může MČ napomoci řešení 
bezdomovectví v ulicích Prahy 8?

12 pRůZkum
Jak občané Prahy 8 vnímají participativní 
rozpočet

15 RoZhovoR
Největší odměnou je důvěra a otevřenost 
žáků, říkají učitelky ze ZŠ Palmovka

18 ÚZemní RoZvoj
Praha 8 zrevitalizuje tajemný „hřbitov 
bláznů“ v Bohnicích

27 školství a mládež
Zateplení mateřských škol přinese 
energetické úspory

34 představujeme
Jak se dělá věda na osmičce – Ústav fyziky 
plazmatu

35 histoRie
V říjnu před 120 lety povýšili Libeň na město

37 Zábava
Křížovka o ceny  

vážení spoluobčané, 
jedním z velkých problémů naší městské části je poměrně častý výskyt autovraků. 
Objevují se po celé Praze 8. Často nám naši občané posílají informace o vracích, které 
už delší dobu stojí v blízkosti jejich bydliště. Na sociálních sítích lze navíc pravidelně 
narazit na příspěvky ukazující automobily ve špatném technickém stavu, které už 
na první pohled hodně dlouhou dobu stojí na jednom místě. Zabírají tak naprosto 
zbytečně parkovací místa, kterých je bohužel v některých částech Prahy 8 dlouhodo-
bě nedostatek.

Vysoký výskyt vraků bohužel podle zpráv v médiích velmi trápí i další pražské 
městské části a mnoho větších měst v naší republice. Problém je v naprosto nevhodné 
zákonné definici vraku. Ta je totiž velice přísná a nesplňuje ji mnoho nepojízdných 
vozidel, i když dlouhodobě stojí na jednom místě. Zjednodušeně řečeno tak v součas-
né době mohou být za vrak označena v podstatě jen vozidla, která jsou bez motoru 
či části karosérie nebo podvozku. Zrezivělé automobily naopak nesplňují stávající 
definici vraku.

Je proto potřeba novelizovat zákon o pozemních komunikacích, aby bylo možné 
dostat z ulic na první pohled jasně nepojízdná vozidla, jejichž majitelé si spletli 
veřejná parkovací místa s vrakovištěm. Naprosto nepřijatelné je, že na vraky 
někdy můžeme narazit i v zónách placeného stání, kde zabírají parkovací 
místa lidem, kteří si řádně zaplatili parkovací oprávnění pro ZPS. Navíc 
se bohužel často kolem nich objevují lidé pohybující se na hraně zákona. 
Zákonnou definici vraku je tak nutné změnit v nejdřívějším možném 
termínu.

Mám dobrou zprávu – materiál na změnu zákona jsme zpracovali 
s panem náměstkem Petrem Dolínkem a budeme jej předkládat 
v Poslanecké sněmovně. 

 
Roman PetRus

starosta mČ Praha 8

Android Apple

27 školství a mládež
Novým patronem Dětského baletu 
Praha je Vlastimil Harapes

30 spoRt
Úspěšná vystoupení Sokola Libeň 
na XVI. Všesokolském sletu

Periodický tisk úZemního samosPrávného celku
vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797
náklad: 64 200 ks
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malujeme Prahu

výměníkové stanice 
mění svou tvář
Společnost Pražská teplárenská, 
která v Praze 8 vlastní řadu 
budov sloužících jako výmění-
kové stanice, pokračuje 
v projektu Malujeme Prahu. 
Čistě technické stavby nově 
zkrášlují nástěnné malby 
místních i zahraničních umělců. 

V průběhu posledních 
měsíců dostala novou tvář 
stanice v Poznaňské a Drahorá-

dově ulici. Místostarosta Petr 
Vilgus k tomu říká: „Mural art 
je malba velkoplošných obrazů 
na budovy. Na osmičce se s ní 
občané mohou setkat například 
v ulici Za Poříčskou bránou. 
Jsem rád, že se tento umělecký 
směr dostal i na sídliště. 
Občanům jistě veselejší nátěr 
výměníkové stanice udělal 
radost. Dobrou zprávou je, 

že teplárny budou v projektu 
nadále pokračovat a městská 
část je v tomto ráda podpoří.“ 

V Drahorádově ulici tvořil 
španělský umělec s přezdívkou 
Angel Toren. Nezapře inspiraci 
typografií, lásku k architektuře 
ani vliv grafického designu. 
Na malbu v Drahorádově ulici 
umělci spotřebovali 130 kusů 
sprejů a 150 kilogramů fasádní 
barvy a práce jim zabrala 
přesně čtyři dny. V Poznaňské 
maloval český autor Lukáš 
Kladívko, který se tvorbou 
muralů a graffiti na zakázku 
zabývá už 27 let a jeho tvorbu 
najdete nejen v českých ulicích, 

ale i v těch izraelských, 
německých, amerických nebo 
vietnamských. Na konceptu pro 
výměníkovou stanici pracoval 
roky, na jeho realizaci mu ale 
stačil jeden červencový víkend, 
během kterého stihl uspořádat 
i workshop pro místní děti. (vip)

Pomník hrdinům, padlým 
v roce 1945 během květnového 
povstání, je od poloviny 
letošního srpna opět komplet-
ní. Opravy na základě požadav-
ků MČ Praha 8 provedl 
akademický malíř a restaurá-
tor Miroslav Koželuh. Pomník 
v ulici Františka Kadlece 
(naproti domu č. 1515/6) 
doplnila plastika českého lva, 
která je z důvodu častých 
krádeží předmětů z drahých 
kovů vyrobena z pryskyřice. 
Celý pomník byl vyčištěn, 
zpevněno a upraveno je i jeho 
bezprostřední okolí. (vrs)

Foto: VladimíR slabý

OPRAVENý POMNíK PADLýM HRDINůM

druhá Šance

praha 8 pomáhá odsouzeným 
s návratem do života

 nmČ Praha 8 spustila program s cílem pomoci odsouze-
ným s návratem do pracovního i společenského života. 
od srpna pomáhají čtyři muži z vazební věznice Praha 
– Pankrác s úklidem veřejných prostranství na území 
osmé městské části.

„Každý z nás udělal v životě 
chybu a každý si zaslouží druhou 
šanci. Věřím, že nastolení 
pracovní morálky a možnost 
přivýdělku je nejlepší motivací 
a restartem, který pomůže 
čtyřem lidem v lepší budouc-
nost,“ říká ke čtyřem netradičním 
pracovníkům místostarosta 
Prahy 8 Matěj Fichtner a pokra-
čuje: „Cílem je socializace a návyk 

na pracovní režim. Všichni čtyři 
muži jsou přibližně v půlce svého 
trestu. Tento projekt by jim mohl 
pomoci přivydělat si a na příklad 
splatit své dluhy, ale také urychlit 
jejich propuštění.“

Odsouzení pomáhají s úkli-
dem a údržbou veřejné zeleně, 
odstraňováním nelegálních 
výlepů a reklam a dalších 
obdobných prací pod dozorem 

zaměstnance ÚMČ Praha 8. 
„Pánové vykonávají činnost 
paralelně s naší úklidovou četou 
od začátku srpna 2018. Pomáha-
jí nám udržovat naši městskou 
část krásnou a čistou,“ dodává 
místostarosta Fichtner. Pracovní 
doba, pracovní podmínky 
a podmínky pro uložení 
přesčasové práce jsou u odsou-
zených stejné jako u ostatních 
zaměstnanců v souladu se 
zákoníkem práce.

Pracovníci mají, samozřejmě, 
zakázanou konzumaci alkoholu 
a jakýchkoli návykových látek, 
používání telefonů a mobilů 

i kontakt s osobami, které 
nemají přímý vztah k jejich 
práci. „Tato pravidla musí 
striktně dodržovat. Probíhat 
budou také kontroly, a to nejen 
odsouzených, ale i našich 
pracovníků, zda domluvená 
pravidla dodržují,“ ujišťuje 
Fichtner. Po skončení pracovní-
ho dne jsou čtyři pomocníci opět 
odvezeni do věznice Pankrác.

Projekt je výhodný nejen pro 
odsouzené, ale také pro MČ 
Praha 8. „Nejen, že jsme získali 
čtyři pracovní síly, ale spoluprá-
ce se vyplatí i finančně. Odsou-
zeným se platí 5,5 tisíce korun 
měsíčně plus pojištění,“ uvádí 
Fichtner. K 11. červnu 2018 bylo 
v Česku 18 418 odsouzených 
mužů. V dubnu 2018 dle 
ministra spravedlnosti Roberta 
Pelikána pracovalo za plat 
přibližně 30 procent trestanců 
(mužů i žen). (mak)

PoZvánka
den u hasičů
Sbor dobrovolných hasičů 
Praha 8 – Bohnice vás zve na 
Den otevřených dveří 
v neděli 2. září od 9:00 
do 13:00 hod. v prostoru 
Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. 

Čekají na vás ukázky 
techniky, výstroje a výzbroje. 
Uvidíte ukázky požárního 
útoku, budete mít možnost 
zastříkat si ze skutečných 
hasičských hadic na terče. 
Přijďte si sednout za volant 
velkého zásahového vozu. 
Přijďte a staňte se alespoň 
na chvíli hasičem. Přijďte se 
podívat na vaše hasiče. (lik)
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chcete se Projet nejen na kole?

Ďáblice mají novou 
bezmotorovou komunikaci
Cyklisté, in-line bruslaři, koloběžkáři 
a skateboardisté získali v Ďáblicích více 
prostoru. Praha 8 dokončila vybudování 
nové bezmotorové komunikace Ďáblická – 
Žernosecká, která navázala na současnou 
síť cyklostezek. Stavbou se zvýšil také 
komfort chodců novým přechodem přes 
ulici Žernoseckou.

„Vedení městské části Prahy 8 se dlouho-
době věnuje rozvoji bezmotorové dopravy 
v naší městské části, aby byly výrazně 
zlepšeny podmínky pro tento ekologický 
druh dopravy,“ komentuje novou bezmoto-
rovou komunikaci starosta Prahy 8 Roman 
Petrus.

Tato nová bezmotorová komunikace 
obepíná sídliště Ďáblice, přímo navazuje na 
cyklotrasu A 283, která vede od stanice 
metra C Ládví až k Vozovně Kobylisy. 
Nabízí alternativu vůči rušnému automobi-
lovému provozu na komunikacích Ďáblická 
a Žernosecká. Při budování trasy byly 
využity především stávající chodníky, které 
prošly rekonstrukcí a byly doplněny 
o prvky pro nevidomé. U autobusových 
zastávek Sídliště Ďáblice a Třebenická vede 
stezka mimo stávající chodníky do prostoru 
za zastávkovými přístřešky. V rámci 
budování nové bezmotorové komunikace 
byly také upraveny křižovatky, aby se 

zvýšila bezpečnost uživatelů této komuni-
kace. Stavbu financovala městská část 
s přispěním magistrátu. 

„Do rozvoje Ďáblic půjdou i další 
prostředky. Na nově otevřenou komunikaci 
naváže další bezmotorová komunikace, a to 
na Střelničné ulici, která je před vydáním 
stavebního povolení,“ dodává starosta 
Petrus. (mak)

TakTo vypadal mosT přes Rokytku letos 22. 8. v 10 hodin dopoledne.

Nová bezmotorová trasa v Ďáblicích.

rekonstrukce Pomalu konČí

Zenklova bude příjemným 
místem pro život i podnikání

 ntéměř rok trvající rekon-
strukce ulice Zenklova 
v pražské libni se chýlí 
ke konci. Během této doby 
nebyly obnoveny jen 
povrchy a tramvajová trať, 
ale zejména podzemní sítě. 
od 1. září 2018 bude spuštěn 
tramvajový provoz a po 
dokončovacích pracích bude 
od 1. listopadu 2018 ulice 
zcela průjezdná. 
Rekonstrukce Zenklovy nebyla 
jen technickým zásahem, ale 
rozhodným krokem k tomu, aby 
se ulice stala příjemným 
místem pro život i podnikání. 

„Náročná, a především 
nezbytná rekonstrukce hlavní 
libeňské dopravní tepny končí 
a já bych velice rád poděkoval 
všem za trpělivost v průběhu 
její rekonstrukce. Do této části 
Libně se nyní může vrátit život,“ 
děkuje starosta osmé městské 
části Roman Petrus.

„Zenklova se nyní svým 
vzhledem posouvá ze sedmde-
sátých let minulého století do 
současnosti. Bude zde více 
stromů, vozovka a tramvajová 
trať je mnohem tišší, chodníky 
dlážděné světlou pražskou 
mozaikou. Zastávky jsou 
přístupnější pro děti, seniory 
i lidi s hendikepem,“ konstatuje 

místostarosta Prahy 8 Petr 
Vilgus.

Rekonstrukce Zenklovy ulice 
též zohledňuje aktuální téma 
boje proti klimatickým změ-
nám. „Při rekonstrukci byl brán 
zřetel na boj proti rostoucím 
teplotám v letních měsících 
a suchu s nimi spojenému. Byly 
zvoleny takové povrchy, 
zejména chodníků, které 
umožňují co největší místní 
vsak a zpomalení odtoku 
srážkové vody na vozovku 
a do dešťových vpustí,“ popisuje 
opatření starosta Petrus. 
Chodníky jsou vesměs provádě-

ny ze světlé kamenné mozaiky, 
kladené do propustného lože. 
To umožňuje jednak vsakování 
srážkové vody velkým množ-
stvím spár mezi kostkami 
a jejich následné vzlínání 
z podloží, odpar.

„Až dovolí počasí, budou sem 
vysazeny stromy tam, kde to 
je technicky možné. Zenklova 
je bohužel dost úzká na 
množství podzemních sítí 
s ochrannými pásmy, které se tu 
nalézají a které výsadbu rostlé 
zeleně nedovolují. Nové stromy 
se ale objeví na některých 
zelených plochách podél ulice 

nebo v zatáčce mezi zastávkami 
U Kříže a Vosmíkových,“ říká 
zástupce starosty Petr Vilgus.

 (mak)

Zenklova ulice –  
Změny od 1. Září 2018
Stávající dopravní režim bude 
s dílčími úpravami platit  
do 1. září 2018 do 4:30 hod. 

• Od 1. září 2018 bude na 
Zenklově ulici spuštěn 
oboustranný tramvajový 
provoz od Palmovky až do 
Kobylis. Automobilová doprava 
bude obousměrně zprovozněná 
od mostu přes Rokytku po 
křižovatku Stejskalova x 
U Meteoru s příjezdem ulicí 
Voctářova s tím, že v průběhu 
září budou probíhat dokončo-
vací práce na zpevněných 
površích chodníků na mostě 
přes Rokytku, které si vyžádají 
ještě krátkodobá uzavření 
mostu pro automobilovou 
dopravu (tramvaje už budou 
jezdit bez omezení). Dále bude 
v tomto termínu plně otevřena 
Zenklova ulice mezi křižovatka-
mi Krejčího a Bulovka.

• Od 1. října 2018 bude ulice 
Zenklova obousměrně 
zprovozněná od Palmovky 
až po Horovo náměstí.

• Od 1. září do 1. listopadu 2018 
bude ulice Zenklova uzavřena 
v úseku Horovo náměstí –  
Krejčího. 

• Od 1. listopadu 2018 se 
předpokládá zprovoznění celé 
Zenklovy ulice pro dopravu, 
pouze s lokálními omezeními 
pro realizaci chodníků. 

Foto: Vladimír Slabý
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Pozvánka

Městská  část
Prah a  8

Městská  část
Prah a  8

MM
akce se koná pod 
záštitou radní
Jany Solomonové

PROGRAM NA PÓDIU

10:00–14:00
folklórní vystoupení českých krajanů
z Ukrajiny, Chorvatska, Srbska, Slovenska, 
Francie, Maďarska a Rumunska 

14:15–14:45
Zuzana Bubílková a Petr Jančařík - I. část 

15:00–16:00
koncert Nadi Urbánkové  

16:15–16:45
Zuzana Bubílková a Petr Jančařík – II. část

koncert kapely YoYo Band
17:00–18:00

DOPROVODNÝ PROGRAM

• fotobudka Fotonaut 
• ukázky hry pétanque 
• ukázky Nordic walking 
• zdravotní stan – možnost zdarma změřit 

tlak, cukr a CO2 
• fyzioterapeut, ukázky cvičení
• spotřebitelská poradna dTest

DĚTSKÝ KOUTEK

• skákací hrad
• výtvarné dílny Osmička pro rodinu

sobota
29. září 2018
10:00–18:00 hod.

před tzv. Bílým domem,
budova úřadu MČ Praha 8

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče Městské části Praha 8 pořádá

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

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.

Strašnice ... zahrada Prahy, brána armád...
25. 4. – 4. 11. 2018

Praha 1848 1918
13. 6.  2018 –24. 2. 2019

Srpen 1968 v Praze
22. 8. – 2. 12. 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  

Vycházka s komentářem
20. 9.  Svatodušní bouře – místa bojů

(sraz v 16.30 hod. před budovou muzea na Florenci) www.muzeumprahy.cz

Dobrý den,
Zajímalo by mě, jestli máte informace o tom, 
co se bude stavět na parcele 840/150–153, 
ulice Řešovská, Bohnice. Platí stále, že by tam 
měl být osmipatrový domov pro seniory? 
Prosím o veškeré dostupné informace, 
zejména účel stavby, počet pater, zahájení 
a dokončení stavby. Děkuji.

J. noVotná

Vážená paní Novotná,
v únoru 2018 bylo vydáno územní rozhodnu-
tí, které má nabytí právní moci 24. března 
2018.

Dle textu rozhodnutí má Domov seniorů 
Bohnice sedm nadzemních podlaží a jedno 
podlaží ustupující.

ing. iVeta ZikmundoVá,  
oddělení architekta mČ,  

odbor územního rozvoje a výstavby (oÚRV)

Vážená redakce,
těšila jsem se na to, jak bude vypadat park 
u Krakova. Na zeleň, na lavičky pro posezení 
a odpočinek. A teď se zatím jeví, že tady 
je obrovská betonová plocha jako podklad 
pro nevím jakou povrchovou úpravu. Ale 
beton, – tedy zase něco, co nevsakuje vodu 
a co se v horku rozpaluje – kdo toto schválil?  
Když už to zoufalec vyprojektoval.  
To už i ty plochy z vymývané dlažby byly 
lepší, ty spáry vodu alespoň vsákly. 
Hezký den, 

Vlasta JiZboVá

Vážená paní Jizbová,
plocha zeleně bude po revitalizaci vyšší než 
předtím. O tom, že ta zeleň předtím byla 
velmi nekvalitní, asi ani nemusím psát. 
Zadání projektu vzniklo na základě široké 
diskuse s občany, kteří několik týdnů 
připomínkovali tuto revitalizaci. Po architek-
tonické soutěži dále občané připomínkovali 
tyto návrhy, a to i na opakovaných veřejných 
slyšeních v KD Krakov. Po celou dobu lze 
snadno dohledat i vizualizace na webových 
stránkách Prahy 8. Prosím, vyčkejte do 
finální podoby této revitalizace.

Roman PetRus, starosta mČ Praha 8

Vážená paní Solomonová,
ráda bych Vám poděkovala za uspořádání Koncertu ke 100. výročí vzniku Československa. 
Orchestr Melody Makers, pan Ondřej Havelka i ostatní účinkující byli naprosto úžasní. 
Vysoká profesionalita, vtip, brilantní čeština. Celkově krásná a srdečná atmosféra.  
Přeji Vám vše dobré a ještě jednou díky. JoZeFa RosoVá 

Dobrý den,
kdo má na starosti značení přechodu pro 
chodce? Pracuji v psychiatrické nemocnici 
v Bohnicích a každé ráno při cestě do práce 
si říkám, kdo „inteligentní“ navrhl a realizo-
val přechod pro chodce při vstupu do hlavní 
budovy v místě, kde nikdy nikdo nechodí 
(musel by jít prostředkem trávníku), a tam, 
kde všichni naopak chodí, žádný přechod 
není, tudíž tam stojí zaparkovaná auta, vadí 
při přechodu, a navíc brání výhledu, zda 
něco jede, či nikoli. Možná s tím někdo něco 
udělá, až tam přejedou pacienta ztlumeného 
léky?! Myslím si jinak, že Praha 8 má úžasné 
projekty pro lidi, děti, seniory a snaží se 
o čistotu a zeleň. milena ZRnoVá  

Vážená paní Zrnová,
zmíněný přechod pro chodce je zde více než 
10 let a jeho umístění stanovil odbor 
dopravy. K dnešnímu dni odbor dopravy, 
jako místně příslušný silniční správní úřad, 
neeviduje žádné podněty týkající se jeho 
umístění. V rámci realizace z pohledu 
bezpečnosti a plynulosti provozu toto 
odsouhlasila Policie ČR. Stání vozidel 
v těsné blízkosti přechodu pro chodce musí 
řešit MP hl. m. Prahy. Odbor dopravy 
projedná s PČR umístění vodorovného 
dopravního značení V12c před přechodem 
z důvodu zlepšení rozhledových poměrů.

maRek ČeRný, oddělení silničního  
správního úřadu, odbor dopravy (od)
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Radnice informuje

informace o volbách
do Senátu Parlamentu České republiky, 
do Zastupitelstva městské části Praha 8  
a do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Rozhodnutím prezidenta 
republiky ze dne 23. května 
2018 zveřejněným dne 31. květ-
na 2018 ve Sbírce zákonů 
č. 85/2018, částka 45, byly 
vyhlášeny volby do Senátu 
Parlamentu ČR – volební obvod 
č. 23, do Zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy a do Zastupitel-
stva městské části Praha 8 
a byly stanoveny na tyto dny: 

pátek 5. října 2018  
od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a sobota 6. října 2018  
od 08:00 hodin do 14:00 hodin

+ případné druhé kolo voleb 
do Senátu Parlamentu ČR 
se bude konat:
pátek 12. října 2018 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 13. října 2018  
od 08:00 hodin do 14:00 hodin

volby do senátu 
paRlamentu ČR
volební obvod č. 23 
sídlo: Praha 8. 

Zahrnuje území městských 
částí: Praha 8, Praha – Březině-
ves, Praha – Ďáblice, Praha – 
Dolní Chabry, Praha – Čakovice, 
Praha 18

volby do 
Zastupitelstva 
městské Části pRaha 8
Území městské části Praha 8
Počet volených členů zastupi-
telstva: 45
Počet volebních obvodů: 1

stálý seZnam voliČů 
dodatek stálého seznamu 
voličů

Úřad městské části Praha 8, 
odbor živnostenský a správ-
ních činností, vede stálý 
seznam voličů pro voliče, státní 
občany České republiky, kteří 
mají trvalý pobyt na území 
městské části Praha 8. Každý 
volič si může v úředních 
hodinách na tomto odboru 
ověřit, zda je ve stálém seznamu 
voličů zapsán.

Dodatek stálého seznamu 
voličů je veden pro voliče, státní 
občany členských států 

Evropské unie, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu, 
popř. mají přechodný pobyt 
v městské části Praha 8, a to 
pouze pro účely voleb komunál-
ních (tzn. volby do ZMČ Praha 8 
a ZHMP). Do dodatku však bude 
volič zapsán pouze na základě 
vlastní žádosti. Lhůta pro 
podání této žádosti končí 
3. října 2018 v 16:00 hodin. 

Pokud občan členského státu 
EU tuto žádost nepodá, ve 
volbách hlasovat nemůže.*) 

Pokud si volič podal tuto 
žádost již v souvislosti s před-
chozími volbami a byl do 
dodatku zapsán, opakovaně již 
žádost podávat nemusí, neboť 
je v dodatku veden stále již 
od předchozích voleb.

 
Při komunálních volbách (tzn. 
volby do ZMČ Praha 8 a ZHMP) 
nelze volit na voličský průkaz, 
tudíž volba může být provedena 
pouze ve volebním okrsku 
určeném podle místa trvalého 
pobytu voliče.

Při volbách do senátu lze volit 
na voličský průkaz, ale pouze 
ve volebním okrsku na území 
volebního obvodu č. 23.

voliČský pRůkaZ – pouZe 
pRo volby do senátu
Volič, který se nebude zdržovat 
v době voleb do Senátu ve 
volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat 

za podmínek stanovených 
zákonem č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu ČR 
a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území 
volebního obvodu č. 23.

vydávání  
voliČského pRůkaZu
Žádost o vydání voličského 
průkazu lze od 31. května 2018 
podávat několika způsoby:

• žádost v listinné podobě 
opatřená úředně ověřeným 
podpisem voliče **)

• žádost v elektronické 
podobě zaslaná prostřed- 
nictvím datové schránky 
(ID: g5ybpd2). Žádost musí být 
doručena Úřadu městské části 
Praha 8 nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. 28. září 2018 
do 16:00 hodin.

• osobně: v tomto případě 
není písemná žádost vyžadová-
na, neboť ÚMČ Praha 8 
o žádosti po prokázání totož-
nosti voliče učiní úřední 
záznam, ve kterém veškeré 
potřebné údaje uvede.

O vydání voličského průkazu 
lze osobně požádat do okamži-
ku uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. do 3. října 2018 
do 16.00 hodin.

(Pozn. Při osobní žádosti 
v období od 20. září do 3. října 
2018 do 16.00 hodin si  volič 

vyhotovený voličský průkaz 
zároveň i vyzvedne.)

V případě, že volič výslovně 
nepožádá pouze o voličský 
průkaz na některé kolo voleb, 
bude mu vydán voličský průkaz 
pro obě kola voleb (jeden pro 
první a druhý pro druhé kolo).

Úřad městské části Praha 8 
voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 20. září 
2018, předá osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání 
průkazu, anebo jej voliči zašle na 
jím uvedenou adresu.

O vydání voličského průkazu 
lze za stejných podmínek 
požádat také v době mezi 
prvním a druhým kolem voleb. 
ÚMČ Praha 8 v této době může 
vydávat voličský průkaz 
nejpozději do 2 dnů před prvním 
dnem hlasování ve druhém kole 
voleb, tj. do 10. října 2018 do 
16.00 hodin.

Lhůty pro přijímání žádostí 
a vydávání voličských průkazů 
jsou stanoveny zákonem a nelze 
je prodloužit ani prominout 
jejich zmeškání.

Při ztrátě nebo odcizení 
voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

kontaktní místo
Kontaktní místo pro vydávání 
voličských průkazů, pro kontrolu 
stálého seznamu voličů a zápisu 
do dodatku stálého seznamu 
voličů:

Úřad městské části Praha 8 
– odbor živnostenský a správních 
činností, Praha 8 – Libeň, 
U Meteoru 6 („bílý dům“), 1. patro, 
kanc. č. 131, tel.: 222 805 555, 
referentky Iveta Ryndová 
a Stanislava Ciprová. (red) 

*) Podrobněji – Informace k vol- 
bám na stránkách Ministerstva 
vnitra a městské části Praha 8.

**) Dle § 8 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, je toto ově- 
ření u správních úřadů osvobo-
zeno od správního poplatku.
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ulicemi osmiČky 

praha 8 vysvětluje 
názvy svých ulic

 nradnice Prahy 8 zahájila 
v srpnu projekt ulicemi 
osmičky, který má veřejnost 
seznámit s pojmenováním 
ulic v jejich městské části. 
Postupně osloví majitele 
domů, zda by souhlasili 
s umístěním dodatkových 
tabulí, které by vysvětlily 
názvy ulic, ve kterých 
budovy stojí. 
„Cedule jsme začali instalovat od 
srpna tohoto roku, a to vždy se 
souhlasem majitele dané 
nemovitosti. Zároveň budeme 
rádi, pokud se nám sami ozvou 
další majitelé domů nebo 
členové Společenství vlastníků 
jednotek se zájmem o umístění 
takové dodatkové tabule,“ říká 
místostarosta MČ Praha 8 
Radomír Nepil, který projekt 
Ulicemi osmičky inicioval. První 
dodatkovou ceduli slavnostně 
odhalil místostarosta Nepil 
symbolicky v libeňské ulici 
Voctářova. Nese jméno po 
posledním starostovi samostat-
ného města Libeň, který se 
zasloužil o jeho připojení k Praze 
v roce 1901. 

Na území Prahy 8 je řada ulic, 
které připomínají významné 
osobnosti, ale mnoho lidí o nich 
dnes již nic neví. Typickým 
příkladem jsou např. ulice 
Voctářova, Srbova nebo 
Podlipného. Mnoho ulic nese 
název také po hrdinech 
protinacistického odboje, kteří 
byli za svou činnost nacisty 

popraveni – Mašínova, Balabá-
nova nebo Bojasova v Kobyli-
sích. Některá pojmenování ulic 
jsou přímo spojena s osobnost-
mi, které se zapojily do úspěšné-
ho vojenského útoku na 
Heydricha, který se uskutečnil 
v květnu roku 1942 v Libni 
(Gabčíkova, Novákových nebo 
karlínské Lyčkovo náměstí). 

S nápadem na umístění 
dodatkových tabulí se radnice 
Prahy 8 nechala inspirovat 
v městských částech, které tyto 
tabulky již nainstalovaly. Cedule 
jsou modré, aby se nepletly 

s červenými názvy ulic, a umís-
těny budou na nejfrekventova-
nějších křižovatkách nebo na 
začátku a konci ulice. 

V první vlně vytipovala 
Praha 8 přes 100 ulic, na jejichž 
pojmenování se lidé nejvíce 
ptají. Podmínkou umístění 
tabulky je již v minulosti 
umístěná červená cedule 
s názvem ulice. V případě tipu 
se lze obrátit na paní Stanislavu 
Konvalinkovou, e-mail: stanisla-
va.konvalinkova@praha8.cz, 
která má projekt Ulicemi 
osmičky na starosti. (lik)

Zemřel 
svatopluk král, 
čestný občan 
Prahy 8
Ve čtvrtek 
2. srpna zemřel 
ve věku 92 let 
designér 
Svatopluk Král, 
čestný občan 
Prahy 8. Toto ocenění mu 
MČ Praha 8 udělila v roce 
2016 za trvalý přínos 
v oblasti průmyslového 
designu a za tvůrčí a nezišt-
nou práci v oblasti konstruo-
vání kinetických hraček 
a interaktivních objektů, 
které pomáhají přinášet 
radost a rozvíjejí handicapo-
vané děti. Odbor kultury 
MČ Praha 8 s ním ještě stihl 
přichystat velkou výstavu, 
která začne 19. září 2018 
v tzv. Bílém domě, jejího 
zahájení se Svatopuk Král již 
bohužel nedočkal.

Zemřel  
radovan Šteiner, 
bývalý radní 
mČ Praha 8 

V úterý 7. srpna 
náhle zemřel 
Radovan 
Šteiner, který 
byl v letech 
1998–2010 

členem pražského zastupitel-
stva a v letech 2002–2010 
působil jako radní hl. m. Prahy 
pro oblast dopravy a radní 
MČ Praha 8 (za ODS). Letos 
v lednu mu bylo teprve 46 let.

JedNa z prvNích dodatkových tabulí byla umístěna v ulici Klapkova. 
Foto: Vladimír Slabý

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

ZÁŘÍ

PÁ 19.0021 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

PO 19.3024
ÚT 25

PO

SO

19.00

19.00

19.00

24

22

ST 19.0026
ČT 19.0027

Zadáno

Cabaret Calembour,
host divadla

POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

FUK!

NE 19.3023 CVIDOULE DI CAMPO

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

EDITH A MARLENE

NĚCO ZA NĚCO

ÚT 19.3011

ST 19.3012

PO

ÚT

PO

17.30

19.00

19.00

10

11
10

ČT 19.0013

ST 19.0012

ČT 19.0006

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

ST 19.3005 TRIPTYCHON_DI_VOCE

Vernisáž Davida Kolovratníka

MOCNÁ AFRODÍTÉ

DON JUAN

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

KRÁLOVA ŘEČ

FUK!

ČT 19.3013

ČT 19.3020

ÚT 19.3018

PÁ 19.0014

ČT 19.0020

PO

ST

19.00

10.00

17

19

ÚT 19.0018 NORA

Premiéra

POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

JAK SBALIT ŽENU 2.0

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

PANÍ BOVARYOVÁ

LASKAVÉ BOHYNĚ

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Zadáno

Cabaret Calembour, 
host divadla
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Fórum

ods Praha 8
šílenosti 
jako šlehárnu či 
pobytové centrum 
nepřípustíme
Bezdomovectví je problém 
celopražský a nelze ho řešit jen 
v Praze 8. S ním spojené 
doprovodné jevy vnímám jako 
nežádoucí. Je třeba přiznat, že 
pokud se nevrátíme k myšlence 
„domovského práva“, neexistuje 
žádný sociálně legislativní 
nástroj, jak lidi bez domova 
vytlačit mimo metropoli. 
Je možné projevy problému 
pouze mírnit a přijmout 
preventivní opatření. Toho lze 
docílit jedině cestou spolupráce 
všech (!) městských částí 
s magistrátem, který musí 
poskytnout finance.

Praha má zpracovanou 
strategii, která vychází z princi-
pu spravedlivé distribuce 
zodpovědnosti v oblasti služeb 
pro bezdomovce. V Praze 8 
dlouhodobě působí azylové 
centrum pro matky s dětmi, 
nízkoprahové a pobytové 
zařízení (v majetku obce). 
Praha 8 zřizuje vlastní azylové 
byty, můžeme zahrnout 
ani výdejnu metadonové 
substituce a podporu terénního 
programu pro sběr použitého 
injekčního materiálu. Co vní-
mám jako možnou nepříliš 
bolestnou cestu, je podpora 
tréninkového bytu, který 
pomáhá v resocializaci těm, 
kteří o to stojí. Samozřejmě za 
podmínky finanční podpory ze 
strany hlavního města a důsled-
né spolupráce se sociálním 
odborem a úřadem práce. 

Občané Prahy 8 se nemusejí 
obávat, že v případě úspěchu 
ODS se bezdomovectví stane 
prioritou. V minulosti jsem 
rozhodně nepodpořila vznik 
pobytového centra pro bezdo-
movce ve vilkové čtvrti 
i „šlehárnu“ na Palmovce. 
K podobným šílenostem se 
neuchýlím ani dnes. Avšak jako 
sociální pracovník vím, že 
prevence má smysl. 

toP 09 Praha 8
pomůžeme těm, 
kdo o to stojí

Problém bezdomovectví vnímá 
mnoho obyvatel Prahy 8 jako 
téma spojené s bezpečností. 
Tento úhel pohledu rozhodně 
nesmíme zanedbávat. Bezpeč-
nost dokážeme zvyšovat pouze 
v úzké spolupráci s policií, 
kterou znovu zapojíme do dění. 
Jako tomu bylo v minulosti. 
Vrátíme do ulic městské 
strážníky a pošleme je hlídkovat 
společně s policií tam, kde je to 
potřeba — rozhodně si to 
zaslouží některé lokality na 
sídlišti Ďáblice, metro Kobylisy, 
Bohnice nebo Palmovka.

Samotným lidem bez domova 
pak musíme pomáhat do té míry, 
do níž o to sami budou stát. Musí 
dostat šanci pracovat a vrátit se 
zpátky do normálního života. 
Správnou cestou ale není 
sestěhování bezdomovců na 
jedno místo. Praha 8 by měla 
zaměřit svou pozornost zejména 
na nejzranitelnější skupiny 
obyvatel ohrožené bezdomovec-
tvím, jimiž jsou sociálně 
vyloučení senioři a matky 
s malými dětmi.

Městská část by měla 
především podporovat sdružení, 
která se tomuto problému věnují 
dlouhodobě a dokážou ho řešit 
efektivněji než radnice: církevní 
a neziskové organizace. Dobrým 
příkladem je Azylový dům 
sv. Terezie v Karlíně, který díky 
své skvělé práci dokáže napomá-
hat lidem bez domova s návra-
tem do života. Podporu městské 
části by měl i nadále dostávat 
Kolpingův dům v Bohnicích, 
který pomáhá matkám s dětmi.

Bezdomovectví určitě zcela 
nevymýtíme, ale usilovat o jeho 
minimalizaci je rozhodně 
správná cesta.

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
pomůžeme, 
ale ne na úkor 
ostatních 
Předně je potřeba říct, že 
problémem bezdomovectví se 
zabývá celý západní svět a ještě 
nikdo nenašel stoprocentní 
recept, jak ho vyřešit. Sama 
městská část má jen omezené 
možnosti.

Klíčové je, že lidé bez domova 
musí především dostat šanci 
pracovat. To v dnešní době nízké 
nezaměstnanosti vypadá jako 
snadný úkol, ale když nemáte 
ani možnost se umýt a převléct, 
najdete si práci jen těžko. Proto 
těm, kteří mají zájem, můžeme 
pomoci s ubytováním.

Zde bych ale rád zdůraznil, 
že nehodláme pro bezdomovce 
využívat sociální byty – ty jsou 
podle nás potřebné pro učitele, 
policisty a seniory ohrožené 
bídou.

Řešením jsou ubytovny, 
například Azylový dům svaté 
Terezie v Karlíně s nízkopraho-
vým centrem a noclehárnou, 
který funguje velice dobře. Díky 
tomu si lidé bez domova mohou 
znovu osvojit sociální a hygie-
nické návyky. Takové aktivity 
má radnice podporovat. 
Samozřejmě s důrazem na okolí, 
které nesmíme obtěžovat.

Zásadní ale je, aby měli zájem 
i lidé, pokud sami nechtějí, ke 
spořádanému životu je zkrátka 
nedonutíme. A chápu, že mnohé 
z vás obtěžují nevítaní obyvatelé 
parků na sídlištích nebo 
u metra. Proto revitalizujeme 
veřejná prostranství, vymalová-
váme podchody a uklízíme 
zanedbané prostory. Čistý 
veřejný prostor nepříjemné 
obyvatele sám od sebe vytěsní.

Zkrátka Praha 8 sice může 
podat pomocnou ruku těm, kteří 
mají zájem, ale nikoli na úkor 
většinové snažící se společnosti.

TENTO MěSíC SE PTá:  
OSMIČKA SOBě – KDU-ČSL A NEZáVISLí

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

Dita Protopopova
kandidátka  
ano  
do ZmČ Praha 8

Vladimíra Ludková
lídr kandidátky  
ods a zastupitelka 
mČ Praha 8

Martin Jedlička 
kandidát  
toP 09 a stan  
do ZmČ Praha 8

Vít Céza 
zastupitel  
mČ Praha 8  
za Čssd

hnutí ano
možným řešením 
jsou terénní týmy 

Na tuto otázku lze odpovědět 
také otázkou – Má problematika 
bezdomovectví jednoduché 
řešení? Důvody vzniku bezdo-
movectví jsou různé stejně tak 
jako možnosti efektivní práce 
s touto situací.  Základním 
vodítkem je hledání důvodu, 
proč a jak se konkrétní jedinec 
dostal do situace, že žije na ulici. 
Pokud jde o zdravotní problema-
tiku, např. duševní obtíže nebo 
problematiku závislosti, je 
řešením intenzivní spolupráce 
městské části s existujícími 
zdravotními a sociálními 
službami v dané lokalitě. 
Nedostupnost bydlení z důvodu 
nízkých finančních příjmů 
plánuje městská část zmírnit 
zajištěním dostupných bytů.

V rámci okamžité praktické 
pomoci lidem bez domova se 
nabízí zřízení denního centra, 
které by podobně jako již 
fungující centra Naděje 
U Bulhara nebo denní centrum 
Armády spásy v Tusarově ulici 
zajišťovalo možnost hygieny, 
vyprání nebo výměny prádla 
a základních potravin. Obě 
uvedená centra jsou dlouhodo-
bě kapacitně přetížená, a určitě 
by bylo proto vhodné se 
zamyslet nad vybudováním 
podobné služby také v naší 
městské části. Na druhé straně 
řada lidí bez domova služby 
těchto center nevyužije právě 
proto, že je tam velký počet 
a velký pohyb osob a necítí se 
tam bezpečně nebo to v nich 
vyvolává pocit stigmatu. Navíc 
není ve většině případů 
pochopitelně existence 
takového centra pozitivně 
vnímána ani residenty, kteří 
bydlí v jeho bezprostředním 
okolí. Řešením jsou pak terénní 
týmy, které jako mobilní složka 
centra nabízí individualizova-
nou pomoc v místě, kde se tito 
potřební lidé nejčastěji 
vyskytují. 
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osmiČka soBě – 
kdu-Čsl 
a neZávislí
Regulovat 
i pomáhat 

Podle odhadu Ministerstva 
práce a sociálních věcí z roku 
2016 žije v Praze přibližně 
10 000 bezdomovců. Potkáváme 
je na ulicích a zastávkách MHD, 
jsme svědky toho, jaký po sobě 
nechávají „pořádek“, všichni 
vidíme, že bezdomovectví je 
velkým sociálním problémem, 
ale jeho řešení je v nedohlednu. 

Přitom bezdomovectví by se 
mělo řešit na všech úrovních: 
státní, magistrátní i obecní. 
Existuje Koncepce prevence 
a řešení problematiky bezdomo-
vectví v ČR do roku 2020.

V roce 2008 téměř 50 bezdo-
movců získalo práci díky 
projektu pražského magistrátu. 
V Praze 9 existuje již několik let 
projekt, kdy městská část 
pronajímá bezdomovcům na 
odlehlých místech obvodu 
buňky a oni se starají o pořádek 
v okolí a zabraňují divokým 
skládkám. Nájemci na daném 
místě plní zadané pracovní 
úkoly. Zdá se, že tento projekt je 
úspěšný. Dalším úspěšným 
projektem je tzv. housingfirst –  
především bydlení, který byl 
poprvé vyzkoušen v Los Angeles 
v roce 1988 a v ČR se uskutečňu-
je v Brně. 

Větší prostředky k řešení 
bezdomovectví má stát 
a magistrát, ale i městská část 
se může zapojit v prevenci 
a regulaci. MČ má po Městské 
policii požadovat, aby trvala na 
dodržování vyhlášky zákazu pití 
alkoholu na veřejných prostran-
stvích v Praze 8, stejně tak může 
MČ i pomáhat osvědčenými 
zmíněnými projekty. Vážení 
čtenáři, pokud po příštích 
volbách zasedneme v Radě MČ, 
budeme problém bezdomovec-
tví řešit a městské policii její 
povinnost připomínat.

ksČm
v obcích kořeny 
bezdomovectví 
nejsou
Fenomém bezdomovectví 
souvisí s  tržním hospodářstvím. 
V 90. letech byly státní firmy 
vytunelovány, jiné  přivedeny 
ke krachu. A nebyly to jen 
podniky malé. Vzpomeňme  
na ČKD či SONP Kladno, 
provozy sklářského či kožeděl-
ného průmyslu. Například z OP 
Prostějov, zaměstnávajícího 
tisíce lidí, nezbyly ani budovy. 

Proč se o tom zmiňuji? 
Z mnoha lidí se rázem stali  
nezaměstnaní, mnozí s obtížnou 
uplatnitelností na trhu. 
S továrnami ale zmizely 
i svobodárny či ubytovny. 
Mnoho lidí tak skončilo na 
ulicích. Též nájemních bytů bylo 
málo, vlastnické bydlení bylo 
mimo finanční možnosti řady 
lidí a soukromí majitelé činžáků 
byli jako utržení ze řetězu. 
A odtud pak byl jen krůček 
k bezdomovectví. Toho bezdo-
movectví, které  je dnes celospo-
lečenským problémem, prováze-
ným řadou asociálních jevů. 

Jistě, strkat hlavu do písku 
nemůžeme a nebudeme. Nalijme 
si ale čistého vína: že by MČ 
mohla napomoci řešení tohoto 
fenoménu, nevidím reálně. 
Nemá už byty, nemá ani 
ubytovny. MČ může pouze 
potírat negativní projevy. 
Např. činností městské policie, 
ev. úklidem znečištěných 
prostor. A má bezdomovectví 
vůbec řešení? Jistěže má. 
Primárně změnou legislativy 
a též v působení o. p. s. či nadací. 
Těm pak může  MČ formou 
grantů i přispívat. 

jak může mČ napomoci řešení bezdomovectví v ulicích Prahy 8?

Tomáš Pavlů
zastupitel mČ Praha 8 
za osmička sobě – 
kdu-Čsl a nezávislí

Vladislav Kopal 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

Petr Vilgus 
místostarosta 
mČ Praha 8  
za stranu zelených

Ilona Tůmová
kandidátka do 
ZmČ Praha 8 
za osmička žije

strana 
Zelených
řešení 
bezdomovectví 
= poskytnout 
bydlení

Žiji v dolní Libni, která je 
množstvím lidí bez domova 
pověstná. Přesto tu neuslyšíte 
populistické řeči. Prvním 
krokem, jak podle Zelených 
odstranit bezdomovce z našich 
ulic, je poskytnout jim co 
nejrychleji trvalé přístřeší. 
Podstatou projektu bydlení na 
prvním místě je, že důstojně 
bydlící člověk nebo rodina 
dokáže řešit i další problémy – 
zaměstnání, dluhovou zátěž, 
docházku potomků do školy. 

Bezdomovcem se může stát 
každý z nás. Svou vinu mají 
i současné nesmyslné ceny 
nájemného, které ženou nahoru 
mj. služby ubytování pro turisty 
v bytech Airbnb, či nezvládnutá 
privatizace bytů, kterou 
zpackala ODS a TOP 09. 

Nejohroženější jsou lidé 
z nízkopříjmových skupin, 
samoživitelé nebo senioři. Stačí 
zažít životní tragédii, úmrtí 
milovaného partnera, ztrátu 
práce, lidskou zradu. Na čas 
přestaneme vnímat svět okolo 
sebe, a když krize přejde, 
zjistíme, že už se nemáme kam 
vrátit. Ocitneme se na ulici, 
zažijeme odmítnutí pomoci 
od bývalých přátel, ztratíme 
možnost se umýt, někdo nás 
okrade. S každým tím krokem 
jsme dál a dál tomu, co běžná 
společnost vnímá jako standard. 
Okolí se nás začne štítit. 
V takovou chvíli musí přijít obec 
ve spolupráci s neziskovkami. 
Obec, která má propracovaný 
systém návratu bezdomovců do 
běžného života včetně okamžité 
nabídky ubytování. Tak to už 
nějaký čas funguje v Brně. 
Zelení z Prahy 8 jsou připraveni 
takový projekt zahájit a ukázat, 
že Brno může být pro hlavní 
město dobrou inspirací.  

osmiČka žije
chceme bezpečný 
veřejný prostor
Nikdy nekritizujeme za každou 
cenu, proto jako opoziční členka 
komise pro sociální věci 
předesílám, že leccos dělá 
radnice Prahy 8 tradičně dobře. 
Na sociálním odboru odvádí 
mnoho zapálených a kvalifikova-
ných lidí výbornou práci. Ale 
pak jsou tu i věci, které nefungu-
jí, jak by měly.

Z pohledu běžného občana 
nejvíc na bezdomovectví vadí 
opilci na lavičkách a nepořádek 
na veřejných prostranstvích: 
nezajímá ho, co všechno se musí 
udělat, ale chce tyto lidi z ulic 
a dopravních prostředků dostat 
pryč. Nejdůležitější a dlouhodo-
bý úkol městské části je proto 
prevence – trpělivá práce s lidmi 
na okraji, aby do bezdomovectví 
nespadli, podpora nefunkčních 
rodin a mladistvých, kteří 
v těchto rodinách žijí, a také 
osamělých seniorů. Je důležitá 
spolupráce mezi jednotlivými 
odbory, s neziskovými organiza-
cemi, s policií i magistrátem.

Důležitá je však údržba 
veřejných prostranství (a to 
i těch, která nejsou v okolí 
úřadu), pravidelný úklid ulic 
a odpadků. Chybí koncepční 
řešení problematických míst, 
kde se lidé bez domova zdržují, 
například prostranství před 
nemocnicí Bulovka nebo známá 
fontánka u metra Kobylisy. 
Na takové místo se maminka 
s dětmi neposadí – a není to jen 
kvůli tomu, kdo sedí okolo. Často 
jedna předzahrádka u kavárny 
či restaurace stačí, aby bylo 
místo přívětivé a přátelské. 
Nemusíme stavět stany na 
okraji města pro ty, kdo nechtějí 
žít jako většina. Musíme s nimi 
dlouhodobě pracovat a udržovat 
veřejný prostor tak, abychom 
se v něm cítili bezpečně a dobře. 
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Průzkum

Přijde vám myšlenka participativního 
rozpočtu jako dobrá?

Víte, co znamená pojem  
participativní rozpočet?

dvanáctá sonda do veřejného mínění oBČanů Prahy 8

aktuálně o vnímání 
participativního rozpočtu

 nČasopis osmička ve 
spolupráci s výzkumným 
projektem Phoenix research 
on-line pokračuje v unikátní 
každoměsíční sondě do 
veřejného mínění a postojů 
občanů Prahy 8. v pořadí už 
dvanácté téma se věnuje 
zjišťování míry spokojenosti 
s participativním rozpočtem 
a možností občanů rozhodo-
vat o části investic v osmé 
městské části.

Tohoto šetření názorů se ve 
dnech od 11. července až do 
10. srpna 2018 účastnilo celkem 
501 respondentů, kteří žijí na 
území městské části Praha 8. 
Ti rovněž museli spadat do 
adekvátních kategorií dle 
pohlaví, věku i vzdělání, navíc 
v takovém počtu, aby to 
odpovídalo typickému rozložení 
obyvatelstva Prahy 8. Jen tak je 
zajištěna reálnost a reprezenta-
tivnost výsledků výzkumu.

 První položená otázka 
výzkumu zjišťovala veřejnou 
znalost pojmu participativní 
rozpočet. Třetina odpovídají-
cích si není jista jeho přesným 
významem, s odstupem čtyř 
procent se objevuje rovněž 
částečná pochybnost o znalosti 
tohoto typu investic. Dalších 
19 procent dotázaných 
otevřeně přiznává neznalost 
tohoto pojmu. Sedmnáct 
procent respondentů si význam 
a smysl participativního 
rozpočtu vybavuje a zbývajících 
8 procent oslovených ho zná 
zcela určitě. 

Druhý anketní dotaz zkoumal 
u veřejnosti, zda považuje 
participativní rozpočet za 
dobrou myšlenku k řešení 
veřejných investic. Více než 
třetina (33 procent) responden-
tů s tímto principem spíše 
souhlasí. Se značným odstu-
pem, 21 procent reakcí vyjadřu-
je svou mírnou skepsi a pětina 
nemá jednoznačný názor. 

Naopak, 17 procent odpovídají-
cích vnímá participativní 
rozpočet jednoznačně kladně. 
Nesouhlasí pak 9 procent.  

Třetí otázka této veřejné 
sondy se občanů dotazovala, 
zda by se participativní 
rozpočet měl využívat na 
jakoukoliv občanskou investici. 
Nejčastějším postojem ve 
výzkumu bylo neutrální 
hodnocení, a to u 27 procent 
odpovědí. Třiadvacet procent 
dotázaných spíše souhlasí 
s jeho aktivním využíváním. 
O dvě procenta méně odpovědí 
sdílí opatrnost a spíše nesou-
hlasí, 16 procent nesouhlasí 
jednoznačně. Naopak, 13 pro-
cent odpovědí, je pro univerzál-
ní využívání participativního 
rozpočtu.

Předposlední dotaz se 
věnoval zjišťování, na co by 
konkrétně občané participativ-
ní rozpočet zaměřili. Téměř 
každý pátý (19 procent) 
respondent by cílil na oblast 

životního prostředí, o procento 
méně odpovědí pak na kulturní 
oblast, 14 procent by upřed-
nostnilo zdravotnictví a sociální 
služby, stejný počet si vybral 
variantu „jiné“. Dvanáct procent 
oslovených se vyjádřilo pro 
oblast sportu, stejný počet se 
jednoznačně nevyhranil 
a jedenáct procent reakcí pak 
preferuje školství.

Závěrečná otázka výzkumu 
se u občanů zajímala, jakou 
formou by se chtěli účastnit 
rozhodování v rámci participa-
tivního rozpočtu. Téměř každý 
třetí (29 procent) by preferoval 
internetovou variantu, o pro-
cento méně respondentů neřeší 
formu, důležité je pro ně, aby 
tato možnost participace byla. 
S odstupem, 17 procent 
odpovědí zvolilo variantu 
„nevím“, 14 procent by pak 
upřednostnilo participativní 
rozhodování v rámci hlasování 
na veřejných debatách či 
diskuzích. Pouze 12 procent 
odpovídajících by se vůbec 
neúčastnilo.

Podrobné výsledky dvanácté 
sondy do veřejného mínění 
občanů Prahy 8 najdete 
v jednotlivých grafech.  (red)

Víte,  co  znamená  pojem  participativní  
rozpočet?  

Rozhodně  
ano
8%

Spíše  
ano
17%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
30%

Spíše  
ne
26%

Rozhodně  
ne
19%

Přijde  Vám  myšlenka  participativního  
rozpočtu  jako  dobrá?  

Rozhodně  
ano
17%

Spíše  ano
33%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
20%

Spíše  ne
21%

Rozhodně  
ne
9%
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Měl  by  se  podle  Vás  participativní  
rozpočet  běžně  využívat  na  jakoukoli  

občanskou  investici?  

Rozhodně  
ano
13%

Spíše  ano
23%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
27%

Spíše  ne
21%

Rozhodně  
ne
16%

Jak  Vy  osobně  (jakou  formou)  byste  se  
chtěli  participativního  rozpočtu  

účastnit?  

Pomocí  
internetu  
29%

V  rámci  hlasování  na  
veřejných  

debatách/diskuzích  
14%

Je  mi  to  jedno,  
neúčastnil/a  
bych  se  
12%

Jakkoliv,  
hlavní  je,  
aby  ta  

možnost  
byla  
28%

Nevím,  
neumím  

odpovědět  
17%

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: 11.7.2018 - 10.8.2018

Měl by se podle vás participativní
rozpočet běžně využívat na jakoukoli

občanskou investici?

Na co byste vy osobně chtěli  
v Praze 8 participativní  

rozpočet zaměřit?

Jak vy osobně (jakou formou)  
byste se chtěli participativního  

rozpočtu účastnit?
mČ praha 8

Na  co  byste  Vy  osobně  chtěli  na  Praze  8  
participativní  rozpočet  zaměřit?  

Školství  
11%

Zdravotnictví  
a  sociální  
služby
14%

Kulturní  
oblast
18%

Životní  
prostředí
19%

Sport
12%Jiné

14%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
12%
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Pozvánky

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

LIBEŇ
Libeňský zámek, Zenklova 35
» 12,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou 
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.

Grabova vila, Na Košince 1 
» 12,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou 
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul.
» 11,00 – 17,00 hodin

Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul.
» 10,00 – 19,00 hodin

Libeňský plynojem, ul. Ke Kouli
» 11,00 – 17,00 hodin  » bez průvodce                        

BOHNICE
Kostel sv. Václava, Ústavní ul.
» 13,00 – 17,00 hodin            8. 9. 2018

Kostel sv. Petra a Pavla, Bohnická ul.
» 14,00 – 18,00 hod.    
»  komentované prohlídky, promítání 
    a další program                   

KARLÍN
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám.
» 8,00 – 19,00 hodin

KOBYLISY
Kobyliská střelnice, Žernosecká x Bojasova ul.
» 8,00 – 18,00 hodin
» bez průvodce

Kostel U Jákobova žebříku, 
U Školské zahrady 1264/1
» 10,00 – 17,00 hodin
» od 15,00 hod. promítání „Historie kostela 
slovem a obrazem ve vzpomínkách pamětníků.“ 

DOLNÍ CHABRY
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, 
Bílenecké nám.
» 10,00 – 17,00 hod.

ĎÁBLICE
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, 
ul. U Parkánu 
» 14,00 – 17,00 hod.                     
» od 14,00 hod. přednáška na téma „Nalezení 
    ostatků P. Toufara na Ďáblickém hřbitově“, 
    přednáší archeolog Mgr. Jan Havrda             
» prohlídky s výkladem začínají každou půl 
    hodinu nebo podle zájmu 

NOVÉ MĚSTO
Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52
» 9,00 – 18,00 hod.                         9. 9. 2018 www.praha8.cz

VÁS ZVE NA

www.historickasidla.cz
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termín: 14. a 15. září 2018 
místo: nádvoří Libeňského zámku
(Praha 8, Zenklova 1/35)

zúčastněná řemesla:
umělecký kovář a zámečník 
umělecký štukatér 
vlásenkář a maskér 
sochař 
dráteník 
pasíř  
zlatník 
rytec 

pátek 14. září (10:00 - 15:00)
Představení uměleckých řemesel 
základním a středním školám. 

sobota 15. září (10:00 - 17:00)
Akce pro širokou veřejnost s koncerty a občerstvením. 
Souběžně s Jarmarkem uměleckých řemesel a tvůrčím sympoziem 
probíhají na Libeňském zámku Dny evropského dědictví (15. 9.)

Koncerty na nádvoří:
11:00 – TŘEHUSK– staropražská kapela  
13:00 – LÍSTEK – folk  
15:00 – EMINENCE – rock 
16:15 – předání ocenění 

ww
w.
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a8
.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

umělecký sklenář 
umělecká tkadlena 
keramik 
brašnář 
knihvazač 
truhlář – řezbář 
umělecký pozlacovač

Pod záštitou radní MČ Praha 8 pro kulturu Jany Solomonové.Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / zÁřÍ 2018  www.praha8.cz 15

Rozhovor

dRžitelky Ceny eduaRda ŠtoRCha Ze ZŠ PalmoVka:

největší odměnou je 
důvěra a otevřenost žáků

 nna konci minulého 
školního roku zastupitelé 
městské části Praha 8 již 
počtvrté oceňovali nejlepší 
učitele základních škol. 
Ze ZŠ Palmovka převzaly 
cenu eduarda Štorcha za 
pedagogický přínos hned 
tři učitelky – mgr. jitka 
smrčinová, mgr. jaroslava 
dohnalová a mgr. marcela 
kyselá, které všechny učí 
na prvním stupni. 

Co pro vás znamená cena Eduarda 
Štorcha?
jitka smrčinová: „Vážím si toho. 
Dostala jsem cenu Eduarda 
Štorcha už potřetí, takže asi 
neučím děti úplně špatně, když 
je dokážu vést k vlastnímu 
názoru a samostatnosti.“
jaroslava dohnalová: „Já jsem 
takto oceněná poprvé a jsem 
tomu moc ráda. Je to určitě 
nejen ocenění toho, co dělám, 
ale i povzbuzení do budoucna, že 
to není marná práce.“ 
marcela kyselá: „Jsem hrdá, 
jsem poctěná, jsem šťastná. 
To je citát z filmu Apollo 13…“

Však vy svým způsobem také 
někam letíte do neznáma jako 
s Apollem, prošlapáváte cesty – 
jinak byste nedostaly Cenu 
Eduarda Štorcha. Má smysl takto 
oceňovat učitele?
jd: „Určitě. Je fajn, že Praha 8 
si svých učitelů váží a dává jim 
to takto najevo.“
js: „Učitelé dnes nejsou oceňová-
ni a respektováni ani od rodičů, 
ani od dětí, ani od veřejnosti. 
Proto jsme opravdu rády, že 
Praha 8 něco takového vymysle-
la, takže učitel se pak cítí ve 
společnosti o něco lépe.“

V čem je vztah rodičů k učitelům 
jiný než dřív?
jd: „Dřív byl učitel autorita, měl 
respekt a úctu. Dnes to rodič 
takhle nevnímá. Prestiž našeho 
povolání ve společnosti výrazně 
upadla.“
js: „Ne všichni rodiče žáků, které 
učím, a mám jich pětadvacet, 
mi popřáli krásné prázdniny 
a poděkovali za práci s dětmi.“

To není moc…

jd: „V mé třídě jsou rodiče 
o trošku vstřícnější, to musím 
říct. Možná mám větší štěstí. 
Květiny a bonboniéry na konci 
školního roku od dětí ale dostá- 
váme všichni, to vždycky potěší.“

Dostáváte jenom květiny, nebo 
vás děti překvapí i něčím jiným?
js: „Překvapilo mne, když jsem 
dostala vlastnoručně udělané 
džemy. Jahodový, malinový, 
rybízový a med. A dokonce ještě 
výhonky ze smrku, které se mají 
na týden dva naložit do lihu 
a lžička denně je perfektní na 
zlepšení imunity. To jsou právě 
jedni z těch pár rodičů…“
jd: „V mé třídě jsou rodiče 
vstřícnější, to musím říct. Možná 
mám větší štěstí.“
mk: „Dostala jsem teď Učitel-
skou knížku. Jako je žákovská, 
tak já mám učitelskou. A do ní 
mi druháček Ondra, který ji 
celou vyrobil, napsal, že 
dostávám pochvalu za hodnost, 
jako že jsem hodná.“

Máte ve třídě i děti se specifický-
mi vzdělávacími potřebami, jaké 
máte s inkluzí zkušenosti?
js: JS: „Nemyslím, že inkluze 
jako taková je tím nejlepším 
řešením. V mé třídě je jedenáct 
dětí z pětadvaceti, které vyžadují 
individuální výukovou péči 
(IVP)… Nemít ve třídě dvě 
asistentky, tak se to nedá 
zvládnout. Další čtyři potřebují 
menší odbornou dopomoc. 
To znamená, že musím nachys-
tat patnáct diktátů a prověreček 
navíc, pro ně zjednodušené. 
A mám ještě jedno dítě s poru-
chami chování, které přišlo na 

začátku uplynulého školního 
roku a má k sobě jednu z těch 
asistentek, aby mu pomohla lépe 
se začlenit do kolektivu 
a zvládnout učební látku.“

Jak na takovou výuku reagují 
ostatní děti, které žádnou 
poruchu nemají?
js: „Je to pro ně také někdy 
docela těžké. I děti s IVP by 
alespoň jednou za měsíc měly 
psát diktát. Mám ve třídě 
Sluníčka, to jsou ti s handica-
pem, a Zlatíčka, to jsou ti ostatní. 
Takže říkám: Píší Sluníčka: 
Slunce svítilo na obloze. A teď 
píší Zlatíčka: Slunce svítilo na 
obloze a bla bla bla, diktuji delší 
souvětí. A pokračují Sluníčka…. 
A teď zase Zlatíčka…“

Promiňte mi upřímnost – není 
to na palici?
js: „Je. Je to schizofrenní, 
hodinu co hodinu, den co den.“ 

A jak spolu vycházejí samotné děti?
js: „Jsou jako celek fajn parta. 
Ukázalo se to krásně na škole 
v přírodě, kde držely všechny 
děti za jeden provaz. Ale fakt je, 
že jsem tam neměla dítě 
s poruchami chování.

Domníval jsem se, že účelem 
inkluze je i to, že děti s poruchami 
chování jsou v kolektivu ostatních 
dětí a spolu s nimi táhnou za jeden 
provaz…
js: „To ano. Problém byl v tom, 
že dítě s poruchou chování, jaké 
mám ve třídě, by muselo být 
ubytováno na pokoji s paní 
asistentkou. A protože je to kluk, 
tak to dost dobře nejde vyřešit.“

jd: „Ale jinak se takové děti 
samozřejmě zúčastňují všech 
akcí. Záleží na okolnostech, ‚můj‘ 
žáček s poruchou chování byl na 
škole v přírodě s námi a zapojo-
val se naprosto skvěle do všech 
aktivit a byl naprosto super.“

Povídáme si těsně před koncem 
školního roku (byť to čtenáři čtou 
v zářijovém vydání Osmičky). 
Těšíte se víc na prázdniny, nebo se 
vám naopak po dětech stýská a 
nemůžete se dočkat začátku září? 
mk: „V červnu se už strašně 
těšíme na prázdniny, ale zhruba 
od jejich poloviny se už čím dál 
víc začínáme těšit na děti. 
To máme asi všechny společné.“
jd: „Děti zejména u nás na 
prvním stupni se přes prázdniny 
pokaždé hodně změní. 
Na to jsem vždy hodně zvědavá. 
Vyrostou, zesílí, někdy zmoudří, 
každopádně pokaždé toho 
spoustu zapomenou…“
js: „Těšení na prázdniny je 
normální, je to naše dovolená. 
Kdo nám prázdniny závidí, ať 
si zkusí stoupnout za katedru. 
Každopádně prázdniny jsou 
potřeba. A čím je člověk starší, 
tím jsou potřebnější. To těšení 
na děti přijde vždycky.“
mk: „Děti nám přes prázdniny 
píšou pohledy, v srpnu jich tu 
máme pěknou hromádku, 
a všechny nás potěší.“

Dáte mi za pravdu, když řeknu, 
že jednou z největších odměn pro 
učitele je důvěra jeho žáků?
js: „Důvěra a otevřenost. V páté 
třídě jsem vysvětlovala poloměr 
a průměr kružnice, a najednou 
vstane Mirek a řekne: Paní 
učitelko, prosím vás, vysvětlete 
tý Veronice, co je to ta menstrua-
ce, protože já se tady na to 
nemůžu soustředit a ona furt do 
mě hučí. – Tak jsem to vysvětlila, 
poučení dostala ihned celá třída, 
a pokračovali jsme v poloměru.“
mk: „Ta důvěra může přetrvat 
hodně dlouho i po skončení 
školy. Za mnou přišel můj bývalý 
žák, ženatý chlap, a jak jsme si 
povídali, tak se svěřil, že se jim 
nedaří miminko. Tak jsme 
probírali, jak se dělá správně 
mimino! Po nějaké době se zase 
objevil a ječel nadšením, že už 
čekají! A pak oznámil, že mají 
holčičku – a paní učitelko, to je 
teda drahota, mít dneska dítě!“

text a Foto: VladimíR slabý

celý rozhovor  
najdete na 

 www.praha8.cz

oceNěNé učiTelky: Marcela Kyselá, Jitka Smrčinová a Jaroslava Dohnalová.
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Bezpečnost

Žáci, rodiče,prarodiče, zapojte se společně!
Radnice Prahy 8 pořádá bezplatné kurzy bezpečného chování, 

které jsou určeny občanům naší městské části - dětem i dospělým.
Jejich součástí je nácvik sebeobrany, umění orientace a správné reakce

v nebezpečných a krizových situacích. Součástí kurzů je i nácvik první pomoci. 
Kurzy budou pořádány zkušenými trenéry.

Každé úterý od 4. září do 6. listopadu 2018 v čase 18:30 – 20:00 
v malé tělocvičně ZŠ Petra Strozziho /Za Invalidovnou 579/3, Praha 8 - Karlín/.

Jedná se celkem o 10 lekcí.

Kontakt: Filip Rubínek, tel.: 777 166 156, fi lip@kurzysebeobrany.cz
www.sebeobranapraha.eu
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SPOLEČNÉ KURZY BEZPEČNÉHO
CHOVÁNÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Maximální počet zájemců 
pro každý kurz je 36 osob.M
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Z deníku Policie Čr

postřelená 
ochranka
Výstřel v blízkosti poštovního 
úřadu nevěstí nikdy nic 
dobrého. Tentokrát pocházel 
z pistole člena ochranky, který 
si v době, kdy čekal ve 
služebním voze na svého 
kolegu, neopatrnou manipula-
cí se zbraní způsobil průstřel 
části horní a dolní končetiny. 
Na místo se dostavila hlídka 
PČR, která zajistila místo 
a zraněnému poskytla první 
pomoc. Ten byl následně 
odvezen vozidlem RZS 
k nemocničnímu ošetření. 
Zbraň policie zajistila.

krádeže 
vloupáním
Kriminalisty byla objasněna 
trestná činnost podezřelého, 
který se měl v minulém roce 
vloupat do prodejny parfume-
rie Janka v prostoru nákupního 

střediska Ládví, kde kromě 
krádeže kosmetiky způsobil 
navíc škodu v částce přibližně 
10 000 Kč. Podezřelému byla 
dále prokázána trestná činnost 
týkající se krádeží vloupáním 
do jiných objektů na území hl. 
města Prahy a maření výkonu 
rozhodnutí soudu.

startoval 
bez klíčku
Pracovníci služby kriminální 
policie a vyšetřování zadoku-
mentovali a objasnili trestnou 
činnost podezřelého, který měl 
na svědomí jak krádeže celých 
vozidel, tak i dalších registrač-
ních značek. Při krádežích aut, 
kterých se dopouštěl v Praze, 
Středočeském kraji i v kraji 
Vysočina, používal techniku 
rozlomení zámků dveří 
a spínací skříně s následným 
připojením externího startova-
cího zařízení. Pachatel je 
v současné době ve výkonu 
trestu odnětí svobody.

Z deníku městské Policie Prahy 8

opilý na 
propustce
Opilého nezletilce nalezli 
strážníci po oznámení občanů 
spícího na lavičce poblíž 
Palmovky.  Ten byl navíc na 
propustce z výchovného 
ústavu. Do Prahy přicestoval 
na svatbu své matky, kde se 
měl opít pár sklenkami 
tvrdého alkoholu a několika 
půllitry piva. Dotyčného si 
převzala Policie České 
republiky. 

opilí mladiství
Zchladit se v horkém létě 
alkoholem není dobrý nápad. 
Zvláště když je alkoholu více, 
než lidský organismus snese.  
O tom by mohli vyprávět 
mladí lidé, kteří se opili ve 
vnitrobloku jedné z libeňských 
ulic, přičemž vyváděli tak, že 
na ně občané z okolí upozornili 
strážníky. Ti mezi veselou 
partou objevili i jednoho 

mladistvého s téměř dvěma 
promilemi alkoholu v krvi. 
S ohledem na jeho věk a stav, 
ve kterém se nacházel, celou 
věc oznámili kolegům z PČR 
a rychlé záchranné službě, 
která mladistvého převezla 
na vyšetření do lékařského 
zařízení. Dále strážníci řešili 
i agresivní chování jednoho 
z přítomných „zletilých“. 

do třetice alkohol
Tentokrát jej podle zjištění 
policie požila řidička, kterou 
se rozhodli strážníci zastavit 
pro nedodržení dopravních 
předpisů v Opálkově ulici na 
sídlišti v Ďáblicích. Při 
kontrole dokladů pojali 
policisté podezření, že dotyčná 
před jízdou požila alkohol.  
Dechová zkouška domněnku 
potvrdila, dáma navíc neměla 
ani řidičské oprávnění.

Z policejních zdrojů sestavil
Zdeněk nagoVský
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Pozvánky

NABÍDKA KROUŽKŮ
KARLÍNSKÉHO

SPEKTRA

PÓDIOVÁ
VYSTOUPENÍ

SKÁKACÍ HRAD

DDM hl. m. Prahy

M stská st
Praha 8

Rádi bychom Vás pozvali ve spolupráci  
s Městskou částí Praha 8 na 

Zahájení
podZimní seZóny 2018,  

které se uskuteční v sobotu  
8. 9. 2018 od 8:00 do 14:00

program: Hudební vystoupení kapely  
BBQ-BowbreakersQuartet, Farmáři z Čech a Moravy,  

bohaté občerstvení, workshopy pro děti  
a další doprovodný program.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KFT_banner_krivky_tisk.pdf   1   14.11.16   16:44

Více informací na facebooku /karlinsketrhy  
nebo na emailu info@ftkarlin.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

etm.praha.eu

Pod záštitou místostarosty 
Radomíra Nepila

DEN ZDRAVI 
ZDARMA

KDY:  10. 9. 2018

          14.00 – 19.00 hodin     
KDE:   Beachklub Ládví 
           Chabařovická 4, Praha 8 

stany venku ve sportovním areálu

MELANOM  – vyšetření pigmentových znamének 
dermatoskopem (tým lékařů Prof. MUDr. Petra Arenbergera, Drsc., MBA)

PRVNÍ POMOC, RESUSCITACE, GLYKEMIE  (Zdravotníci s.r.o.)

UKÁZKY SPRÁVNÉ TECHNIKY ČIŠTĚNÍ ZUBŮ  (Studenti zubního lékařství)

MĚŘENÍ TĚLESNÝCH PARAMETRŮ  (Hygienická stanice HMP)

PREVENCE KOUŘENÍ  – měření CO u kuřáků (Hygienická stanice HMP)

ALKOBRÝLE  – vliv alkoholu na zrakové a prostorové vnímání 
(Hygienická stanice HMP)

PREZENTACE VOJTOVY METODY  (fyzioterapie ATITUDA)

DIABETES  – konzultace (DAČR)

PORADENSKÉ A EDUKAČNÍ PUBLIKACE  (Liga proti rakovině Praha)

INSTRUKTÁŽE SAMOVYŠETŘENÍ PRSU  (Klub ŽAP)
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dlouhá cesta s doBrým koncem

Zrevitalizujeme tajemný 
„hřbitov bláznů“

Unikátní Hřbitov chovanců Zemského 
Ústavu pro choromyslné se dostává 
pod správu městské části Praha 8. Převod 
vlastnictví z České republiky na hl. m. 
Praha a správu Prahy 8 schválili radní MČ 
Praha 8 ve středu 8. srpna 2018. Hřbitov, 
jehož původní funkce bude zachována, nyní 
čekají nezbytné stavební úpravy a celková 
revitalizace.

„Naprosto jedinečný hřbitov v Bohnicích, 
kterému se kvůli pohřbívání klientů nedaleké 
psychiatrické nemocnice přezdívá hřbitov 
bláznů, se po třech letech jednání dostává do 
správy Prahy 8. Toto významné pietní místo 

si dozajista zaslouží naši pozornost,“ raduje se 
místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil, který 
inicioval jednání o převodu vlastnictví 
a o správě osmou městskou částí.

Jednání o převodu vlastnictví a o správě 
osmičkou začala v březnu 2015. „Současné 
vedení radnice si stanovilo jako jednu ze 
svých priorit získat hřbitov do své správy. 
V srpnu 2015 jsme podali žádost o bezúplat-
ný převod do vlastnictví hl. m. Prahy,“ 
vysvětluje zastupitel a předseda komise pro 
životní prostředí Vít Céza. „Intenzivně jsme 
jednali jak s Magistrátem hlavního města 
Prahy, tak s ministerstvem zdravotnictví 

a ředitelstvím Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. Až v září 2017 přišla informace, 
že byly vykonány veškeré právní úkony 
a hřbitov bude svěřen do správy Praze 8. 
Cesta byla dlouhá, a ne vždy jednoduchá, 
ale vyplatila se,“ dodává Céza.

Hřbitov bláznů nyní čekají nezbytné 
stavební úpravy. „Je třeba stabilizovat 
obvodové zdi i kapli. Počítáme se zachová-
ním porostu břečťanu popínavého, který 
místu dodává tajemnou atmosféru. 
Nicméně bude nutné odstranit drobnou 
náletovou zeleň,“ vyjmenovává plány 
zastupitel Céza v místě, které je zároveň 
velmi přínosnou plochou zeleně.

MČ Praha 8 plánuje ponechat hřbitovu 
stejný účel jako měl doposud. „Počítáme se 
zachováním hřbitova i s jeho geniem loci 
jako veřejného pietního prostoru,“ uvádí 
místostarosta Nepil. Hřbitov pod správou 
osmé městské části nebude z bezpečnost-
ních důvodů otevřen permanentně. 
„Chceme zajistit pravidelné komentované 
prohlídky pro veřejnost ihned, jakmile to 
bude možné,“ dodává Nepil.

Bohnický hřbitov byl založen v roce 1906, 
tři roky po otevření Bohnické léčebny, 
a fungovat přestal okolo roku 1960. 
Bohnický hřbitov byl určený k uložení 
ostatků bezvěrců a bláznů, které tehdejší 
společnost odmítala pohřbít na běžných 
hřbitovech, proto se bohnickému hřbitovu 
dodnes lidově říká „hřbitov bláznů“.  (mak, vrs)

„hřbiTov blázNů“ má své kouzlo. vsTupNí bráNa na bohnický hřbitov.
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revitaliZace rokytky 

místo tepelného 
ostrova oáza klidu 

 nmČ Praha 8 pokračuje v přípravách revitalizace toku říčky 
rokytky v libni, která přinese vznik příjemného místa 
k trávení volného času a relaxaci, ale má zároveň pomoci 
bojovat proti přehřívání čtvrti v letních měsících.

„Pražské malé vodní toky byly 
dlouho na okraji zájmu města. 
Přitom mají obrovský potenciál 
pro relaxaci občanů i pro boj 
proti přehřívání města v letních 
měsících. Rokytka v Praze 8 
vede v pevném a rovném 
betonovém korytě, které vodu 
odvádí co nejrychleji do Vltavy. 
Voda se zde prakticky nestíhá 
odpařovat. Celý libeňský úsek 
říčky je obehnaný vysokým 
plotem,“ zoufá si místostarosta 
Petr Vilgus, který si revitalizaci 
Rokytky inicioval.

Studie na úpravu spodního 
toku Rokytky byla zadána v roce 

2017 a vznikla jako součást 
projektu Palmovka 2030. Zabývá 
se celkem 1344 metry toku říčky 
a byla opakovaně projednána 
s libeňskou veřejností, se 
správcem toku i jeho vlastníkem 
– Magistrátem hl. m. Prahy. 
Revitalizovat by se měla část 
toku v městské zástavbě od 
křížení s ulicí Čuprova po 
protipovodňový uzávěr se 
zvláštním zřetelem na úsek 
kolem Elsnicova náměstí. 

„Řeka je jedním z nejpřiroze-
nějších nástrojů, které v boji 
proti přehřívání Libně můžeme 
využít. Principem je zpomalení 

toku a vytvoření tůní pomocí 
kamenů, dále obnovení 
meandrů, které jsou na pohled 
příjemnější a pro město 
prospěšnější. Revitalizaci doplní 
výsadba stromů, odstranění 
zábradlí okolo říčky, vytvoření 
sedacích schodů nebo brodů 
přes vodu,“ vysvětluje místosta-
rosta Vilgus. Opatření nebudou 
mít vliv na průtočnost řeky 
v období povodní.

Součástí studie je analýza 
majetkoprávních, geologických 
a hydrogeologických poměrů. 
„Revitalizací Rokytky získáme 
příjemné a klidné místo 
k trávení volného času i snížení 
teploty v jejím bezprostředním 

okolí. To je 
naprosto zásadní,“ uvádí 
Vilgus. Na Elsnicově náměstí 
bude ještě letos zbouráno 
umělé betonové překrytí 
Rokytky, bude obnoven mostek 
v ulici Zenklova a odkrytý tok 
bude zpřístupněný. 

Zastupitelstvo Prahy 8 
také schválilo na červnovém 
zasedání návrh zanést do 
Metropolitního plánu vizi, aby 
v budoucnu došlo ke zrušení 
silnice mezi dnešním náměstím, 
zámečkem a Thomayerovými 
sady, a tudíž převedení silniční 
dopravy před Palác Svět.

Investorem projektu bude 
Magistrát hlavního města 
Prahy. Studie a další materiály 
jsou zveřejněny na webu MČ 
Praha 8. (mak)

kultivujeme Čimice

i drobnosti přispívají 
k lepšímu životu

Čimice, převážně vilová čtvrť 
obklopená ze všech stran 
přírodou, patří k nejklidnějším 
místům k životu v Praze 8. 
Jedinou výraznější vadou 
na kráse je centrální plocha 
zhruba uprostřed Čimic, 
známá jako Obchodní centrum 
Draháň. To je už řadu let ve 
špatném stavu a postupně 
z něj bohužel mizí i důležitá 
občanská vybavenost.

Proto vedení městské části 
již delší dobu usiluje o obnovu 
centra Draháň. „Už před časem 
jsme si nechali připravit 
několik ideových studií, jak by 
se dal tento prostor revitalizo-
vat. Uspořádali jsme také 
veřejné jednání v KD Krakov, 
protože chceme znát názor 

místních obyvatel,“ říká 
Vít Céza, předseda komise 
pro životní prostředí.

Variant, jak s plochou 
naložit, se nabízí několik. 
Od minimální úpravy, která 
by obnovila stávající podobu 
nákupního střediska a také 
by byla finančně nejméně 
náročná, až po zásadní 
přestavbu celého objektu, 
která by ale mohla vytvořit 
úplně novou krásnou podobu 
celého centrálního čimického 
prostranství.

V každém případě to je ale 
bohužel otázka na několik 
příštích let. „Věděli jsme, že no- 
vou Draháň nevybudujeme 
přes noc. Nechtěli jsme ale 
čekat. Už dnes můžeme vylep- 
šovat řadu drobností, které 
přispějí k lepšímu životu 
místních obyvatel. Nechali jsme 
vysázet štěrkové záhony 
a vymalovat místní podchod, 
navíc připravujeme například 
výraznou výsadbu v sídlišti 
v ulicích K Ládví a Čimická, 
stejně jako další i drobné 
úpravy,“ vysvětluje Vít Céza. (vic)

PODCHOD, KTERý CHCE ZMěNIT SMěR

V Čimicích je podchod, který je nově vymalován. Pro mnohé 
možná atypicky – hodně kreseb zvířat totiž zůstává v prázdném, 
nebarevném provedení. 

Co mě jako autorku návrhu k tomu vedlo? V posledním století 
ubývá kvůli naší nadprodukci a nadměrné spotřebě nejen 
přírodních zdrojů, ale logicky i zvířecích obyvatel planety. To, 
co v přírodě jen těžko zaznamenáme, je výtvarně vyjádřeno 
postupným úbytkem barev v malbě. Je logické, že se lidé zamyslí 
nad „prázdností“ druhé poloviny podchodu. Je to dobře, protože 
se třeba zastaví a přečtou si pár zajímavých informací vložených 
do obrázků. A snad to alespoň pár lidí inspiruje k tomu, aby začali 
dělat věci lépe. Prostě „změnit směr“. Protože když jdeme 
podchodem z té správné strany, barev neubývá. Je jich čím dál 
tím víc a je to čím dál hezčí. 

A tak bych i vás chtěla poprosit, abyste si zkusili vzpomenout 
a vzali si na kafe to go svůj oblíbený termohrnek a do batůžku 
hodili skleněnou lahev s vodou, kterou budete mít tak dlouho, 
že ji obrečíte, až se vám rozbije. A abyste si třeba nekoupili deset 
triček za stovku, které za měsíc vyhodíte, protože to naší planetě 
vážně moc ubližuje a my tím stejně nic neušetříme.

PaVla naZaRská, výtvarnice
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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 Září
 ` 4. 9. úterý od 13.00 hod.  
` CVIČENí PAMěTI v Gerocentru.  
Vede Iva Hubená.

 ` 18. 9. úterý od 13.00 do 16.00 hod. 
` BABINEC – HRy v Gerocentru.  
Vede Iva Hubená.

 ̀středy 5. a 19. 9. od 13.00 hod. 
` NORDIC WALKING – VyCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13.00 v Gerocentru. 
Hole vlastní. Vede Iva Hubená.

 ` 2. 10. úterý od 13.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – DRáTOVáNí 
v Gerocentru. Vede paní Boušová.

Palmovka

obnova území bude 
zahájena už letos

 nPalmovka je mimořádně důležité a nadějné místo, které našlo svou lepší 
budoucnost. Po setkáních s občany, živnostníky a developery, kteří mají 
v území své zájmy, se nyní rozbíhá praktická realizace obnovy. 

Projekt nazvaný Palmovka TEĎ / Palmovka 
2030 připravil místostarosta Petr Vilgus. 
„Menší změny“ jako obnova zastávky 
Na Žertvách nebo instalace nového mobiliá-
ře proběhnou už letos, nový park před 
budovou radnice je nyní ve fázi přípravy 
projektové dokumentace . „Projekt obnovy 
Palmovky jsme důkladně projednali 

s veřejností. Park, rychlé úpravy ulice 
Na Žertvách a předprostoru Komerční 
banky, jsou kompromisem mezi zájmy 
místních občanů a živnostníků. Po desetile-
tích přešlapování na místě Palmovka 
konečně dostala naději,“ říká místostarosta 
Petr Vilgus. Na zastávce Na Žertvách budou 
vyměněny povrchy chodníků a vozovky, 

budou tu instalovány lavičky se stromy 
a zelení. Kombinace parku a náměstí před 
budoucí radnicí Prahy 8 bude příjemným 
místem pro každého, kdo si bude chtít 
odpočinout od hluku a ruchu velkoměsta. 
Počítá se s dostatečným počtem stromů, 
které v letním parnu ochladí vzduch, budou 
tu vodní prvky, velký podíl trávníků včetně 
svahu, kde bude možné v zimě sáňkovat. 
Zároveň však z části půjde i o zpevněnou 
plochu, na které půjde provozovat trhy nebo 
zimní kluziště. Projekt profesionálně 
zpracoval ateliér UNIT architekti ve 
spolupráci s Land05. Zahájena bude 
i příprava likvidace autobusového nádraží, 
které dlouhodobě hyzdí tuto část města.

„Samostatnou kapitolou bude obnova 
návrší pod Libeňským plynojemem. Jako 
dítě si pamatuji, že jsem tu chodil s dědeč-
kem na procházky. Pak na konci 80. let 
minulého století místo zabrala stavba 
válečného krytu, který dodnes nebyl 
dokončen. Část kopce přešla do majetku 
různých státních firem, se kterými dojedná-
váme převod na město. Připravili jsme 
společně s panem architektem Filipem 
Tittlem přeměnu návrší na sportovně 
relaxační oblast. Měl by tu být park, 
sportoviště, skateboardový areál. Díky 
návrhu změny metropolitního plánu, kterou 
jsem podal, by pro sport mělo být určeno 
i území mezi železničními tratěmi. Park před 
radnicí bude plícemi Libně, Palmovecký 
kopec jejím sportovně relaxačním zázemím,“ 
dodává místostarosta Vilgus.

Obnova Palmovky naváže na rekonstruo-
vanou Zenklovu ulici, která bude letos 
dokončena. Detaily obnovy těchto míst 
najdete na webu MČ www.palmovkated.cz.

 (vip)

rekonstrukce Památky

invalidovna už má kastelána
Karlínská Invalidovna díky spolupráci 
radnice v Praze 8 a aktivních občanů nebyla 
privatizována formou aukce za nejvyšší 
cenu. Přešla do správy těch nejpovolanějších 
– Národního památkového ústavu –, který 
má od státu přislíbené peníze na rozsáhlou 
rekonstrukci. Do opravy půjde více jak 
miliarda korun. 

V červenci proběhla schůzka místostaros-
ty Petra Vilguse s nově jmenovaným 
„kastelánem“ Invalidovny panem Mirosla-
vem Indrou. Ten má za úkol připravit jak 
dočasné zpřístupnění budovy po dobu 
čekání na stavební povolení, tak využití po 
rekonstrukci. Petr Vilgus k tomu říká: „Těším 
se na to, že Invalidovna bude za krátkou 
dobu nejen krásným, ale také živým místem, 
kam budou karlínští občané rádi chodit. 
S NPÚ na krátkodobé i dlouhodobé koncepci 
intenzivně spolupracujeme.“

V budově probíhá úklid a hledají se 
přípojky sítí. Kastelán zařizuje své pracoviš-
tě (sídlí přímo v Invalidovně, ne někde na 
ústředí NPÚ), připravuje podmínky pro 

údržbáře, kteří mají nastoupit. Chystá se 
projekt dočasného využití. První akce pro 
veřejnost proběhnou pravděpodobně 
v září. Připravuje se zadání projektu 
definitivní rekonstrukce a využití. Pokud 
vše půjde podle plánu, stavba by měla mít 
všechna povolení a měla by začít v polovině 
roku 2020, dokončena bude v roce 2025. 

Petr Vilgus k tomu říká: „O osud Invalidov-
ny se zajímám už více jak 10 let. Angažoval 
jsem se v tom, aby nebyla privatizována, ale 
aby zůstala v rukou státu. Jen tak máme 
jistotu, že ji majitel nepoškodí necitlivými 
zásahy. Zároveň NPÚ vnímám jako mimo-
řádně solidního partnera, který rozumí 
tomu, že Invalidovna má být trvale zpřístup-
něna veřejnosti. Kastelán na mě působil 
velmi dobrým a kompetentním dojmem. 
Je to památkář, který má smysl pro reálný 
život a rozumí stavařině. Myslím si, že 
Invalidovna je v dobrých rukách.“ 

Aktuální verze definitivního využití 
Invalidovny najdete na stránkách 
www.invalidovna-praha.cz. (vip)

specifický mobiliář v ulici Na Žertvách.

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
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Měníme Prahu 8

veřejný Prostor

léto za poříčskou bránou 
aneb vymazlená florenc

 nulice Za Poříčskou bránou 
v karlíně a její okolí těsně 
navazuje na pasáž při 
výstupu z metra Florenc. 
možná toto zákoutí znáte. 
do nedávna bylo zanedbané 
a nevzhledné. 

V červenci letošního roku 
městská část Praha 8 ve 
spolupráci s CCEA Moba 
a spolkem Divoké matky 
postoupila ve zvelebování této 
oblasti a umístila tu pět 
květinových truhlíků a zřídila 
posezení ze židlí a stolků 
zastíněné plachtou. Společně 
s místními obyvateli se ve 
čtvrtek 19. července truhlíky 
osadily trvalkami a na toto 
místo v centru města se vrátil 
kousek přírody a zeleně. V rámci 

zahajovací akce zahrála folková 
kapela Fidlovačka a program 
pokračoval v blízkém Bar/áku. 

Místostarosta Petr Vilgus 
a radní Hana Matoušová jsou 
iniciátory celkové proměny této 

lokality. Petr Vilgus k tomu říká: 
„Zaměřili jsme se na zlepšení 
vzhledu prostoru, který byl 
v minulosti nehostinný. Tato 
aktivita k proměně jistě pomůže. 
Během letošního léta si vyzkou-
šíme, jak posezení bude 
využíváno a přijímáno místními 
obyvateli i návštěvníky Karlína.“

Zvelebování ulice Za Poříč-
skou bránou a jejího okolí je 
dlouhodobý proces, který se 
nastartoval už před lety 
vypracováním studie na 
rekonstrukci a proměnu ulice. 
Následovalo oživení prázdného 
domu Za Poříčskou bránou 7 
fungováním divadla Pomezí 
a recyklační dílny Z pokoje do 
pokoje. Pokračováním snahy je 
nástěnná malba Marata 
Danilyana na zdi obklopující 
prostranství. Další skládačkou 
do mozaiky je oživení vnitroblo-
ku domu Za Poříčskou bránou 7 
a červnové otevření kulturního 
centra Bar/ák. 

Jana maRtínkoVá,  
oddělení strategického rozvoje  
a místní agendy 21

doBrovolnictví

Úklid pod plynojemem 
Okolí rušné a neutěšené ulice 
Pod Plynojemem se v červenci 
dočkalo úklidu. Postaralo se 
o něj více než 30 studentů 
z celého světa. Úklid organizo-
val společensky prospěšný 
podnik Kokoza zaměřující se na 
kompostování a zahradničení 
ve městě. 

„Bylo potřeba posbírat 
odpadky a vyčistit prostor od 
náletových dřevin. Velká 
většina zeleně byla v místě 
ponechána, náletové dřeviny 
byly využity jako základ pro 
kompost. Komunitní kompo-
stér, který sestavili zaměstnanci 
integrační dílny a spolek 
Kokoza, se pomalu začíná plnit 
bioodpadem z kuchyň místních 

obyvatel,“ vysvětluje radní 
Hana Matoušová. Na dříve 
zanedbaném místě tak vzniká 
prostor k propojení sousedů. 

„Dobrovolný úklid proběhl 
ve vynikající atmosféře, a to 
díky studentům z celého světa, 
kteří tráví dva měsíce na letní 
škole pod záštitou Univerzity 
Karlovy. Tito studenti leader-
shipu se ochotně pustili do 
práce a během několika pár 
hodin proměnili místo k nepo- 
znání. Moc jim za to děkuji,“  
popisuje průběh úklidu Radka 
Pokorná z organizace Kokoza.

lenka ČeRnínoVá,  
oddělení strategického rozvoje  
a místní agendy 21

Zažijte Prahu 8 jinak
sousedské slavnosti v praze 8 
Devět veřejných prostranství 
v Praze 8 zaplní místní obyvatelé 
všech generací, aby si 15. září užili 
sousedské slavnosti Zažít město 
jinak, tentokrát s podtitulem Město 
snů. Přijďte se pobavit a poznat lidi, 
kteří žijí vedle vás!

KřIŽíKova (Karlín)
Společné grilování, opékání buřtů 
za zpěvu u kytar, program pro děti.

HybEšova (Karlín)
Venkovní závěsná instalace, 
koncerty, tančírna, občerstvení 
od sousedů, workshopy, sportovní 
a volnočasové aktivity, bazárek.

naD roKoSKou (HolEšovIČKy)
Občerstvení ze známých i nezná-
mých plodin komunitní zahrady 
Kuchyňka, přednáška o jedlých 
rostlinách, kamenosochařská dílna, 
aktivity pro děti, blešák, komentova-
ná procházka Holešovičkami.

KE StírcE (KobylISy)
Sousedský brunch a swap (zbylé věci 
na charitu), koncert, divadlo 
a dílnička pro děti, eko workshop, 
sázení stromů.

Horovo nám. (lIbEň)
Hudba, hry, jóga, Tibet v Libni, 
bazárek, masér, sousedské dobroty.

oSInalIcKá (ĎáblIcE)
Slavnostní otevření nového 
obecního domu. Stylové oslavy 

100 let republiky – prvorepublikové 
tržiště, dobové zboží a občerstvení, 
vysloužilý voják v trafice, čistič bot 
či harmonikář, sraz veteránů. 
Před KC Vlna odpolední módní 
přehlídka.

HrubéHo (nové ĎáblIcE)
Výtvarný a pěvecký workshop, hra 
po sídlišti o věcné ceny, výroba 
šperků, kurz argentinského tanga, 
hudba k tanci i poslechu.

cHabařovIcKá (nové ĎáblIcE)
Zažít školu jinak – happening 
s programem pro rodiny s dětmi, 
společný brunch, hudební a taneční 
vystoupení, netradiční výtvarné, 
hudební a sportovní dílny pro děti 
i dospělé, sázení stromu, módní 
přehlídka učitelského sboru 
ZŠ německo-českého přátelství, 
korejská hudba a korejské speciality.

Dolní cHabry
Zábavný orientační běh v okolí 
Hrušovan. náměstí a další sportovní 
a zábavný program. Na Bíleneckém 
náměstí hudba, divadla, přednášky, 
hry a dílny.

Více informací o všech lokalitách 
včetně kontaktů, pokud se chcete 
jakkoli zapojit, najdete na webu 
www.zazitmestojinak.cz. Slav- 
nosti pořádají místní obyvatelé 
za koordinace spolku Auto*Mat.

Jakub holZeR, auto*mat

slavNosTNí oTevřeNí revitalizovaného prostoru.

dobrovolNíci v ulici Pod Plynojemem.
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Zdravotní a sociální péče

Objednání na tel. 222 805 638 
v čase 9.00 – 11.00 hodin 
nebo emailem: 
pavlina.plchova@praha8.cz 

Interaktivní kurzy první pomoci vedené profesionálními záchranáři.

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Krakov (učebna č. 23), Těšínská 600, 
Praha 8 – Bohnice

PRO VEŘEJNOST ZDARMA

Kurzy první 
pomoci

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
     pro obyvatele MČ Praha 8 

  Certifi kát s platností 2 roky
  Reálné situace, fi guranti, praktický nácvik 
   Počet míst omezen – max. 20 osob na kurz
  Požadavky na účastníky – věk 18 +

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Objednání na tel. 222 805 638 

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Krakov (učebna č. 23), Těšínská 600, 
Praha 8 – Bohnice

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
     pro obyvatele MČ Praha 8 

20. 9. /2018       
> ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
24. 9. /2018     
> KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
25. 9. /2018     
> PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍCH NEHOD

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Ládví (učebna A), Burešova 
1661/2, Praha 8 – Kobylisy

PRO VEŘEJNOST 

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Ládví (učebna A), Burešova 
1661/2, Praha 8 – Kobylisy

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první 
pomoci

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila

ZDARMA

1. 10. /2018     
> ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
2. 10. /2018     
> ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
8. 10. /2018     
> KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
9. 10. /2018     
> PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍCH NEHOD

Objednání na tel. 222 805 638 
v čase 9.00 – 11.00 hodin 
nebo emailem: 
pavlina.plchova@praha8.cz 

Interaktivní kurzy první pomoci vedené profesionálními záchranáři.

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
     pro obyvatele MČ Praha 8 

  Certifi kát s platností 2 roky
  Reálné situace, fi guranti, praktický nácvik 
   Počet míst omezen – max. 20 osob na kurz
  Požadavky na účastníky – věk 18 +

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Veletrh 
poskytovatelů 
sociálních
služeb

vás pod záštitou starosty MČ Praha 8 
Romana Petruse srdečně zve na

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

středa 12. září 2018
Kulturní dům Krakov, 
Těšínská 600, Praha 8

Svou činnost představí 30 
organizací poskytujících v Praze 8 
sociální a návazné služby
Testování paměti (učebna 23 v přízemí) 
- nutné se předem objednat na tel: 
283 880 346 - Česká alzheimerovská 
společnost, o.p.s 

Pečovatelská služba v domácnostech 
klientů – sociální poradenství – Sociální 
a ošetřovatelské služby Praha 8

Projekt „Nahlavu“ – Green Doors z.ú.

Minikurz odezírání a minikurz 
znakového jazyka – Centrum pro neslyšící 
a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský 
kraj, o.p.s.

Prodej výrobků chráněných dílen

Prezentace programu Tvoje šance 
– možnost zakoupení výpěstků 
tréninkového pracoviště Zahrada

Kavárna a čerstvě vyrobená káva 
Centra Martin o.p.s.

12:00 - 17:00 Doprovodný program
Pro děti a mládež: stolní fotbálek 
včetně instruktáže člena juniorské-
ho reprezentačního týmu Olivera L. 

Nejen pro děti: stolní fotbálek 
v lidské velikosti

The Action New Generation
- preventivní program bezpečnosti 
silničního provozu pro středoškol-
ské studenty a žáky základních 
škol 

Od 13:00 hod.
1. ročník Ocenění ošetřovatelek/
pečovatelek/osobních asistentek, 
v divadelním sále KD Krakov

vystoupení dětského pěveckého 
souboru Piánko pod vedením 
sbormistryně Mgr. Marcely Bílé 
z MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí.

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
Rodinné centrum Osmička, 
Libčická 333, Praha 8 – Čimice 

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první 
pomoci

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila

ZDARMA

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
Rodinné centrum Osmička, 
Libčická 333, Praha 8 – Čimice 

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 

7. 9. /2018     
> ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
14. 9. /2018     
> KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
18. 9. /2018     
> PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍCH NEHOD

Objednání na tel. 222 805 638 
v čase 9.00 – 11.00 hodin 
nebo emailem: 
pavlina.plchova@praha8.cz 

Interaktivní kurzy první pomoci vedené profesionálními záchranáři.

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
     pro obyvatele MČ Praha 8 

  Certifi kát s platností 2 roky
  Reálné situace, fi guranti, praktický nácvik 
   Počet míst omezen – max. 20 osob na kurz
  Požadavky na účastníky – věk 18 +

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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CAP Burešova 1151/12 Praha 8  

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.

10.00 – 12.00 hodin

10.00 – 12.00 hodin

10.00 – 12.00 hodin

24. 09. /2018

29. 10. /2018

19. 11. /2018

Semináře vedeny profesionálními záchranáři.

CAP MAZURSKÁ 484/2 Praha 8  

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

13.30 – 15.30 hodin

10.00 – 12.00 hodin

13.30 – 15.30 hodin

13.00 – 15.00 hodin

24. 09. /2018

19. 10. /2018

29. 10. /2018

19. 11. /2018

sos Praha 8

jaké služby pacientům 
poskytujeme?

 n sociální a ošetřovatelské 
služby Praha 8 je  příspěvko-
vá organizace zřízená mČ  
Praha 8 za účelem poskyto-
vání sociálních a zdravotnic-
kých služeb seniorům 
a občanům se zdravotním 
postižením s bydlištěm 
v Praze 8. na stránkách 
osmičky vám postupně 
představíme služby, které 
pacientům poskytujeme.

domácí ošetřovatelská 
péČe
Mezi služby, které pacientům 
SOS Praha 8 poskytuje, patří 
Domácí ošetřovatelská péče.

Domácí ošetřovatelská péče 
je odborná zdravotní péče 
poskytovaná v domácím 
prostředí pacientům, kteří jsou 
z důvodu změn zdravotního 
stavu závislí na zdravotní péči, 
ale jejich současný stav nevyža-

duje hospitalizaci. Péče je určena 
imobilním občanům žijícím 
v městské části Praha 8 na 
doporučení praktického lékaře.

Pracovní tým řídí vedoucí 
sestra, pracuje v něm osm 
zdravotních sester a tři fyziote-
rapeutky, které poskytují 
odbornou rehabilitaci v domá-
cím prostředí. Sestry provádějí 
odborné zdravotní výkony, 
například aplikace injekcí, 
inzulinu, převazy ran, ošetřova-
telskou rehabilitaci, odběry 
biologického materiálu, 
peritoneální dialýzu a ošetření 
všech typů stomií. Výkony jsou 
hrazeny ze zdravotního 
pojištění. 

Mimo práci v terénu, vedou 
dokumentaci každého pacienta 
a pravidelně o jeho stavu 
informují praktického lékaře. 
Úzce spolupracují s koordiná-
torkami pečovatelské služby 
a sociálními pracovnicemi 

příspěvkové organizace. 
Do léčebného procesu je také 
velmi důležité zapojení 
rodinných příslušníků. 

Základem v přístupu k pacien-
tovi je mimo odborné připrave-
nosti i morální vybavení členů 
týmu, úcta k lidem, schopnost 
vcítit se do jejich problémů 
a snaha je řešit.

pobytové odlehČovací 
služby
Pobytové odlehčovací služby 
jsou další z poskytovaných 
sociálních služeb příspěvkové 
organizace Sociální a ošetřova-
telské služby Praha 8.

Uvedená služba je poskytová-
na v domě sociálních služeb na 
adrese S. K. Neumanna 2475, 
Praha 8, v klidné lokalitě 
sousedící s parkem. Klienti jsou 
ubytováni v jednolůžkových 
nebo dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, 
kapacita celého zařízení 
je 21 lůžek. 

Služby jsou poskytovány 
na dobu určitou, a to pro seniory 
se sníženou soběstačností, kteří 
jsou schopni chůze a o které 
je jinak pečováno v domácím 

prostředí a nepotřebují každo-
denní lékařskou péči. Služba 
je určena pro klienty, kteří 
potřebují pouze mírný dohled 
a trpí lehkým nebo středním 
stupněm demence.

Tyto služby chtějí pomoci 
rodině, případně pečujícím 
osobám k nezbytnému odpočin-
ku a načerpání nových sil, než 
se klient vrátí do přirozeného 
prostředí.

Naše služby jsou přednostně 
poskytované obyvatelům 
Prahy 8 (v případě volné 
kapacity i klientům z jiných MČ).

Úhrada za ubytování a stravu 
činní cca 370 Kč/den a dále 
poskytnutá péče. Ta je vykazo-
vána prostřednictvím speciální-
ho elektronického zařízení, které 
účtuje poskytnutou péči přesně 
na minuty, a následně je převádí 
na hodiny, cena péče je 120 Kč/
hod. Na základě medikace lékaře 
jsme schopni poskytnout i dia- 
betickou a žlučníkovou stravu. 

Pro bližší informace a jednotli-
vé kontakty navštivte nový web 
organizace www.sospraha8.cz.

miChal souČek,  
ředitel sos Praha 8
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Školství a mládež

seznamte se,
jak á .

ř ř ě

vznik komiks
od grafické novely,
p es p íb h, story
board až k hotovým

stránkám!

K vede
á á

e

lub
zkušen komiksov
výtvarnic

.
Št pánk

Jislov
ě a

á

Září s Osmičkou
pro rodinu

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

Druhá míza

Milí spoluob ané,č

Mgr. Kateřina Halfarová,
ředitelka Osmičky pro rodinu

nejprve bych ráda pop ála všem
d tem, rodi m a u itel m krásný
za átek školního roku a p íjemný vstup
do prvních t íd všem prv á k m! Také
v Osmi ce pro rodinu zá í p ináší
novinky a to nejen pro nejmeší d ti
a jejich rodiny, ale také pro seniory
a dospívající. Ráda bych všechny
pozvala na mnoho aktivit, které
m žete využít nap íklad v našem
Rodinném centru Osmi ka v Lib ické
333. Nabízíme zde mnoho

ř
ě ů ů

ř
ř ň ů

ř ř
ě

ů ř

č č
č

č
č

č č

pohybových, tane ních i vzd lávacích
aktivit a zajímavé budou rozhodn
Kurzy první pomoci, nebo Speciální
cvi ení na mí ích s doprovodným
výtvarným programem a možností
hlídání d tí.
Níže si vás dovolím pozvat na nové
aktivity v našich klubech a t šíme se
na každého z vás!

č

č č

ě
ě

ě

ě

C
O

M
I
C

S

8C
COMICS 8

Projekt je
pro všechny v kové skupiny
od 10 let, které mají zájem

dozv d t se více o komiksu
a za ít ho samy
tvo it.

ě

ě ě

ř
č

KDY: ÚTERÝ
15:00-16:00
16:30-17:30

pro děti od 10 let

pro všechny od 14 let

přijď
i ty!

Místo pro vaše setkání, předání
zkušeností, trénink paměti a kulturně
knižní klub. Druhá míza je pro všechny
ty, kteří nechtějí sedět doma, ale rádi
se setkávají s přáteli, něco si vyrobí
a dozvědí se nové informace nejen
z oblasti kultury a také chtějí aktivně
trénovat svou paměť.

- každé liché úterý
v měsíci se můžete setkávat
s Mgr. Kateřinou Halfarovou na aktivní
trénink paměti, kde se dozvíte, jak
pracuje mozek. Seznámíte se s různými
paměťovými technikami, nacvičíte
jejich použití v praxi a naučíte se lepší
koncentraci a udržování pozornosti.
25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11.

TRÉNINK PAMĚTI

KULTURNĚ KNIŽNÍ KLUB

RUKODĚLNÉ AKTIVITY

– jedenkrát
měsíčně bude vaší průvodkyní
Bc. Michaela Václavíková, která se bude
věnovat aktuálním tématům. Společně
rozvedeme různá témata, popovídáme
si o knižních novinkách, předáme si
navzájem své pocity z knih. Dále se
zaměříme na kulturní život na Praze 8.
18. 9., 16. 10., 13. 11. 2018

– jednou
měsíčně vás provede Alena Jeníčková
světem rukodělných technik. Každý
z vás něco umí a může tak předat své
zkušenosti a um dalším generacím.
Zveme tedy všechny, kteří by rádi
předali své zkušenosti s pletením,
háčkováním, šitím a další ruční
tvorbou. 2. 10., 30. 10., 27. 11. 2018

Hodiny jsou zam eny na tane ní
a pohybovou pr pravu. Lektor klade
d raz na správné držení t la, základy
rytmiky a estetiky, koordinaci pohybu.
Sou ástí hodin je lehké posílení a stre
ink, vše probíhá za doprovodu tane ní

ěř
ů

ů ě

-

č

č
č č

T ůane ní pohybová pr pravač

Nové aktivity pro děti

Nové aktivity pro seniory

BAZARBAZAR
kulturní dům

9:00-12:00
krakovstředa 26.9.

hudby. Hodiny vede Ji í Melichar,
který je Mistr ech a Moravy ve spole
enském tanci, celoživotní u itel

spole enského chování i tane ních
sm r

ř
-

ě ů.

Č
č č

č č

Comics 8 point

Smích a další
zp soby,
jak se uvolnit

ů

MUDr. Karel Nešpor,CSc
13. zá í 17–18:30, KD KRAKOVř

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

Program září
s Osmičkou pro rodinu

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8

KOMUNITNÍ A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Kontakty:
krc@osmickaprorodinu.cz

Hodinka s prvky Montessori

Doučování dětí v anglickém jazyce

Jóga s hlídáním dětí

Druhá míza

Comics 8 point

Vedená hodina Montessori pro děti

Hodinka s prvky Montessori

Výtvarná dílna s Magdou

Ateliér intuitivní malby

Ateliér arteterapie. Fenomén kruhu

Digi poradna – termín dle dohody

17. 9.

26. 9.

tel.:
e-mail:

10:00–10:45, vedená hodina
pro děti 1-2 roky

15:30–17:30, pro děti školního věku

9:00–10:00
Lekce jsou určené pro všechny, kteří
jógu cvičí, nebo s jógou začínají

10:00–12:00
Místo pro vaše setkání, trénink
paměti a kulturně knižní klub

15:00–16:00,
16:30–17:30, vedený klub zkušenou
komiksovou výtvarnicí

15:00–15:45, určeno pro děti 3-5 let

10:00–10:45, pro děti 2-3 roky

ě

10:00–11:00, ě -

15:00–16:30,
pro děti od 7 let

.
17:00–19:00

Úvod do hodin Montesorri
10:00–11:00

Přednáška DIGITÁLNÍ
INTELIGENCE 18:00–19:30

725 860 929

Angli tina hrouč 9:00–10:00
Ur eno pro d ti 2-3 roky

pro d ti 1,5 4 roky

č

Jednorázové akce

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

Č
č Č

Pondělí

Úterý

Středa

Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení
Výtvarka pro nejmenší
Ping-pong
Dětský klub Osmička
Aby záda nebolela
Jóga pro začátečníky

Cvičení pro nejmenší

Ping-pong
ě

Hravé tancování I. stupeň

Zpátky do formy s hlídáním dětí

Zpátky do formy

Aby záda nebolela
Ping-pong
Dětský klub Osmička
Tanečky pro nejmenší

9:00–10:00
10:00–11:00

10:00–11:00
11:00–14:00

13:00–17:00
18:00–19:00

19:00–20:00

10:00–11:00
Určeno pro děti 2-4 roky

11:00–14:00

11:00–17:00

15:00–16:00

16:30–17:30
17:30–18:30

10:00–11:00
11:00–15:00

13:00–17:00
3-6let

16:00–17:00

D tská herna s pracovním
prostorem pro vás

Taneční pohybová průprava pro
seniory
Pilates pro začátečníky
Pilates

Balanční cvičení pro seniory

Hudební hrátky se Šárkou

Ping-pong
ě

Cvičení pro nejmenší

Jugger
Jóga pro pokročilé

Jóga s hlídáním dětí
Výtvarka pro nejmenší
Ping-pong
Deskové hry

7., 14., 18. 9.

15.9.

17:00–18:00
18:00–19:00

19:00–20:00

9:00–10:00 a 10:00–11:00

10:30–11:15, pro děti od 2 do 4 let
11:00–14:00

11:00–17:00
(rodiče+děti)

15:00–16:00
17:00–18:30

19:00–20:30

10:00–11:00
11:00–12:00

11:00– 5:00
13:00–15:00

Kurzy první pomoci
17:00–20:00

Speciální cvičení na míčích
s doprovodným výtvarným
programem 9:00–13:00 s možností
hlídání dětí

D tská herna s pracovním
prostorem pro vás

Čtvrtek

Pátek

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

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Kontakty:
dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou

Jumping pro ženy

Prožít hudbu

Hudební hrátky se Šárkou

Montesorri

Pohybovky pro děti s Ivetou

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Jumping pro děti
Dámský klub

Piano hraní

Výtvarka s Ivetou

Jumping pro ženy

ě

Jumping pro děti

11. 9.

9:30–10:30
Společně s dětmi malujeme,
kreslíme a tvoříme.

11:00–12:00
ě

19:30–20:30

9:00–9:40
Vhodné pro děti od 2 do 4 let

10:30–11:30
Hodina je určena pro děti, které již
chodí a jejich rodiče.

16:00–16:45
Vhodné pro děti 3 do 6let

10:00–11:00
od 4 let 16:30–17:30

s výtvarnou dílnou
18:00–20:00, každou lichou středu

- inspirace hudbou pro
nejmenší 9:00–9:30

9:30–10:30

ě
11:00–12:00

S možností hlídání dětí od 1 roku

Nechte se svým tělem a sluchem vést

od 4 let 10:30–11:30

Úvod do hodin Montesorri
10:00–11:00

S možností hlídání d tí od 1 roku

10:00–11:00
S možností hlídání d tí od 1 roku

14:20–15:10

Nechte se svým tělem a sluchem vést

Cvi ení Pilates

Prožít hudbu pro d ti

č

tel.:
e-mail:

281 863 104

Jednorázové akce

V p ednášce se dozvíte, jak rozvíjet digitální gramotnost již od raného v ku.
Zajímají vás nap íklad odpov di na otázky:
JAK PRACOVAT S DÍT TEM A DIGITÁLNÍM SV TEM?
JAK ROZD LIT KOMPETENCE S OHLEDEM NA V K?

EXISTUJE N JAKÁ AKTIVITA, KTERÁ VEDE K ROZVOJI?

Mgr. Kate ina Halfarová, editelka Osmi ky pro rodinu

26. 9. 2018 18:00 19:30

ř ř

od do

č
CO MOHU JAKO RODI UD LAT PRO ZDÁRNÝ VÝVOJ SVÉHO DÍT TE?Č Ě Ě

ř ě
ř ě

Ě Ě
Ě Ě

FUNGUJÍ ZÁKAZY?
Ě

JE SPRÁVNÝ POHLED ZDA TABLETY ZAKÁZAT, NEBO POVOLIT?

Prázdniny jsou za námi a my jsme si je v Mapě řádně užili. Vyrazili jsme například
do zábavního parku Toboga fantasy, na Neviditelnou výstavu, lasergame, do
zoologické zahrady, zahráli jsme si plážový volejbal, stanovali jsme. Z tohoto léta
si odnášíme mnoho krásných zážitků.
Během prázdnin také MČ Praha 8 nechala na naší zahradě vybudovat malou
inline dráhu a nové hřiště, které v nejbližších dnech slavnostně otevřeme. Děti
tak budou moci v Mapě jezdit na kolečkových bruslích a koloběžkách, zahrát si
basketball a mnoho dalšího. Děkujeme!

DIGITÁLNÍ INTELIGENCE

Mapa vítá nový školní rok

Klub Mapa je od září opět otevřen od pondělí do
čtvrtka, od 13:00 do 18:00, všem dětem od 6 do
15 let a už nyní je možné si domluvit bezplatné
doučování.

Slavnostní otevření inline dráhy a nového
hřiště

Program:
6. 9.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / zÁřÍ 2018  www.praha8.cz 25

Smích a další
zp soby,
jak se uvolnit

ů

MUDr. Karel Nešpor,CSc
13. zá í 17–18:30, KD KRAKOVř

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

Program září
s Osmičkou pro rodinu

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8

KOMUNITNÍ A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Kontakty:
krc@osmickaprorodinu.cz

Hodinka s prvky Montessori

Doučování dětí v anglickém jazyce

Jóga s hlídáním dětí

Druhá míza

Comics 8 point

Vedená hodina Montessori pro děti

Hodinka s prvky Montessori

Výtvarná dílna s Magdou

Ateliér intuitivní malby

Ateliér arteterapie. Fenomén kruhu

Digi poradna – termín dle dohody

17. 9.

26. 9.

tel.:
e-mail:

10:00–10:45, vedená hodina
pro děti 1-2 roky

15:30–17:30, pro děti školního věku

9:00–10:00
Lekce jsou určené pro všechny, kteří
jógu cvičí, nebo s jógou začínají

10:00–12:00
Místo pro vaše setkání, trénink
paměti a kulturně knižní klub

15:00–16:00,
16:30–17:30, vedený klub zkušenou
komiksovou výtvarnicí

15:00–15:45, určeno pro děti 3-5 let

10:00–10:45, pro děti 2-3 roky

ě

10:00–11:00, ě -

15:00–16:30,
pro děti od 7 let

.
17:00–19:00

Úvod do hodin Montesorri
10:00–11:00

Přednáška DIGITÁLNÍ
INTELIGENCE 18:00–19:30

725 860 929

Angli tina hrouč 9:00–10:00
Ur eno pro d ti 2-3 roky

pro d ti 1,5 4 roky

č

Jednorázové akce

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

Č
č Č

Pondělí

Úterý

Středa

Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení
Výtvarka pro nejmenší
Ping-pong
Dětský klub Osmička
Aby záda nebolela
Jóga pro začátečníky

Cvičení pro nejmenší

Ping-pong
ě

Hravé tancování I. stupeň

Zpátky do formy s hlídáním dětí

Zpátky do formy

Aby záda nebolela
Ping-pong
Dětský klub Osmička
Tanečky pro nejmenší

9:00–10:00
10:00–11:00

10:00–11:00
11:00–14:00

13:00–17:00
18:00–19:00

19:00–20:00

10:00–11:00
Určeno pro děti 2-4 roky

11:00–14:00

11:00–17:00

15:00–16:00

16:30–17:30
17:30–18:30

10:00–11:00
11:00–15:00

13:00–17:00
3-6let

16:00–17:00

D tská herna s pracovním
prostorem pro vás

Taneční pohybová průprava pro
seniory
Pilates pro začátečníky
Pilates

Balanční cvičení pro seniory

Hudební hrátky se Šárkou

Ping-pong
ě

Cvičení pro nejmenší

Jugger
Jóga pro pokročilé

Jóga s hlídáním dětí
Výtvarka pro nejmenší
Ping-pong
Deskové hry

7., 14., 18. 9.

15.9.

17:00–18:00
18:00–19:00

19:00–20:00

9:00–10:00 a 10:00–11:00

10:30–11:15, pro děti od 2 do 4 let
11:00–14:00

11:00–17:00
(rodiče+děti)

15:00–16:00
17:00–18:30

19:00–20:30

10:00–11:00
11:00–12:00

11:00– 5:00
13:00–15:00

Kurzy první pomoci
17:00–20:00

Speciální cvičení na míčích
s doprovodným výtvarným
programem 9:00–13:00 s možností
hlídání dětí

D tská herna s pracovním
prostorem pro vás

Čtvrtek

Pátek

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

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Kontakty:
dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou

Jumping pro ženy

Prožít hudbu

Hudební hrátky se Šárkou

Montesorri

Pohybovky pro děti s Ivetou

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Jumping pro děti
Dámský klub

Piano hraní

Výtvarka s Ivetou

Jumping pro ženy

ě

Jumping pro děti

11. 9.

9:30–10:30
Společně s dětmi malujeme,
kreslíme a tvoříme.

11:00–12:00
ě

19:30–20:30

9:00–9:40
Vhodné pro děti od 2 do 4 let

10:30–11:30
Hodina je určena pro děti, které již
chodí a jejich rodiče.

16:00–16:45
Vhodné pro děti 3 do 6let

10:00–11:00
od 4 let 16:30–17:30

s výtvarnou dílnou
18:00–20:00, každou lichou středu

- inspirace hudbou pro
nejmenší 9:00–9:30

9:30–10:30

ě
11:00–12:00

S možností hlídání dětí od 1 roku

Nechte se svým tělem a sluchem vést

od 4 let 10:30–11:30

Úvod do hodin Montesorri
10:00–11:00

S možností hlídání d tí od 1 roku

10:00–11:00
S možností hlídání d tí od 1 roku

14:20–15:10

Nechte se svým tělem a sluchem vést

Cvi ení Pilates

Prožít hudbu pro d ti

č

tel.:
e-mail:

281 863 104

Jednorázové akce

V p ednášce se dozvíte, jak rozvíjet digitální gramotnost již od raného v ku.
Zajímají vás nap íklad odpov di na otázky:
JAK PRACOVAT S DÍT TEM A DIGITÁLNÍM SV TEM?
JAK ROZD LIT KOMPETENCE S OHLEDEM NA V K?

EXISTUJE N JAKÁ AKTIVITA, KTERÁ VEDE K ROZVOJI?

Mgr. Kate ina Halfarová, editelka Osmi ky pro rodinu

26. 9. 2018 18:00 19:30

ř ř

od do

č
CO MOHU JAKO RODI UD LAT PRO ZDÁRNÝ VÝVOJ SVÉHO DÍT TE?Č Ě Ě

ř ě
ř ě

Ě Ě
Ě Ě

FUNGUJÍ ZÁKAZY?
Ě

JE SPRÁVNÝ POHLED ZDA TABLETY ZAKÁZAT, NEBO POVOLIT?

Prázdniny jsou za námi a my jsme si je v Mapě řádně užili. Vyrazili jsme například
do zábavního parku Toboga fantasy, na Neviditelnou výstavu, lasergame, do
zoologické zahrady, zahráli jsme si plážový volejbal, stanovali jsme. Z tohoto léta
si odnášíme mnoho krásných zážitků.
Během prázdnin také MČ Praha 8 nechala na naší zahradě vybudovat malou
inline dráhu a nové hřiště, které v nejbližších dnech slavnostně otevřeme. Děti
tak budou moci v Mapě jezdit na kolečkových bruslích a koloběžkách, zahrát si
basketball a mnoho dalšího. Děkujeme!

DIGITÁLNÍ INTELIGENCE

Mapa vítá nový školní rok

Klub Mapa je od září opět otevřen od pondělí do
čtvrtka, od 13:00 do 18:00, všem dětem od 6 do
15 let a už nyní je možné si domluvit bezplatné
doučování.

Slavnostní otevření inline dráhy a nového
hřiště

Program:
6. 9.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Libeňského podzámčí

vstup 
zdarma

Kdy:   úterý 11. září od 16:00 

Kde: ul. U Českých loděnic, 
  pod Libeňským zámkem

Hudební a doprovodné akce, 
farmářské trhy ...

Na akci Vás zve starosta Prahy 8 
Roman Petrus
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Školství a mládež

dětský Balet Praha 

nový patron? 
vlastimil harapes! 

 ndětský balet Praha (dBP) zakončil uplynulou sezonu 
benefičním představením ve prospěch dětského fondu osn 
a získal velkou posilu – patronem a supervizorem se stala 
legenda českého tance vlastimil harapes. 

Dětský balet Praha, který má 
hlavní taneční sál v Kobylisích, 
zakončil před prázdninami svou 
šestou taneční sezonu velkole-
pým benefičním představením 
s názvem Pocta pro Michaela 
Jacksona. V něm účinkovalo 
téměř 140 dětí ve věku od čtyř 
do osmnácti let a ve prospěch 

UNICEF (Dětský fond OSN) 
se povedlo vybrat 65 000 korun. 

V rámci večera se navíc stal 
patronem DBP pan Vlastimil 
Harapes – český herec, tanečník, 
choreograf, taneční pedagog, 
dlouholetý člen a sólista baletu 
Národního divadla v Praze a též 
jeho dlouholetý umělecký šéf. 

Spolupráce Dětského baletu 
Praha s národním umělcem 
Vlastimilem Harapesem 
probíhá téměř od založení 
soboru. Kromě patronátu se 
pan Vlastimil Harapes ujal 
supervize nad prací souboru 
a zaujal hlavní místo v umělec-
ké a taneční radě.

DBP po prázdninách opět 
přijímá nové členy, proto v září 
a v říjnu chystá přijímací řízení, 
kdy se budou vybírat děti ve 
věku 4 až 16 let. Podrobnosti 
najdete na stránkách  
www.detskybaletpraha.cz. 

Dětský balet Praha by rád 
touto cestou velice poděkoval 
městské části Praha 8, kde se 
těší velké podpoře.

VeRonika ZídkoVá
Foto: ZuZana a Jiří seVeRoVi

ZŠ BureŠova 

škola má nový 
přístřešek 
pro odkládání kol

 nměstská část Praha 8 na základě prosby 
rodičů žáků ZŠ Burešova zrealizovala projekt 
přístřešku pro kola a koloběžky.

Ačkoliv velká část dětí při cestě 
do školy využívá jakožto 
dopravní prostředek koloběžku, 
škola ještě donedávna nedispo-
novala vhodným prostorem, kde 
by bylo možné koloběžky 
bezpečně odložit. Žáci tedy byli 
nuceni zanechávat koloběžky na 
podlaze v šatnách, což předsta-
vovalo riziko pro bezpečný 
pohyb dětí ve škole. V novém 
přístřešku, který bude fungovat 

na čipy, si nově mohou žáci 
koloběžku či kolo nejen odložit, 
ale také zamknout u cyklostoja-
nu. V zastřešené novostavbě se 
nachází čtyřicet cyklostojanů 
s kapacitou umístění osmdesáti 
kol, což plně odpovídá poptávce 
ze strany žáků,“ vysvětluje 
starosta Prahy 8 Roman Petrus.

MČ Praha 8 dlouhodobě 
podporuje bezmotorovou 
dopravu. „Jedním z důležitých 

faktorů při rozhodování, zda pro 
svou cestu využít kolo či 
koloběžku, je i možnost 
bezpečného uložení tohoto 
dopravního prostředku. 

Jsem rád, že nyní mohou žáci 
ZŠ Burešova používat kola 
či koloběžky bez obav, že jim 
budou odcizeny,“ dodává Roman 
Petrus. (mak)

mateřské 
Školy
Zateplení 
přinese 
energetické 
úspory
MČ Praha 8 v rámci 19. výzvy 
Operačního programu 
Životní prostředí získala 
finanční podporu na 
provedení úsporných 
opatření na čtyřech objek-
tech s celkovými stavebními 
náklady 26 438 388 Kč. 

Projekty se týkají mateř-
ských škol Řešovská, 
Sokolovská, U Školské 
zahrady a Korycanská. 
Energeticky úsporná 
opatření spočívají v zateplení 
obálek budov a střech, 
částečné výměny otvorových 
výplní a instalování reku-
peračních jednotek.

Akce snížení energetické 
náročnosti realizuje MČ Pra-
ha 8 v průběhu letních 
prázdnin, prostřednictvím 
jím zřízené příspěvkové 
organizace Servisní středisko 
pro správu svěřeného 
majetku městské části 
Praha 8. Tyto projekty jsou 
spolufinancovány Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí.  (mak)vlasTimil harapes (vpravo) a Veronika Zídková, vedoucí Dětského 

baletu Praha, s darovacím šekem pro UNICEF.

bezpečNý přísTřešek pro kola a koloběžky v areálu ZŠ Burešova.

záběr z benefičního představení 
Pocta pro Michaela Jacksona.
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ZÁŘÍ 2018 Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

      
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 
večer před představením a jejich cena je individuální.
17/9  po 
19:00

24/9  po
19:00

NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA. Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních 
dnů“ Šimka a Grossmanna. Hrají a zpívají: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluše Voborníková, Petr Jablonský, Viktor Sodoma, 
Marie Retková, Jana Svobodová, Jana Mařasová, Adriana Sobotová. Vstupné 200 Kč/studenti a senioři 120 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER. JAN HŘEBEJK. 
Setkání s vynikajícím filmovým, televizním a divadelním režisérem. Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

Zahájení 4. ročníku přehlídky ochotnických souborů 

DIVADELNÍ OSMIČKA.
Vstupné na všechna představení je 50 Kč.

A. N. Ostrovskij: BOUŘE. Drama vypráví příběh z městečka, kde vládne dusno 
a sbírají se těžké mraky, před nimiž není úniku - bouře se tu stává symbolem s mnoha významy. 
Ústředním tématem je osud zoufalé lásky, která přináší smrt. Hraje divadlo SUMUS.

M. Mrňavá: SESTRY. Vztahy v rodině jsou protkány sítí zážitků, které nás spojují, ale velmi často i rozdělují. 
Někdy se vztahy s blízkými pocuchají natolik, že se lidé navzájem vzdálí a nikdo ani přesně neví proč. Anebo snad ano? 
Současná česká hra pro tři herečky a mnoho nálad. Hraje divadlo DIVOCH.

T. Tristram: OPAČNÉ POHLAVÍ. 
Bláznivá komedie o tom, že každý má nějaký ten mimomanželský hřích. Hraje NAŠE DIVADLO PRAHA.

V. Neklapil: OLDŘICH, BOŽENA A TI DRUZÍ. Setkání knížete Oldřicha a prosté dívky 
Boženy je jedním z příběhů raných dějin českého státu. Zprávy o skutečném průběhu jsou kusé, a to dává prostor k vlastní 
interpretaci… Hra je převážně nevážná, skoro veselá. Hraje divadlo OCHOTNÍCI JIŽNÍ MĚSTO.

D. Drábek: JEDLÍCI ČOKOLÁDY. 
Příběh tří sester, které se stavějí na vlastní nohy po smrti otce, který se v šedesáti letech zabil v autoškole. Hraje divadlo 
NEPŘIJATELNÍ.

D. Fischerová: PRINCEZNA T. 
Co může mít společného mýtická Čína, náš minulý režim a současný stav světa? Pohádková Turandot a do ní vložená aktuální 
témata – přetvářka, politikaření, opravdovost… Hraje SPOLEK HAVLÍČEK.

19/9  st 
18:30

20/9  čt
19:00

22/9  so
19:00

23/9  ne
19:00

26/9  st
19:00

27/9  čt
19:00

15/9  so 
10:30

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

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70,-Kč.

4/9        út  17:00

11/9   út  17:00

18/9   út  17:00

25/9   út  17:00

KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇ. 
Veselá klauniáda odehrávající se ve staré secesní skříni. Pohádka
o nešťastně zamilovaném hrnci, který nepřeje lásce princezny 
vařečky a smaltované mísy. Za pomoci kuchyňského náčiní, porce-
lánu a různého nádobí se láska dvou zamilovaných šťastně naplní. 
Představení plné zpěvu, doprovázené hrou na nádobí, flétnu, kytaru 
či akordeon. Hraje Divadlo Pruhované panenky. Od 4 let.

ČERVENÁ KARKULKA

ČERVENÁ KARKULKA

KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU,
O PYŠNÉ BASE

KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU, 
O PYŠNÉ BASE

Změna programu vyhrazena.

Městská část 
Praha 8 vás srdečně zvou na výstavu

„Bílý dům“ U Meteoru 6 Praha 8 – Libeň
OTEVŘENO:
po a st: 8.00–18.00 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.
pá:      8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřeno
VSTUP ZDARMA

Svatopluk Král
technika, hra, humor

19. 9. – 30. 11. 2018

Z akce bude 
pořízena  

foto a video 
dokumentace, 

která může být 
zveřejněna.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

REZERVACE: 
www.divadlokh.cz

 
24/9 

2018 
v 19:00

Vstupné 150 Kč / studenti a senioři 70 Kč.

HVEZDNÝ 
VECER 

DIVADLO 
KARLA HACKERA 

Klapkova 26, Praha 8

HVEZDNÝ 

Hřebejk
Setkání s vynikajícím fi lmovým, televizním 
a divadelním režisérem.

Jan

Akce se koná pod 
záštitou radní pro kulturu 

Jany Solomonové.
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Městská část Praha 8 vás srdečně zve do 

letního kina
Od 3. do 4. září 
zastaví na parkovišti 
u OC Draháň 
(u křížení ulic Čimické a Na Zámkách) 

mobilní letní kino 
Cooltourbus.

Promítané fi lmy:

pondělí   3. září

úterý      4. září

Dejte mi pokoj 

Dvě nevěsty, 

jedna svatba

Začátky promítání 
po setmění, od 20.30 hodin.
Těšíme se na vás! 
Akce se koná pod záštitou radní 
pro kulturu Jany Solomonové.

Všechna promítání 

jsou zdarma!

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Kultura

unikátní koncert 

prague 
philharmonia 
zahraje pod 
širým nebem

 nmČ Praha 8 ve spolupráci PkF – Prague Philhar-
monia – vás zvou na unikátní koncert pod širým 
nebem, který bude součástí hudebně laděného 
odpoledne v sobotu 1. září pro širokou veřejnost 
v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.  

Během koncertu zazní moderní 
filmové melodie, které tento 
orchestr světového významu 
nastudoval výhradně pro tuto 
příležitost, nebude však chybět 
ani oblíbená klasika. Uslyšíte 
mimo jiné živě hudbu z filmů 
Piráti z Karibiku, Pán prstenů 
nebo Hvězdné války. 

Odpolední program, kterým 
vás provedou skřítci Šíma 
a Lupi z Rudolfina, začne již 

v 15.00 hodin. Jeho součástí 
budou hudební workshopy 
s exotickými nástroji, které si 
mohou vyzkoušet malí i velcí 
návštěvníci, nebo kreativní 
a tvořivé dílny. Připraveno je 
i divadlo pro děti či interaktivní 
hudební vystoupení Školy 
písničkou. 

Program doplní přehlídka 
módy pro malé i velké značky  
Alter-native. ( jas)

vás zvou na výstavu

Karel
Hlaváček

Prostibolo duše 

Otevřeno 
po a st: 8.00–18.00, út a čt: 8.00–15.30, pá: 8.00–15.00,
so, ne a svátky: zavřeno. Vstup zdarma.

Doprovodný program 
12. 9. 17.00 komentovaná prohlídka 
rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz, tel. 222 805 112

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

Libeňský zámek
Zenklova 1/35 
Praha 8

13/6 – 21/9 2018

Karel
Hlaváček

Prostibolo duše 

PAMÁTNÍK
NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PNP LOGO TISK 2.pdf   4/20/10   10:13:43 AM

Městská část 
Praha 8

TESKNÝ DÉMON
Karel Hlaváček

13. 6. – 14. 9. 2018

Vstup zdarma

Po a St: 8.00 – 18.00 hod.
Út a Čt: 8.00 – 15.30 hod.
Pá:        8.00 – 15.00 hod.
So, Ne a svátky zavřeno

 Bílý dům
U Meteoru 6

Praha 8 Libeň

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

Městská část Praha 8 a SŠ DUKE Náhorní 
 vás zvou na výstavu 

pkf Zve do kd ládví

beseda se saRah chanG 
a emmanuelem 
villaumem
13. září od 19.00 hod.,  
velký sál KD ládví 

Unikátní příležitosti setkat se tváří 
v tvář s jednou z největších hvězd 
klasické hudby současnosti, 
houslistkou Sarah Chang, 
a šéfdirigentem PKF – Prague 
Philharmonia Emmanuelem 
Villaumem. Beseda bude 
překládána do češtiny.  
Vstup volný. Rezervace sedadel:  
vstupenky@pkf.cz. 

beseda s haRfistkou 
kateřinou 
enGlichovou
5. října od 18.00 hod.,  
velký sál KD ládví 

Přijďte osobně poznat vynikající 
českou harfistku Kateřinou 
Englichovou a její nástroj. Partnery 
v diskusi jí budou hobojista Vilém 
Veverka a slovenský dirigent 
a skladatel Marián Lejava. O životě 
špičkových hudebníků, o hudbě, 
o vlastenectví a vztahu Čechů 
a Slováků v „předvečer“ oslav 
100 let vzniku Československé 
republiky. Vstup volný.  Rezervace 
sedadel: vstupenky@pkf.cz.

pRo školy

oRchestR ve 3d – kaRel 
husa: hudba pRo pRahu
5. října od 8.30 hod., KD ládví
Nový edukační program pro děti 
10+ určený základním školám 
a gymnáziím. Studenti se dostanou 
přímo do orchestru, aktivně na 
setkání participují, seznamují se 
na dotek s hudebními nástroji 
a získávají základní teoretické 
informace o vybraném tématu. 
Maximální kapacita setkání 
25 osob, vstup pouze na rezervaci. 
Vstupné 50 Kč pro žáky škol 
v Praze 8, pedagogický doprovod 
zdarma. Více informací a rezervace 
na www.pkf.cz/orchestrve3D.

konceRty pRo školy 
– hudební hostina
25. a 26. října v 9.30 a 11.00 hod., 
KD ládví 
Populární koncerty PKF – Prague 
Philharmonia se skřítky Šímou 
a Lupi pro žáky mateřských a 1. stup- 
ně základních škol. Maximální 
kapacita koncertu je 250 osob, místa 
je nutné rezervovat. Vstupné 50 Kč 
pro žáky škol v Praze 8, pedagogický 
doprovod zdarma. Více informací 
a rezervace na www.pkf.cz/skoly.

Akce se konají ve spolupráci 
s městskou částí Praha 8 
a KD Ládví.
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PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
VÁS ZVE NA 29. ROČNÍK NORMÁLNÍHO FESTIVALU

POHÁDKY PRO DĚTI � BABÍ HRA � WORKSHOPY
PREZENTACE PN BOHNICE, NEZISKOVEK a mnoho dalšího

http://babileto.bohnice.cz

VLTAVA
PUNČOCHÁČE � GENERATION JAM � KOALA BEAT & UFONION 

LABS � PÁTÍ NA SVĚTĚ � KOUZELNÝ ETHNOJAM

ANEBOAFRO � OPEN MIKE � LUXUS � VOIS OF PAVILONS

ŠOUFLŠOU � LIDI KRVE � YOUSTHINGS a další

3. - 7. 9. 201
8

PŘEDPROGRAM

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 

(ZÁŘÍ – ŘÍJEN)

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.

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

PRAHA 3
Zuzana Čičo Kulifay
776 628 827
cico.kulifay@praha3.cz

PRAHA 7
Lukáš Fátor
220 144 013
FatorL@praha7.cz

Počet účastníků turnaje omezen.
REGISTRACE PŘEDEM NUTNÁ!

TURNAJ 

V PETANQUE 
( n e j e n )  P R O  S E N I O R Y

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

PRAHA 3 x PRAHA 7 x PRAHA 8

středa 12. 9. 
2018 

od 10 HOD.

Hřiště v areálu ZŠ Glowackého
Glowackého 555/6

Kontakty pro registraci

PRAHA 8
Jaromír Tischer
222 805 104
jaromir.tischer@praha8.cz Z 
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Sport

sokol liBeň

Úspěšná vystoupení 
na všesokolském sletu

 nletos v červenci se konal 
v Praze v pořadí již Xvi. vše-
sokolský slet. Představili se na 
něm i členové sokola libeň.
Již od loňského září začali 
libeňští Sokolové nacvičovat 
celkem devět skladeb. Nejprve 
se konaly nejrůznější nácvičné 
srazy a v květnu pak Oblastní 
slet v Brandýse nad Labem. 
A pak již přišel samotný slet – 
1. července byl zahájen sletový 
týden slavnostním průvodem 
Prahou. Na sletišti na stadionu 
Slavie v Edenu probíhaly pak 
každý den zkoušky hromadných 
vystoupení. 3. července se ve 
vysočanské O2 aréně představili 
sokolští sportovci v představení 
Sokol Gala. A vrcholem sletové-
ho týdne pak byla 5. a 6. červen-
ce hromadná vystoupení 
v Edenu. Představili se cvičenci 
od nejmenších dětí až po 
seniory. 

Ze Sokola Libeň se sletu 
zúčastnilo celkem 146 cvičenek 
a cvičenců, a protože někteří 
cvičili i ve více skladbách, 
obsadili libeňští Sokolové 
celkem 163 značky. 

Slet jsme pak v Libni zakončili 
slavnostním táborákem na 
dvoře sokolovny, kde každý 
cvičenec obdržel pamětní 
medaili. A již nyní hledíme vstříc 
XVII. Všesokolskému sletu 
v roce 2024!

Vít Jakoubek, sokol libeň

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku
sportovní legenda

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

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

Nominační lístek

nominace do kategorie:
 žáci
 žákyně

 junioři
 juniorky

 muži
 ženy

 trenér
 legenda

jméno a příjmení nominovaného:

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

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

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

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

*nepovinné

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

nominovat můžete: do 31. prosince 2017
hlasování na internetu: leden 2018
slavnostní vyhlášení ankety: únor 2018

nominovat můžete: 

NOMINACE
PRODLOUŽENY

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

 nominovat můžete: do 30. listopadu 2018 
 hlasování na internetu: leden 2019 
 slavnostní vyhlášení ankety: únor 2019 

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

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2018

Nejlepší sportovce budeme 
vyhlašovat v kategoriích:

Městská část Praha 8, Odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče pořádá
pod patronací Josefa Vojty anketu 

žáci (ročník 2004 – 2011)

žákyně (ročník 2004 – 2011)

junioři (ročník 1999 - 2003)

juniorky (ročník 1999 - 2003)

dospělí – muži (ročník 1998 a starší)

dospělí – ženy (ročník 1998 a starší)

trenér roku
sportovní legenda

nedokluBko
běh 
pro miminka 
do dlaně
Rodičovská organizace 
Nedoklubko ve spolupráci 
s Osmičkou pro rodinu 
pořádá charitativní Běh 
pro miminka do dlaně 
s cílem finančně podpořit 
JIP Neonatologického 
oddělení Nemocnice 
Na Bulovce. 

Akce proběhne v areálu 
Sportcentra Koráb a přileh-
lém okolí v neděli 9. září 
2018 od 13 do 18 hodin. 
Připraveny budou krátké 
závodní tratě pro děti, běžec-
ká trať pro dospělé a také vy-
cházková trať pro rodiny 
s dětmi a kočárky. Patronát 
nad celou akcí převzaly radní 
MČ Praha 8 Jana Solomono-
vá a Anna Kroutil. 

Více informací najdete na 
internetových stránkách  
www.nedoklubko.cz/beh. (red) 

soFtBal
přijďte 
si zahrát 
na joudrs
Úspěšný softbalový klub 
Joudrs Praha pořádá 
v areálu Svoboda park 
při základní škole Dolákova 
v Bohnicích ve dnech  
10.–13. září Týden ukázko-
vých tréninků. 

Tréninky proběhnou se 
skupinami t-ball a coachball, 
které se věnují všeobecné 
sportovní přípravě a zákla-
dům hry. Tréninky jsou 
určené pro všechny holky, 
ale i kluky a budou se konat 
každý den od 15:30 do 
17:00 hodin. Stačí si vybrat 
den, vzít s sebou pití, 
sportovní boty a oblečení 
a dorazit před vchod do 
clubhousu softbalového 
hřiště při ZŠ Dolákova, kde 
už bude čekat trenérka 
Martina a vše potřebné 
ti ukáže.  (zs)

cvičeNí mužů na letošním 
XVI. Všesokolském sletu.
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jak se dělá věda na osmiČce – ústav FyZiky PlaZmatu

Čistá a bezpečná 
energie pro 
budoucnost

 nv areálu slovanka se nachází ústav fyziky plazmatu, jehož 
unikátní výzkumná infrastruktura nemá v České republice 
obdoby. najít zde můžete jedinečné zařízení tokamak, které 
slouží k výzkumu termojaderné fúze, unikátní lasery v Bada-
telském centru Pals, ale i další vybavení, pomocí něhož se 
zkoumají vlastnosti plazmatu a zejména jeho budoucí využití.

Pokud jste v nedávné době 
v médiích zaznamenali informa-
ci o největším vědeckém 
projektu současnosti, tokamaku 
ITER, který se buduje v jižní 
Francii, věřte, že takový menší 
ITER můžete vidět právě 
v Ústavu fyziky plazmatu. Jedná 
se o unikátní výzkumné zařízení 
Tokamak COMPASS, který zde 
byl zprovozněn v roce 2009. 
V současné době se začíná 
budovat zcela nový Tokamak 

COMPASS-U, který bude svými 
vlastnosti naprosto unikátní 
výzkumnou infrastrukturou 
světové úrovně.

Co je to tokamak a plazma? 
Tokamak je zařízení udržující 
vysokoteplotní plazma pomocí 
silného magnetického pole 
a představuje příslib zdroje 
nevyčerpatelné a bezpečné 
energie pro budoucnost. Plazma 
tvoří až 99 procent pozorované 
atomární hmoty vesmíru 

a existuje v různých, často velmi 
odlišných formách. S plazmatem 
se můžeme setkat například 
ve formě blesku, polární záře, 
uvnitř zářivek a tzv. neonů 
či v elektrickém oblouku. 
Plazma tvoří také hvězdy 
a mlhoviny. Parametry plazmatu 
v těchto formách se liší o mnoho 
řádů a jeho vlastnosti stále 
nejsou zcela probádány. Jejich 
výzkumem se zabývá právě 
fyzika plazmatu, která je prudce 
se rozvíjejícím oborem a výzkum 
plazmatu má také velký 
společenský význam. Především 
je to díky širokému využití 
plazmatu, které sahá od 
kosmického výzkumu přes 
energetiku, aplikace v biomedicí-
ně až po přípravu nových 
materiálů se specifickými 
vlastnostmi.

Ústav, který datuje svou 
historii do roku 1959, zahrnuje 
šest vědeckých oddělení, která 
se zaměřují na výzkum řízeného 
termojaderného slučování, 
využití elektrických výbojů, 
interakci plazmatu s jinými 
skupenstvími hmoty, likvidaci 

odpadů v proudu plazmatu, 
procesy plazmového stříkání, 
výzkum a řešení dalších 
problémů s plazmatem souvise-
jících. Pracovníci ústavu se také 
podílejí na výchově budoucích 
odborníků v oboru termojaderné 
fúze a dalších příbuzných oborů. 
Povědomí o výzkumu plazmatu 
šíří také na mezinárodních 
vědeckých konferencích, ale 
věnují se i popularizaci oboru 
na přednáškách a exkurzích 
pro studenty a veřejnost.

Prohlédnout si můžete 
výzkumnou infrastrukturu 
ústavu v nejbližší době při 
Dnech otevřených dveří, které 
se budou konat 9. a 10. listopadu 
2018. Podrobnosti o výzkum-
ném zaměření ústavu a aktuální 
zprávy naleznete na stránkách 
ústavu: www.ipp.cas.cz. 
Fascinující videa plazmatu 
a novinky můžete rovněž nalézt 
na facebook.com/
Ustavfyzikyplazmatu.

luCie kRůsoVá
Foto: aRChiV ÚstaVu FyZiky 
PlaZmatu

Představujeme

hlavNí budova Ústavu fyziky plazmatu v ulici Za Slovankou.

pohled do komory Tokamaku COMPASS – vpravo je vidět plazma.
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Historie

v říjnu Před 120 roky se v liBni Bujaře slavilo 

obec povýšili na město
 nPřed 120 lety na podzim bylo na soutoku rokytky 

s vltavou  opravdu hodně slávy. starobylá obec libeň se 
totiž 29. října roku 1898 dočkala povýšení na město!

Předtím uplynulo hodně vody 
v blízké Vltavě alias Dravé řece. 
Její hladina kdysi bývala 
o 120 metrů vyšší než dnes. 
Bohaté archeologické nálezy 
potvrzují, že tuto oblast již ve 
starší době kamenné, cca před 
25 000 lety, obývali pravěcí lidé.  

idyla jako Z pohádky
Jméno Libeň existuje od roku 
1030. Obec stejného jména se 
datuje od počátku 14. století – na 
místě tvrze obklopené lesnatými 
stráněmi. V písemných prame-
nech se jméno osady Libeň 
objevuje až roku 1363. V průbě-
hu husitských válek se v Libni 
roku 1424 utábořil vojevůdce 
Žižka s bojovníky, když táhli 
proti konzervativním Pražanům.

Výlet do Libně proti proudu 
času by nás jistě překvapil. 
Spatřili bychom romantickou 
krajinu, ve které dominují vinice. 
O takový stav se nejvíce 
zasloužil panovník Karel IV. 
Z početných libeňských vinic 
přetrvaly jen názvy – Bulovka, 
Palmovka, Pekařka, Rokoska, 
Hercovka, Vlachovka, Košinka… 
Mezi vinicemi bychom uviděli 
pár zemědělských usedlostí 
a také letohrádky bohatých 
pražských měšťanů a šlechticů. 

Do naší kulturní historie se 
výrazně zapsal zámeček 

Ztracená varta čili Šilboch. 
Od 2. poloviny 18. století 
dominoval skalnatému kopci 
Čertův vršek (mezi dnešními 
ulicemi Střížkovská a Na Stráži.) 
V r. 1812 zde tehdejší majitel Jan 
Karel Liebich (ředitel a režisér 
Stavovského divadla) poprvé 
v tehdejších Zemích Koruny 
České postavil a nazdobil 
vánoční stromeček! 

Ze Zámku bláZinec 
nebyl
Jednou z dominant Libně se stal 
zámek. Jeho prapočátky se 
datují do 2. poloviny 14. století, 
kdy Libeň vlastnila bohatá 
rodina Rotlevů. Na místě dnešní 
národní kulturní památky ČR 
bývala gotická tvrz. Tu v roce 
1595 koupila Eliška Hoffmanová 
a nechala ji přestavit na 
pohodlný renesanční zámeček. 

Stal se svědkem mnoha 
významných událostí. Znesváře-
ní bratři císař Rudolf II. 
a arcivévoda Matyáš zde 25. 6. 
1608 uzavřeli tzv. Libeňský mír. 
V době morové epidemie roku 
1772 se zámecká budova 
proměnila ve špitál, jindy 
ve vojenský lazaret. V době 
povodní zde lidé hledali spásu 
před běsnící Vltavou či Rokyt-
kou. V letech 1771–1773 tu 
několikrát nocovala císařovna 

Marie Terezie. V roce 1786 se 
tady při vojenských manévrech 
ubytoval císař Josef II.

V rámci tzv. josefínských 
reforem byl v roce 1786 vydán 
dekret, kterým měl být zámek 
přeměněn na chorobinec 
a blázinec. Naštěstí to odborná 
komise nedoporučila. Jinak by 
zde asi na přelomu let 1803 
a 1804 nemohl pobývat císař 
František I.

Hrabě Jan Hartwig Nostitz 
v roce 1662 prodal libeňské 
panství za 82 000 zlatých 
Starému Městu pražskému. 
Zámeček pak sloužil až do 
poloviny 19. století jako 
rezidence a letní sídlo staro-
městských purkmistrů.

V roce 1889 se pražští 
primátoři zámečku vzdali. 
Od 1. 9. 1883 zadní trakt sloužil 
jako Pražská vychovatelna, která 
měla „vychovávat mravně 
zpustlou mládež ve věku od 
8 do 18 let“. Ovšem východní 
křídlo již dávno úspěšně sloužilo 
jako reprezentační prostory 
Libeňské obce.

pRůmyslová Revoluce 
vítěZila
K zámku kdysi patřily konírny, 
ovčín, pivovar, sladovna a mlýn. 
Na Libeňském ostrově se ozýval 
měděný hamr, nechyběla 
papírna, pila, ba ani prachovna. 
Idylická poklidná Libeň tak žila 
jen ve vzpomínkách. Přišel 
velký průmyslový rozmach: Od 

roku 1871 zahájila přes toto 
území provoz Severozápadní 
dráha. Ve stejné době se rozjela 
První českomoravská továrna 
na stroje. Roku 1832 se přidala 
Rustonka, která vyráběla parní 
stroje, kotle, ale i lodě. Grabova 
továrna na voskované plátno 
byla druhou největší 
v Rakousko-Uhersku.

V roce 1843 měla Libeň 
232 domů, které obývalo 
2200 obyvatel. Počet se prudce 
zvyšoval v souvislosti se 
vznikem mnoha dalších 
podniků. Pro nově příchozí 
vyrůstaly činžovní domy, 
většinou s pavlačemi. V roce 
1874 se rozzářilo veřejné 
petrolejové osvětlení. Za deset let 
je vystřídalo modernější plynové. 
Od roku 1896 zde sloužila první 
předměstská tramvajová trať. 

Libeň žila bohatým společen-
ským životem – hlavně zásluhou 
50 rozmanitých spolků. V letech 
1909–1910 byla vybudována 
velká secesní sokolovna.

povýšení – a připojení
Libeň už dávno nebyla malou 
poklidnou obcí. Nakonec byla po 
dodržení všech složitých 
pravidel povýšena na město. 
Hned poté dali radní vypracovat 
návrh znaku a vyrýt vše do 
městského pečetidla. 

Ovšem vůbec ho nevyužili: 
Než stačili požádat o minister-
ské schválení znaku, přišel 
ke slovu zemský zákon ze 
16. 4. 1901. Podle něj byla Libeň 
12. 9. 1901 připojena přímo 
ke královskému hlavnímu městu 
– jako Praha VIII.

milan koukal

stalo se (nejen) v PraZe 8...
1. 9. 1944 ` Většina pražských 
divadel (včetně Národního) byla 
uzavřena. Všichni herci, zpěváci 
a ostatní personál měli být 
„totálně nasazeni“ do válečné 
výroby.

4. 9. 1942 ` Na Kobyliské 
střelnici byli ve 14.00 hod. 
zastřeleni biskup Gorazd-Matěj 
Pavlík, farář Václav Čikl a Jan 
Sonnewend, kteří pomáhali 
parašutistům z výsadku 
Anthropoid, Silver A aj.

10. 9. 1947 ` Ministři P. Zenkl, 
P. Drtina a J. Masaryk obdrže-
li poštou balíčky s výbušninou. 
Stopy po pachateli vedly na 
krajský sekretariát KSČ v Olo-
mouci. Tak se zhoršila situace 

na politické scéně před únoro-
vými událostmi roku 1948.

14. 9. 1937 ` Zemřel prezident 
T. G. Masaryk. Státní pohřeb se 
konal 21. 9. 1937.

23. 9. 1938 ` Československá 
vláda vyhlásila všeobecnou 
mobilizaci záloh do 40 let 
a všech příslušníků speciálních 
jednotek. 

27. 9. 1941 ` R. Heydrich byl 
jmenován zastupujícím říšským 
protektorem v protektorátu 
Čechy a Morava.

27. 9. 1945 ` Na Staroměstském 
náměstí v Praze se za účasti 
prezidenta E. Beneše konalo 
slavnostní předání 1. čsl. 

tankového sboru, který se 
zúčastnil bojů na západní 
frontě, do svazku naší armády.

28. 9. 1941 ` R. Heydrich 
vyhlásil stanné právo 
a rozpoutal krvavé represálie 
proti českému hnutí odporu. 

28. 9. 1929 ` Svatovítská kated-
rála byla po dostavbě slavnost-
ně otevřena. K vysvěcení kated-
rály došlo již 12. 5. 1929.

29. 9. 1931 ` Byla otevřena 
Zoologická zahrada v pražské 
Troji. Hlavní zásluhu na vzniku 
měl zoolog a ornitolog J. Janda, 
jenž se stal prvním ředitelem.

30. 9. 1938 ` Čs. vláda přijala 
mnichovský diktát z 29. 9. 1938. 
V dalších dnech se obsazování 
pohraničí Němci a vyhánění 

našich občanů projevilo i tím, 
že počet obyvatel Prahy přesáhl 
v říjnu 1938 poprvé hranici 
jednoho milionu.

30. 9. 1939 ` V den 1. výročí 
mnichovské konference 
Pražané masově bojkotovali 
městskou hromadnou dopravu.

30. 9. 1983 ` Po sedm let trvající 
obnově a rekonstrukci byla 
předána do užívání historická 
budova Národního divadla 
a objekt Nové scény.

30. 9. – 4. 10. 1989 ` Na 
velvyslanectví SRN v Praze se 
shromáždilo na 11 tisíc občanů 
bývalé Německé demokratické 
republiky, kteří požadovali 
svobodný odchod do Spolkové 
republiky Německo.
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 vážení spoluobčané, 
•  v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této 
rubrice nás, prosím, kontaktujte na telefonních  
číslech 222 805 170 nebo 601 306 107,  
popřípadě 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.

srpen 2018
Dne 30. 8. oslavili diamantovou 
svatbu pan jaroslav vach a paní 
růžena vachová, v září roku 2018 
pak oba oslaví významná životní 
jubilea, dovrší 80 a 85 let života. 
Do dalších let jim tímto přejí děti 
a vnučka pevné zdraví, štěstí 
a životní optimismus.

Září 2018
Dne 13. 9. oslaví pan mgr. 
jaroslav schnerch 75. narozeniny. 
Gratulujeme a přejeme hodně  
zdraví a pohody.

Dne 21. 9. oslaví své krásné 
20. narozeniny náš vnuk 
karel valenta. Hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů v životě přejí 
babi a děda Slavíčkovi.

Dne 22. 9. oslaví 95. narozeniny 
paní helena hemelíková, 
dlouholetá členka a funkcionářka 
Sokola Kobylisy. Do dalších let 
přejeme hodně zdraví. Rodina.

únor 2018
Barták Štěpán

Březen 2018
Kusý Mike

duben 2018
� Matonohová Leontýna

Osoba Oliver
� Valeš Oskar

květen 2018
Bezděková Barbora
� Krejčí Nella

� Kumermannová Rivka

Maryšková Anna
� Starý David

Červen 2018
Bačuvčíková Emílie
Dobrovolný Vojtěch
� Houlík Dominik

Kocourek Tadeáš
� Mikulenka Jakub

Pantoflíčková Lucie 
� Podhajský Michal Dominik 

� Regnerová Lucie

Smíšek Vojtěch

Červenec 2018
� Jeřáb Dominik

Krysl Jan
� Netušil Oliver

� Šulc Jan

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

nově naroZené děti juBilea

Společenská rubrika

vZPomínáme
S bolestí v srdci 
oznamujeme, 
že dne 23. 6. zemřel 
pan mgr. karel 
kesl, bývalý ředitel 
ZŠ Žernosecká. 
Manželka 
s rodinou.
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudoku  
(veLmi obtížné)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého  
čísla: „Někteří přátelé jsou jako stín.  
Jsou tu, jen když nad vámi svítí slunce.“

výherci, kteří získali do multikina  
cinestar na film dle vlastního výběru:
Karel Nespal, Bohnice
Jana Krautová, Karlín
Josef Matěj, Troja

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

„jestliže v lásce vyhraje…“ (dokončení  v tajence).

ladislav muška (17. září 1928), český spisovatel  
a operní zpěvák. 90. výročí narození.

vylosovaní výherci
získají

po dvou vstupenkách

do multikina 
cinestar

na film dle vlastního 
výběru

Zábava
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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@sospraha8.cz

www.sospraha8.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 (vedou H. Šandová  
a J. Řezníčková)

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

  ` 10:00–10:50 ` Fj zábavným 
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)  
od 17. 9.

  ` 13:00–15:30 ` stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-
va 1172/1 (vede O. Šínová)

  ` 11:00–11:50 ` aj language titbits 
– jazykové lahůdky z angličtiny 
(vede PhDr. J. Sukopová) od 1. 10.

  ` 11:00–11:50 ` Fj pro mírně a stř. 
pokr.(vede JUDr. M. Pudil) od 1. 10.

  ` 11:30–11:45 ` jóga  
(vede E. Bihelerová) od 1. 10.

  ` 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 – 3. 9. a 17. 9.

ÚteRý
  ` 8:00–14:00 ` sociální poradenství 
  ` 8:00–9:30 ` Přístup na internet
  ` 8:00–9:00 ` Čchi-kung – pro 
pokročilé (vede M. Vilímová) od 18. 9.

  ` 8:00–8:50 ` aj zač. – Follow me 1 – 
konverzační metodou  
(vede Ing. P. Vondráček) od 11. 9.

  ` 9:00–10:00 ` Čchi-kung – pro 
začátečníky (vede M. Vilímová) 
od 18. 9.

  ` 9:00–9:50 ` aj mírně pokr. 1 – angl. 
pro jaz. školy i. + písně s kytarou. 
(vede Ing. P. Vondráček) od 11. 9.

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

  ` 10:00–10:50 ` aj střed. pokr. – angl. 
pro jaz. školy ii. + písně s kytarou. 
(vede Ing. P. Vondráček) od 11. 9.

  ` 10:00–11:30 ` nj – mírně pokr.  
(vede Ing. J. Bartoš) od 18. 9.

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc –  
konzultace (vede Ing. V. Pázler) 

  ` 11:15–12:00 ` Přístup na internet 
  ` 11:00–11:50 ` aj mírně pokr. 2 
– angl. pro jaz. školy i. + písně 

s kytarou. (vede Ing. P. Vondráček) 
od 11. 9.

  ` 13:30–14:30 ` Přístup na internet
  ` 13:00–14:30 ` nj konverzace pro 
pokr. (vede L. Ulč) od 4. 9.

  ` 13:30–15:00 ` esperanto – mírně 
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle) 
od 11. 9.

  ` 14:00–16:00 ` taneční terapie  
(vede R. Šamšová) od 2. 10.

středa
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet
  ` 8:30–9:20 ` aj – mírně pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) od 5. 9.

  ` 9:00–11:00 ` Šj pro radost  
(vede J. Štoffanová) od 19. 9.

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

  ` 10:00–10:50 ` aj – pokr.  
(vede MUDr. M. Veselý) od 12. 9.

  ` 11:00–11:50 ` aj – pokr.  
(vede MUDr. M. Veselý) od 12. 9.

  ` 11:00–11:50 ` nj – pokr.  
(vede JUDr. M. Pudil) od 12. 9.

  ` 11:00–13:00 ` kurzy společenského 
tance (vedou p. Pýchová  
a Ing. M. Sokol) od 5. 9.

  ` 13:00–15:30 ` stolní tenis – v tělo-
cvičně DK Ďáblík, Taussigova 1172/1 
(vede H. Špatenková)

  ` 13:00–15:00 ` Šachový kroužek 
  ` 14:30–16:00 ` nj – konverzace pro 
pokr. (vede T. Zelinka) od 12. 9.

  ` 13:30–15:30 ` Školička Pc pro zač. 
(vede doc. RNDr. E. Tomková) od 3. 10.

ČtvRtek
  ` 9:00–11:00 ` Školička Pc a internetu 
konzultační metodou – pokr.  
(vede Mgr. K. Černý) objednání 
v kanceláři CAP!

  ` 9:30–12:00 ` nordic walking 
pro zdatné (vede L. Čipera)

  ` 9:30–10:50 ` ij mírně pokr.  
(vede J. Kříž) od 4. 10.

  ` 9:00–10:00 ` orientální tanec pro 
seniory (vede Bc. K. Vlčková) od 20. 9. 

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

  ` 10:00–10:50 ` aj – konverzace pro 
pokr. (vede Ing. M. Kolářová) od 13. 9.

  ` 11:00–11:50 ` aj – stř. pokr.  
(vede Ing. M. Kolářová) od 13. 9.

  ` 11:00–11:50 ` aj střed. pokr. –  
Bible stories + písně s kytarou.  
(vede Ing. P. Vondráček) od 13. 9.

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

  ` 11:00–11:50 ` aj – stř. pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) od 6. 9.

  ` 13:30–15:00 ` Šj – mírně pokr.  
(vede Ing. F. Máčaj) 

  ` 15:30–18:00 ` Školička Pc 
a internetu – mírně pokr.  
(vede P. Smitková) od 6. 9.

pátek
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet
  ` 9:00–10:30 ` aj konverzace –  
konverzace pro pokročilé  
(vede Mgr. H. Vašíčková) od 14. 9.

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

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

  ` 13:00–15:30 ` stolní tenis  
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.

  ` hledáme lektory – dobrovolníky 
na rj, trénink paměti, na tablety 
a chytré telefony.

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

  ` 7. 9. od 10:00 ` tvořivá dílnička 
s Duhovým tandemem –  
rezervace nutná! 

  ` 13. 9. od 14:00 ` jiří z Poděbrad 
a jagellonci – přednáška 
s PhDr. A. Karkulovou

  ` 14. 9. od 10:00 ` tvořivá dílnička 
s Duhovým tandemem –  
rezervace nutná! 

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

  ` 18. 9. od 9:00 ` Paličkování –  
vede D. Zemanová

  ` 18. 9. od 15:00 ` vycházka s mgr. 
k. Pinkasem – Přes hradiště Zámka. 
Sraz je na konečné autobusu č. 162 
pod Dolními Chabry v 15:00 hod.

  ` 21. 9. od 8:30 ` Patchwork –  
vede S. Kyselová

  ` 24. 9. od 10:00 ` Zdravotní seminář 
pro seniory – vedou profesionální 
záchranáři

  ` 25. 9. od 10:00 ` hrátky z papíru 
– vede D. Zemanová

  ` 26. 9. od 13:00 ` trénink paměti 
– s Bc. Anetou Novotnou

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

  ` 27. 9. od 14:00 ` Beseda o duchov-
ních tématech – s katechetkou 
Mgr. B. Tranovou

  ` 1. 10. od 10:00 ` Zdravotní seminář 
pro seniory – vedou profesionální 
záchranáři

centrum  
aktiviZaČních 
Programů

caP Burešova

Program

září 

2018

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9.
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: 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

28.9. – nekoná se z důvodu státního svátku

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce
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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@sospraha8.cz

www.sospraha8.cz

pondělí
  ` 8:00–10:00 ` Přístup na internet
  ` 8:15–9:00 ` Čchi-kung  
(vede M. Dobrovská) – od 10. 9.

  ` 9:00–10:00 ` nordic walking (vede 
J. Hrubá) – sraz před CAP – od 17. 9. 

  ` 9:15–10:15 ` Čchi-kung  
(vede RNDr. J. Pospíšilová) – od 17. 9.

  ` 9:15–10:15 ` Školička Pc a internetu 
pro zač. (vede O. Měchura) – od 3. 9.

  ` 9:30–10:30 ` aj – pro mírně pokr. 
(vede Mgr. M. Rexová) – od 1. 10.

  ` 10:30–11:30 ` jóga (vede J. Borská) 
– od 1. 10.

  ` 10:30–11:30 ` Školička Pc 
a internetu pro mírně pokročilé  
(vede B. Zmeškalová) – od 1. 10. 

  ` 11:00–11:50 ` Šj – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková) 
– od 17. 9. 

  ` 11:30–15:00 ` Přístup na internet
  ` 11:45–12:30 ` Zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 
– od 17. 9. 

  ` 12:45–15:15 ` stolní tenis  
(vede Z. Dvořáková) 

  ` 13:00–14:00 ` interlingua (mezinárod-
ní jazyk – vede O. Měchura) – od 3. 9. 

ÚteRý
  ` 8:30–9:45 ` nj – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč) 
– od 4. 9.

  ` 8:45–9:35 ` Školička Pc a internetu 
pro mírně pokročilé  
(vede Ing. B. Šmilauer) – od 4. 9.

  `  9:00–10:00 ` Zdravotní cvičení 
(vede J. Hrubá) – od 11. 9.

  `  9:45–10:45 ` interlingua  
(mezinárodní jazyk –  
vede O. Měchura) – od 4. 9.

  `  9:00–12:00 ` nordic walking  
(vede S. Činátlová) – sraz v Mazurské 
před centrem CAP

  ` 10:00–10:50 ` aj – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) – od 4. 9.

  ` 10:15–11:00 ` Zdravotní cvičení na 
židlích (vede I. Košťálová) – od 4. 9. 

  ` 13:00–14:30 ` Přístup na internet

  ` 11:15–12:40 ` jóga  
(vede E. Bihelerová) – od 2. 10.

  ` 11:30–12:30 ` aj – pro mírně pokr. 
(vede E. Hyklová) – od 18. 9.

  ` 13:00–15:00 ` stolní tenis pro pokro-
čilé (vede J. Hájek)

  ` 13:00–14:00 ` ij – pro mírně pokr. 
(vede E. Hyklová) – od 18. 9.

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 
liché týdny: 11. 9. a 25. 9.

středa 
  ` 8:00–9:00 ` Přístup na internet
  ` 8:15–9:00 ` Zdravotní cvičení  
(vede Kovaříková) – od 19. 9.

  ` 8:30–9:50 ` aj – pro pokročilé  
(vede Mgr. E. Emmerová) – od 5. 9.

  `  9:00–9:50 ` Školička Pc a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 12. 9. a 26. 9. 

  ` 9:15–10:15 ` tai–chi – i. skupina, 
cvičí se v kd krakov (vede M. Nová) 
– od 3. 10.

  ` 9:10–9:50 ` Zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda) 
– od 19. 9.

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc a inter- 
netu pro začátečníky (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 12. 9. a 26. 9.

  ` 10:00–10:50 ` Fj – pro mírně 
pokročilé (vede M. Randyšová) – 
od 5. 9.

  ` 10:30–11:30 ` Zdravotní cvičení – 
cvičí se v kd krakov  
(vede L. Němcová) – od 19. 9.

  ` 10:30–11:30 ` Zdravotní cvičení 
(vede V. Formánková) – od 12. 9.

  ` 11:00–12:00 ` Fj – konverzace  
(vede M. Randyšová) – od 5. 9.

  ` 11:45–12:45 ` jóga (vede J. Borská) 
– od 3. 10.

  ` 13:00–15:00 ` Přístup na internet
  ` 13:30–15:00 ` stolní tenis  
(vede V. Soušková)

  ` 13:30–15:00 ` Bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová a L. Něm- 
cová) – liché týdny: 12. 9. a 26. 9.

ČtvRtek 
  ` 8:10–9:10 ` Čchi–kung  
(vede J. Vilímová) – od 20. 9.

  ` 8:30–9:30 ` aj – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. H. Soukupová) – od 6. 9.

  ` 9:00–10:00 ` nordic walking  
(vede I. Košťálová) – sraz v Mazurské 
před centrem CAP – od 13. 9. 

  ` 9:30–11:00 ` všestranné zdravotní 
cvičení a terapie tancem  
(vede J. Matějková) – od 6. 9.

  ` 11:15–12:15 ` jóga  
(vede M. Musilová) – od 13. 9.

  ` 12:40–13:40 ̀  relaxační cvičení moti- 
vované jógou (vede E. Parma) – od 6. 9.

  ` 12:30–13:45 ` nj – pro mírně 
pokročilé (vede L. Ulč) – od 6. 9.

  ` 13:45–14:45 ` tai-chi – ii. skupina, 
cvičí se v kd krakov (vede M. Nová) 
– od 4.10.

  ` 13:50–14:45 ` aj – pro pokročilé 
(vede E. Parma) – od 6. 9.

pátek 
  ` 8:00–9:00, 12:00–14:00 ` Přístup 
na internet

  ` 8:00–9:15 ` stolní tenis  
(vede T. Pavlovský)

  ` 8:30–9:30 ` aj – začátečníci (vede 
JUDr. I. Grün a H. Pexová) – od 14. 9. 

  ` 8:30– 9:20 ` interlingua – meziná-
rodní jazyk – vede O. Měchura)

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 7. 9. a 21. 9. 

  ` 9:30–10:30 ` orientální tance 
(vede H. Kurková) – od 21. 9.

  ` 10:00–10:50 ` Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 7. 9. a 21. 9.

  ` 10:45–11:30 ` Zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 
– od 14. 9.

  ` 11:45–12:45 ` Zdravotní cvičení 
(vede J. Josková) – od 14. 9.

  ` 13:15–14:00 ` Zdravotní cvičení 
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) – od 7. 9.

  ` Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP buď osobně nebo 
telefonicky na tel. 283 024 118. 
dále je nutné se vždy přihlásit 
na všechny dílničky a přednášky!

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

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

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

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

  ` 13. 9. od 10:00 ` výtvarná dílnička 
(vede j. hrubá)

  ` 19. 9. od 10:00 ` vycházka – přívoz 
Zámky, sluneční soustava (vede 
Mgr. Z. Vévoda) – sraz před CAP.

  ` 19. 9. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková) 

  `  20. 9. od 10:00 ` trénink paměti 
(přednáší Bc. A. Novotná)

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

  ` 24. 9. od 13:30 ` Zdravotní seminář 
pro seniory (vede profes. záchranář)

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

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

centrum  
aktiviZaČních  
Programů

caP mazurská

Program

září 
2018

Městská část Praha 8 pořádá koncert 
ke 100.výročí vzniku Československa

Koncert

9. 10.9. 10. 2018

v 9,00 hodin

kvintet

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu Jany Solomonové

v obřadní síni Libeňského zámku
v obřadní síni Libeňského zámku

rezervace mist: 
Wildtová – vladislava.wildtova@praha8..cz
nebo na tel.: 283 090 422 a 606 613 390

v uteryv utery

2018
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Pozvánky

dps křižíkova 50, 
příZemí, kaRlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 13:00–16:00 hod.

 ` 4. 9. od 15:00 hod. 
` ZEPTEJTE SE KARDIOLOGA –  
přednáška o lidském srdci 
s MUDr. Ondřejem Šmídem

 ` 6. 9. od 14:00 hod. 
` BABINEC aneb posezení 
a vyprávění u kávy a čaje

 ` 11. 9. od 15:00 hod. 
` PROČ JSEM TU JEŠTě POTŘEBNý  
– přednáška nadačního fondu  
 Lepší senior

 ` 13. 9. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI s Bc. Novotnou

 ` 18. 9. od 15:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE 
s Bránickým duem (p. Kotas)

 ` 20. 9. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE  
Mgr. Vomáčky – Písničky ze starých 
českých filmů

 ` 25. 9. od 15:00 hod. 
` VýTVARNá DíLNIČKA 
Mgr. Neckářové – vyrábíme  
voňavé pytlíčky

 ` 27. 9. od 13:30 hod. 
` KLUBOVá VyCHáZKA do 
Tančícího domu na výstavu Retro 
biják.Sraz na Florenci před Billou

 ` Po celou dobu je v klubu volný 
přístup na internet a v úterý 
11. a 25. 9. 18:00 –19:00 hodin je pro 
vás přítomen lektor Adam Novák.

dps bulovka 1462/10, 
libeň
Provozní doba klubu:  
pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 hod.

 ` 3. 9. od 14:00 hod. 
` IZRAEL – SVATá ZEMě –  
přednáška ing. Burdycha

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

 ` 10. 9. od 14:00 hod. 
` PROČ JSEM TU JEŠTě POTŘEBNý  
– přednáška nadačního fondu  
Lepší senior

 ` 13. 9. od 14:00 hod. 
` HRAJEME BINGO

 ` 17. 9. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE  
Mgr. Vomáčky – Písničky  
ze starých českých filmů

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

 ` 20. 9. od 13:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI s Bc. Novotnou

dps buRešova 1151/12 
kobylisy
Provozní doba klubu:  
pondělí a středa 14:00–17:00 hod.

 ` 3. 9. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

 ` 5. 9. od 14:00 hod. 
` IZRAEL – SVATá ZEMě –  
přednáška ing. Burdycha

 ` 12. 9. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE 
s Bránickým duem (p. Kotas)

 ` 17. 9. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE  
s M. Beranovou a kol.

 ` 19. 9. od 14:00 hod. 
` KLADNý PŘíSTUP K ŽIVOTU – 
přednáška nadačního fondu  
Lepší senior

 ` 24. 9. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky – Písničky  
ze starých českých filmů

 ` 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.

oÚss taussiGova 1172/1, 
1. patRo, Č. 21, kobylisy
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

 ` 3. 9. od 13:00 hod. 
` PRáZDNINOVé ZáŽITKy – 
poprázdninové povídání u kafíčka

 ` 5. 9. od 14:00 hod. 
` KOMPONOVANý POŘAD 
zpěváka, textaře a hudebníka 
Jindřicha Krause – Písničky 
z klobouku

 ` 10. 9. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE PíSNí 
A MLUVENéHO SLOVA  

s Mgr. Václavem Vomáčkou – 
Písničky ze starých českých filmů

 ` 12. 9. od 14:00 hod. 
` PROČ JSEM TU JEŠTě POTŘEBNý  
– přednáška nadačního fondu  
Lepší senior

 ` 17. 9. od 13:00 hod. 
` HRAJEME BINGO

 ` 19. 9. od 13:00 hod. 
` ZPíVáME A HRAJEME 
NA LIDOVOU NOTU. Kdo rádi 
zpíváte nebo hrajete na nějaký 
hudební nástroj, jste srdečně zváni. 
Přijďte mezi nás, kde si společně 
v našem souboru zazpíváme 
a zahrajeme.

 ` 24. 9. od 14:00 hod. 
` ZEPTEJTE SE KARDIOLOGA – 
přednáška MUDr. Ondřeje Šmída

 ` 26. 9. od 14:30 od 13:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI s Bc. Novotnou. 
Trénink je užitečnou prevencí proti 
přirozenému zhoršování paměti, 
které přichází s věkem.

 ` Kdo má zájem seznámit se 
s počítačem, naučit se vyhledávat 
potřebné nebo zajímavé věci na 
internetu, anebo komunikovat 
i s ostatními pomocí e-mailu, přijďte, 
poradíme a pomůžeme vám i 
při prvních krůčcích. K počítači, 
internetu a zápůjčce knih z naší 
knihovny je volný přístup po celou 
provozní dobu klubu. Veškeré další 
informace získáte u vedoucího klubu: 
D. Luczy, tel.: 732 710 656, e-mail: 
klubtaussigova@seznam.cz 

Programy kluBů seniorů / září

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Budou připravena 4 stanoviště 
na téma Lesní čarování.
Čarovné houby a byliny - léčivky (poznávání, 
poznávání po čichu, ukázky bylin) a houby 
(makety v reálných barvách a velikostech)

Duch stromu - poznávání stromů podle dřeva, 
semen, plodů. Keltský kalendář (druhy stromů 
podle data narození)

Svět hmyzu - hmyz pod lupou, sbírky hmyzu, 
hra na brouky
 
Kamarád ježek - stanoviště o ježčích 
(zajímavosti, druhy ježků, mýty o ježcích)
 
Opékání buřtů.

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

Místo konání: 
Ďáblický háj 
– u rybníčku 
(50°8‘17.072“N, 
14°28‘14.699“E)

Termín konání: 
22. 9. 2018
10:00 – 18:00 hod.

Poznávání 
podzimní 
přírody 
v Ďáblickém 
háji

Prezentace složek Integrovaného 
záchranného systému
pořádá

Chcete vidět hasiče, 
vězeňskou službu 
a další ozbrojené 

složky v akci? 

Přijďte se podívat 
na jedinečnou 

a neopakovatelnou 
prezentaci složek 

Integrovaného 
záchranného systému. 

MŠ a ZŠ se z důvodu omezené 
kapacity musí objednat předem 
na tel.: 222 805 742 nebo na 
eva.simkova@praha8.cz.

KDY: 
čtvrtek 20. září 2018 

od 9 do 16 hodin

KDE: 
areál Psychiatrické 
nemocnice Bohnice
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Inzerce

placená inzerce

placená inzerce

sokol libeň
vás Zve na

cviČení straŠích žen
pondělí a čtvrtek 15.00–16.00 

úterý 11.00–12.00
chcete si udržet nebo zlepšit svou fyzickou kondici?

Neobávejte se přijít zcela nezávazně na zkoušku! 
Cvičení při hudbě, tvarování postavy, prvky pilates, protahování 

a také cviky zdravotní tělesné výchovy a cviky při osteoporóze atd. 

informujte se na www.sokol-libeň.cz...

... a Přijďte si s námi ZacviČit !

placená inzerce
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Servis

velkooBjemové kontejnery

Bio vok hraZené mhmP
Lokalita Datum Čas

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 1. 9. 09.00–12.00

Sopotská x Bydhošťská 1. 9. 09.00–12.00

Na Dílcích 8. 9. 09.00–12.00

Petra Bezruče x U Pískovny 9. 9. 13.00–16.00

Kubišova x Gabčíkova 15. 9. 09.00–12.00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 15. 9. 09.00–12.00

Kandertova 22. 9. 13.00–16.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 22. 9. 13.00–16.00

Na Přesypu x Vzestupná 29. 9. 09.00–12.00

Lokalita Území Datum Čas

Na Pecích x Chaberská Kobylisy 1. 9. 09.00–13.00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 1. 9. 09.00–13.00

Modřínová x Javorová Kobylisy 1. 9. 10.00–14.00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 3. 9. 13.00–17.00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 3. 9. 14.00–18.00

Uzavřená Kobylisy 4. 9. 13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce Kobylisy 4. 9. 14.00–18.00

Pod Labuťkou Libeň 5. 9. 13.00–17.00

Na Vartě Libeň 5. 9. 14.00–18.00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 5. 9. 15.00–19.00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 5. 9. 16.00–20.00

Nekvasilova x K Olympiku Karlín 6. 9. 13.00–17.00

Hlivická Bohnice 6. 9. 14.00–18.00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 6. 9. 15.00–19.00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 6. 9. 16.00–20.00

U Pekařky Libeň 7. 9. 13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na úbočí Libeň 7. 9. 14.00–18.00

Pernerova x Kubova Karlín 7. 9. 15.00–19.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 7. 9. 16.00–20.00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 8. 9. 08.00–12.00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 8. 9. 08.00–12.00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 8. 9. 09.00–13.00

Braunerova x Konšelská Libeň 8. 9. 10.00–14.00

Drahorádova Střížkov 10. 9. 13.00–17.00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 10. 9. 14.00–18.00

Písečná x Na Šutce Troja 11. 9. 13.00–17.00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 11. 9. 14.00–18.00

Podhajská pole – u trafostanice Čimice 11. 9. 14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála Troja 12. 9. 13.00–17.00

Prosecká x Františka Kadlece Libeň 12. 9. 14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 12. 9. 15.00–19.00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 12. 9. 16.00–20.00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 13. 9. 13.00–17.00

Křivenická x Čimická Čimice 13. 9. 14.00–18.00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 13. 9. 15.00–19.00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 13. 9. 16.00–20.00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 14. 9. 13.00–17.00

Lindavská Bohnice 14. 9. 14.00–18.00

Štěpničná (parkoviště) Libeň 14. 9. 15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 14. 9. 16.00–20.00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 15. 9. 08.00–12.00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 15. 9. 08.00–12.00

Fořtova x Do Údolí Čimice 17. 9. 13.00–17.00

Trojská x Nad Trojou Troja 17. 9. 14.00–18.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 18. 9. 13.00–17.00

Modřínová x Javorová Kobylisy 18. 9. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 19. 9. 13.00–17.00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 19. 9. 14.00–18.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 19. 9. 15.00–19.00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) Libeň 19. 9. 16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 20. 9. 13.00–17.00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 20. 9. 14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 20. 9. 15.00–19.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 20. 9. 16.00–20.00

Burešova Kobylisy 21. 9. 13.00–17.00

U Pekařky Libeň 21. 9. 14.00–18.00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 21. 9. 15.00–19.00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 21. 9. 16.00–20.00

Lokalita Území Datum Čas

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 22. 9. 08.00–12.00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 22. 9. 09.00–13.00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 22. 9. 10.00–14.00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 24. 9. 13.00–17.00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 24. 9. 14.00–18.00

Drahorádova Střížkov 25. 9. 13.00–17.00

Janečkova Kobylisy 25. 9. 14.00–18.00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 25. 9. 15.00–19.00

Kandertova x Lindnerova Libeň 25. 9. 16.00–20.00

Kašparovo náměatí  
(za Braunerova x Konšelská) Libeň 26. 9. 13.00–17.00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 26. 9. 14.00–18.00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 26. 9. 14.00–18.00

Kollárova x Pernerova Karlín 26. 9. 15.00–19.00

Kašparovo náměstí – u hřbitova Libeň 26. 9. 16.00–20.00

Korycanská x K Ládví Čimice 27. 9. 13.00–17.00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 27. 9. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 27. 9. 14.00–18.00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 27. 9. 15.00–19.00

K Haltýři x Velká skála Troja 27. 9. 16.00–20.00

Lokalita Datum Čas

Na Přesypu x Pod Přesypem 1. 9. 08.00–12.00

Sopotská x Bydhošťská 1. 9. 08.00–12.00

K Haltýři x Velká skála 3. 9. 14.00–18.00

Do Údolí x Libeňská 4. 9. 14.00–18.00

U Pekařky x Pod Bání 5. 9. 14.00–18.00

Brandýská x Ke Hřišti 6. 9. 14.00–18.00

Fořtova x Okořská 7. 9. 14.00–18.00

Havlínova x Klíčanská 8. 9. 09.00–13.00

Klecanská x Na Ládví 10. 9. 14.00–18.00

Kandertova 12. 9. 14.00–18.00

Kubišova 13. 9. 14.00–18.00

Modřínová x Javorová 14. 9. 14.00–18.00

Na Hranicích x Kočova 17. 9. 14.00–18.00

Nad Popelářkou 177/11 18. 9. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 19. 9. 14.00–18.00

Turská x K Větrolamu 20. 9. 14.00–18.00

Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna 21. 9. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 22. 9. 08.00–12.00

Přívorská x Hanzlíkova 22. 9. 09.00–13.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 24. 9. 14.00–18.00

Do Údolí x Libeňská 25. 9. 14.00–18.00

Bio vok
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Pozvánky

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
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kdy: středa 19. září od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov – velký 
sál (1. patro) vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SETKÁNÍ SENIORŮ

VESELÁ 
TROJKA 
k tanci a poslechuhvězdy 

TV ŠLÁGR

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
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rezervace míst u paní Teichmannové:
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kdy: středa 26. září od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví – velký sál 
vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SETKÁNÍ SENIORŮ

VESELÁ 
TROJKA 
k tanci a poslechuhvězdy 

TV ŠLÁGR

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
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kdy: Středa 3. října od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov 
– velký sál (1. patro)
vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

FILMOVÉ 
SONGY 
Z PRVNÍ 
REPUBLIKY

BLANKA TŮMOVÁ 
a PAVEL SKALICKÝ
- k tanci a poslechu
 

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

kdy: Úterý 2. října od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví – 
velký sál 
vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

BLANKA TŮMOVÁ 
a PAVEL SKALICKÝ
- k tanci a poslechu
 

Akce se koná pod záštitou radní 
Jany Solomonové
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FILMOVÉ 
SONGY 
Z PRVNÍ 
REPUBLIKY

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

4. 9. OD 15:00
JAKUB HEŘMAN ČERNÍN 
– BAROKNÍ, KAVALÍR, CESTOVATEL A DIPLOMAT

6. 9. OD 15:00
OŘECHOVKA 
A ČTVRŤ BATERIE

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: 

Hledáme kolegy
na pozici 

PROVOZÁŘE
Náplň práce:
• úklid prostranství
• řízení zametacího vozidla
• úprava zeleně

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny B
• vyučení nebo SŠ
• zručnost
• zkušenosti v zahradnictví výhodou

Přihlášky a informace na 222 805 358 
nebo milan.kriz@praha8.cz

9. září 2018 od 13:00
SPORTCENTRUM KORÁB, Praha 8

www.nedoklubko.cz/beh
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Inzerce 

řemeslníci

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

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

 `ELEKTRIKáŘ SE ŽL – spokoje-
nost zaručena. Tel.: 608 440 551

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

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

 `ELEKTRO VESELý. 
Tel.: 602 881 859

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

 ` INSTALATéRSKé PRáCE, 
obklady, zed. rekonstrukce, byt, 
dům. Tel.: 603 184 081,  
e-mail: olaolda@volny.cz

 ` INSTALATéR ŠVáRA 
Tel.: 728 324 916

 `MALíŘSKé A LAKýRNICKé 
PRáCE, čištění koberců a čalouně-
ného nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680

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

 `RIZIKOVé KáCENí, řez stromů. 
Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

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

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

 `ČIŠTěNí ODPADNíHO PO-
TRUBí A KANALIZACE, veške-
ré instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstruk-
ce koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 `ZEDNíK, MALíŘ, REKON-
STRUKCE i drobné opravy. 
Tel.: 604 676 694,  
josef.bazant72@seznam.cz

služby

 `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

 `OD ZáŘí VáM V LéKáRNě 
DRAHáň OPěT PORADí NAŠE 
REGISTROVANá NUTRIČNí TE-
RAPEUTKA spolupracující s po-
jišťovnou v oblasti výživy dětí 
i dospělích a při akutních i chro-
nických onemocněních. Objedná-
ní možno na tel. čísle 606 456 298.

 `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.

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

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

 `PRODEJ MOLITANů, koženek, 
potah. Látek. Matrace na míru. 
Čalounictví. Na Veselí 2, za 
rohem domu, Praha 4 – Pankrác. 
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

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

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

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

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

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

 `TRUHLáŘSTVí – výroba vesta-
věných skříní, nábytek na míru, 
montáž nábytku tel. 774 858 102

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

 `OPRAVA PRAČEK TéMěŘ 
VŠECH ZNAČEK. Dolák. 
Tel.: 775 197 309

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

 ` ! ODVOZ STARéHO NáByTKU 
NA SKLáDKU! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozum-
nou cenu. Stěhování – doprava. 
Tel.: 773 484 056

 `HLEDáTE STAVEBNí DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246

 ` STěHOVáNí 7 DNí V TýDNU, 
24 hod. denně. Tel.: 721 955 496

 `VyKLíZENí 7 DNí V TýDNU, 
24 hod. denně. Tel.: 601 091354

 `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.: 773 168 170

 `ÚČINNé MASáŽE v P8. 
Tel.: 604 488 145

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

Reality – poptávka

 `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 
nespěchám. Platba hotově, 
pomůžu vyplatit dluhy, exekuce 
nebo uhradím privatizaci. 
Tel:. 608 661 664

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

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

Reality – služby

 ` 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

 `MARTIN KRATOCHVíL 
– REALITNí MAKLéŘ – 
specialista pro Prahu 8, 17 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

Relity – pRonájem

 `HLEDáM MENŠí ByT 
DO 14 TISíC NEBO VěTŠí 
DO 20 TISíC jen pro 2 osoby – pár. 
Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum 
do 30 minut. Zařízení na dohodě. 
RK nevolat. Děkuji.  
Tel.: 605 845 088

 `PRONAJíMEJTE BEZ RIZIKA! 
PRO MANAŽERy FIREM 
s rodinami hledáme pěkné 
byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. 
Bez provize! Tel.: 734319304

nákup – pRodej

 `PRODáM PRáZDNOU 
PODZEMNí HROBKU – Ďáblice, 
58 tisíc, tel.: 737 341 229

 `KNIHy A KNIŽNí 
POZůSTALOST – KOUPíM, 
odvezu. Tel.: 286 891 400

 `DŘEVěNé HRAČKy 
ČESKé VýROBy ! VELKý 
VýBěR NABíZíME 
v naší prodejně Praha 8, 
Ořechová 5, tel.: 722 942 194, 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

výuka a kuRZy

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

 `TRéNINKy PLAVáNí –  
plavco.cz

 `TAI-CHI V KARLíNě.  
CVIČENí PRO DOSPěLé  
i dvojice s dětmi.  
www.vedomastopapohybu.cz

 `PŘIJíMAČKy HRAVě – 
PŘíPRAVA PRO ŽáKy 5.,7., 
9. ROČNíKů ZŠ k přijímacím 
zkouškám na gymnázia a střední 
školy. www.prijimackyhrave.cz, 
tel.: 725 826 306, 723 333 958

 `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

 ` ŠACHOVý KLUB BOHNICE 
PŘIJíMá NOVé ZáJEMCE 
O ŠACHy, mládež i dospělé, 
začátečníky i zkušenější. 
Scházíme se na adrese 
Na Hranicích 674/18, Praha 8 
v úterý (st, pá) po 17:30 hod. 
Kontakty: 737 264 887, 
602 286 410

auto – moto

 `VýKUP VOZIDEL POJíZDNýCH 
I HAVAROVANýCH.  
Tel.: 739 665 445

 `AUTO DO 20 000 KČ  
koupím, tel.: 602 889 740

 `KOUPíM OCTAVIA, SHARAN, 
GALAXy, FABIA a nepoj. 
Tel.: 731 258 358
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nabídka pRáce

 `ASISTENTA PEDAGOGA PŘI-
JMEME DO CíRKEVNí základ-
ní školy logopedické Don Bosco, 
P8, od 9/2018. Ve třídách 10 dětí. 
Kontakty: 283 852 124,  
info@donbosco.cz

 ` ŠKOLNíKA – ÚDRŽBáŘE PŘI-
JMEME DO CíRKEVNí základní 
školy logopedické Don Bosco, P8, 
od 9/2018. Kontakty: 283 852 124, 
info@donbosco.cz

 ` STOMATOLOGICKá ORDI-
NACE NA PRAZE 9 přijme 
sestru i všeobecnou na 2 dny 
v týdnu s příznivou pracovní 
dobou. Vhodné pro máminky na 
mateřské dovolené. Praxe není 
podmínkou. V případě zájmu nás 
kontaktujte na tel.: 266 006 189

 `RECEPČNí – PRO MODERNí 
KOŽNí KLINIKU hledáme pozi-
tivní kolegyni na zkrácený úvazek 
6,5 h. Pravidelné střídání dopole-
dní a odpolední směny. Nabízíme 
smysluplnou práci v příjemném 
prostředí a kolektivu, benefity, 
zasloužených 5 týdnů dovolené, 
práci bez služeb a víkendů. Ná-
stup: říjen. Pracoviště: Achillea, 
Libčická 4, Čimice. Kontakt: tel.: 
603 222 123 dlabola@achillea.cz

 `ÚKLIDOVá FIRMA PŘIJME  
zaměstnance na brigády mytí 
oken. Pište na info@pvj-group.cz

 `ZAHRADNICKá FIRMA 
přijme pracovníka na brigády. 
Sekání trávy, řezání živých plotů, 
pomocné práce. Tel.: 724 006 275, 
e-mail: info@pvj-group.cz

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

oZnámení
Zrušený koncert 
evy pilarové 
Koncert Evy Pilarové a Bohuše 
Matuše, který se měl konat 
29. srpna na Libeňském zámku, 
byl z důvodu hospitalizace 
zpěvačky zrušen (v červenci 
utrpěla zlomeninu stehenní 
kosti a ramene).

Částka za zakoupené 
vstupenky na tento koncert 
bude samozřejmě všem 
vrácena. O termínech vrácení 
peněz oproti předložené 
vstupence se prosím informujte 
u paní Wildtové na telefonu 
606 613 390 nebo na e-mailu 
vladislava.wildtova@praha8.cz.

Paní Pilarové přejeme brzké 
uzdravení a opětovný návrat 
na koncertní pódia.

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  

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

 www.praha8.cz

Kouzelnýles

AlenkaAlenka
v říši divův říši divů

14.09.201714.09.2017

Ďáblický háj
(doprava metro C - Kobylisy;
tram 17 - Vozovna Kobylisy)

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

(16.00 poslední startující)

10. ročník10. ročník

Městská část Praha 8, Osmička pro rodinu, 
DDM hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum, DDM Praha 8 – Spirála 

pořádají

Ďáblický háj
doprava metro C - Kobylisy;
tram 17 - Vozovna Kobylisy

9:00–12:00 kolektivy dětí MŠ a ZŠ
12:00–18:00 veřejnost a rodinné týmy

(17:00 poslední startující)

Akce se koná pod záštitou radní
Jany Solomonové
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Kouzelný les
Kdo pozná Z latovlásku?

letos na téma

11. ročník akce
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STŘEDNÍ SCIOŠKOLA 
ŠKOLA, KTEROU TVOŘÍŠ TY.

 
 

 

Otevíráme novou střední školu v Praze 8 s unikátním 
konceptem. Poskytujeme každému individuální 
podporu. Společně vytváříme prostor pro zážitky.

Hledáme aktivní mladé lidi a odvážné rodiče.

Sledujte nás na Facebooku: Střední ScioŠkola!
E: stredni@scioskola.cz
W: stredni.scioskola.cz
Kde jsme: Svídnická 506, Praha 8

Chcete poznat sami sebe, 
své silné a slabé stránky?

Připravujeme tematické workshopy pro veřejnost.
První termín ve Čt 20. září 2018 od 17 hod., 
více info na stredni.scioskola.cz

placená inzerce
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POLIKLINIKA PALMOVKA – 3.patro
Příjemné prostředí, moderní vybavení
Další specialisté a laboratoř na jednom místě

• Praktický lékař
• ORL

• Alergologie
• Ortopedie

REGISTRUJEME
NOVÉ PACIENTY

277 070 788
777 224 149 www.poliklinikapalmovka.cz

www.latecoere.aero

+ SLZA
+ MAREK ZTRACENÝ
+ DANIEL ČECH
+ DĚTSKÝ PROGRAM
+ OBČERSTVENÍ

8. ZÁŘÍ, 11:00–16:00, LETŇANY, AREÁL LETOV

 DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 2018

VSTUP 
ZDARMA
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Pozvánky

pod záštitou radní pro sport MČ Praha 8 Jany Solomonové

Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

SOBOTA 1. ZÁŘÍ 

T R O J B O J
AREÁL AC PRAHA 1890
PRAHA 8 – LIBEŇ, U PEKAŘKY 1597/20

NEDĚLE 2. ZÁŘÍ

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

SOBOTA 8. ZÁŘÍ

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

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ 

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

SOBOTA 15. ZÁŘÍ

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

NEDĚLE 16. ZÁŘÍ

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

SOBOTA 22. ZÁŘÍ

K U Ž E L K Y
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 29/3

NEDĚLE 23. ZÁŘÍ

M A L Á  K O P A N Á
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ FK METEOR PRAHA VIII
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 29/3

SOBOTA 29. ZÁŘÍ 

S P O R T O V N Í  P Ě T I B O J
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
PRAHA 8 – LIBEŇ, NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO 1054/13

NEDĚLE 30. ZÁŘÍ

N O H E J B A L
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 - LIBEŇ, U METEORU 29/3

PŘIHLÁŠKY A JINÉ INFORMACE NAJDETE NA WWW.PRAHA8.CZ
NEBO U PANA JAROMÍRA TISCHERA NA E-MAILU: JAROMIR.TISCHER@PRAHA8.CZ, NEBO NA TEL.: 222 805 104

S P O R T U J E
C E L Á  P R A H A  8
2 0 1 8



Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče pořádá akci

KDO SI 
 
 NEZLOBÍ 17:00 – 18:00

koncert Anny Julie Slováčkové
 a The Primes
odpoledne
opékání špekáčků

neděle 9. září 2018 
14:00 – 18:00
hřiště u ZŠ Glowackého 
(Praha 8- Bohnice, Glowackého 555/6)

kdy:
kde: 

koncert Anny Julie Slováčkové
 a The Primes

Nešišlej! - logopedické písničky 
pro odvážné děti a jejich rodiče

program:
15:00 – 16:00 HR Aj e

Z 
ak

ce
 b

ud
e 

po
říz

en
a 

fo
to

 a
 v

id
eo

 d
ok

um
en

ta
ce

, k
te

rá
 m

ůž
e 

bý
t z

ve
ře

jn
ěn

a.

OSMIČKA
pro rodinu


