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milí spoluobčané,
tento sloupek bývá zpravidla jakýmsi lákadlem na vybrané akce pořádané 
osmou městskou částí. Nejinak tomu bude i tentokrát.

Hned první únorovou sobotu bych si vás dovolil pozvat na jedinečnou 
událost. Tou je utkání hokejových týmů Prahy 8 a sportovní redakce České 
televize na kluzišti v areálu Základní školy Glowackého na bohnickém 
sídlišti. Kromě zábavy budete mít možnost přispět na bohulibou věc, protože 
akce má především charitativní cíl – podpořit Fond ohrožených dětí. Chtěl 
bych vás jako kapitán týmu Severní vítr Prahy 8 požádat, abyste přišli v co 
nejvyšším počtu a i tímto způsobem pomohli vykouzlit úsměv na dětských 
tvářích.  

Blížící se jaro připomene 2. března již tradiční Karlínský masopust. Tuto 
akci plnou roztodivných masek, hudby a tance mám moc rád, především pak 
její závěr na prostranství kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje. Nebudu asi 
sám, kdo si k všeobecnému veselí u stánků s chutí dá něco dobrého na zub 
nebo se zahřeje něčím ostřejším. Věřím, že se tam s vámi potkám a třeba 
prohodíme pár slov.

Konec ledna přináší v rodinách s dětmi navštěvujícími školská zařízení 
jisté napětí. Není se co divit, vždyť vysvědčení není pouze zrcadlem píle žáků 
a žaček, ale také výchovy ze strany rodičů. Za případné špatné známky 
našich potomků tak částečně můžeme i my sami. Já ale doufám, že takových 
případů bude co nejméně, a pokud ano, určitě se vše do konce června zlepší. 

Závěrem bych chtěl vám všem popřát inspirativní čtení tohoto čísla 
Osmičky a pohodové vykročení do druhého pololetí.    
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studentské thálie

Úspěch 
mladých 
umělců 
z Prahy 8
Talentovaní studenti základních, střed-
ních i vysokých škol převzali 15. prosince 
2018 na Nové scéně Národního divadla 
Ceny studentské Thálie. Mezi oceněnými 
byl i zástupce Prahy 8 Jakub Jedlička. 
Student karlínského gymnázia Jakub 
Jedlička uspěl mezi zástupci neumělec-
kých škol. Ten porotce zaujal textem 
o chlapci, který ztratil rodiče při havárii 
letadla a pokouší se je najít ve svých 
snech. 

Zaujala i jedenáctiletá Julie Pszczólko-
vá, divákům na Nové scéně zazpívala 
vlastní píseň o vlně cunami. Text ji prý 
napadl, když čekala v práci na maminku. 
Julie v ZUŠ Taussigova navštěvuje dra-
matický obor a hru na housle.  Když má 
chuť a čas a nápad, píše texty, vymýšlí 
melodie a zpívá. 

Nejvíce ocenění – celkem tři – získal 
olomoucký kabaret Nabalkoně. Dvakrát 
bodoval dětský filmař Lukáš Novotný 
z Prahy. 

Studentská Thálie je celorepublikovou 
soutěžní přehlídkou studentské autorské 
tvorby napříč žánry. Má dvě hlavní kate-
gorie: divadelní a literární. Do soutěže se 
hlásí mladí zpěváci, tanečníci, herci 
i autoři. Jednotlivé počiny posuzují 
poroty složené z profesních odborníků. 
Výkony studentů neuměleckých a umě-
leckých škol při tom hodnotí zvlášť.  (býv)

salesiánské středisko mládeže

odborníci řešili jak 
pomoci mladým lidem 
zvládnout dospívání

 n Je úterní odpoledne a ve sborovně základní školy se sejdou policista, kurátor 
pro mládež, učitel, ředitel neziskovky, politik, sociální pracovník, psycholog, 
koordinátor doučování, volnočasový pedagog…

Nebojte se, nečtete začátek žádného vtipu. 
Již osmým rokem se v Praze 8 scházejí 
zhruba čtyřikrát do roka zástupci různých 
institucí, které mají co dočinění s dětmi 
a mládeží žijící právě na území této městské 
části. To, co mají společného, je právě cílová 
skupina (děti a mládež), se kterou přicházejí 
do styku. Každý svým způsobem, v jiné 
situaci a s jinými kompetencemi, s jiným 
přístupem. Cílem všech je ale snaha o pomoc 
mladým lidem se zvládáním jejich dospívání. 

„Právě nedostatečná informovanost 
o sobě navzájem, o svých kompetencích 
a používaných postupech stála na počátku 
těchto pravidelných setkání,“ uvádí Michal 
Svoboda, tehdejší ředitel Salesiánského 
střediska mládeže. „Spolu s tehdejšími 
zastupiteli jsme se v roce 2011 nechali 
inspirovat konceptem schůzek organizova-
ných v Praze 3. Původně měla setkání cha-
rakter společného vzdělávání pod vedením 
lektora. Později se ale změnila na setkání 
informativní a koordinační,“ dodává.

Protože jsou všichni účastníci odborníky 
z praxe, jsou na programu aktuální témata, 
která jednotlivé organizace řeší. Jen pro 
ilustraci několik témat z minulého období: 
sebepoškozování dětí, násilí mezi skupinami 
mladistvých, práce OSPODu v ochraně dětí 
a mládeže, trestná činnost dětí a mládeže, 

spolupráce škol s volnočasovými a sociální-
mi službami.

Příkladem konkrétního plodu práce této 
pracovní skupiny může být příběh jednoho 
z klientů Nízkoprahového klubu Vrtule, 
který prožíval velice složitou životní situaci. 
Vyrůstal s matkou – samoživitelkou, která 
péči o něj nezvládala. Díky dobře navázané 
spolupráci mezi službami se podařilo zpro-
středkovat mu pomoc a později i bydlení 
v Domě na půl cesty (DOM, o. p. s.). Službám 
se nakonec podařilo splnit svůj cíl: pomoci 
svému klientovi postavit se na vlastní nohy. 
Úspěšně odmaturoval, našel si práci a vlastní 
bydlení.

Dalším konkrétním výsledkem činnosti 
této pracovní skupiny je například vznik 
terénní sociální služby pro děti a mládež 
provozované Nízkoprahovým klubem Vrtu-
le. V roce 2018 tato služba mimo jiné proved-
la monitoring rizikových jevů, se kterými 
mohli být díky pracovní skupině v krátké 
době seznámeni zástupci radnice, policie, 
škol a podobně.

Velký dík patří všem, kteří se na pravidel-
ném setkávání podílejí. Účast není pro 
nikoho povinná, ale výsledky více než sedmi 
let práce jsou vidět. 

VáclaV jiráČek, salesiánské středisko mládeže

Jednou z akcí Salesiánského střediska mládeže byl i graffiti workshop.  

Jedenáctiletá Julie Pszczólková ze 
ZUŠ Taussigova. Foto: Vladimír Slabý

Foto: Archiv Saleiánského střediska mládeže
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Těsně před Vánoci, 20. 12., se v Grabově vile uskutečnila dražba obráz-
ků, které nakreslily děti z Klokánku Praha 8. Výtěžek předčil očekává-
ní – do „klokaní kapsy“ se vybralo 37 700 korun! Dražbě, kterou připra-
vil a řídil radní pro kulturu Michal Švarc, s úžasem z narůstající částky 
přihlížela ředitelka Klokánku Veronika Dudová. Po převzetí symbolic-
kého šeku neskrývala dojetí: „Je to nádherné! Je samozřejmě smutné, 
když děti musí zůstat bez rodičů, ale je fantastické, že jsou lidé, kteří 
jim pomůžou. Moc za děti z Klokánku všem děkuji!“  (vrs)

foto: VladiMír slabý

DRAžbA ObRáZKů PRO KLOKáNEK byLA ÚSPěŠNá 

ekologická výchova

školy získaly 
ocenění za sběr 
monočlánků

 nv roce 2018 se do sběru 
monočlánků zapojilo 11 škol 
a školek v mČ Praha 8. 
Jejich zástupci převzali 15. led-
na 2019 v Grabově vile z rukou 
místostarosty Tomáše Tatran-
ského a Michaely Helclové, 
zástupkyně společnosti Ecobat, 
s. r. o., Osvědčení o přínosu pro 
životní prostředí za rok 2018.

„Jedná se již o třetí slavnostní 
poděkování školám a školkám za 
jejich přístup k recyklaci a život-
nímu prostředí na osmičce. Vím, 
že není snadné vtěsnat ekologic-
kou výchovu do výuky. O to více 
oceňuji loňský nárůst počtu 
základních a mateřských škol, 
které se do projektu zapoji-

ly,“ uvedl místostarosta Prahy 8 
Tomáš Tatranský, v jehož gesci je 
mj. školství.

Vysbírané baterie jsou po 
vytřídění dle chemického 
složení poslány na recyklaci do 
speciálních zpracovatelských 
závodů. Zde jsou roztaveny 
a získaný kov je dále použit, 
např. na výrobu hudebních 
nástrojů.

Zhruba tři desítky zástupců 
zapojených škol a školek za svou 
snahu dostaly od společnosti 
Ecobat a od MČ Praha 8 drobné 
dárky – materiály k ekologické 
výuce, ale také tužky, bloky, 
záložky či něco na zub. „Vážím si 
tohoto projektu, protože pokud 

naučíme děti od malička chovat 
se k životnímu prostředí 
správně, řádně třídit a vážit si 
věcí kolem nás, budou se mít 
i další generace na tomto světě 
fajn. Ekologická výchova na 
našich školách dozajista nese 
své plody. Děkuji všem, kteří se 
do sběru zapojili,“ dodává 
místostarosta Tatranský. 
Ve školských zařízeních Prahy 8 

bylo sesbíráno celkově 857 kg 
monočlánků. Nejvíce mono- 
článků loni sesbírala MŠ Kory- 
canská, a to v celkové váze 
252 kg. Kromě ZŠ a MŠ získala 
osvědčení také samotná 
MČ Praha 8 za účast v projektu, 
jehož součástí byla i symbolická 
finanční odměna. Úřad osmé 
městské části vysbíral celkem 
680 kg použitých baterií. (mak)

Příběh z klokaní kaPsy

o amálce a šimonovi
Amálku (8) a Šimona (9) jsme přijali do Klo-
kánku, když rodina přišla o bydlení. Děti 
a rodiče byli ze situace velmi smutní, ale 
jinou možnost nenašli. Širší rodinu neměli 
a azylové domy pro rodiny v nouzi byly 
obsazené. 

Děti přišly o všechny své věci, neměly ani 
školní pomůcky. Amálka však nejvíce trpěla 
tím, že nejen že přišla o své věci, ale že majitel 
bytu, ve kterém dříve žili, vyhodil se všemi 
věcmi i její naslouchadla. Amálka totiž měla 
vážnou poruchu sluchu a bez naslouchadel 
byla zcela hluchá. Pořízení nových sluchadel 
bylo pro rodinu finančně nedostupné. 

Amálka však byla moc šikovná a i bez 
naslouchadel se s okolím dorozumívala 

prostřednictví odezírání ze rtů. Ve škole byla 
premiantkou. Vesele si hrála s dětmi a vždy, 
když k ní byl někdo otočený zády a ona 
neslyšela, dokázala ho upozornit, že potřebu-
je vidět na jeho obličej, aby spolu mohli 
hovořit. Amálka se i přes svůj velký handicap 
naučila výborně mluvit, takže ačkoli neslyše-
la, dokázala druhým slovně odpovídat. 

Na situaci Amálky jsme upozornili přátele 
a sponzory v našem okolí. Díky dobrému 
srdci dvou rodin z Prahy mohla být Amálce 
co nejdříve pořízena nová sluchadla, která jí 
rodina jako sponzorský dar zcela uhradila. 
Amálka byla neskutečně šťastná. S nadšením 
valila oči, že zase slyší! Protože bylo zrovna 
léto, užívala si zvuků přírody a s překvape-

ním naslouchala i bzučení hmyzu létajícího 
kolem. Její stará sluchadla jí toto 
neumožňovala.

Sourozenci si v Klokánku užívali možnosti 
navštěvovat různé kroužky a moc rádi chodi-
li na společné výlety. Rodiče je co nejčastěji 
navštěvovali a mezitím se snažili vydělat co 
nejvíce peněz, aby mohla celá rodina zase 
bydlet pospolu. Nakonec se uvolnilo místo 
v azylovém domě pro matky s dětmi, kam 
maminka s Amálkou a Šimonem společně 
odešli. Otec si našel bydlení v okolí, aby byla 
rodina co nejblíže sobě. Děti plakaly štěstím, 
že zase mohou bydlet s maminkou. Rodiče 
se dál snažili vydělat peníze na společný byt, 
v kterém by mohli všichni společně bydlet.

bc. Veronika dudoVá, ředitelka zařízení

Číslo účtu Klokánku: 217 192 621/0300
Děkujeme za podporu a pomoc!

děti převzaly ocenění z rukou místostarosty Tomáše Tatranského 
a Michaely Helclové ze společnosti Ecobat. Foto: Vladimír Slabý.
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ústav struktury a mechaniky hornin av Čr

devadesát let 
výzkumu 
v bývalé továrně 
na poživatiny

 nv našem pravidelném seriálu Jak se dělá věda na osmič-
ce vám dnes představíme ústav struktury a mechaniky 
hornin av Čr se sídlem v libni. 

Více než 120letý areál budov 
Vydrovy továrny na výrobu 
poživatin stojí mezi ulicemi 
Gabčíkova a Kubišova, které 
spolu s pomníkem připomínají 
místo uskutečnění vojenské akce 
zaměřené na likvidaci zastupují-
cího říšského protektora Hey-
dricha. Ta byla provedena v roce 
1942 pod okny tehdejšího Ústa-
vu pro vědecký výzkum uhlí 
zřízeného Československou 
vládou v roce 1927. Jednalo 
se o první vědeckou instituci 

v tomto libeňském areálu, kde 
dnes sídlí Ústav struktury a me-
chaniky hornin Akademie věd 
České republiky (ÚSMH AV ČR).

I když 90letá historie vědecké-
ho výzkumu byla poznamenána 
řadou organizačních změn, jeho 
základní zaměření na poznání 
vlastností hornin, které jsou 
utvářeny pochody na povrchu 
i uvnitř zemského tělesa, zůstalo 
zachováno. Pozornost byla 
dlouhou dobu věnována hlavně 
problematice spojené s uhlím, 
jeho těžbou, zpracováním 
i využitím. 

Rozvoj řady nových výzkum-
ných směrů umožnily změny po 
roce 1989. Na výzkum uhlí do 
značné míry navázalo Oddělení 
geochemie, které se zabývá 
studiem složení, struktury 
a vlastností hornin včetně uhlí 
metodami povrchové chemie, 
petrologie a geochemie. Výsled-
ky přináší poznatky o vývoji 
vegetace, prostředí a vlivu 
klimatu v geologické minulosti, 
o nových materiálech a postu-
pech umožňujících ukládání CO2 
a odstraňování toxických látek 
z vody a ze vzduchu.

vztaHy mezi materiály
Oddělení struktury a vlastností 
materiálů se zabývá studiem 
procesů tepelného zpracování 

uhlí, biomasy a popelů. Zkoumá 
vztahy mezi strukturou a vlast-
nostmi anorganických a organic-
kých materiálů, a díky tomu 
vytváří nové materiály vhodné 
pro likvidaci radioaktivních 
odpadů, restaurování kamene 
a keramik nebo vytváření per-
manentních magnetů pro vyso-
ce účinné filtry. 

Vlastnosti a možné využití 
nanovláknových a hybridních 
kompozitních materiálů zkoumá 
Oddělení kompozitních a uhlíko-
vých materiálů. Ve spolupráci 
s tuzemskými i zahraničními 
výzkumnými pracovišti a sou-
kromými firmami vytváří mate-
riály, které nacházejí uplatnění 
v medicíně (např. jako kostní 
náhrady) nebo v průmyslu. 

zaměřeno 
na zemětřesení
Další oddělení se zaměřují 
na poznání vlastností hornin 
a stavby zemské kůry zejména 
ve spojení s vývojem povrchu 
Země, který spoluvytváří napří-
klad sesuvy nebo zemětřesení. 
Oddělení seismotektoniky se 
kromě monitorování přirozené 
seismicity v západních a vý-

chodních Čechách věnuje již 
více než 60 let studiu seismic-
kých jevů vznikajících v důsled-
ku důlní nebo průmyslové 
činnosti. Ve spolupráci se sou-
kromou společností vyvinulo 
metodu umožňující odlišit 
přírodní nebo lidskou činností 
vyvolané otřesy. 

Data ze sítě více než 150 měři-
del zaznamenávajících pohyb 
vybraných zlomů a sesuvů na 
čtyřech světadílech kromě jiného 
využívá Oddělení inženýrské 
geologie. To studuje vliv klimatu 
a tektonických pohybů na utvá-
ření a stabilitu svahů s cílem 
vytvářet co nejlepší prostorovou 
a časovou předpověď vzniku 
nebo reaktivací potenciálně 
nebezpečných sesuvů.

kde Postavit PřeHradu
Na rekonstrukci opakovaných 
pohybů na zlomech během 
nejmladšího geologického 
období se zaměřuje Oddělení 
neotektoniky a termochronolo-
gie. Tyto poznatky spolu s vyu-
žitím nejmodernějších metod 
pro datování geologických dějů 
přispívají ke stanovení seismic-
kého ohrožení oblastí, které je 
využitelné při hodnocení bez-
pečnosti lokalit vybraných 
například pro stavbu jaderných 
elektráren, přehrad, úložišť 
odpadů apod.

Ústav struktury a mechaniky 
hornin AV ČR vytváří kvalitní 
vědecké výsledky na mezinárod-
ní úrovni. Prostřednictvím 
projektu Akademie věd Strategie 
AV21 je přibližuje veřejnosti. 
Nabízí své znalosti státním 
úřadům a soukromým subjek-
tům, a tak významnou měrou 
přispívá k rozvoji společnosti.

 
jan kliMeš

Jak se dělá věda na osmičce

kolagen a kostní minerál 
(horní řádek) izolované v našich 
laboratořích zpracováváme elektro- 
statickým zvlákňováním do nano- 
vlákenných vrstev (vpravo dole), 
které lze nanášet přímo na povrch 
implantátů (jamka náhrady kyčelního 
kloubu) za účelem urychlení jejich 
hojení a prodloužení životnosti.  
Foto: T. Suchý, M. Žaloudková

 areál bývalé vydrovy továrny na poživatiny je dnes sídlem Ústavu struktury a mechaniky hornin a Masarykova 
ústavu AV ČR. Jeho někdejší průmyslové využití připomíná zejména památkově chráněný 32,5 m vysoký komín.  
Foto: J. Blahůt

aniž bychom si to většinou uvědomovali, sesuvy a zemětřesení představují 
přirozený vývoj krajiny. Pochopení těchto procesů je základní podmínkou pro 
předcházení škod, které mohou společnosti působit. Na snímku sesuvem 
poničená chata v osadě Poláky u Nechranické přehrady. Foto: J. Klimeš
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Dobrý den, milá redakce,
přeji vám do roku 2019 hodně zdraví 
a spoustu báječných nápadů, které potěší 
všechny čtenáře. Snad i vás potěší fotografie 
novoročního ohňostroje udělaná z Kobylis. 
V popředí je zvonice kostela U Jákobova 
žebříku. ZuZana lanZoVá

Vážená redakce Osmičky,
děkuji, že i v éře internetu stále vydáváte 
čištěný časopis. V lednovém čísle mne potěšil 
např. nový seriál Pohledy do minulosti a také 
článek o rozdělení Československa. To je vskut- 
ku opomíjený svátek, a to je velká škoda. 
Ale abych jen nechválil. Pan Hybš před Vánoci 
koncertoval v KD Ládví, ne na Krakově! 
Spoustu báječných nápadů k potěše nás 
čtenářů a co nejméně chyb v roce 2019 
vám přeje richard VaVroušek

Dobrý den, pane Vavroušku,
děkujeme za pochvalu i za přání. Snažíme se 
periodicky přicházet s novinkami a jsme rádi, 
když se líbí. A chyby? Ty jsou nedílnou 
součástí každé práce, i té naší. Každá nás 
velice mrzí a ta u pana Hybše obzvlášť, 
protože on se svým orchestrem koncertuje na 
Ládví pravidelně. Tímto se všem čtenářům, 
panu Hybšovi i jeho příznivcům omlouváme.

VladiMír slabý, šéfredaktor osmičky 

Vážená Praho 8,
je skvělé, že i letos můžeme chodit bruslit. 
Slyšel jsem sice, že tři kluziště jsou luxus, 
ale Praha 8 je rozlehlá, a tak se nemusí jezdit 
daleko.  karel MatějoVský

Ptali Jste se na www.Praha8.cz
○ Dobrý den, musím přinést dvě foto na nový 
OP, anebo budu vyfocen přímo u přepážky? 

lidMila
Vážený pane Lidmilo, při vyřizování OP se 
fotografie občana pořizuje přímo v kabince 
u přepážky.

judr. Martina tikaloVá, pověřena vedením 
odboru občansko-správního (oos)

○ Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda bude 
zase možnost pořízení kompostéru. 

hlaVáČkoVá
Vážená paní Hlaváčková, děkujeme za Váš 
zájem, nicméně, bohužel, v letošním roce 
prozatím neuvažujeme o rozšíření komposté-
rů, které byly oddělením Místní agendy 21 
v loňském roce instalovány na území měst-
ské části. 

Mgr. jindřiška ZiaťkoVá,  
vedoucí odboru životního prostředí (oŽP)

○ Dobrý den, chci jen poprosit, jestli by se na 
Palmovku mohly vrátit odpadkové koše. 
Konkrétně u vlezu do metra ze zastávka 
směr Karlín/Ohrada. Není tam už ani jeden 
koš. 

j. ČerVená
Vážená paní Červená, pozemky v okolí 
tohoto vstupu jsou ve vlastnictví Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, proto byl požadavek na 
doplnění košů v této lokalitě předán vlastní-
kovi (správci) těchto pozemků.

ing. siMona ĎoubaloVá, oddělení správy 
městské zeleně, odbor životního prostředí (oŽP)

○ Dobrý den, bylo by možné získat dotaci či 
dar od města pro Bohnický útulek opuště-
ných zvířat na výměnu oken, popřípadě jak 
se přihlásit do participativního projektu? 

Milan VáVra
Vážený pane Vávro, děkujeme za kontaktová-
ní. Bohužel, MČ Praha 8 dar/dotaci na po-
dobná opatření neposkytuje. Participativní 

rozpočet pro rok 2019 (prozatím) nebyl 
vyhlášen, nejsou tedy známa konkrétní 
pravidla. 

Mgr. Marcela konrádoVá, Ph.d., 
oddělení komunikace, vnějších vztahů a info-

centra, odbor kancelář starosty (oks)

○ Dobrý den, na sídlišti Velká Skála jsou 
u chodníku podél protihlukové stěny u Či-
mické ulice lavičky v dezolátním stavu, 
některé už zničené zcela. Bylo by možné je 
opravit a instalovat u tohoto chodníku koše 
na odpadky? Po celé délce chodníku není 
ani jediný koš na odpadky, lidé (v lepším 
případě) házejí odpadky do koše na psí 
exkrementy, který kvůli tomu bývá přeplně-
ný. Také protihluková stěna je poškozená, 
na několika místech chybí ochranné panely. 
Čimická ulice je velmi frekventovaná a po-
škozená stěna zhoršuje životní prostředí 
v oblasti Velké Skály. Bylo by možné stěnu 
opravit?

 lída seidloVá
Vážená paní Seidlová, děkujeme za upozor-
nění na poničené lavičky a chybějící koš. 
Bohužel, zmíněná pěší cesta, včetně laviček, 
košů i protihlukové stěny, leží na pozemcích 
v soukromém vlastnictví. Každý z těchto 
pozemků (1119/25, 1119/50, 1121/3, 1121/1, 
vše k. ú. Troja) má několik desítek vlastníků, 
pravděpodobně spolumajitelů přilehlých 
bytových domů. Městská část Praha 8 zde 
tedy nemůže provádět jakékoliv opravy. 
Doporučujeme obrátit se na správce byto-
vých domů v ulici Vřesová. 

libor hoffMann, oddělení správy  
městské zeleně, odbor životního prostředí (oŽP) 

○ Dobrý den, chceme upozornit na problém 
s pálením plastů a jiného odpadu. Z komína 
domu v  ulici Ve Vrchu 288/6, parcela 199, 
se každý den (spíše večer) valí štiplavý kouř. 
Ten zamořuje celé okolí, nejde větrat. Komín 

je mezi dvěma vysokými domy a kouř se stále 
točí dokola. Dalo práci ten zdroj vypátrat. 
Můžete s tím něco dělat? Děkuji. 

Petr
Vážený pane Petře, pracovníci odboru život-
ního prostředí provedou na uvedené adrese 
opakované místní šetření, zda provozovatel 
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 
dodržuje povinnosti dané zákonem o ochra-
ně ovzduší. Při zjištění porušování zákona si 
od provozovatele zdroje vyžádáme příslušné 
doklady (doklad za nákup paliva či záznam 
o provedení čištění spalinových cest provádě-
né odborně způsobilou osobou) a zároveň 
provozovatele upozorníme na dodržování 
povinností při provozu stacionárního zdroje. 
Děkujeme za upozornění.

bc. dana balcárkoVá, pověřená vedoucí 
oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních 

činností, odbor životního prostředí (oŽP)

○ Dobrý den, chtěl bych požádat o instalaci 
dvou zpomalovacích prahů v ulici Luhovská, 
Praha 8 Kobylisy. Ulicí projíždějí, mnohdy 
velmi rychle, vozy parkující v bytovém domě 
v ulici Chotovická. V minulosti jsem o insta-
laci již žádal, nicméně mně bylo sděleno, že 
policie instalaci nedoporučuje, i z důvodu 
zvýšení exhalace výfukových plynů po 
brzdění a rozjezdech automobilů. Myslím, 
že fakt hrozby nehody i skutečnost vysokého 
hluku z rychle projíždějících vozů zmíněný 
argument převyšuje. Přinejmenším, instalace 
značky omezující rychlost na 30 km by, 
myslím, pomohla. 

jan kohut 
Vážený pane Kohute, děkujeme vám za 
zaslaný podnět. Zpomalovací prahy se 
umísťují zejména v okolí školských zařízení. 
Vzhledem k tomu, že je ul. Luhovská součástí 
zón placeného stání, kde je omezena rychlost 
na 30 km/h, o instalaci zpomalovacího 
prahu zde v současnosti neuvažujeme.

Mgr. ing. jaroslaV kašPárek,  
vedoucí odboru dopravy (od)

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.
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Radnice informuje

zastuPitelstvo

o čem 
se jednalo 
na konci roku?

 ndruhé řádné jednání zastu-
pitelstva mČ Praha 8 (posled-
ní v roce 2018) se uskutečnilo 
19. prosince ve velkém sále 
tzv. bílého domu. 

A rozhodně nešlo jen o poklidné 
předvánoční rozjímání. Na za-
čátku jednání zastupitelé uctili 
minutou ticha památku prezi-

denta Václava Havla, osmé 
výročí jeho úmrtí bylo o den 
dříve. 

Pak již přišly na pořad jednot-
livé body programu. Co se napří-
klad řešilo? Zastupitelstvo 
přijalo rezignaci Karla Ptáčka 
(Piráti) na členství ve finančním 
výboru, nahradila jej stranická 
kolegyně Alice Hamalová. Schvá-

leny byly souhrnné odměny 
neuvolněným členům Zastupi-
telstva za souběh výkonů kon-
krétních funkcí. 

Rovněž byly odsouhlaseny 
funkce, pro jejichž výkon budou 
členové Zastupitelstva uvolněni 
– předseda Kontrolního výboru 
(předsedkyní je Anna Kroutil), 
předseda Komise pro dopravu 
(Martin Jedlička) a předseda 
Komise pro sociální věci, seniory 
a národnostní menšiny (Jana 
Solomonová).

Velká debata proběhla nad 
připravovaným programovým 
prohlášením nového vedení 
radnice i k situaci kolem rozesta-
věné Nové Palmovky poté, co Me-
trostav odstoupil od smlouvy. 

V průběhu jednání se předsta-
vilo Zastupitelstvo mladých, 

jehož činnost přítomným přiblí-
žil člen ZM Vojtěch Pruška.

V interpelacích se občané 
nejvíc dotazovali na zahloubení 
Holešoviček a na zahušťování 
sídlišť další zástavbou.

V závěrečné diskusi vysvětlila 
místostarostka Vladimíra Lud-
ková, proč byl odvolán Michal 
Souček z pozice ředitele SOS 
Praha 8.

Jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 8 bylo jako vždy veřejné 
a přenášené online na stránkách 
www.praha8.cz. Tam také v zá-
ložce Volené orgány – Zastupitel-
stvo najdete celý videozáznam 
jednání. 

Další řádné jednání Zastupi-
telstva je naplánováno na 
13. března, kdy by měl být pro-
jednán rozpočet MČ Praha 8. (vrs)

Čestná obČanství

významnou osobnost 
můžete navrhnout i vy

 n i v letošním roce se Praha 8 chystá ocenit významné 
osobnosti, spojené s naší městskou částí. a podle pravi-
del, přijatých zastupitelstvem mČ Praha 8, můžete 
osobnost Prahy 8 navrhnout i vy.

Čestné občanství městské části 
Praha 8 je nejvyšší čestné osobní 
vyznamenání udělované měst-
skou částí. Je možno ho udělit 
fyzické osobě za života nebo 
in memoriam, která může být 
nejen občan ČR, ale i cizinec 
nebo osoba bez státní přísluš-
nosti, která se významnou 
měrou zasloužila zejména o roz-
voj městské části. Je možné 
udělení čestného občanství 

i v případě jiných významných 
zásluh (např. o vzhled, propagaci 
či pověst města).

Návrh na udělení čestného 
občanství může podávat Zastu-
pitelstvu městské části Praha 8 
Rada městské části Praha 8. 
Občané ČR, členové zastupitel-
stva městské části, organizace, 
instituce, společnosti, spolky 
a sdružení, vysoké školy, vědec-
ké ústavy a další subjekty mo-

hou předkládat písemný návrh 
pouze prostřednictvím Odboru 
kultury, sportu, mládeže a pa-
mátkové péče Úřadu městské 
části Praha 8, a to až do 30. dub-
na kalendářního roku, ve kterém 
bude Zastupitelstvo městské 
části Praha 8 rozhodovat o udě-
lení čestného občanství. 

Návrh na udělení čestného 
občanství musí obsahovat po-
drobné zdůvodnění zásluh 
navrhované fyzické osoby, pro 
něž by mohlo být čestné občan-
ství uděleno. V případě žijící 
navrhované osoby musí návrh 

dále obsahovat její souhlas 
a v případě návrhu na udělení 
čestného občanství in me-
moriam souhlas dědiců navrho-
vané osoby. 

Zastupitelstvo městské části 
Praha 8 uděluje čestné občanství 
jednou za kalendářní rok, a to 
na svém červnovém zase- 
dání. (vrs)

Oblast kolem Nové synagogy v Libni by  
mohla v budoucnu nést jméno po vý-
znamném spisovateli a publicistovi Arnoš-
tu Lustigovi. Memorandum o tomto zámě-
ru bylo podepsáno 10. ledna 2019 
v Grabově vile. Za rodinu Lustigových 
dokument signovaly Hana Hnátová (roz. 
Lustigová, sestra Arnošta Lustiga) a Eva 
Lustigová (dcera A. L.), za MČ Praha 8 
radní pro kulturu Michal Švarc. Své podpi-
sy dále připojili Dana Kvačková (bývalá 
zastupitelka MČ Praha 8), Pavel Theiner 
(překladatel děl A. L. do angličtiny) a Vác-
lav Špale (sdružení Serpens). Velký rozho-
vor s paní Hanou Hnátovou i plný text 
memoranda najdete na str. 22–23.  (vrs)

foto: VladiMír slabý

PROSTOR KOLEM SyNAGOGy by SE MOHL JMENOVAT PO LUSTIGOVI
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OSMIČKA radí spoluobčanům „Jarní prázdniny s komiksem”

JARNÍ
PRÁZDNINY

vidíš, a tady si ho zkusí
dokonce samy vytvo it.ř

to zní zajímav ,
d ti komiks strašn
baví íst.

ě
ě ě

č

jarní prázdniny na krku
a já musím být v práci.
nemáš tip, jak d ti
smyslupln zabavit?

ě
ě

zkus osmi ku pro rodinu
a jejich p ím stský

tábor comics 8 point
- žijeme komiksem.

č
ř ě

tak to je musím
hned p ihlásit,
nevíš kde?

ř
zavolej do osmi ky pro rodinu

podrobnosti
najdeš na
ale posp š si, je o to velký zájem!

č
na tel.:

ě

601 130 916.
.www.osmickaprorodinu.cz

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

zastupitelstvo 
mladých se 
představilo 
novému vedení 
městské části
Zastupitelstvo mladých 
na své schůzi v Grabově vile 
3. prosince přivítalo zástup-
ce nové koalice, pana mís-
tostarostu Tomáše Tatran-
ského, pana místostarostu 
Jiřího Vítka, pana radního 
Tomáše Hřebíka a pana 
tajemníka ÚMČP8 Josefa 
Rambouska. 

Mladí zastupitelé nejprve 
představili svoji dosavadní 
činnost, své úspěchy (namát-
kou nutno zmínit například 
úspěšné tradiční Fórum 
mladých, kde žáci a studenti 
osmičkových škol diskutují 
o problémech osmé městské 
části) a poté debatovali 
s politiky o své budoucí 
činnosti. Po přátelsky vede-
né diskusi se již mladí zastu-
pitelé těší na nabízenou 
budoucí spolupráci. 

Mladí zastupitelé ale dali 
o sobě před Vánoci vědět 
ještě jednou, a to 19. prosince 
na zasedání zastupitelstva 
městské části Praha 8, kde 
dostali (díky paní zastupitel-
ce blahunkové, která stála 
u jejich zrodu) prostor ve 
zkratce představit svoji 
náplň. Nezbývá tedy než 
doufat, že se Zastupitelstvu 
mladých povede i v novém 
roce dále rozvíjet svoji 
činnost.

Vojta Pruška

aktuality z územního rozvoJe

stanoviska radnice 
k projektům odra a cPi

 no developerských projektech odra a cPi Ďáblice/ládví 
se již řadu měsíců bouřlivě diskutuje, stejně tak i o dalších 
projektech. 

Přinášíme aktuální informace 
o tom, co v těchto věcech podni-
ká MČ Praha 8.

odra
Městská část Praha 8 na návrh 
místostarosty Jiřího Vítka 
vydala usnesení k umístění 
stavby a nesouhlasí z následují-
cích důvodů:

1. Navržené výškové řešení 
o šesti nadzemních podlažích 
je cizorodým prvkem v archi-
tektuře sídliště bohnice, která 
se vyznačuje výškovými objek-
ty bytových domů v kontrastu 
s nízkopodlažními objekty 
veřejné vybavenosti, což je 
i případ OC Odra. Projektová 
dokumentace tento základní 
prvek koncepce porušuje.

2. Záměr ohrožuje bezpečnost 
stávajících rezidentů sídliště 
bohnice, zejména obyvatel 
v okolí komunikace Katovická, 
která byla navržena jako slepá 
bez předpokladu výrazného 
nárůstu dopravy. Zásobování 
objektu Odra by ji proto muselo 
využít hned dvakrát – jak pro 
příjezd, tak pro odjezd vozidel 
zásobování. V okolí této komu-
nikace se nacházejí dětská 
hřiště, navrženým řešením tedy 
dochází zejména k ohrožení 
těch nejzranitelnějších – dětí. 
Řešit zásobování objektu Odry 

přes komunikaci Katovická lze 
proto vnímat jako velmi nebez-
pečné. Pro zajištění zásobování 
je daleko vhodnější využít 
komunikaci Lodžská, která již 
svými stávajícími parametry 
(2 + 2 jízdní pruhy) byla dle 
našeho názoru autory původní 
dopravního řešení sídliště 
bohnice určena pro vedení 
kapacitnější dopravy. Kromě 
ohrožení bezpečnosti jde tedy 
opět o porušení původní kon-
cepce sídliště bohnice.

Projekt  
cPi Ďáblice/ládví
Zastupitelstvo městské části 
Praha 8, ve shodě s přijatými 
usneseními Zastupitelstva 
MČ Praha 8 č. Usn ZMC 
022/217 a č. Usn ZMC 036/2017, 
a v souvislosti s aktuálně zpra-
covávanou územní studií pro 
sídliště Ďáblice:

1. Uznává urbanistickou 
hodnotu (modernistické) zá-
stavby sídliště Ďáblice, kde je 
typické střídání nízkopodlaž-
ních objektů vybavenosti, 
veřejných prostranství a parko-
vé zeleně v kontrastu s vysoký-
mi obytnými domy. Dále uznává 
urbanistické rozvržení sídliště 
do okrsků, které chápe i jako 
základ města krátkých 
vzdáleností.

2. Respektuje požadavky 
obyvatel sídliště Ďáblice na 
zachování kvality života, a pro-
to nesouhlasí s nahrazováním 
občanské vybavenosti výstav-
bou budov s převahou jiné 
funkce než občanská vybave-
nost na adresách Střelnič-
ná 1347, Tanvaldská 1347, 
Frýdlantská 1351, Čumpelíko- 
va 1222 a Šimůnkova 1625, 
kde preferuje nízkopodlažní 
budovy ve stávající podlažnosti. 

3. Odmítá další prodeje po-
zemků ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy pod objekty na 
adresách Střelničná 1347, 
Tanvaldská 1347, Frýdlant-
ská 1351, Čumpelíkova 1222 
a Šimůnkova 1625, či okolních 
pozemků za účelem výstavby 
budov s převahou jiné funkce 
než občanská vybavenost. 
Rovněž odmítá udělení souhla-
su s využitím zmíněných po-
zemků pro takové účely.

ládví
Proběhne v měsíci únoru jedná-
ní s architekty ve věci změny 
projektu a zlevnění za účasti 
starosty Ondřeje Grose a mís-
tostarosty Jiřího Vítka.

stavba  
bytovéHo domu kuséHo
Proběhne jednání s investorem 
stavby, předsedy okolních 
bytových družstev a SVJ 
a místostarostou Jiřím Vítkem.
  (býv)
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jakým způsobem 
by měla radnice 
systémově 
zapojovat 
veřejnost 
do rozhodování 
o projektech 
výstavby 
a místního 
rozvoje 
(poté co byla 
bez náhrady 
zrušena 
agenda 21)

tento Měsíc 
se PtaJí: 

Piráti

ods
zapojení 
veřejnosti řeší 
(nejen) sociální 
sítě
Vedení radnice stojí o co nejote-
vřenější vztah s veřejností. 
Jakkoli to zní jako stále se opa-
kující politické prohlášení, 
nastala doba, kdy dochází napl-
nění. Sliby politiků se dříve či 
později rozpouštěly ne proto, 
že všichni politici jsou prohnilí. 
Politici jsou přece vzorkem 
společnosti. Ty sliby se neplnily 
proto, že bylo velmi lákavé je 
neplnit, a myslet více na sebe 
než na veřejnost. Neexistovala 
taková přímá konfrontace 
s voličem jako v současné době. 
Dosud se akce pro veřejnost 
stávaly spíše příležitostmi pro 
utrácení peněz a skutek utek. 
Projektů, kdy občané měli mož-
nost se k dané záležitosti (týkají-
cí se i výstavby) vyjádřit, bylo 
v minulosti několik. Lidé však 
reagovali až na výjimky jen 
velmi chladně.

Dnes jsme v obecné rovině 
v přechodové fázi mezi schová-
váním se a naprostou otevře-
ností. Ať už jde o zastupitele 
nebo novináře, kteří také ovliv-
ňují zásadně naše životy.

Máme totiž sociální sítě, 
jejichž použití je zcela dobrovol-
né. Proto politici, kteří nechtějí 
zůstat úplně mimo, čím dál více 
používají v komunikaci s veřej-
ností právě své profily na inter-
netu. Politik, který aktivně 
vystupuje v kyberprostoru, si 
zasluhuje a vyžaduje pozornost, 
lhostejno, jaké má názory. To je 
základní vodítko i přesto, že 
řada lidí aktivně internet nepo-
užívá. během krátké doby se 
ukáže, kteří politici se svými 
původními sliby obstojí a kteří 
se jen chvíli předváděli. Do té 
doby je tu ale i osvědčený časo-
pis Osmička, na jehož stránkách 
dáváme prostor této debatě 
o debatě.

Piráti
občané by 
především měli 
mít dostatečný 
a včasný přístup 
k informacím
Projekty výstavby a územního 
rozvoje můžeme dělit na dvě 
části, a to na projekty, které jsou 
připravovány a realizovány 
městskou částí a na projekty 
soukromé. Soukromí investoři 
musí rozhodně respektovat 
stavební zákon, územní plán, 
příslušné koeficienty zastavě-
nosti a výškové hladiny. U pro-
jektů se změnou územního 
plánu či realizovaných měst-
skou částí může radnice zase 
daleko více zohlednit názory 
a podněty občanů. 

V obou těchto případech by 
měla mít veřejnost vždy k dispo-
zici veškeré informace a podkla-
dy plánovaných projektů. Pořá-
dání veřejných prezentací 
o projektech, by mělo být samo-
zřejmostí. Neměly by se ale 
zveřejňovat a projednávat jen 
rozběhnuté projekty, ale i fronta 
těch, nad kterými se teprve 
uvažuje. U připravovaných 
projektů je třeba se zabývat 
návrhy občanů pro danou 
lokalitu a tyto návrhy potom 
schraňovat pro možné budoucí 
využití.

Radnice v čele se současnou 
koalicí by měla podle Pirátů 
aktivně zjišťovat potřeby, prefe-
rence a názory občanů a tyto 
zjištění včetně metodiky zveřej-
ňovat. Může se stát, že některé 
projekty jsou prioritní podle 
radnice, ale občané to třeba 
vnímají zcela jinak. Každý 
realizovaný či plánovaný pro-
jekt by měl mít na webu měst-
ské části svoji samostatnou 
podstránku. Tam by měly být 
zveřejňovány všechny informa-
ce, stanoviska, rozhodnutí, 
prezentace, odpovědi na dotazy 
a samozřejmě také kontakty na 
odpovědné osoby. 

Společnými silami bychom 
měli diskutovat s občany o změ-
nách územního plánu – a to jak 
offline, tak i online. Na to by se 
radnice i my všichni měli 
soustředit.

8žiJe
inspirujme se 
od Prahy 7

V této otázce je důležité slovo 
„systémově“. Právě ona systémo-
vost totiž nyní chybí a veřejnost 
ví většinou jen o tom, co náho-
dou někdo z pozorných sousedů 
zachytí na úřední desce.

Máme tu sice poradní orgán 
Rady městské části, v němž 
může být veřejnost zastoupena 
– komisi pro územní rozvoj. 
Ovšem do této komise jsou 
předkládány jen některé projek-
ty, v podstatě namátkově v zá-
vislosti na rozhodnutí starosty 
či příslušného radního. A tak 
některé zásadní stavební zámě-
ry projdou bez pozornosti veřej-
nosti a bez námitek městské 
části, často až do chvíle, kdy 
už developer získá územní 
rozhodnutí.

Přitom městská část má 
v územních řízeních výsadní 
postavení – je ze zákona účastní-
kem územního řízení a starosta 
či příslušný radní je tak o veške-
rém dění informován. Díky 
tomuto postavení má městská 
část právo dávat do řízení ná-
mitky (dalšími účastníky pak 
bývají zpravidla sousedé, ale 
když nesledují úřední desku, 
někdy to ani nezjistí).

Komise pro územní rozvoj by 
tedy měla přestat být pouhou 
formalitou. Sousední Praha 7 
nám může být vzorem – ukazu-
je, že lze postavit jako podmínku 
developerům, že ještě před 
zahájením územního řízení 
musí svůj záměr včetně vizuali-
zace v komisi představit a po 
diskusi s přítomnými členy 
komise (již disponují patřičným 
vzděláním) a s architektem 
městské části své záměry pří-
padně upravit, pokud např. 
nezapadají do okolní zástavby, 
jsou příliš objemné apod.

Pokud by to bylo takto nasta-
veno, developeři by věděli, 
že pokud chtějí něco v Praze 8 
postavit, musí své záměry 
předem konzultovat.  

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.

Tomáš Mrázek
zastupitel  
MČ Praha 8  
za ods

Alice Hamalová  
zastupitelka  
MČ Praha  
8 za Piráty

Vlaďka Vojtíšková
zastupitelka  
MČ Praha 8  
za 8žije

Fórum zastupitelů
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ano
využívejme více 
nástroje, kterými 
obec už disponuje 
Dnes už nikdo nezpochybní 
jednu ze základních úloh veřejné 
správy informovat veřejnost 
o svých krocích a rozhodnutích. 
Je to dokonce jedna ze základ-
ních podmínek, které zaručují 
fungování zastupitelské demo-
kracie na všech úrovních.

Úřady mají své internetové 
stránky, vydávají tiskové zprávy, 
pořádají tiskové konference. 
Obec se v komunikaci vydává 
často ještě dál. Sama oslovuje 
veřejnost s různými nabídkami 
veřejných diskusí, které jsou ale 
jen jedna z částí celé řady komu-
nikačních nástrojů, kterými 
disponuje. Veřejnost bohužel 
projevuje většinou minimální 
zájem o dění. Důkazem budiž 
velmi malá účast na všech 
veřejných jednáních obecního 
zastupitelstva. 

I proto je nezbytné využívat 
intenzivně i další základní 
komunikační nástroje, jakými 
jsou: média (prostřednictvím 
komunikace s novináři), inter-
net (webové stránky, sociální 
sítě), informační střediska, 
základní prezentační tiskoviny 
(časopis Osmička, brožurky, 
informační letáky, inzerce 
apod.). Spojení všech uvedených 
nástrojů komunikace musí 
sloužit k informování veřejnosti 
a dění v obci.

toP 09 a stan
mluvíme s lidmi 
a chceme znát 
jejich názory
Uvedená otázka předpokládá, 
že systémová komunikace 
s občany Prahy 8 započala 
teprve s projektem Agendy 21. 
Tak to ale pochopitelně není. 
Naše strana byla zvyklá komuni-
kovat s občany vždy, připomenu 
například projekt kulatých stolů, 
jejichž prostřednictvím jsme 
v období 2010–2014 vedli po-
měrně intenzivní dialog s obča-
ny a nemuselo kvůli tomu být 
na radnici Prahy 8 zaměstnáno 
několik úředníků, jako ve zruše-
né Agendě 21.

Zajímavé je se podívat na 
reálné výsledky. Pomohla napří-
klad Agenda 21 obyvatelům 
Prahy 8, kteří nesouhlasili se 
zavedením zón placeného stání 
ve svém okolí? Nepomohla. Tito 
lidé mají oprávněný pocit, že se 
s nimi nikdo o ničem nebavil.

Za náš zastupitelský klub 
mohu slíbit, že kontakt s občany 
nepřerušíme. Povedeme (a už 
vedeme) dialog se všemi, kteří 
o to mají zájem. Mimo jiné i se 
spolky, jako jsou Holešovičky 
pro lidi, Ládví není autobusák 
nebo Krásné Kobylisy, i dalšími. 
Na klíčové projekty bude radni-
ce pořádat veřejná projednává-
ní. Ve velké míře zapojujeme do 
dialogu zástupce SVJ, družstev 
i rodinných domů, abychom 
mohli kvalitně hájit jejich zájmy 
při změnách v jejich okolí. 
Ostatně kvůli tomu jsme zřídili 
například novou komisi pro 
bytová družstva.

Samozřejmě s občany komuni-
kujeme také všemi tradičními 
cestami od mailu po telefony 
a jsme aktivní v informování na 
facebooku. Mezi občany Prahy 8 
chodíme denně, potkáváme se 
s nimi na řadě akcí městské části 
a normálně mluvíme s každým, 
kdo o to projeví zájem. Toho, že 
by veřejnost nebyla zapojena do 
rozhodování o dění v Praze 8, 
se rozhodně neobávám. Je to 
totiž přesně naopak.

osmiČka sobě –  
zelení, kdu-Čsl
veřejné debaty, 
participace  
a open data

Důvěru mezi radnicí a obyvateli 
buduje dlouhodobá spolupráce 
s aktivními občany, družstvy, 
společenstvími vlastníků a další-
mi spolky. Osvědčeným nástro-
jem k zapojování veřejnosti je 
místní Agenda 21, jež na radnici 
ještě nedávno fungovala pod 
vedením Strany zelených. Probí-
haly pravidelné veřejné diskuse 
o záměrech na Praze 8 a vznikl 
participativní rozpočet. Odděle-
ní na úřadě, které se touto agen-
dou zabývalo, bylo ale novým 
vedením bez náhrady zrušeno. 

V rámci participativního 
rozpočtu si lidé sami vymyslí 
záměr a pak s ním soutěží 
s ostatními v internetovém 
hlasování. Od nápadu k realizaci 
je sice dlouhá cesta, ale je to 
způsob, jak si kdokoli může sám 
vyzkoušet práci politika. Moc 
doufám, že nové vedení bude 
v tomto projektu pokračovat. 

V současnosti nejsou obsáhlé 
a zajímavé informace na úřední 
desce vhodně strukturovány 
a archivovány. Pokud by se 
zpřístupnily ve strojově čitel-
ném formátu jako tzv. open 
data, každý zájemce by dostal 
notifikační e-mail, pokud se 
něco podstatného děje u něj 
v ulici. Správné a včasné infor-
mace usnadní občanům zasáh-
nout a zapojit se do dění v obci, 
o lepší kontrole práce úřadu 
nemluvě. 

Pokud radnice plánuje větší 
zásah do území, musí občany 
přizvat k diskusi a vyslechnout 
si jejich názor a ten pak zohled-
nit ve výsledné podobě. V minu-
losti proběhla diskuse k budoucí 
podobě prostranství u metra 
Ládví a Palmovka, k obnově 
dolní Libně či v tomto roce 
k zachování sídliště Ládví. 
Rozhodně by měla proběhnout 
diskuse o budoucí podobě metra 
Kobylisy a Florenc či o trasování 
tramvaje do bohnic. Dočkáme se 
těchto veřejných debat?

Patrioti
nejlepší 
koncepcí je 
důvěra a přímá 
komunikace
Zapojování občanů do rozhodo-
vání se již v současné době děje. 
Každá ze stran může nominovat 
do komisí členy z řad občanů, 
ale má to samozřejmě háček. 
V mnoha případech jde o příz-
nivce nebo nezvolené členy 
uskupení či stran, které je nomi-
nují. Neříkám, že je to vždy, 
ale skoro vždy. 

Jako radní, který má odpověd-
nost za územní rozvoj, v součas-
né době zavádím model, kdy 
každý chystaný projekt komuni-
kuji s předsedy bytových druž-
stev, SVJ či vlastníky okolních 
nemovitostí. Jde o občany, kteří 
jsou v centru dění, mají odpo-
vědnost, důvěru díky zvolení 
a jsou schopni velmi rychle 
předávat informace svým souse-
dům. Následně propojuji po 
několika setkáních samotného 
investora s předsedy bD/SVJ 
a v této fázi působím jako medi-
átor či prostředník, který vnímá 
atmosféru jednání a následně 
přebírám konečné politické 
rozhodnutí s fakty a podklady 
od svých spolupracovníků.

Velmi důležitou, ač se může 
někomu zdát nekoncepční, je 
komunikace přes sociální sítě 
a osobní setkání. Zatím se mi 
daří zvát si občany s jejich 
dotazy v řádech dnů často 
i v řádech hodin. Na druhou 
stranu politik musí detekovat 
zneužívání nátlakové skupiny, 
která se můžou díky médiím 
zdát silné a bůhví jak populární. 

Jsem přesvědčen, že důležitěj-
ší než vytvářet koncepce pro 
potřebu koncepcí je získat si 
důvěru občanů a nežít v ulitě. 
Znát prostředí, mít upřímný 
vztah k místu, kde žijete, a umět 
nést osobní odpovědnost, proto-
že v politice je na vrcholu pyra-
midy stejně jen a jen vaše jméno. 
A proto máme pro komunální 
politiky krásný název funkce – 
a to je zastupitel. Zkuste si ho 
říci ještě jednou. 

buďte dobří sousedé.

Radomír Nepil
zastupitel  
MČ Praha 8  
za ano

Martin Jedlička  
zastupitel  
MČ Praha 8  
za toP 09 a stan

Hana Matoušová
zastupitelka  
MČ Praha 8  
za osmička sobě

Jiří Vítek
místostarosta  
MČ Praha 8 
za Patrioty
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Rozhovor

gerontoPsychiatr  
Mudr. richard kroMbholZ:

demence není 
nevyhnutelná 
perspektiva 
stárnutí

 n „Patříš do bohnic!“ můžete co chvíli někde slyšet. boh-
nice jsou v lidové mluvě dlouhodobě spojené s blázincem 
– ve zdejší Psychiatrické nemocnici má péče o duševně 
choré více než stoletou tradici. Jedním z těch, kdo se 
o pacienty starají, je i mudr. richard krombholz, primář 
akutního gerontopsychiatrického oddělení.

Můžete vyvrátit běžnou předsta-
vu, že psychiatr i ve vlakovém 
kupé pozoruje a diagnostikuje své 
náhodné spolucestující?
„Ale jo, když si jedu někam 
odpočinout, pracovní nastavení 
mozku vypínám. I když na 
druhou stranu… Jeli jsme s rodi-
nou na nějaký zámek, a když 
jsme si kupovali vstupenky, tak 
se z autobusu vyhrnul zástup 
mentálně handicapovaných. 
Manželka se mi smála, že před 
prací nikam neuteču.“

Fajn. Přibližte tedy laikům vaši 
specializaci, kterou je geron-
topsychiatrie.
„Velmi stručně řečeno, je to 
psychiatrie seniorů, nebo ještě 
lépe psychiatrie stáří.“

Senioři jsou přece staří lidé…
„Jak se to vezme. Úředně stano-
vená věková hranice pro seniory 
je 65 let, což celkem odpovídá změ-
nám, které v organismu probíha-
jí a nezvratně ohlašují stáří. 
Ale biologicky je nástup stáří 
u každého individuální – někdo 
je stařec už ve čtyřiceti, a jiný je 
i po sedmdesátce mladík.“

V čem se liší psychiatrie stáří od 
psychiatrie jiných věkových 
skupin?
„Tak jako dítě není zmenšenina 
dospělého, tak ani senior nestů-
ně stejně jako dospělý. Všechny 
tři kategorie potřebují své. Čtyři 
základní nemoci seniorů z po-
hledu psychiatra jsou demence, 
deprese, závislosti a deliria.“

Já myslel, že jsou to Alzheimer, 
Parkinson a podobně.
„Mnohým to splývá. Ale je v tom 

rozdíl – Alzheimerova nebo 
Parkinsonova choroba jsou 
příčiny, demence je příznak. 
Demenci zapříčiňuje asi šedesát 
nemocí, z nichž právě Alzheimer 
je nejčastější, ale demence prová-
zí i další, jako třeba Parkinsono-
vu nemoc.“

Dají se choroby, vedoucí k demen-
ci, léčit?
„Současná medicína je neumí 
vyléčit, jen zpomalit průběh 
nebo v nejlepším případě stabili-
zovat stav. Návrat do úplně 
zdravého stavu je zatím nemož-
ný a je otázka, jestli právě tyto 
problémy nebudou limitujícím 
faktorem prodlužování života.“

Chápu, že zlomená noha se dá 
zafixovat a sroste, ale co probíhá 
v organismu při postupující 
demenci? 
„Začínají odumírat nervové 
buňky, nervová spojení. Mozek je 
již neobnovuje. Pacienti přestá-
vají dělat věci, které pro ně byly 
do nedávna naprosto samozřej-
mé, anebo naopak začínají dělat 
věci, které by za normálních 
okolností nikdy neudělali.“

Například?
„Třeba když babička chodí 
každý den do obchodu a pokaž-
dé koupí kilo cukru. Nebo 
v negližé vyrazí v noci ven 
a tvrdí, že jede za tetičkou do 
Kardašovy Řečice, přičemž 
tetička už dávno nežije. Těch 
situací je nekonečné množství 
a je velmi pravděpodobné, že se 
s nimi setká dříve nebo později 
každý – podle toho, jak mu 
budou stárnout nejbližší 
příbuzní.“

Je tedy demence nevyhnutelná 
perspektiva stárnutí?
„Vůbec ne. Demence se objevuje 
většinou po sedmdesátce, ale to 
neznamená, že starý rovná se 
dementní! V Česku jí trpí asi 
200 tisíc osob, z toho 150 tisíc 
Alzheimerovou nemocí a častější 
je u žen než u mužů.“

Muži jsou proti demenci víc 
imunní?
„Muži v průměru dřív umřou. 
Čím vyšší věk, tím častější vý-
skyt. Zajímavé je, že se rodí 
o chlup více kluků než dívek, 
odborně se tomu říká index 
feminity. Kolem 50 let se stav 
vyrovnává, a mezi seniory je 
už převaha žen. V Praze je mezi 
starými lidmi poměr 4:1 ve pro-
spěch žen.“

Platí ten poměr i u vás na 
oddělení?
„Ano. Máme 108 lůžek, z toho 
je jen 27 obsazeno muži.“

Říkal jste, že demence je nevyléči-
telná. Pacienti jsou u vás tedy na 
dožití?
„Někdy to tak dopadne. Demen-
ce má tři fáze – lehkou, střední 
a těžkou, a proto hodně záleží 
na tom, v jaké fázi k nám pacien-
ta přivezou. Ale vždy se snažíme 
stav natolik stabilizovat, aby se 
pacient mohl vrátit tam, odkud 
přišel – domů, do rodiny, do 
domova pro seniory a podobně. 
Zhruba v 50 procentech případů 
se nám to na našem oddělení 
daří.“

Jak může rodina poznat, že 
u dědečka propukla demence?
„To je poměrně obtížné. První 

fáze je pro laika neznatelná. 
Dědeček si občas nevzpomene, 
začne hledat, co si kam položil. 
Nechce se učit novým věcem, 
třeba používat nový mobil.  
Řeknete si, že stárne, takže je to 
normální. Přesto bych doporučo-
val, abyste dědečka přivedli. 
Jenže vy si řeknete – dědeček 
přece není blázen! A přijdete 
s ním ve druhé fázi, kdy už 
potřebuje dohled – zanedbává 
hygienu, má problémy s hospo-
dařením s penězi, začíná být 
vztahovačný, což často odskáčou 
jeho nejbližší. Ve třetím stádium 
demence pacient už jen leží, 
nemluví, nekomunikuje, nepo-
znává příbuzné ani sám sebe.“

Takže se k vám dostávají pacienti 
pozdě?
„bohužel stále přetrvává názor, 
že jít k psychiatrovi je špatně, 
že je to stigma. A pacienta přive-
dou, až když se vydá do té Kar-
dašovy Řečice... Přitom čím dřív 
se na pacienta můžeme podívat 
a zahájit léčbu, tím větší je šance 
na zlepšení a prodloužení jeho 
života.“
 
Říkal jste, že demenci nelze 
vyléčit. Je tedy smrtelná?
„Demence samotná zprostředko-
vaně. Pacient umírá na nemoc, 
která je s ní spojená. Může to být 
zápal plic, mrtvice, proleženiny… 
Pacient postupně ztrácí i ty 
nejzákladnější schopnosti a re-
flexy, které vědomě nedokážeme 
ani ovlivnit, ale mozek je přesto 
řídí – třeba schopnost polykat 
nebo odkašlat. Tím, jak nervové 
spoje odumírají, mozek už nedo-
káže polykací svaly ovládat. 
Prostě k nim nevyšle pokyn.“

mudr. krombholz v zahradě bohnické nemocnice...
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To vše byla demence. A co depre-
se u seniorů?
„Především je třeba zdůraznit, 
že starý nerovná se smutný. 
Smutek, deprese všedního dne, 
patří k životu stejně jako oka-
mžiky štěstí a radosti. Díky tomu 
je náš život pestrý. Pokud poru-
cha nálady trvá dlouho, omezuje 
člověka v jeho aktivitách, pak 
už zasluhuje léčbu.“

Jak se deprese ve stáří projevuje?
„Deprese může být reakce na 
odchody přátel, reakce na jiné 
nemoci, například neurologické, 
srdeční, objevuje se po mrtvi-
cích, po operacích a podobně. 
Depresivní pacienti si také často 
stěžují na zhoršenou paměť, což 
ti s demencí dělají málokdy. Trpí 
nevysvětlitelnými tělesnými 
obtížemi, například je bolí bři-
cho. Podle všech klinických testů 
jim nic není – až někoho napad-
ne, že je to psychické, a pošle ho 
k nám. A po nějaké době jako 
zázrakem obtíže zmizí.“

Takže depresi lze vyléčit?
„Lze ji úspěšně ovlivňovat an-
tidepresivy, a to docela umíme. 
Léčba je ovšem dlouhodobá 
a když pacient vysadí léky, 
nemoc se často vrátí zpět.“

Mladí lidé s „depkou“, například 
z nešťastné lásky, se nezřídka 
pokoušejí o sebevraždu. Jak je 
to ve stáří?
„Obdobné. S tím rozdílem, že 
v mládí je víc pokusů o sebevraž-
du, ve stáří převažují sebevraždy 
dokonané.“

Třetí nemocí stáří z pohledu 
psychiatra jsou závislosti. Které?
„Podobné, jako u mladších lidí 
– především na alkoholu, na 
lécích, ale také třeba na hracích 
automatech. Alkohol je větší 
problém u mužů, léky u žen, 
a hry u obou pohlaví.“

Alkoholismus si dovedu předsta-
vit, jak vypadá závislost na 
lécích?
„Týká se především žen, které 
léky zneužívají. berou tabletky 
na spaní, na uklidnění, na bolest 
a podobně i tehdy, kdy je vůbec 
nepotřebují.“

Závislost seniorů na automatech 
mě, přiznávám, překvapila. Myslel 
jsem, že to je problém mladších.
„Hazardní hry jsou lákadlem 
v každém věku. Znám závislé 
seniorské páry – dostanou 
důchod a jdou si udělat radost 
do herny nebo k automatu. 
Rozdíl je v tom, že mladší člověk 

se z toho může dostat, pokud 
samozřejmě dozraje a pochopí, 
že má jednat jinak. Dokáže 
splatit dluhy. Staří lidé se z toho 
většinou už nedostanou. Nejen-
že nikdy nedokáží splatit dluhy, 
ale s postupujícím časem je 
jejich závislost zcela sociálně 
vyčlení. Přijdou o byt, o úspory, 
v lepším případě skončí na 
ubytovně typu Armáda spásy 
a někdy bohužel i pod mostem.“

Je šance na záchranu pacientů se 
závislostí?
„Velice důležité je rodinné záze-
mí, které je skutečně kotvou 
k životu. Pokud ho pacient 
nemá, má i mnohem menší 
motivaci sám se sebou něco 
udělat.“

Ze čtveřice základních nemocí 
stáří, jak jste je jmenoval, nám 
zbývají ještě deliria…
„Deliria, tedy zmatenosti, jsou 
velice časté. A nejsou spojena jen 
s alkoholem, jako delirium 
tremens. Je to kvalitativní 
porucha vědomí, kterou charak-
terizují náhlé změny chování, 
poruchy pozornosti a kolísající 
průběh. A na rozdíl od jiných 

nemocí stáří má delirium pro-
měnlivou prognózu.“

To znamená, že se pacient vyléčí 
a někdy ne?
„I když se vrátí do normálního 
života, zůstává riziko opakování 
stavu a často i nějaké následky. 
To ale platí v podstatě obecně 
pro všechny naše nemocné. 
Často musí pacient užívat léky 
velice dlouho, v podstatě doži-
votně. To platí hlavně u depresí. 
Jenže občas je přestane brát 
v domnění, že mu už nic není. 
Napadlo by vás, kdybyste užíval 
léky třeba na srdce, že je přesta-
nete brát?“

Ne.
„Pochopitelně, protože si budete 
velice dobře uvědomovat riziko, 
které může být fatální. Přitom 
s duševními poruchami je to 
podobné.“

Z vašeho povídání přímo sálá 
zapálení pro gerontopsychiatrii. 
Jak jste se k ní vlastně dostal?
„Oklikou. Tatínek je také psychi-
atr, dokonce ještě stále prakti-
kuje, ale to mě ovlivnilo hlavně 
tím, že jsem šel na medicínu. 
Začínal jsem jako internista, 
a setkával jsem se spoustou 
seniorů, kteří měli nejrůznější 
problémy. Postupně jsem do 
toho pronikal stále víc a nako-
nec jsem přestoupil úplně. A už 
přes dvacet let jsem tady v Psy-
chiatrické nemocnici 
v bohnicích.“

Konzultujete s otcem?
„Samozřejmě, ale probíráme spíš 
netypické případy.“

Pokud to není lékařské tajemství 
– jaké? Něco ve stylu humorné 
zážitky z natáčení?
„Těch je spoustu, ale občas je ten 
humor černý. Z nedávna si 
pamatuji pacienta, kterého 
k nám do nemocnice doporučil 
můj tatínek. Pána jsme přijali, 
trpěl demencí, ale jinak byl 
celkem čilý. Jeho syn mne na-
vštívil a zcela vážně mi sdělil, 
že je rád, že se tatínkovi budeme 
věnovat a má v nás naprostou 
důvěru. Ale že kdyby to úplně 
neklaplo, tak tatínek je členem 
Spolku přátel žehu a má před-
placený pohřeb, a podal mi 
příslušné dokumenty…“

Vaše profese je určitě strašně 
náročná na psychiku. Jak si 
čistíte vlastní hlavu? Hudbou? 
Sportem?
„K hudbě mám velice blízko. Můj 
prastrýc Jaroslav Krombholc byl 
dirigentem a šéfem opery Národ- 
ního divadla… Ale já si užívám 
hudbu jako konzument.“

A co sport?
„Aktivně nesportuji, ale pohybu 
se nevyhýbám. Koneckonců 
rozlehlý areál nemocnice přímo 
vybízí k procházkám. Zejména 
na jaře, když všechno kvete, je tu 
nádherně. Nebo jdu s mamin-
kou, která bydlí v Praze 8, a se 
psem na nedalekou Malou skálu. 
Ostatně na Malou skálu jsme 
chodili už jako školáci, když jsme 
tam měli branné cvičení.“

Z jaké školy jste vyráželi?
„Celý život žiju v Holešovicích, 
jsem křtěný Vltavou – narodil 
jsem se na Štvanici – a do školy 
jsem chodil na Dimitrovově, 
dnes Ortenově náměstí. Takže 
jsem z pohledu osmičky vlastně 
přespolní. Ale v Praze 8 jsme 
jako žáci okopávali brambory!“

Prosím?
„Škola měla zahradu v Troji, 
a když jsme měli předmět zvaný 
pozemky, tak jsme vyráželi do 
kopců nad Vltavou, abychom 
tam zryli záhonky.“

VladiMír slabý
foto: archiV richarda 
kroMbholZe

vizitka
MUDr. Richard Krombholz, MBA 
(* 1966), primář Akutního 
gerontopsychiatrického oddělení 
v PN Bohnice. Absolvent 3. LF UK 
Praha (1992), kvalifikační atestace: 
Vnitřní lékařství 1. st. (1995), 
geriatrie (1998), 
gerontopsychiatrie  (2001).

Pacienta k nám 
přivezou, až když 

v negližé vyrazí v noci 
ven a tvrdí, že jede za 
tetou do Kardašovy 
Řečice, přičemž teta 

je dávno mrtvá.

…a ve své pracovně ve 2. patře pavilonu č. 29.
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Fotosoutěž

Fotosoutěž o ceny

jaké jsou nejkrásnější  
záběry naší městské části?

 nČasopis osmička vyhlásil 
v lednovém čísle dlouhodo-
bou soutěž o nejkrásnější 
fotografii exteriéru v rám-
ci našeho obvodu. nyní při-
nášíme přehled toho nejlepší-
ho, co jsme za první měsíc 
obdrželi. 
během ledna jsme dostali 
36 snímků od sedmi fotografů. 
Porota ve složení Michal Švarc 
(radní pro kulturu MČ Praha 8), 
Libor Kálmán (vedoucí Odboru 
kultury MČ Praha 8) a Vladimír 
Slabý (šéfredaktor časopisu 
Osmička) proto neměla úplně 
jednoduchý úkol. Nakonec jako 
nejlepší vyhodnotila snímek 
Půldenní zima na sídlišti Ďáblice 
od Marie Taláškové. Autorce 
blahopřejeme a posíláme knihu 
Praha 8 známá neznámá.  (vrs)

30. 3. 2019—Forum Karlín—19.00hod
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Big'O'Band Queenie
Ples je pořádán pod záštitou radního Prahy 8 Michala Švarce.hlavní partner partneři

3.
karlínský ples

Tombola    
výtěžek z plesu bude věnován
             nadaci  

marie talášková – Půldenní zima na sídlišti Ďáblice 



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / úNoR 2019  www.praha8.cz 15

informace Pro soutěžící
Fotografie zasílejte na e-mail vladimir.slaby@praha8.cz nebo 
osmicka@praha8.cz. 
Nejatraktivnější záběry budou zveřejněny každý měsíc v Osmičce 
a odměněny hodnotnými cenami. A po čase z nich uspořádáme 
krásnou výstavu.

Technické parametry: 
rozlišení minimálně 150 dpi, ideálně 300 dpi (dots per inch = bodů 
na palec), resp. od 4 MPx. Do fotografie nepište žádný text, popisek 
by měl být obsažen v názvu, pod kterým je snímek uložen, nebo ho 
uveďte v e-mailu.
Připomínáme, že městskou část Praha 8 tvoří celá katastrální území 
Bohnice, Čimice, Karlín a Kobylisy a části katastrálních území Libeň, 
Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov.

Foto na titulní straně: hanuš neuman – Palmovkablanka šťastná – Botanická zahrada

marie talášková – Kobyliská střelnice

vladimír hořovský – Libeňský ostrov z cyklostezky Povltavská 

irena Čeňková – Sakury na koupališti Ládví

Jiří dlouhý – Löwitův mlýn
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Školství

místostarosta Tomáš Tatranský za svým pracovním stolem.  
Foto: Nikola Geblerová

toMáš tatranský, 1. Místostarosta Prahy 8:

vzdělanost je 
základem prosperity

 nv listopadu loňského roku 
byl jednačtyřicetiletý tomáš 
tatranský (toP 09) zvolen 
místostarostou mČ Praha 8. 
v gesci má evropské fondy, 
sociální prevenci a školství. 
a právě školství bylo téma-
tem našeho rozhovoru.

 V jaké kondici jsou podle vás 
„osmičkové“ mateřské a základní 
školy?
„Především bych chtěl zdůraznit, 
že Praha 8 se může chlubit velmi 
kvalitními mateřskými a základ-
ními školami – je tomu tak 
hlavně proto, že učitelé vnímají 
svoji práci jako poslání, že si 
uvědomují, jak důležitou a neza-
stupitelnou roli můžou hrát 
v životě svých žáků, pokud 
budou učit s nepředstíraným 
nasazením. Je nutné si připomí-
nat, že právě v mateřských 
a základních školách děti a žáci 
nejen sbírají znalosti, ale upev-
ňují si i základní hodnotové 
postoje, jako je například úcta 
k druhým, respekt k autoritám, 
tolerance k odlišným názorům 
či neagresivní řešení sporů.“

Řekl jste úcta k druhým a respekt 
k autoritám. Jak vnímáte pozici 
učitele?
„Je jasné, že atraktivita učitelské 
profese není v české společnosti 
taková, jaká by podle mého 
názoru měla být. Naše městská 
část bude dbát na to, aby ti, kteří 
učí na našich školách, cítili, 

že vedení radnice si jejich práce 
váží. Pedagogičtí i nepedagogičtí 
pracovníci by měli mít možnost 
získat alespoň ‚startovací‘ bydle-
ní v bytech městské části a měs-
to by mělo být schopno zajistit 
učitelům i další benefity, napří-
klad zvýhodněné jízdné v MHD 
či výhodný tarif u telefonních 
operátorů. Nepodceňuji ani 
symbolická gesta, která jsme již 
uskutečnili, jako například 
poděkování vybraným učitelům 
během Starobohnichého vánoč-
ního těšení.“

Jak výrazně hodláte zasahovat 
školám do jejich pedagogické 
práce?
„Při svých setkáních s řediteli 
škol vždy opakuji následující 
mantru: chci být aktivní, ale ne 
aktivistický. Mám tím na mysli, 
že rozhodně nehodlám ‚rozvrtá-
vat‘ to, co funguje dobře. Nej-
sem ministr školství ani tvůrce 
školních osnov. Samozřejmě ale 
budu rád, když ve spolupráci 
s vedením našich škol a s komisí 
pro školství – která je složena 
z velmi erudovaných zastupite-
lů i občanů – podpořím projekty 
tvořící nadstavbu nad základní-

mi výukovými programy. Za vel-
mi smysluplný považuji napří-
klad projekt Příběhy našich 
sousedů neziskové organizace 
Post bellum, který přitažlivou 
formou podporuje mezigenerač-
ní dialog a zároveň umožňuje 
žákům našich škol vnímat naše 
nedávné dějiny očima 
pamětníků.“

Co je podle vás ve výuce nejdůleži-
tější?
„Obecněji vzato jsem přesvěd-
čen, že škola by měla připravo-
vat především na reálný život 
v současném světě. V této sou-
vislosti vnímám jako stěžejní 
výuku k finanční, občanské 
a mediální gramotnosti. Cílem 
by mělo být přivádět žáky 
ke kritickému myšlení, aby 
mohli se ctí obstát ve světě 
plném agresivních byznysových 
i politických marketérů, v digi-
tálním světě plném ‚fake news‘, 
aby se nenechali kýmkoli mani-
pulovat. Kriticky přemýšlející, 
zdravě sebevědomí a kreativní 
lidé jsou navíc v dnešním světě 
zárukou prosperity, protože se 
dokáží prosadit v lukrativních 
profesích.“

V jakém stavu je naše základní 
školská infrastruktura?
„Do této infrastruktury byly 
v minulém volebním období 
investovány nemalé finanční 
prostředky – mám na mysli 
zejména zateplování školských 
zařízení, ale například i rekon-
strukce školních jídelen. Pokud 
jde o navyšování kapacity škol, 
v současnosti probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce objektu Pernero-
va 29, následně přistoupíme 
k přístavbě tělocvičny, školní  
kuchyně a jídelny ZŠ Lyčkovo 
náměstí v Karlíně. Ještě v tomto 
volebním období bych rád 
zahájil výstavbu nového pavilo-
nu ZŠ Petra Strozziho na Invali-
dovně, aby byla garantována 
dostatečná kapacita v oblasti 
nedaleko Rohanského ostrova, 
kde očekáváme masivní výstav-
bu nových bytů.“

Jak zajistíte financování 
„osmičkových“ školských 
projektů?

„Není žádným tajemstvím, že 
rozpočet naší městské části na 
rok 2019 bude extrémně úspor-
ný. Politické vedení Prahy 8 má 
jednoznačnou shodu na tom, že 
pokud jde o běžné, ale i investič-
ní výdaje všech rezortů, bude 
nutné razantním způsobem 
‚šlápnout na brzdu‘, jakkoli to 
bude bolestivé, abychom naši 
městskou část nezadlužili. To, 
že budeme usilovat o čerpání 
finančních prostředků ze ‚stan-
dardních‘ externích zdrojů, jako 
jsou evropské fondy a dotace 
z magistrátu, je samozřejmostí. 
Rozhodl jsem se však iniciovat 
i jednu novinku, a to založení 
nadačního fondu, jehož účelem 
by byla podpora vzdělávání 
v Praze 8. Jsem přesvědčen, 
že najdeme řadu štědrých indivi-
duálních i institucionálních 
sponzorů a dárců, kteří uleví 
školské kapitole radničního 
rozpočtu a díky nimž bude 
možné udržet a snad i pozved-
nout stávající kvalitu ‚osmičko-
vého‘ školství v příštích letech.“

VladiMír slabý

vyjádření oPozice:
navrhuji tato konkrétní opat-
ření pro zlepšení školství:
 kvalitní byty pro učitele
Dům Na Dlážděnce může 
MČ Praha 8 opravit a byty 
nabídnout učitelům a pracovní-
kům ve školství. Vedení radnice 
tak dokáže, že slova o tom, jak 
si váží učitelů, myslí vážně.
 
 v rozmanitosti je síla
Na základních školách je 
4 i 5 tříd v jednom ročníku, 
jedna třída by mohla používat 
alternativní způsoby výuky. 
Vím, že mnozí rodiče by jina-
kost ve státním školství ocenili. 
Inspirujme se zajímavými 
školami, např. školou Trivium, 
která byla za Česko nejlepší 
v mezinárodním hodnocení 
vědomostí.
 
 knihovna v karlíně a libni
V Libni ani v Karlíně není měst-
ská knihovna – místo vzdělává-
ní a inspirace pro děti i dospělé.
 
 více peněz pro učitele
Koalice na magistrátu v progra-
movém prohlášení slíbila navý-
šení mzdových prostředků 
pro školství až na 1,5 miliardy 
korun ročně. Vyžadujme plnění 
tohoto slibu!
 
Mgr. toMáš PaVlů,  
osmička sobě – kdu-Čsl a Zelení

Škola by měla 
připravovat především 

na reálný život 
v současném světě.
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Zdravotní a sociální péče

kamPaň tuliPánový měsíc 

o rakovině 
se nesmíme 
bát mluvit

 no rakovině se bojíme mluvit a přitom s ní máme přímou, 
bezprostřední zkušenost. a to doslova každý – jako pacient, 
bývalý pacient nebo jako partner, příbuzný, kamarád či 
kolega někoho s onkologickým onemocněním. dobře tedy 
uděláme, když se o ní bavit budeme a dodáme si navzájem 
posilu a naději. a o tom je ve zkratce tulipánový měsíc. 
Jak tato akce vznikla a co obnáší?

Tulipánový měsíc se zrodil 
v hlavě Pavly Tiché, zakladatelky 
Amelie, organizace se sídlem 
v Praze 8 (a centry v dalších 
českých městech). Amelie posky-
tuje psychosociální podporu 
onkologicky nemocným a jejich 
blízkým. Když sama Pavla one-
mocněla rakovinou a její aktivní 
život manažerky se najednou 
zbortil do nemoci, všimla si toho, 
co se pak stalo náplní mnoha 
konferencí a debat: onkologická 
nemoc nese psychickou zátěž 
pro samotného nemocného i lidi 
v jeho okolí. Dostávají se do 
velkého stresu a mají kromě 
medicínské péče i další potřeby, 
jejichž naplnění dost podstatně 
ovlivňuje léčbu i psychickou 
kondici lidí, kterých se to týká. 
Tyto potřeby byly ale popsány 
relativně nedávno: potřeba 
lidského zacházení a účasti, 
potřeba komunikace o nemoci, 
potřeba naděje. 

Amelie je hlavní postava 
francouzského filmu o dívce, 
které naději a radost vnáší do 
života lidí, které potkává. Pavla 
Tichá nazvala svou organizaci 
jejím jménem a dala jí do vínku 
Tulipánový měsíc, který se letos 
koná již posedmé.

stoPy tuliPánovéHo 
měsíce 
Tulipánový měsíc je kampaň 
a série událostí s ikonou tulipá-
nu. Akce se koná na různých 
místech po celý měsíc březen. 
Hlavní náplní jsou různé formy 
komunikace s veřejností o důle-
žitosti psychosociální pomoci 
pro onkologicky nemocné a je-
jich blízké. „Všichni víme, že 
zdraví je to nejcennější, co v živo-
tě máme, a i přesto si na něj 
často vzpomeneme až ve chvíli, 
kdy se něco děje,“ říká místosta-

rostka Vladimíra Ludková, 
v jejíž gesci je v Praze 8 mj. 
zdravotnictví. „Tento typ preven-
tivních akcí proto podporujeme 
a ke kampani Tulipánový měsíc 
se velice rádi připojíme. I kdyby 
kampaň pomohla jedinému 
člověku, má svou cenu,“ dodává 
místostarostka Ludková, kte-
rá byla už při prvním ročníku, 
který plánovala s Pavlou Tichou.

Tulipánový měsíc je 
především akce 
plná skuteč-
ných i nama-
lovaných 
tulipánů, 
kterými Amelie 
a její dobrovolníci 
zdobí onkologické ambulance 
i lůžková oddělení nemocnic. 
Vyzdobená bude i Nemocnice 
Na bulovce. O výzdobu se každý 
rok starají zejména základní 
školy. Děti malují tulipány 
a nejen ty. „Obrázky posílají 
i různá zájmová sdružení. Loni 
i jeden místní klub dobrovol-
ných hasičů. Mnohé výtvory 

jsou opravdu krásné,“ říká 
arteterapeutka a ředitelka 
Amelie Míša Čadková Svejkov-
ská. Na příklad v roce 2018 bylo 
vyzdobeno 26 oddělení ve 
dvanácti nemocnicích, na výz-
době se podílelo přes 3000 lidí.

 
nejen meditativní 
aranžmá květin
Pražské Centrum Amelie sídlí 
v Praze 8 a bude v rámci Tulipá-
nového měsíce nabízet zajímavý 

program. „Chystáme 
třeba 

workshop 
o medi-
tativním 
aranžo-

vání květin 
‚kado‘,“ říká 

Tereza žílová, která je 
hlavní koordinátorkou aktivit 
Tulipánového měsíce.

Kromě událostí v Centrech 
Amelie v Praze, Liberci, Olomou-
ci a Rakovníku se chystají i akce 
ve veřejném prostoru. Ve spolu-
práci s internetovým květinář-
stvím Florea, které každý rok 
nabízí benefiční kytice tulipánů. 

Třicet procent z prodeje vždy 
odevzdá Amelii. „Loni se takto 
vybralo na bezplatnou péči 
o onkologicky nemocné i jejich 
blízké 38 000 korun a věřím, 
že letos to bude ještě víc,“ říká 
majitelka květinářství Florea 
Kateřina Hemerle. Kromě kytic 
se hezky prodávaly i dekorativní 
krabičky plněné tulipány. Letos 
se budou květiny i rozdávat, a to 
na ulicích, a v plánu je zapojit 
do akce také známé osobnosti, 
které mají s touto nemocí zkuše-
nost a nebojí se o tom mluvit.

veřejná Projekce
V této souvislosti Amelie plánuje 
i veřejnou projekci dokumentár-
ního filmu Rakovina je šok, kde 
o své nemoci mluví čtyři ženy, 
veřejně známé osobnosti. „Ještě 
není vše dohodnuto, ale jednáme 
s Českou televizí, která se na 
filmu podílela, i s Městskou 
knihovnou, kde by se mohl film 
promítat, za účasti žen, které 
v něm vystupují,“ říká Tereza 
žílová.

Rakovina je vyčerpávající 
a stresující nemoc, psychosociál-
ní podpora je pro lidi s touto 
diagnózou velmi důležitá, ať už ji 
poskytují dobrovolníci v nemoc-
nicích nebo odborníci ve specia-
lizovaných organizacích. bohu-
žel, u nás zatím není moc 
rozšířená. 

V Centrech Amelie v Praze, 
Liberci, Olomouci a Rakovníku 
se nemocní lidé a jejich blízcí 
mohou obrátit na psychology 
a sociální pracovníky. O této 
pomoci se veřejnost dozvídá 
i díky Tulipánovému měsíci. 
To je smysl akce. 

Přijďte do Amelie na některou 
z přednášek, workshopů nebo 
na promítání. Více na www.
amelie-zs.cz.

Michaela ČadkoVá sVejkoVská

ruČní výroba tulipánů.

kampaň probíhá na nejrůznějších místech.
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Doprava

Parkování u Polikliniky mazurská

Hotovo bude v květnu
 nvíce parkovacích míst a přehlednější parkování bude nově 

u Polikliniky mazurská v bohnicích. občané a pacienti tak 
získají kvalitnější přístup do polikliniky a vyšší bezpečnost. 
rekonstrukce parkovací plochy začala v prosinci, hotovo 
bude v květnu 2019.

Parkovací plochy u Polikliniky 
Mazurská jsou ve správě měst-
ské části. 

„Snaha o řešení parkování 
v blízkosti polikliniky se koneč-
ně chýlí ke konci. Po velice 
složitém a zdlouhavém povolo-

vacím řízení, které trvalo přes 
dva roky, se konečně pacienti 
mohou těšit na kvalitnější pří-
stup do objektu, zvýšení bezpeč-
nosti i zpřehlednění dopravní 
situace, která byla v minulosti 
častým zdrojem nepříjemností,“ 

oceňuje rekonstrukci radní pro 
dopravu a majetek Tomáš 
Slabihoudek. 

Rekonstruovaná plocha 
dostane nový povrch z betonové 
zámkové dlažby a nabídne 
zvýšený počet parkovacích 
stání. „Ačkoli dojde k jistým 
dočasným omezením, věřím, že 
moderní parkoviště pro lékaře, 
sanitky, zásobování, ale zejména 
pro pacienty, kteří budou mít 
krátkodobé stání zdarma, za to 

stojí,“ dodává Slabihoudek. 
Samozřejmostí je také nové 
značení, závorový systém 
a úprava veřejného osvětlení. 

Rekonstrukce byla zahájena 
v polovině prosince 2018 a potr-
vá do konce dubna 2019. „Provoz 
polikliniky to nijak neohrozí, 
bude stále v plném provozu. 
Přístup do hlavní budovy pro 
pěší je omezen, ale vchod zajiš-
těn,“ vysvětluje radní 
Slabihoudek. 

Pětiměsíční projekt vyjde 
radnici na osm milionů korun, 
přičemž přibližně 80 procent 
z celkové části bude hrazeno 
dotací poskytnutou magistrá-
tem hl. m. Prahy.  (maj)

seznam 
přechodů pro chodce, které 
Praha 8 chce co nejrychleji 
vybavit osvětlením:
Střelničná – u metra ládví 
na tramvajový ostrůvek z obou 
stran
Pod Sídlištěm – u metra 
kobylisy u katastrálního úřadu
K Ládví – u zastávky 
Za Čimickým hájem
Ústecká – u křížení s ul. 
Maškova (u Vozovny kobylisy)

bezPeČnost

radnice chce osvětlit 
přechody pro chodce
Praha 8 si posvítí na přechody, 
tedy na ty neosvětlené. Tako-
vých je v městské části řada 
a některé z nich se nacházejí 
v ulicích s hustým provozem.

V zájmu bezpečnosti chodců 
– a i jako prevence proti neho-
dám – se tím začalo nové vedení 

Prahy 8 zabývat. „Jednal jsem 
o tom se zástupci městské firmy 
Technologie hlavního města 
Prahy, která se o osvětlení 
v Praze stará. Zatím jsem jim 
předal k řešení čtyři neosvětle-
né přechody, které za Prahu 8 
požadujeme osvětlit, a zvýšit 

tak bezpečnost přechodů. 
budeme usilovat o co nejrych-
lejší řešení,“ uvedl radní pro 
dopravu a majetek Tomáš 
Slabihoudek. „To ale samozřej-
mě není konečný seznam. 
V současnosti vyhodnocujeme 
další přechody, kde osvětlení 
chybí. V nejbližsí době začneme 
řešit i tento rozšířený seznam,“ 
dodává Slabihoudek.

Zapojit se můžete i vy. Pokud 
máte tipy na přisvětlení přecho-
dů, posílejte je, prosím, na e-mail  
tomas.slabihoudek@praha8.cz.

 (maj)

přechod u stanice Ládví patří mezi první, které chce radnice osvětlit.

náPověda
kde hlásit 
poruchy 
veřejného 
osvětlení?
Veřejné osvětlení v Praze 
spravuje městská firma 
Technologie hlavního města 
Prahy, a. s. Když narazíte na 
poruchu, neváhejte volat na 
bezplatnou linku 800 40 40 60 
a problém nahlásit. Nejlepší je 
identifikace podle čísla na 
štítku lampy, případně podle 
ulice. Pokud jde o potenciálně 
nebezpečnou závadu, napří-
klad chybějící kryt lampy, 
vyjíždějí technici podle mož-
ností během 2–3 hodin.  (red)

lampa v ulici Na Rokytce, kterou 
pracovník radnice hlásil v 18.00, 
byla ve 21.00 provizorně zakrytá.

moderně zateplená budova Polikliniky Mazurská si nové parkoviště zaslouží. Přibudou i nová parkovací místa.
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zástupci prahy 8 na jednání s náměstkem primátora pro dopravu.  
Zleva: Martin Jedlička, Tomáš Slabihoudek, Adam Scheinherr.

Jednání na magistrátu

v řadě bodů 
máme shodný 
názor

 nvedení městské části se setkalo s náměstkem primátora pro 
dopravu adamem scheinherrem. za Prahu 8 se jednání zú-
častnili radní pro dopravu tomáš slabihoudek a předseda 
komise pro dopravu martin Jedlička.

„Hodně dopravních témat, která 
se dotýkají občanů Prahy 8, 
závisí na rozhodnutích hlavní-
ho města Prahy. Proto s odpo-
vědnými politiky musíme mlu-
vit a proto jsme usilovali 
o setkání s náměstkem primáto-
ra pro dopravu, co nejdříve to 
bylo možné. Vítám, že v řadě 
důležitých otázek panuje mezi 
vedením Prahy a Prahy 8 sho-
da,“ uvedl radní Prahy 8 pro 
dopravu Tomáš Slabihoudek.

Stejný názor má hlavní město 
a městská část například v otáz-
ce Městského okruhu, který 
v budoucnu naváže na tunel 
blanka na Pelc–Tyrolce. Připra-
vovaná trasa stavby blanka 2 
se nemění, je ale nezbytné 
ohlídat, aby budoucí mimoúrov-
ňové křižovatky byly citlivé ke 
svému okolí. Zástupci Prahy 8 
také přednesli požadavek, aby 
kvůli nadměrnému provozu 
v ulici V Holešovičkách došlo 
k jejímu zahloubení.

starý a nový most
Důležité jsou také mosty, které 
spojují osmou městskou část 
se sousední sedmičkou. Hlavní 
město připravuje technologicky 

náročnou rekonstrukci Libeň-
ského mostu a bude se řešit 
i podoba celé oblasti Palmovky, 
do níž Libeňský most ústí. 
„Vedení Prahy připravuje 
workshop o budoucím doprav-
ním řešení celého území Pal-
movky a okolí, do kterého se 
Praha 8 samozřejmě zapojí,“ 
dodal Slabihoudek.

Shoda je i na dalším, teprve 
připravovaném mostu, který 
v budoucnu spojí Karlín a Hole-
šovice (pracovně nazývaný 
Rohanský). Mělo by jít o kom-
paktní městský most, přes který 
bude vedena tramvaj i automo-
bilový provoz. Přesné umístění 
je otázkou připravované studie. 
během příštích 4 let se projekt 
připraví, samotná stavba by 
měla proběhnout v příštím 
volebním období.

„Shodu máme také na vybu-
dování tramvaje do Zdib z Vo-
zovny Kobylisy, kterou Praha 8 
podporuje. Naopak v souladu 
s naším programem jsme vedení 
města sdělili, že nechceme 
vystavět tramvaj do sídliště 
bohnice,“ uvedl Martin Jedlička, 
předseda komise pro dopravu 
Prahy 8. 

jednání budou 
Pokračovat
Otevřená zatím zůstává otázka 
meziměstské dopravy na stanici 
Ládví. Tu vedení Prahy 8 odmí-
tá a navrhuje přesunout mezi-
městské autobusy na terminál 
Letňany. 

„To bude předmětem dalšího 
jednání s organizátorem dopra-
vy ROPID, který meziměstskou 
dopravu na Ládví dlouhodobě 
obhajuje,“ dodal Jedlička. Řešit 
se také bude otázka zón place-

ného stání, jejichž fungování 
Praha 8 vyhodnocuje a na 
základě vyhodnocení připraví 
aktualizaci parkovacích zón. 
V úvahu ale určitě nepřipadá 
rozšiřování do bohnic. 

„Také bychom rádi, aby bylo 
možné parkovací zóny plošně 
vypnout v některé dny, napří-
klad během vánočních svátků,“ 
uvedl Slabihoudek. Vedení 
Prahy přislíbilo zřízení odborné 
komise, která bude takové 
návrhy projednávat.  (maj)

možná poloha budoucího Rohanského mostu spojujícího Karlín 
s Holešovicemi. Vizualizace: IPR

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

HOVORY

2

„Tak jak to bylo,   
pane Werichu?“

Večer Jiřího Wericha Petráška. 
Spoluúčinkují Pavel Mészáros a klavírista Karel Štolba.

hosté: moderátor Aleš Cibulka 
a Pavel Holík – předseda 
Společnosti Vlasty Buriana.
 

W
Vstupné 120 Kč/abonentní 
vstupné 600 Kč za nákup 
celého šestidílného cyklu 
Hovory W.

rezervace: www.divadlokh.cz

13. 2. 
2019 / v 19:00 

HOVORY

WW
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bezpečnost

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 únor
 7. 2. čtvrtek od 13.00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy – VyCHáZKA 
S PRVKy JóGy. Sraz ve 13.00 hod. 
před Gerontologickým centrem. 
Vede paní Müllerová.

 7. 2. čtvrtek od 14.00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – SLáMA  
(nožík a nůžky). V Gerontologickém 
centru. Vede paní boušová.

 14. 2. čtvrtek od 13.00 hod. 
 CVIČENí PAMěTI.  
V Gerontologickém centru.  
Vede Iva Hubená.

 21. 2. čtvrtek od 13.00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy – VyCHáZKA 
S PRVKy JóGy. Sraz ve 13.00 hod. 
před Gerocentologickým centrem. 
Vede paní Müllerová.

 21. 2. čtvrtek od 14.00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – ŠŇůRy –  
TEXTILNí TECHNIKy (nůžky a jehly).  
V Gerontologickém centru.  
Vede paní boušová.

 28. 2. čtvrtek 13.00–16.00 hod. 
 bAbINEC – bINGO A OSTATNí HRy.  
V Gerontologickém centru.  
Vede paní Dvořáková.

 středy: 6., 13., 20. a 27. 2. 
od 13.00 hod.  
 NORDIC WALKING – VyCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13.00 hod. 
v Gerontologickém centru. 
Hole vlastní! Vede Iva Hubená.

 Úterky: 5., 12., 19. a 26. 2. 
od 14.00 hod.  
 bOWLING – HERNA V DOLNíCH 
CHAbRECH. Sraz ve 13.50 hod. před 
hernou. (Spojení: autobus č. 162, 
stanice Osická, metro Kobylisy 
nebo Vozovna Kobylisy.)  
Vede Věra Dvořáková.

 7. 3. čtvrtek 13.00–14.00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy – VyCHáZKA 
S PRVKy JóGy. Sraz ve 13.00 hod. 
před Gerontologickým centrem. 
Vede paní Müllerová.

 7. 3. čtvrtek od 14.00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – ŠŇůRy –  
TEXTILNí TECHNIKy (nůžky a jehly).  
V Gerontologickém centru.  
Vede paní boušová.

záchrana skrz 
balkonové dveře
Strach o přítelkyni zachránil 30. listopadu 
2018 život seniorce v Řepínské ulici. 
Na městskou policii se totiž obrátila ozna-
movatelka, že už nějakou dobu se nemůže 
dovolat své přítelkyni a že má vzhledem 
k jejímu vysokému věku obavy o její 
zdraví. Hlídka po příjezdu na místo začala 
zvonit a bouchat do dveří bytu, kde seni-
orka bydlí, a po dlouhé době se z něj začal 
ozývat nářek a nesrozumitelná slova. 
Hlídka nabyla dojmu, že paní má zdravot-
ní problémy. Sousedka umožnila hlídce 
vstup na svůj balkon, ze kterého bylo do 
seniorčina bytu vidět. Seniorka seděla 
v křesle a kolem ní byly rozbité předměty. 
bylo patrné, že dýchá, ale na žádný podnět 
(bouchání na dveře, svícení baterkou) 
nereagovala. Proto byli přivoláni hasiči, 
kteří spolu s policisty pronikli skrz balko-
nové dveře do bytu. Paní na oslovení 
nereagovala a začínala upadat do bezvě-
domí. Hlídka MP jí poskytla první pomoc 
a přivolaná záchranka ji následně převez-
la do Nemocnice Na bulovce.

Pomoc zraněné v bytě
Dne 11. prosince 2018 byla hlídka měst-
ské policie vyslána do ulice Křižíkova. 
Přijala totiž oznámení od obyvatele jedno-
ho bytu, že přes zeď slyší volání sousedky 
o pomoc. Hlídka poté s dotyčnou komuni-
kovala přes dveře a zjistila, že paní má 
dlouhodobé zdravotní problémy s dolní 
končetinou, že upadla a že nemůže vstát 
ani se nijak pohybovat a že se neobejde 
bez lékařské pomoci. byli proto přivoláni 
členové hasičského záchranného sboru 
a záchranná služba. Po otevření dveří se 
zjistilo, že paní upadla v zadní části bytu 
cestou z koupelny a ležela na zemi. Stěžo-
vala si na velkou bolest pravé nohy, zá-
chranná služba ji proto převzala do své 
péče a odvezla do nemocnice.

štěstí v neštěstí
Podobný případ řešila hlídka městské 
policie i 12. prosince 2018 v Chabařovické 
ulici. Oznamovatelka, starší paní, uvedla, 
že spadla na zem a nemůže se sama zved-
nout. Cestou do 7. patra, kde paní bydlí, se 
hlídka od lidí v domě dozvěděla, že dotyč-
ná má skutečně problémy a již v minulosti 
potřebovala pomoc. Hlídka navázala 
s paní slovní kontakt, dozvěděla se od ní, 
že zakopla a nemůže vstát, a že dveře jsou 
jen zabouchnuté, nezamčené, a na žádné 
jiné nebezpečí neupozorňovala. Hlídka jí 
navigovala, aby se plazením dostala ke 
dveřím a pokusila se je otevřít. To se jí 
nakonec povedlo. Z bytu se vzápětí vyvalil 
hustý dým. Paní, která byla jinak zdravot-
ně v pořádku, totiž vzhledem ke svému 
věku vůbec neregistrovala, že se nachází 

v hustě zakouřeném bytě. Až po chvíli 
si vzpomněla, že nechala na elektrickém 
sporáku ohřívat jídlo. Hlídka okamžitě byt 
vyvětrala. Seniorka měla štěstí, že ležela 
v poloze, kde mohla dýchat, protože dým 
se držel v horní části bytu. Hlídka vypnula 
sporák a zajistila odstranění zbytků 
seškvařeného jídla v hrnci a vyčistila 
sporák od volně pohozených plastových 
obalů.

zadržená hledaná 
osoba 
Hlídka městské policie kontrolovala 
20. prosince 2018 opuštěný nezabezpeče-
ný objekt v Třeboradické ulici, kde objevi-
la několik osob. Při prověřování jejich 
totožnosti bylo zjištěno, že jednou z nich 
je osoba, po které bylo vyhlášeno pátrání 
Policie ČR. Poté, co bylo prověřeno, že tato 
osoba nemá u sebe zbraň, byla předána 
v nezraněném stavu k dalšímu šetření 
Policie ČR. Zbylé osoby byly z kontrolova-
ného objektu vykázány.

schovávali se  
v bývalém kině 
bývalé kino Ládví zlákalo dne 2. ledna 
2019 večer tříčlennou partu kamarádů. 
Dva z nich vylezli po hromosvodu na 
střechu budovy a vnikli do objektu. Třetí 
ale poté raději zavolal hlídku městské 
policie. Vzhledem k tomu, že objekt je 
v dezolátním stavu před zbouráním a ne-
dalo se do něj jiným způsobem vstoupit, 
rozhodla se hlídka požádat o pomoc 
hasičský záchranný sbor s výškovou 
technikou. Kvůli rozlehlosti objektu byli 
povoláni i psovodi. Po více než hodině 
hledání se i za pomoci psů podařilo ve 
vzduchotechnice objevit dva schované 
nezletilé výtečníky. Oba byli převezeni na 
MOP Kobylisy, kam se dostavili i jejich 
zákonní zástupci. (býv)

z deníku městské Policie

výcvik musí policejní psy připravit pro jakýkoliv 
zásah. Ilustrační foto: Vladimír Slabý
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Pozvánky

Změna programu vyhrazena.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

ÚNOR 20
19

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

6/ 2   st 
19:00 

13/ 2  st 
19:00 

20/ 2  st 
19:30 

27/ 2  st 
19:00 

J. Pacnerová: ROCKER A DVĚ STARÉ DÁMY. 
Komedie, ve které se střetává seniorský svět a teenagerovská optika dneška. 
Oboje se vzájemného ovlivňuje a vede k obohacení obou stran. Autorka 
vložila do příběhu vlastní zkušenosti z rockového mládí svých synů. Hraje 
Divadlo BlaMa: P. Johansson, M. Šturman, M. Nohýnková, B. Zdichyncová. 
Vstupné 200 Kč/ studenti a senioři 120 Kč.

… HOVORY W:  Večer Jiřího Wericha  
Petráška. Spoluúčinkuje Pavel Meszároš a klavírista Karel Štolba, 
hosty budou Aleš Cibulka a Pavel Holík – předseda společnosti Vlasty 
Buriana. Druhý večer cyklu 6 pořadů Hovory W, které probíhají vždy 
13. každého měsíce až do června. Vstupné 120 Kč/abonentní vstupné 
600 Kč  při nákupu celého cyklu.

DÍVČÍ VÁLKA. Nesmrtelná komedie Františka Ringo Čecha aneb 
jak to Alois Jirásek neviděl. Hraje Divadlo Okko. Pronájem otevřený veřejnosti.

JIŘÍ SCHMITZER. RECITÁL oblíbeného písničkáře a herce. 
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

4/ 2   po 
10:30; 14:00 

5/ 2   út 
10:30

7/ 2   čt 
9:00; 10:30

8/ 2   pá 
9:00; 10:30

9/ 2   so 
10:30

14/ 2  čt 
9:00; 10:30; 
14:00 

15/ 2   pá 
9:00; 10:30

16/ 2  so 
10:30

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70,-Kč. Dopolední představení ve všední 
dny jsou školní a účast na nich je možná po telefonické nebo e-mailové dohodě.

PEJPRBÓJ

PEJPRBÓJ

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI. 
Pohádka s písničkami. Kovářský synek Mikeš se vydá do světa 
na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně 
se rozhodnou najít dvě královské dcery, které už měsíce nikdo 
nespatřil… Hraje DivadloZa2. Od 4 let.

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA. 
Co se stane se sněhuláky, když  v předjaří začne hřát sluníčko 
a sníh se začne rozpouštět? Ve výpravné pohádce uvidíte 
poetický příběh o přátelství a uslyšíte i spoustu pěkných písniček. 
Hraje Divadlo Matěje Kopeckého Praha. Od 3 let.

MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA

MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA

3/2  ne
10:00

10/2  ne
10:00

17/2  ne
10:00

24/2  ne
10:00

FERDA MRAVENEC 
A JEHO TRAMPOTY

FERDA MRAVENEC 
A JEHO TRAMPOTY

BUDULÍNEK

BUDULÍNEK

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

UNIKÁTNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  
I DOSPĚLÉ

PEJPRBÓJ.  Vizuální pohádka beze slov pro děti i dospělé. 
Pejprbój je obyčejný kluk, který zažívá nezvyklá dobrodružství ve velkém 
papírovém světě, kde se mu zdají i papírové sny. V jednom z nich ho 
zajme děsivá příšera, ale díky rytíři na papírovém koni vše dobře dopad-
ne. Díky jednoduchému příběhu, interakci a velké tvořivosti Radima 
Vizváryho, našeho předního mima a držitele Thálie, představení rozvíjí 
dětskou obrazotvornost a nechává malému divákovi i jejich rodičům 
velký prostor pro představivost. Pro diváky od 3 do 120 let. 

3/ 2  ne 
17:00 

Libeňský zámek, obřadní síň, 
Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

Rezervace míst 
tel.: 283 090 422, 606 613 390

www.praha8.cz

Městská část Praha 8 odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče pořádá

Cyklus zámeckých koncertu
Jitka Nováková – housle
Libor Vilímec – housle
Miroslav Vilímec – klavír

úterý  

12. 2.  2019  
19.00 hodin

Program: zazní skladby autorů 
– J.B de Boismortier, J.M. Leclair, 
D. Šostakovič, J. Massenet aj.

RETRO 
DISCO ODRA

aneb VZPOMÍNKA NA DISKO ODRA

DJ OLDA BURDA a jeho soutěže
Jako host večera DEPECHE MODE REVIVAL

Městská část Praha 8 vás zve na 

DISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRADISKO ODRA

80´S

Prodej vstupenek:
Pokladna Kulturního domu Krakov
po – čt: 16:00 – 19:00 a vždy hodinu 
před představením

Vstupné:
osoba 200 Kč
stůl pro 4 osoby – 500 Kč

Pojďme si společně 

připomenout diskotéku 

na Odře, kam se 

sjížděla celá Praha.

80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S80´S
pátek 1. března 2019  

od 19:00 do půlnoci

DJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěžeDJ OLDA BURDA a jeho soutěže

od 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnociod 19:00 do půlnoci
Kulturní dům Krakov

(Praha 8 – Bohnice, Těšínská 600/4)

Kontakty:
ales.rataj@praha8.cz
tel: 283 090 427
www.kdkrakov.cz           kdkrakov



22 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / úNoR 2019  www.praha8.cz22

Územní rozvoj

hana hnátoVá, sestra sPisoVatele lustiga:

mít své jméno 
u libeňské synagogy 
si arnošt zaslouží

 nměstská část Praha 8 podepsala dne 10. ledna 2019 memorandum o úmyslu pojmenovat 
prostor kolem nové synagogy v libni po arnoštu lustigovi. za rodinu lustigových dokument 
podepsaly sestra arnošta lustiga hana hnátová a dcera spisovatele eva lustigová.

Po slavnostním aktu se v Grabo-
vě vile rozproudila živá debata. 
Paní Hnátová začala vzpomínat 
na bratra, přidávala zážitky 
z vlastního života. Povídání 
s paní Hanou vedli především 
radní pro kulturu Michal Švarc 
a výtvarník Václav Špale ze 
sdružení Serpens. 

Michal Švarc: Jak se vám líbí 
myšlenka pojmenovat po vašem 
bratrovi Arnoštu Lustigovi 
prostor kolem Nové synagogy 
v Libni?
Hana Hnátová: „byla bych 
strašně ráda, kdyby se to poved-
lo. Arnošt si to určitě zaslouží. 
On byl takový libeňský rošťák 
a fajn kluk.“

MŠ: Chceme to udělat nejen kvůli 
němu, ale i kvůli všem Libeňá-
kům, kteří neměli takové štěstí, 
aby se dožili doby, kdy můžeme 
žít v klidu. Zkusíte zavzpomínat 
na doby, kdy to tak klidné 
nebylo? Jaké vztahy jste měli 
se spolužáky ve škole? Nebyla 
tam třeba náboženská nevraži-
vost?
HH: „Křesťanské děti měly pana 
faráře dopoledne, židovské pak 
rabína, nebo pana kantora 
odpoledne. A to tam pak byly 
děti i z jiných tříd. Konflikty 
moc nebyly. Chodila jsem do 
školy v Hejdukově ulici, hned 
proti restauraci Merkur. To byla 
nádherná dvoubudova, Hejdu-
kovou dolů byla dívčí škola, 
a z ulice Pod Palmovkou byla 
chlapecká. budova byla skvěle 
architektonicky vyřešená, jeden 
objekt s vchody ze dvou ulic.“

MŠ: Dnes je to celé Základní 
škola Palmovka. Kam jste chodila 
do školy potom?
HH: „Po skončení páté třídy 
jsem chodila do libeňského 
gymnázia. Tehdy tam byl pan 
ředitel Hlavinka. Vydržela jsem 
to až do kvinty, pak jsme kvůli 
Hitlerovi skončily.“

Václav Špale: A váš bratr, Arnošt 
Lustig?
HH: „Díky tomu, že ho maminka 
dala do první třídy už v pěti 
letech – ne jako dnes, kdy se děti 
šetří a do školy nastupují co 
nejpozději –, tak měl ukončené 
základní vzdělání. Třetí měšťan-
ka tehdy stačila a už mohl jít do 
učení. Vzal ho do učení soused 
pan Novotný, krejčí. Arnošt se 
učil rok, prošil si tam dokonce 
jeden prst. Jenže tenhle pan 
Novotný se bál, že by se na něj 
mohl vlajkař z vedlejšího domu 
zlobit, že drží židovského učně. 
Tak tatínek sehnal pro Arnošta 
místo u ozdobníka a brašnáře 
na Jungmannově náměstí.“

MŠ: Dočetl jsem se, že jste měli 
nějaký obchůdek.
HH: „Tatínek byl obchodník, 
obor měl střižní a textilní zboží. 
Měl obchod na rohu Hejdukovy 
a Královské. Ta se teď jmenuje 
Sokolovská. Tatínek, tedy můj 
dědeček, mu umřel, když mu 
bylo dvanáct let. babička ho dala 
na vyučení do Ústí nad Labem. 
Tam žil v internátě. Po vyučení 
se židovské rodiny složily a po-
mohly mu založit obchod.“

VŠ: Vy jste tam i bydleli, že?
HH: „Ano, ale když jsme se vrátili 
po válce z koncentráku, byt byl 
obsazený. Arnošt čirou náhodou 
našel jiný byt a tam bydlím 
dodnes.“

MŠ: Kdy se u Arnošta projevil 
talent k psaní?
HH: „Jeho první cesta po návratu 
z války byla k panu učiteli z chla-
pecké školy. Když mu Arnošt 
vyprávěl vzpomínky z války, pan 
učitel mu nevěřil. Arnošt mi pak 
o tom vyprávěl: ‚Hladil mě po 
hlavě, moc vlasů jsem tehdy ještě 
neměl, byli jsme všichni z lágru 
dohola, a nevěřil mi. Pochopil 
jsem, že to musím napsat, jinak 
mi nikdo, kdo to nezažil, neuvěří.‘ 
A celý život to pak uskutečňoval.“

MŠ: Kdy poprvé něco publikoval?
HH: „Našla jsem jeden malý 
článeček, který věnoval mamin-
ce. Okopírovala jsem ho a jednu 
kopii má Eva, druhou Pepi, tedy 
jeho děti. Vyšel ve Věstníku, 
v obecních novinách, někdy 
v roce 1948.“

VŠ: Takže začal psát a publikovat 
hned po válce?
HH: „Tehdy ještě nepsal knihy, 
byl novinář, rozhlasový kore-
spondent. Když napsal první 
knihu, v nakladatelství ji hned 
vzali, ale on změnil názor, že to 
ještě není pro vydání dost dobré. 
Dali mu velikou zálohu, nechtěl 
ji přijmout. Řekli mu, že počkají. 
A že jim zatím může přinést 
další dílo, a tu zálohu že si má 
nechat. A čekali deset let, až 
v roce 1958 vyšla první sbírka 
povídek Noc a naděje.“

MŠ: Chtěl bych se vrátit ještě do 
předválečných let. V Libni přece 
nežili jen Češi, byly zde i jiné 
národnosti a různá vyznání. 
Jak se k sobě lidé chovali?
HH: „Začala bych v obecné škole. 
Tam to bylo opravdu velice 
přátelské. Pan učitel nerozlišo-
val, bral nás všechny stejně. 
Ve třídě jsme byly čtyři židovské 
děti, a potom na gymnáziu také 

čtyři. A všichni jsme hráli volej-
bal – ten jsem si oblíbila na celý 
život. Moc ráda na to 
vzpomínám!“

MŠ: Na gymnázium ale Arnošt už 
nechodil, že?
HH: „Arnošt chodil naproti 
zámku, do krásné budovy měš-
ťanské školy.“

MŠ: To je dnešní Základní škola 
Bohumila Hrabala. Je velmi 
pravděpodobné, že se Arnošt na 
chodbách potkával s Jindřiškou 
Novákovou, kterou pak zavraždili 
i  s celou rodinou nacisti… To jsou 
neuvěřitelné konektivity, které se 
postupně pokusíme rozvinout prá-
vě v souvislosti s pojmenováním 
konkrétního prostoru po Arnoštu 
Lustigovi.
HH: „To by bylo moc fajn. V Libni 
bylo před okupací hodně dětí. 
A jen pro ilustraci, když se teď 
opět hodně mluví o antisemitis-
mu. Když mě v kvintě z gymná-
zia vyhodili, spolužáci se domlu-
vili s třídní profesorkou 
Jarmilou, říkali jsme jí Alunka, 
abych se přišla podívat, jak to 
v sextě vypadá. Říkala jsem jim, 
neblbněte, to přece nemůžu, 
mám hvězdu na kabátě i na 
šatech, bude průšvih! – Ne, dáš si 
tašku přes hvězdu, sedneš si do 
zadní lavice, a budeš s námi 
jednu hodinu poslouchat. A tak 
jsem jednu hodinu skutečně 
prožila znova mezi spolužáky. 
Kolikrát jsem si pak na to vzpo-
mněla v Terezíně nebo i později… 
Ta laskavost a sounáležitost 
lidí…! Vůbec nikdo neřešil, že je 
někdo z československé husitské 
církve, jiný z bratrské, někdo byl 
katolík, další protestant, někdo 
žid. To bylo všem fuk! Hlavně, 
když byl slušný člověk, dobrý 
kamarád! To stačilo. Už jsme 
jenom tři spolužáci… Ivan Jelí-
nek, profesor tělocviku, Jiřinka 
Weissová, lékařka, a já.“

hana lustigová hnátová s rodiči a bratrem Arnoštem. Foto: Archiv Hany Hnátové
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MŠ: Hluboce obdivuji, jak vám to 
stále myslí a jakou máte paměť.
HH: „No jo, ale co je vám to 
platné, když tělo, srdce, žaludek 
už nejsou, co byly, po schodech 
jdu krok za rokem a plíce odmí-
tají pracovat…“
(Do rozhovoru vstupuje Eva 
Lustigová, dcera Arnošta Lusti-
ga a neteř paní Hany: „Už jí je 
94 a půl, ale každý den má 
minimálně jednu kulturní akci!“)
HH: „V úterý jsme byli na Hvíž-
dalovi, toho mám moc ráda, dělal 
s Arnoštem rozhovory. A z té 
strašně hezké přednášky jsem si 
odnesla, že je velký rozdíl v novi-
nářské práci mezi devadesátými 
lety a současností.“

VŠ: Karel Hvíždala dělal s Arnoš-
tem knížku rozhovorů Tachles, 
Lustig. Už byla dvě vydání. 
HH: „Hvíždaly se někdo zeptal, 
s kolika lidmi dělal rozhovor. 
Prý přes dvě stě padesát. Ale že 
spoustu jich odmítl. Tak jsem 
byla ráda, že Arnošta si vybral 
on sám.“

MŠ: Arnošt Lustig byl schopen 
unikátním literárním způsobem 
zprostředkovat hrůzy, které 
během 2. světové války zažil. 
Vy jste prožila totéž…
HH: „Dokud byl Arnošt naživu, 
tak jsem nemohla o lágru vůbec 
mluvit. Když jsem si představila 
tatínka v té plynové komoře…“ 

(paní Haně se roztřese hlas 
a chvíli nemůže vůbec pokračo-
vat) „…jak lapali po vzduchu 
a trvalo to třicet minut… než v té 
hrůze dodýchali…“ (odmlčí se) 
„V práci jsme kdysi měli deseti-
minutovky, kdy se probíralo, 
kolik zemědělci sklidili pšenice 
nebo horníci vytěžili uhlí. Chtěli 
po mně, abych řekla, jak to bylo 
v lágru. Nemohla jsem. Prostě 
nemohla. Až mnohem, mnohem 
později…“

VŠ: Dnes už o té době dokážete 
mluvit. Co se změnilo?
HH: „Svým způsobem mě k tomu 
donutili. Když se v roce 2011 
v Osvětimi promítal film Kateři-
na Horowitzová podle Arnošto-
vy novely, nejela jsem tam. Řekla 
jsem: Nezlobte se, ale v Osvětimi 
jsem už jednou byla a už víckrát 
nechci. Ale tak dlouho do mě 
mluvili… Divadlo Pod Palmovkou 
nastudovalo divadelní hru 
Modlitba pro Kateřinu Horowit-
zovou, mělo ji potom hrát 
v Osvětimi.  Děti Evy, tedy Ar-
noštova vnoučata, jely s herci 
v tom dobovém dobytčáku… 
Dcera Hanka mi řekla: Maminko, 
my pojedeme spolu rychlíkem, 
nemusíš jet dobytčákem, ničeho 
se neboj. Jenže… Myslela jsem, že 
v té Osvětimi omdlím… Strašné, 
když jsem z vlaku vystoupila na 
peron toho nádraží…“

MŠ: Za Prahu 8 můžu říct, že se 
velice snažíme o edukaci a už osm 
let vozíme žáky osmých a devá-
tých tříd našich základních škol 
na exkurzi do Mauthausenu. Vždy 
je to kolem 24. října, kdy tam bylo 
během jediného dne v roce 1942 
zavražděno 294 českosloven-
ských vlastenců. Mauthausen je 
právě díky operaci Anthropoid 
přímo propojen s Prahou 8, hodně 

zavražděných bylo právě z naší 
městské části. Osvětim nebo 
Birkenau byly tak gigantické 
továrny na smrt, že to přesahuje 
naše chápání a dnešnímu 
mladému člověku to ani nedojde. 
Proto jezdíme do Mauthausenu, 
kde to je v rozměrech také 
děsivých, ale stále ještě uchopi-
telných. Pro setkání našich žáků 
s tou šíleností je to vhodnější.  
Cestou tam je autobus plný 
legrácek, zpět je hodně dlouho 
naprosté ticho. 
HH (velmi potichu): „V Maut- 
hausenu jsem byla také…“

MŠ: Jak pokračoval po válce váš 
život? Vrátila jste se do Prahy…
HH: „Dodělala jsem si maturitu. 
bratr Arnošt, bylo mu zrovna 
osmnáct, šel studovat, stejně 
jako naše sestřenice Věra, která 
s námi prošla lágry.  To bylo tak. 
Maminčin starší bratr žil s rodi-
nou v Sudetech.  Když přišel 
Konrad Henlein do Sudet, tak po 
strýčkově dceři, naší sestřenici,  
házeli kameny a nadávali jí do 
židovských sviní. Předtím se při-
tom normálně kamarádili! Její 
tatínek po záboru Sudet požádal 
naše rodiče, jestli by si ji, tehdy 
osmiletou, nevzali do Prahy. Od 
té doby jsme byli tři děti. Ma-
minka Věru po válce adoptovala, 
protože její rodiče zavraždili.“

MŠ: Zachránili jste jí život.
HH: „Tehdy jsme to tak nevníma-
li. Maminka chtěla, abych po 
maturitě šla dál studovat. Ale já 
chápala, že se nějak musíme 
živit – byl tu mladší brácha a ta 
malá holka. byla jsem doma 
nejstarší a maminka měla moc 
malou penzi, tuším asi 390 ko-
run. Udělala jsem si kurz psaní 
na stroji a těsnopis a nastoupila 
do kanceláře.“

MŠ: Vždycky jste jako rodina 
drželi velice při sobě. Proč jste 
tedy spolu s Lustigovými v roce 
1968 neemigrovala?
HH: „Arnošt musel zmizet, vždyť 
by ho zavřeli! On se tehdy hodně 
angažoval. V srpnu 1968 byli 
v Římě na dovolené a už se 
nevrátil. Po pár měsících dostal 
nabídku z tehdejší Jugoslávie, 
aby spolupracoval na scénáři 
k filmu o maršálu Titovi. Takže 
přesídlili do Záhřebu, adresa 
Jalševačka 4.“

VŠ: To si tak přesně pamatujete?
HH: „Jo, vždyť jsem se tam 
neposílala tolik dvoukilových 
balíčků! Oni jeli na léto do Itálie 
na dovolenou a v tašce skoro nic 
neměli! balíčky musely mít do 

dvou kil. Jedna bota vážila víc 
než kilo, přidala jsem košili 
a bylo. Druhým balíčkem šla 
druhá bota. běhala jsem s tím 
na celnici…“

VŠ: Nedivili se celníci, že 
proclíváte jen jednu botu?
HH: „Třeba to ani neotevřeli.  
byli nějak hodní. Horší to bylo 
později, když jsem mu posílala 
knihy. To byly pětikilové balíky 
a celníci se vždycky podívali, 
jestli neposílám nějakou ne-
správnou literaturu.“

MŠ: Určitě se mu v cizině stýskalo.
HH: „To si ani nedovedete před-
stavit! Posílala jsem mu repro-
dukce českých autorů, Máneso-
vy obrazy, měl toho plný byt. 
Až mi maminka říkala – už mu 
nic neposílej, má všechny zdi 
ověšené!“

MŠ: Udělal si z bytu malé Česko. 
Jedl i česká jídla? Vepřo knedlo 
zelo? Nebo jedl košer stravu?
HH: „Jen maminka jedla košer, 
my ostatní ne. byli jsme sekulár-
ní rodina, tatínek byl normální 
Pražák. A domácnost se vždycky 
řídila podle muže! Takže když si 
tatínek přál vepřo knedlo, tak 
maminka z toho měla jen knedlo 
zelo. A pokud vím, tak Arnošt si 
také rád dával tradiční česká 
jídla.“

VladiMír slabý

hana hnátová, Václav Špale a Michal Švarc při podpisu Memoranda.

hana lustigová hnátová s rodiči a bratrem Arnoštem. Foto: Archiv Hany Hnátové

Ve škole nikdo neřešil, 
jakého jsme 

náboženství. Hlavně, 
když byl slušný člověk 

a kamarád.

memorandum 
o záměru pojmenovat prostor 
před a kolem Nové synagogy 
v Libni po libeňském rodákovi, 
spisovateli a publicistovi 
Arnoštu Lustigovi
My, níže podepsaní, vyjadřujeme 
tímto souhlas se záměrem 
pojmenovat prostor před 
a kolem Nové libeňské 
synagogy, adresa Ludmilina 601, 
Praha 8, po libeňském rodákovi, 
spisovateli a publicistovi 
Arnoštu Lustigovi.

Souhlasíme, aby tento 
materiál posloužil jako podklad 
pro žádost adresovanou 
dotčeným samosprávným 
i státním orgánům. 
V Praze, dne 10. ledna 2019

Podepsáni:
Hana Hnátová (roz. Lustigová, 
sestra Arnošta Lustiga), 
Eva Lustigová (dcera Arnošta 
Lustiga), Dana Kvačková (bývalá 
zastupitelka MČ Praha 8), 
Pavel Theiner (překladatel děl 
Arnošta Lustiga do angličtiny), 
Václav Špale (sdružení Serpens), 
Michal Švarc (radní MČ Praha 8)
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Ulice naší městské části

názvosloví ulic
v části obce Praha–bohnice je 
evidováno 49 ulic, 847 adres. 
všechny adresy v části obce 
mají Psč 181 00.

bukolská  bukol, ves ve 
středních Čechách ležící 
jihozápadně od Mělníka. Ulice 
pojmenována v roce 1986. 

bydhošťská  bydhošť, město 
ležící na řece Visle v severním 
Polsku. Ulice nese název od 
svého vzniku v roce 1975. 

cafourkova  Alois Cafourek 
(1897–1942), pomocný dělník 
v Kolbenově továrně, člen a ve-
doucí místní organizace KSČ 
v Kyjích, zahynul v koncent-
račním táboře Mauthausen.

dolákova  Jaroslav Dolák 
(1910–1942), typograf, 
v roce 1939 vybudoval 
ilegální organizaci KSČ 
v Holešovičkách, roku 1940 
zatčen a 1. 8. 1942 popraven 
nacisty ve Flossenbürgu.

eledrova  František Eledr 
(1896–1942), zámečník, 
během nacistické okupace ve 
spojení s odbojovou skupinou 
kolportoval ilegální tisk, 
zemřel na následky úrazu, 
které utrpěl ve vězení.

feřtekova  Oldřich Feřtek 
(1903–1942), odbojový pra-
covník, člen KSČ. Za nacistic-
ké okupace distribuoval letáky 
a vybíral příspěvky pro rodiny 
postižené perzekucí ze strany 
okupantů. Zahynul v koncent-
račním táboře Mauthausen.

Gdaňská  Gdaňsk, významné 
přístavní město na baltickém 
pobřeží Polska. Ulice 
pojmenována v roce 1973.

Hanouškova  Rudolf Hanou-
šek (1891–1945), člen a před 
zatčením v roce 1944 funk-
cionář ilegální obvodní orga-
nizace KSČ na Královských 
Vinohradech, zahynul v kon-
centračním táboře Dachau.

Hlivická  Hlivice (Gliwice) 
město v Polsku, které vešlo do 
dějin v souvislosti s počátkem 
2. světové války. Ulice 
pojmenována v roce 1975.

k Pískovně  Název pod-
le směru ulice platí od jejího 
vzniku před rokem 1947. 

katovická  Katovice, vojvod- 
ské město v Polsku. Ulice 
pojmenována v roce 1975.

kostřínská  Kostřín (Kost- 
rzyn), město v Polsku. Ulice 
pojmenována v roce 1981.

košalinská  Košalin 
(Koszalin), vojvodské město 
v Polsku. Ulice pojmenována 
v roce 1981.

kusého  František Kusý 
(1884–1945) strojní zámečník, 
člen KSČ, založil hospodářské 
družstvo Kladenská komuna, 
v dubnu 1943 byl zatčen 
nacisty, zahynul v Terezíně.

lehnická  Lehnice, město 
v Polsku. Komunikace pro pěší 
byla pojmenována v roce 1977.

lindavská  Lindava, 
ves na Českolipsku. Ulice 
pojmenována v roce 1988.

lodžská  Lodž, město 
v Polsku. Ulice pojmenována 
v roce 1975.

na bendovce  bendovka  
(též bendlovka, Pentlovka),  
vinice, pak hospodářská used-
lost, před vznikem bohnické- 
ho sídliště samota a k ní pů-
vodně náležící pozemky s po-
místním jménem, které je snad 
připomínkou jednoho z jejich 
bývalých majitelů – bendy či 
bendla.

na Pískovně  Ulice prochází 
místem bývalé pískovny, kte-
rou v době pojmenování ko-
munikace v roce 1986 při-
pomínalo již jen identické 
pomístní jméno.

nad Pentlovkou  bendovka  
(též bendlovka, Pentlovka),  
vinice, pak hospodářská used-
lost, před vznikem bohnické- 
ho sídliště samota a k ní pů-
vodně náležící pozemky s po-
místním jménem, které je snad 
připomínkou jednoho z jejich 
bývalých majitelů – bendy či 
bendla.

opolská  Opole, polské měs-
to, dnes sídlo vojvodství. Ulice 
pojmenována roku 1975.

Pod čimickým hájem  Ulice 
pojmenována po svém vzniku 
v roce 1935 podle své polohy 
pod stejnojmenným lesopar-
kem.

Podhajská pole  Ulice, která 
existovala již v roce 1938, byla 
pojmenována roku 1947 podle 
toho, že tehdy procházela přes 
pozemky pod blízkým Čimic-
kým hájem.

 nv loňském roce začala městská část Praha 8 
instalovat doplňkové cedule, které vysvětlují 
proč má ulice takový název, jaký má. 

Je jasné, že nikdo nebude běhat 
po městě, aby se seznámil se 
všemi ulicemi. Proto vám v Os-
mičce postupně budeme přinášet 
ze všech našich čtvrtí výběr ulic 
s vysvětlením jejich názvů, jak 
jsem je při zpracování načerpal 

z kronik a veřejných zdrojů. Ptáte 
se – k čemu to? Abyste věděli. 
Abyste znali. Abyste byli hrdí 
na místo, kde žijete. Protože 
nedílnou součástí lidské identity 
bylo odjakživa i vědomí člověka, 
že někam patří. A je dobré vědět, 

odkud se vzaly 
dnešní bohnice
bohnice jsou městská čtvrť 
a katastrální území o rozloze 
465,9 ha. Nadmořská výška 
v nejnižším bodě dosahuje 
177 m, v nejvyšším pak 330 m. 
Mají velmi dlouhou historii, 
sahající až do 12. století – osídle-
no bylo toto území ale již mno-
hem dříve.

Lidé zde žili již v eneolitu, době 
bronzové, době Halštatské a nej-
později v raném středověku zde 
vzniklo opevněné hradiště, které 
zaniklo požárem na konci devá-
tého století. 

bohnice byly zemědělskou vsí 
s vinicemi na jižních svazích. Ves 
je prvně zmiňována už v zaklá-
dací listině zdejšího kostela sv. 
Petra a Pavla z r. 1158.  Ve 13. sto-
letí byla majetkem jiřského 
kláštera benediktinek na Hrad-
čanech. Správcem tu byl vyše-
hradský kanovník Johan, který 
se psal s přídomkem boemus, 
aby se odlišil od jiného kanovní-
ka Johana, který byl Němec. 
Tímto přídomkem je vysvětlo-
ván vznik původního názvu vsi 
bojmice z latinského boemici.

Od konce 16. století byly 
bohnice majetkem nejvyššího 
purkrabství, od roku 1791 pak 
zemských stavů. V roce 1820 
přichází do bohnic poslední 
majitel anglický baron Isaac 
Osborne, který koupil oba zdejší 
dvory a spojil je. Zatímco záme-
ček se stal jeho obydlím, někdejší 
dolní dvůr se změnil na ratejnu 
pro personál nazvanou Štras-
burk. V roce 1904 se objekty 
obou dvorů staly součástí nově 
budovaného ústavu pro choro-
myslné (dokončen 1911), MUDr. 

Jakob Osborne. V areálu dnešní 
Psychiatrické nemocnice bohni-
ce se nachází kostel sv. Václava, 
k léčebně patří také ústavní 
hřbitov („hřbitov bláznů“), který 
byl zřízen roku 1909 a využíval 
se až do 70. let 20. století.

V r. 1900 spadaly bohnice 
(bojmice) s 679 obyvateli a zem-
ským blázincem do okresu 
Karlín. V r. 1922, kdy se bohnice 
staly součástí Prahy VIII, měly 
už 3179 obyvatel (bez pacientů 
léčebny). V r. 1949 byly bohnice 
přičleněny ke správnímu obvo-
du Praha 8 (společně s Kobyli-
sy, Střížkovem a částmi Lib-
ně, Karlína a Troje). 
V r. 1960 zůstaly bohnice součás-
tí Prahy 8 a v roce 1990 se staly 
součástí městské části Praha 8.

V 70. letech 20. století bylo 
postaveno velké sídliště bohnice. 
Komplex dimenzoval jeho archi-
tekt V. Havránek pro zhruba 
30 000 obyvatel. Spolu se sídliš-
ti Čimice, Kobylisy, Ďáblice a Pro-
sek vytváří takřka souvislý pás, 
který je někdy nazýván Severní 
Město. Sídliště bohnice bylo 
stavěno jako stavba česko-pol-
ského přátelství, a proto je velká 
část ulic pojmenována po pol-
ských městech. 

Území, na němž se rozprostíra-
jí bohnice, bylo vždy spjato 
s vysokou hustotou zeleně. 
Prstenec přírodních památek 
Velká skála, Zámky, bohnické 
a Čimické údolí a přírodní rezer-
vace Podhoří dal v roce 1922 
vzniknout přírodnímu parku  
Drahaň–Troja.

VladiMír slabý

nový seriál

buďte hrdi na místo, kde žijete
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Poznaňská  Poznaň, cent-
rum stejnojmenné oblasti (Po-
znaňsko) v Polsku, dnes sídlo 
vojvodství. Ulice pojmenována 
v roce 1975.

Před Ústavem  Ulice pojme-
nována po svém vzniku v roce 
1933 podle své polohy před 
zdejším, na počátku 20. století 
založeným, Zemským ústavem 
pro choromyslné.

radomská  Radom, polské 
město. Ulice byla pojmenována 
roku 1976.

řepínská  Řepín, obec 
severně od Prahy na Mělnicku. 
Název zaveden se vznikem 
ulice roku 1981.

řešovská  Řešov, město a cen-
trum stejnojmenného vojvod-
ství na jihozápadě dnešního 
Polska. Název zaveden se vzni-
kem ulice v roce 1976.

sopotská  Sopoty, přímořské 
lázeňské město v Polsku,  
v 60.–80. letech 20. století 
u nás známé tamními festivaly 
populární hudby.

štětínská  Štětín, významné 
přístavní město na pobřeží bal-
tického moře v Polsku. Název 
od vzniku ulice v roce 1973.

toruňská  Toruň, polské měs-
to a rodiště Mikuláše Koper-
níka. Ulice pojmenována po 
svém vzniku v roce 1975.

u drahaně  Podle polohy uli-
ce, která je částí původní ces-
ty směřující do Drahanského 
údolí a k území přírodního par-
ku Drahaň–Troja. Ulice pojme-
nována roku 1979.

u Pazderek  Název ulice podle 
jejího umístění. byl odvozen 
z pomístního názvu lokality 
Pazderka, podle stejnojmenné 
blízké hospodářské usedlosti, 
pozdější samoty, kde se 
zpracovával len. Současný 
název nese od svého 
pojmenování v roce 1925.

u skalky  Název ulice pojme-
nované roku 1933 převzal star-
ší pomístní jméno vyjadřující 
původní charakter místa.

u velké skály  Název dle 
přírodního útvaru. Skála je 
chráněná přírodní památka, 
součást proteozoického buliž-
níkového hřbetu, která vznikla 
před více než 640 miliony let.

Ústavní  Ulice podél přední 
strany areálu bývalého Zem-
ského ústavu pro choromysl-

né, s kterým vznikla současně. 
byla dlouho bezejmenná, takto 
pojmenována až roku 1935.

v nových bohnicích  Ulice  
prochází částí bohnic, která 
vznikla krátce po připojení pů-
vodní obce k Praze v roce 1920 
a byla pojmenována roku 1925.

v zámcích  Pomístní jmé-
no vzniklo v souvislosti s po-
čátky archeologického výzku-
mu lokality, která je jedním 
z archeologicky nejcenněj-
ších chráněných území v Pra-
ze. Na skalním ostrohu nad Vl-
tavou bylo od 5. století před n. 
l. (haštalská a laténská doba) až 
do 9. století n. l. takřka nepře-
tržitě osídlené hradiště.

ve vrších  Uliční název zave-
dený roku 1962 převzal původ-
ní pomístní jméno.

vraňanská  Vraňany, ves se-
verně od Prahy na Mělnicku. 
Název pro tehdy nově vybudo-
vanou ulici zaveden roku 1981.

vratislavská  Vratislav, dnes 
vojvodské město v Polsku,  
dříve hlavní město stejno- 
jmenného knížectví a největší 
město ve Slezsku, které patřilo 
od doby Jana Lucemburského 
až do 40. let 18. století 
k zemím Koruny české. Ulice 
pojmenována roku 1975.

zelenohorská  Zelená Hora, 
město v Polsku, správní 
centrum vojvodství. Ulice jako 
tehdy nová pojmenována roku 
1976.

zhořelecká  Zhořelec, 
hraniční město mezi Polskem 
a Německem. V minulosti 
centrum lužického knížectví, 
které bylo od 14. století do 
roku 1635 součástí zemí 
Koruny české. Ulice jako tehdy 
nová pojmenována roku 1976.

zajímavost: 
Na sídlišti bohnice se nachází 
nejdelší panelový dům v Čes-
ké republice – dům v ulici Ze-
lenohorská měří 300 metrů 
a má 18 vchodů. Série obdob-
ných paneláků (ulice Poznaň-
ská, Krynická, Feřtekova ad.) 
vizuálně vytvořila z pohledu 
z pražského centra iluzi jas-
kýchsi novodobých „hradeb“ 
na okraji Prahy, což podníti-
lo v 70. a 80. letech vznik měst-
ské legendy o tom, že pás síd-
lišť typu bohnice vznikl jako 
bariéra pro případný atomový 
útok na hlavní město. 

Hackerova
Učitel Karel Hacker (15. 4 . 1876 
až 1. 7. 1972) v roce 1913 koupil 
za 150 korun rakouskouher-
ských od vášnivého kobyliského 
ochotníka Karla Popilky loutko- 
vé divadlo, které patrně pamato- 
valo ještě doby lidových loutka-
řů. Cílem tohoto činu bylo 
především hrát pro děti z obce 

loutkové divadlo a dále pak 
získat ze vstupného prostředky 
pro menšinové české školy 
v pohraničí. Nově založené 
divadlo v Kobylisích se proto 
jmenovalo Divadlo Národní 
jednoty severočeské, jejíž 
pobočku v Kobylisích vedl právě 
Karel Hacker. Divadlo zahájilo 
pravidelná představení na 
podzim 1913 hrou Kníže Oldřich 
a Božena. V čele souboru byl 
Karel Hacker až do roku 1946. 
I poté však do divadla pravidel-
ně docházel jako čestný 
principál. Karel Hacker byl jako 
první loutkař oceněn čestným 
členstvím SAL, zlatým odzna-
kem Matěje Kopeckého a také 
titulem zasloužilý učitel.

k farkám
Fark, též Fárky, pomístní název 
původně volného prostoru na 
hranicích katastrů Bohnic 
a Troje, snad odvozený ze 

skutečnosti, že se v něm 
nalézaly zřejmě nesouvislé 
pozemky fary bohnického 
kostela sv. Petra a Pavla. 
Na rozsah prostoru ukazuje 
vzdálenost ulic Farky a Na 
Farkách i pomístní název Farka, 
který dnes není v jejich přímé 
blízkosti. Klikatá cesta Farky 
procházející tímto prostorem 
a respektující původní hranice 
pozemků je s tímto jménem na 
mapách již roku 1906. Po r. 1947 
se pro ni ujal název Na Farkách. 
Prostřední část této komunika-
ce byla pak později upravena, 
přesměrována a prochází dnes 
jinými místy. Spolu se severní 
částí, která si zachovala původní 
směrování, byla v roce 1976 
opět přejmenována na původní 
Farky, jižní části zůstal název 
Na Farkách. Výstavbou sídliště 
Bohnice v 70. a 80. letech 
20. stol. byla od těchto ulic 
zcela oddělena dnešní ulice 
K Farkám. Ta vznikla v souvislos-
ti s výstavbou, která probíhala 
po r. 1900 na okraji tehdy 
samostatných Bohnic. Pojme-
nována byla v r. 1925, a to právě 
podle toho, že vedla k ještě 
nezastavěnému prostoru 
takzvaných Farek.

kuséHo
Ulice Kusého dává vzpomenout 
na strojního zámečníka 
Františka Kusého (1884–1945), 
který založil hospodářské 
družstvo Kladenská komuna. 
Po vypuknutí druhé světové 
války odjel s dalšími kolegy na 
Kavkaz do Sovětského svazu. 
Když zjistil, že jeho manželka 
v protektorátu onemocněla, 
rozhodl se  k návratu do Prahy. 
Zde byl v roce 1943 zatčen 
gestapem a v roce 1945 
popraven v koncentračním 
táboře Terezín.

že takové místo máte – často se 
jedná o místo, kde žijete. Vědomí, 
že takové místo má svou zajíma-
vou minulost, současnost, ale 
i budoucnost, dodává velmi 
pádný důvod, proč si svého místa 
vážit a být na něj hrdý. Znám 
hodně lidí, kteří přišli odjinud 
a postupně si Prahu 8 zamilovali, 
je to taková láska k místu na 

druhý pohled. Nejprve vám 
přijde moc rušná a živá jako třeba 
Karlín, nebo naopak moc klidná 
či někde zase moc betonová, ale 
nakonec zjistíte, že je to skvělé 
místo pro život s úžasnou histo-
rií. buďte dobří a hrdí sousedé! 

jiří Vítek,  
místostarosta MČ Praha 8

nový seriál

buďte hrdi na místo, kde žijete
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Školství a mládež

Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8

KOMUNITNÍ
A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

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

Č
č Č

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

REZERVACE NA VŠECHNY
AKCE NUTNÁ. VÍCE INFO NA:
WWW.OSMICKAPRORODINU.CZ

REZERVACE NA VŠECHNY AKCE NUTNÁ. VÍCE INFO NA: WWW.OSMICKAPRORODINU.CZ

Pondělí

Úterý

Středa

Zdravotní cvičení I.
Zdravotní cvičení II.
Výtvarka pro nejmenší
Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping-pong
Dětský klub Osmička
Aby záda nebolela I.
Jóga pro začátečníky

Cvičení pro nejmenší
Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping-pong

Aby záda nebolela II.
Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping-pong
Dětský klub Osmička
Taneční pohybová průprava

Pilates pro pokročilé II.

9:00–10:00
10:00–11:00

10:00–11:00

9:00–13:00
11:00–16:00

13:00–16:00
18:00–19:00
19:00–20:00

10:00–11:00

9:00–16:00
11:00–16:00

10:00–11:00

9:00–13:00
11:00–15:00

13:00–16:00
pro

nejmenší 16:00–17:00,
pro děti 3–6 let

19:00–20:00

Čtvrtek

Pátek

Deskové hry + lego v rámci dětské
herny a dětského klubu Osmička

14. 2.

18. 2.–22. 2.

26. 2.

Kontakty:

rc@osmickaprorodinu.cz

Balanční cvičení pro seniory I.

Balanční cvičení pro seniory II.

Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping-pong
Cvičení pro nejmenší
Jugger
Jóga pro pokročilé II.

Dětská herna pro rodiče s dětmi

Jóga s hlídáním dětí
Výtvarka pro nejmenší
Ping-pong

Dámský klub

Příměstský tábor

Maškarní rej

tel.:
e-mail:

9:00–10:00

10:00–11:00

9:00–16:00
11:00–15:00

16:30–17:15
17:30–19:00

19:00–20:30

9:00–13:00
10:00–11:00

11:00–12:00
11:00–13:00

Valentýnské srdce 17:30–19:30

Zimní olympiáda (pro registrované)
10:00–11:00

606 035 260

Jednorázové akce

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7. 2.
13. 2.

27. 2.

6. 2.

13. 2.

27. 2.

Kontakty:

dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou
Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Hudební hrátky se Šárkou
Montessori

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Dámský klub

Piano hraní – inspirace hudbou pro
nejmenší
Výtvarka s Ivetou

Herna pro rodiče s dětmi

Maškarní rej
DÁMSKÝ KLUB

DÁMSKÝ KLUB

S kočárky za poznáním

Dětský bazar - KD Krakov

S kočárky za poznáním

tel.:
e-mail:

9:30–10:30

10:45–11:30

9:00–9:40
10:30–11:30

10:00–11:00
s výtvarnou dílnou

18:00–20:00, každou lichou středu

9:15–9:45
9:30–10:30

9:00–13:00

10:00–12:00
18:00–20:00

Valentýnské srdce
18:00–20:00

Malování a zdobení tašek

Ďáblický háj - KD Krakov 9:15

9:00–12:00

Staré Bohnice KD Krakov 9:15

281 863 104

Jednorázové akce

Jednorázové akce
(místo setkání u KD Krakov)

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

9. 2.

14. 2.
18. 2.–22. 2.

Kontakty:
krc@osmickaprorodinu.cz

Montessori
herna a zahrada

Vedená hodina Montessori

Hodinka pro švadlenky
Osmivolňas (I. stupeň)

Montessori herna a zahrada

Jóga s hlídáním dětí
Hodinka pro švadlenky
Comics 8 point

Montessori herna a zahrada

Vedená hodina Montessori

Hodinka pro švadlenky

Montessori herna a zahrada

Výtvarná dílna s Magdou

Hodinka pro švadlenky
Osmivolňas (I.stupeň)

Montessori herna a zahrada

Hodinka pro švadlenky

Výroba vlastní kosmetiky

Karneval
Jarní příměstský

tábor

tel.:
e-mail:

(Herna pro rodiče s dětmi)
9:00–16:00

9:30–10:15, pro děti 1–4 let
11:00–15:00
15:00–17:00

(Herna pro rodiče s dětmi)
9:00–16:00

9:00–10:00
12:00–15:00

15:00–16:00
pro děti 10–14 let

(Herna pro rodiče s dětmi)
9:00–16:00

10:00–10:45, pro děti 1–4 roky
11:00–15:00

(Herna pro rodiče s dětmi)
9:00–16:00

10:00–11:00, pro děti 1,5–4 roky
11:00–15:00

15:00–17:00

(Herna pro rodiče s dětmi)
9:00–16:00

11:00–15:00

10:00–12:00
10:00–12:00

– ,,Comics 8 point – Žijeme
komiksem“ (pro registrované)

725 860 929

Jednorázové akce

Osmička pro rodinu
pro vás připravila

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

V době konání tábora
18. 2.–22. 2. je provoz
Komunitního a rodinného
centra pro
veřejnost
uzavřen.

13. 2. 2019
kd  krakov

Jarní příměstský tábor

Jarní příměstský tábor

S KOČÁRKY ZA POZNÁNÍM

6. 2. ďáblický háj
27. 2. staré bohnice

BAZARBAZAR

sraz 9:15
KD Krakov

V době konání tábora
18. 2.–22. 2. je provoz
Rodinného centra pro

veřejnost
uzavřen.

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8
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SOBOTA
16. 3. 2019
9:00–12:00

Únorový provoz v klubu Mapa

příměstské tábory
s osmičkou pro
rodinu
18. 2.-22. 2.

Únorový provoz v klubu Mapa
I v únoru bude klub Mapa otevřen
od pondělí do čtvrtka vždy od 13:00
do 18:00. Výjimkou bude provoz
během jarních prázdnin, které letos
připadají na 18.–22. únor. V této době
bude v Mapě probíhat příměstský
tábor, během kterého budeme mimo
jiné vyrážet na mimoklubové akce
a výlety. Pro děti, které se na tábor
nepřihlásily, tak bude v tomto období
klub uzavřen.
Po zbytek února nás čekají výtvarné
aktivity, doučování, při dobrém počasí

Na co všechno se můžeme v Osmičce těšit v roce 2019
Do nového roku spouštíme nové
projekty, které jsou zaměřeny na
rozvoj kritického myšlení. Čeká nás
cyklus religionistických přednášek,
který postupně představí všechna
světová náboženství. Přednášky
zajišťují naši přední odborníci, v rámci
přednášek si postupně představíme
křesťanství, zenový buddhismus,
islám, judaismus, indické tradice,
novodobá hnutí a problematiku sekt.
Kromě kritického myšlení podporu-
jeme též myšlenku návratu k přírodě.
Zejména v nově vzniklém komunitním
a rodinném centru, které je celé
v tomto duchu (včetně vybavení),

umožňujeme lidem žijícím ve městě
realizovat se na komunitních
zahrádkách. KRC otevírá možnosti pro
vlastní aktivity celé komunity.
Těšit se můžete i na pokračování
našich dlouhodobých úspěšných
projektů, například klub Comics 8
point, který plánujeme rozšířit i na
Rodinné centrum Čimice. Vyústění
celé činnosti pak bude v roce 2019
skrze plánovanou výstavu po školách
na Praze 8. Stejně tak pokračujeme
v projektu knihobudek, i v tomto roce
budeme distribuovat nové knihobudky
do dalších škol.

Bc. Michaela Václavíková

Co je nového v KRC
V našem komunitním a rodinném
centru vás v novém roce čeká spousta
příjemných zážitků.
Pro děti ve věku 6–11 let je připraven
klub Osmivolňas. Děti mohou svůj
volný čas trávit společně s dalšími
vrstevníky vždy od pondělí do čtvrtka
od 15:00 do 17:00 hodin. V rámci
klubu si mohou zahrát zajímavé hry,
tvořit i využít příjemnou zahradu.
V sobotu 9. února si můžete od 10:00
do 12:00 přijít vyrobit vlastní
kosmetiku! Pod vedením lektorky si
samy vyrobíte vlastní kosmetiku v té
nejvyšší kvalitě. Domů si odnesete váš
originální krém na pleť a balzám na
rty. Společně si užijeme příjemné

sobotní dopoledne. Kromě vlastních
výrobků si domů odnesete také cenné
zkušenosti, abyste si vlastní krém či
balzám mohli kdykoliv vyrobit doma.
Cena kurzu je 200 Kč. Více na

Mgr. Šárka Otisková
krc@osmickaprorodinu.cz

pohyb na čerstvém vzduchu a také
tematické dny, například beseda
o přátelství, lásce a partnerských
vztazích.

Pravidelné doučování
Pravidelné doučování

Beseda s pracovníky: Přátelství,
láska a partnerské vztahy

Mgr. Veronika Hrdličková

Program:

Otevírací doba: po – čt 13:00–18:00
pro všechny od 6 do 15 let. Vstup
zdarma.

Úterý:
Středa:
14. 2.

V Rodinném centru Čimice
proběhne přespávačka

pro děti!

Přespání se uskuteční z pátku
na sobotu. Na děti bude čekat

zábavný program plný výtvarných a pohybových
aktivit – těšit se můžete na turnaj ve stolním tenise,
pro zájemce hry na gymnastických míčích a pro všechny diskotéka!

Zahrajeme si deskové hry a chybět nebude ani film na dobrou
noc. do 28. 2. 2019 na tel.: 606 035 260 nebo
e-mailu

Rezervace
rc@osmickaprorodinu.cz

PÁTEK-SOBOTA
15. – 16. 3.

Středa 23. 1.
18:00–19:30

1. přednáška:
Křesťanství

přednáška a beseda

CYKLUS RELIGIONISTICKÝCH PŘEDNÁŠEK

Mapa
Klub

ě –

ě
ř

Zimní sportovní olympiáda

Comics 8 point Žijeme
komiksem (KRC Osmi ka)

(RC Osmi ka)
pro d ti 6 12 let

pro d ti na 2. stupni
Informace a p ihlášení na

č

–
č

info@osmickaprorodinu.cz

VÝROBA VLASTNÍ
KOSMETIKY

Sobota 9. února 10:00 do 12:00

VSTUP DOBROVOLN

ŽIVOT D TEM

Ý

Ě
ve prosp ch

o.p.s.
ě

,
který pomáhá od roku 2000

Pot ebuje váš šatník novoty?

Na Krakov po ádáme bazar pro dámy,

ř
U nás seženeš triko i kalhoty.

ě ř
nezapomínáme ani na pány.

BLEŠÁK OBLE ENÍČStředa 23.1. Křesťanství

Středa 6.3. Zenový buddhismus

Středa 13.3. Islám

Středa 20.3. Judaismus

Středa 3.4. Indické tradice

Středa 15.5. Novodobá hnutí

Středa 29.5. Problematika sekt

Přednáší: Doc. Jiří Beneš, Th.D.

Přednáší: PhDr. Jiří Holba Ph.D.

Přednáší: Lukáš Nosek, Th.D.

Přednáší: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Přednáší: Mgr. Ing. Josef Bartošek

Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Rezervace nutná
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Školství a mládež

oznámení

zápis dětí k povinné školní 
docházce pro školní rok 2019/2020

 nv souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republi-
ky a na občany jiného členského státu evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. dále se povinná 
školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně 
po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen 
v souladu s § 36 odst. 4 školské-
ho zákona přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce, 
a to v době od 1. dubna 
do 30. dubna kalendářního roku, 
v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku.

Povinná školní docházka 
je stanovena § 36 odst. 3 
školského zákona a začíná 
počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. 
Dítě, které dosáhne šestého 
roku věku v době od září 
do konce června příslušného 
školního roku, může být přijato 
k plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním 

roce, je-li přiměřeně tělesně 
i duševně vyspělé a požádá-li 
o to jeho zákonný zástupce. 
Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od září 
do konce prosince k plnění 
povinné školní docházky podle 
věty druhé je také doporučující 
vyjádření školského 
poradenského zařízení, 
podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce 
června doporučující vyjádření 
školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, 
která k žádosti přiloží zákonný 
zástupce.

Pro školní rok 2019/2020 
budou zapsány do 1. ročníků 
základních škol děti, které 
dosáhnou šestého roku věku 

do 31. 8. 2019 a děti s odkladem 
školní docházky. 

Zákonný zástupce dítěte 
předloží při zápisu svůj platný 
občanský průkaz a rodný list 
dítěte.

žák plní povinnou školní 
docházku v základní škole 
zřízené obcí se sídlem ve 
školském obvodu v souladu 
s § 178 odst. 2 školského 
zákona, v němž má žák místo 
trvalého pobytu, v případě 
cizince místo pobytu žáka (dále 
jen „spádová škola“), pokud 
zákonný zástupce nezvolí pro 
žáka jinou než spádovou školu. 
Školské obvody základních škol 
zřízených městskými částmi 
jsou stanoveny v obecně 
závazné vyhlášce č. 1/2018 Sb. 

hl. m. Prahy, o školských 
obvodech základních škol, 
viz www.praha8.cz – odkaz 
Občan, Školství, Školy zřízené 
MČ, Základní školy, Související 
dokumenty a informace, OZV 
hl. m. Prahy. Předpokládá se 
novela této vyhlášky s účinností 
od 1. dubna 2019. Při 
rozhodování o přijetí dětí 
do 1. ročníků základních škol 
postupují ředitelé podle 
stanovených a na internetových 
stránkách základních škol 
zveřejněných kritérií. Ředitelé 
spádových škol jsou povinni 
přednostně přijmout žáky 
s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu. 

Petr sVoboda

  zš a mš, Praha 8,  
lyčkovo náměstí 6 
setkání rodičů předškoláků 
s vedením školy: 4. února 
v 18:00 hod. na půdě školy 
den nanečisto:  
6. února v 9:00 hod. 
Přípravný kurz 
„Škola nanečisto“: 
26. února – 26. března 
v úterý ve 14:00–14:45 hod. 
pětidílný přípravný kurz 
pro předškoláky 
zápis do 1. ročníku a do 
přípravného ročníku:  
termíny pouze  
pro spádové děti: 
2. a 3. dubna  
ve 14:00–18:00 hod. 
termín pro spádové děti, 
které se nemohou dostavit 
v řádném termínu zápisu, 
dále pro nespádové děti 
na případná volná místa: 
23. dubna ve 14:00–18:00 hod.

  zš a mš Petra strozziho, 
Praha 8, za invalidovnou 3 
dny otevřených dveří 
v bilingvních třídách: 
každou první středu v měsíci 
do zápisu v 8:00–8:45 hod. 
Projekt „hrajeme si 
na školu“: 
4. a 18. března  

ve 14:00–15:00 hod. 
zápis: 2. a 3. dubna  
ve 14:00–17:00 hod.

  základní škola,  
Praha 8, Palmovka 8 
dny otevřených dveří: 
7. a 14. března  
v 8:00–17:00 hod. 
zápis: 2. a 3. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

  základní škola  
bohumila Hrabala,  
Praha 8, zenklova 52, 
v budově zenklova 52 
den ukázek výuky: 
20. března v 8:00–10:45 hod. 
konzultace pro rodiče: 
20. března v 17:00 hod. 
zápis: 9. a 10. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

  zš a mš, Praha 8,  
u školské zahrady 4 
den otevřených dveří: 
14. března v 8:00–16:00 hod. 
zápis pro spádové děti: 
3. dubna ve 13:00–17:30 hod. 
zápis pro nespádové děti:  
10. dubna ve 14:00–17:00 hod.

  zš a mš na slovance, 
Praha 8, bedřichovská 1 
kroužek „hrajeme si 
na školu“: 

5. března – 7. května  
v úterý ve 14:30–16:00 hod. 
den otevřených dveří: 
12. března v 11:00–16:00 hod. 
setkání s vedením školy 
ve sborovně:  
ve 12:00, 14:00 a 15:00 hod.  
zápis pro spádové děti: 
3. dubna ve 14:00–18:00 hod. 
zápis pro nespádové děti: 
10. dubna ve 14:00–17:00 hod.

  základní škola,  
Praha 8, burešova 14 
dny otevřených dveří: 
19. a 20. března  
v 8:00–16:00 hod. 
informační schůzka 
pro rodiče: 
20. března v 17:30 hod. 
zápis: 2. a 3. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

  základní škola,  
Praha 8, žernosecká 3 
dny otevřených dveří: 
13. a 27. března  
v 15:00–17:00 hod. 
Informace ve ŠJ  
v 15:00 a 16:00 hod. 
zápis pro spádové děti: 
9. dubna ve 14:00–17:00 hod. 
zápis pro nespádové děti:  
10. dubna  
ve 14:00–17:00 hod.

  základní škola,  
Praha 8, Hovorčovická 11 
den otevřených dveří: 
19. března v 8:00–16:00 hod. 
zápis pro spádové děti: 
4. dubna ve 14:00–18:00 hod. 
zápis pro nespádové děti: 
17. dubna v 15:00–17:00 hod.

  základní škola,  
Praha 8, na šutce 28 
den otevřených dveří: 
sobota 23. března  
v 9:00–13:00 hod. 
zápis: 1. dubna  
ve 14:00–18:00 hod. 
a 2. dubna  
ve 14:00–17:00 hod.

  zš a mš Ústavní,  
Praha 8, Hlivická 1 
den otevřených dveří:  
26. března v 9:00–10:30 hod. 
prohlídka školy s možností 
návštěvy vyučování 
v 1. třídách, v 10:30 hod. 
setkání vedení školy s rodiči, 
v 16:00 hod. setkání vedení 
školy s rodiči 
zápis: 9. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

  zš a mš,  
Praha 8, dolákova 1 
den otevřených dveří: 

29. března v 8:00–10:00 hod. 
zápis: 4. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

  základní škola mazurská,  
Praha 8, svídnická 1a 
den otevřených dveří: 
18. března  
ve 14:00–17:30 hod. 
Cyklus informací a prohlídek 
školy začíná vždy v půlhodi-
nových intervalech (ve 14:00, 
14:30, 15:00 hod. atd.) 
zápis: 2. dubna  
ve 14:00–17:30 hod. 
a 3. dubna  
ve 14:00–16:00 hod.

  základní škola,  
Praha 8, Glowackého 6 
den otevřených dveří: 
12. března  
v 8:00–17:00 hod. 
zápis: 1. dubna  
ve 14:00–18:00 hod. 
a 8. dubna  
ve 14:00–16:00 hod.

  základní škola,  
Praha 8, libčická 10 
den otevřených dveří: 
14. března  
v 8:00–12:00 hod.  
zápis: 24.a 25. dubna 
ve 14:00–18:00 hod.

termíny dnů otevřených dveří a termíny záPisů dětí v Praze 8 
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Školství a mládež

gymnázium ústavní

studenti udělali 
radost potřebným 
dětem
Studenti Gymnázia Ústavní 
si letos v předvánočním shonu 
našli čas a zapojili se do celo-
státní charitativní akce Krabi-
ce od bot, která byla zaměřena 
na děti ze sociálně slabších 
rodin.

Několik desítek studentů 
osmiletého i šestiletého gym-
názia z různých tříd společně 
naplnilo a zabalilo na třináct 
krabic od bot. Ty poté putovaly 
přes sběrné místo Diakonie 
udělat radost dětem ze sociál-
ně slabých rodin. Studenti 
mysleli nejen na obdarování 
mladších dětí, pro které je 
jednodušší vymyslet dárek, ale 
i na své vrstevníky. Těm daro-
vali například svoji oblíbenou 
knížku, jenž potěší každého 
a která by jim ležela v knihov-
ničce. Někteří výtvarně či 
literárně nadaní studenti 
připojili vlastnoručně vyrobe-

né přání k Vánocům. Ačkoli se 
Gymnázium Ústavní zapojilo 
do akce poprvé, měla sbírka 
veliký úspěch a studenti již 
přemýšlí o dárcích na příští 
rok.

Vojtěch Pruška

akce krabice od bot 
potěšila nejen tvůrce balíčků 
z Gymnázia Ústavní, ale 
především obdarované děti. 

Již tradičně se v ZŠ Mazurská konala vánoční sbírka na podpo-
ru koček a psů z útulku v bohnické léčebně. Sbírka se konala 
od 3. do 17. prosince 2018 u vchodu do školy. Po celou dobu 
sbírky přinášeli lidé nejrůznější, ale hlavně nezbytné věci.  
Vybraly se granule, konzervy a další potřebné věci nejen pro 
kočky, ale i pro psy. Před Vánoci jsme věci odvezli do útulku 
a předali. Děkujeme vedení školy za pomoc při organizaci 
a všem žákům a rodičům, kteří se do sbírky zapojili.

Marek herian za 9.b Zš Mazurská 

Již druhým rokem pořádala ZŠ Palmovka charitativní koncert 
v kostele Sv. Vojtěcha v Libni, jehož výtěžek byl určen na opravu 
varhan. Za hojné účasti návštěvníků zazpíval pěvecký sbor 
1. stupně, několik skladeb nám zahrály flétny, pěvecký a drama-
tický kroužek 2. stupně, spolu s paní učitelkou nám nejen zazpí-
valy, ale zahrály divadelní hru Hledání ztraceného dítěte. S dětmi 
zazpívali F. V. Prokešová, Ch. Gunárová a V. Novák. Děkujeme za 
krásný zážitek a dárcům za příspěvky. Vybralo se krásných 
3286 korun. 

jana erhardoVá, spolek přátel Zš Palmovka

SbíRKA PRO ÚTULEK V bOHNICíCH KONCERT ZŠ PALMOVKA  

BÓJ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

PEJPR
Unikátní vizuální pohádka pro děti i dospělé.

Účinkuje Radim Vizváry, 
náš přední mim a držitel Thálie. 

Vstupné 
70 Kč    

 rezervace: www.divadlokh.cz

v 17:00

Neděle

3. 2.



30 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / úNoR 2019  www.praha8.cz30

Pozvánka

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

Tříkrálový � h 
pro do� ou věc

23. - 24. 2. 
2019

10:00 – 18:00 

pro do� ou věcpro do� ou věcpro do� ou věc
23. - 24. 2. 

Kulturní dům Ládví (velký sál a předsálí)
Praha 8 – Binarova 1661

Vy� ané peníze půjdou na:
Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8

VSTUP 
ZDARMA  

Přijďte si vy� at hračku 
či oblečení pro své ratole� i .

Městská část Praha 8 vás zve na

Pomoc Potřebným

tříkrálový trh zakončí 
tříkrálovou sbírku 

 nv pátek 11. ledna byla 
ukončena každoroční dobro-
činná akce pod názvem 
tříkrálová sbírka. mnoho 
obyvatel Prahy 8 věnovalo 
dětské oblečení a boty, hrač-
ky, deskové hry, stavebnice 
apod. nebo třeba školní po-
třeby, pomůcky či knihy. 

Na sbírku nyní navazuje Tříkrá-
lový trh pro dobrou věc, který se 
bude konat 23.–24. února 2019 
od 10 do 18 hodin v Kulturním 
domě Ládví. Všechny darované 
věci budou nejdříve nabídnuty 
organizacím, které pomáhají 
především dětem a jejich rodi-
nám. Letošní sbírka pomůže 
FOD – Klokánek Praha 8, Kolpin-
govu domu v Praze 8, občanské-
mu sdružení Centrum integrace 
dětí a mládeže CID a dalším. 

„Rád bych tímto poděkoval 
všem, kteří se do sbírky zapojili. 
Podařilo se nám nasbírat obrov-
ské množství kvalitního dětské-
ho ošacení i hraček, které jistě 

velmi potěší děti z ústavů. Rád 
bych zároveň s poděkováním 
pozval obyvatele Prahy 8 na 
Tříkrálový trh pro dobrou věc, 
kde si budou moci za dobrovol-

ný příspěvek vybrat z nerozda-
ných předmětů. To jistě ocení 
maminky s dětmi, protože 
hraček či dětského oblečení 
není nikdy dost. Výtěžek trhu 
bude posléze předán Klokánku 
v Praze 8,“ zve na trh radní pro 
kulturu a sport Michal Švarc.

Letošní Tříkrálová sbírka 
začala právě v době, která je 
v našich zemích ztotožněná 
s příchodem tzv. tří králů. 
Dle Matoušova evangelia dora-
zili tito „mudrcové z východu“ 
do betléma, aby nově narozené-
mu Ježíši vzdali úctu a předali 
dary, jež mu pomohli v jeho 
nuzné situaci. Symbolicky tak 
mohli i všichni občané Prahy 8 
přinést dary potřebným. Zejmé-
na po vánočním úklidu mnoho 
z nich objevilo už nepotřebné 
dětské oblečení a boty, hračky 
a další. Zájemci měli možnost 
donést tyto předměty během 
jednoho týdne do celkem 
27 mateřských a základních 
škol v Praze 8, které se do toho-
to charitativního projektu 
zapojily. Jim i všem dalším 
dobrovolníkům, kteří se projek-
tu zúčastnili, patří velké díky.

 (lik)

tříkrálový trh pro dobrou věc proběhne opět v KD Ládví. Foto: Vladimír Slabý 
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divadlo kámen

Hrát se dá 
i o výrobě 
automobilů

 nkarlínské divadlo kámen letos opět nabídne desítky 
představení a také přednášky, debaty a vycházky 
Prahou. Při příležitosti premiéry hry Přesně 42 zubů, 
která se konala letos 23. ledna, nám na pár otázek 
odpověděl umělecký šéf divadla Petr odo macháček.

Vaše nová hra Přesně 42 zubů 
se zabývá výrobou automobilů 
a automobilismem. Co vás 
přivedlo právě k tomuto tématu?
„Zázraky průmyslu jsou v diva-
dlech poněkud zanedbávané. 
Už jsme si zvykli, že továrna je 
něco běžného. V této hře upozor-
ňujeme na to, že všechno kolem 
průmyslu až tak běžné a pocho-
pitelné není. Další důvod: vychá-
zíme z románu současného 
ruského spisovatele Viktora 
Pelevina Svatá kniha vlkodlaka. 
Zabývá se v něm masivní těžbou 
ropy jako rozhodujícím průmys-
lovým odvětvím pro Rusko. Pro 
Česko je to ovšem jinak, pro naši 
ekonomiku je rozhodující právě 
výroba aut. Proto jsme děj 
přenesli do automobilky.“

Pro tuto divadelní sezonu jste 
vyhlásili, že se budete „otevírat 
světu“. Co to znamená?
„Divadlo Kámen hraje dosti 
vyhraněnou moderní činohru. 
Dosud na nás pravidelně chodí 
hlavně lidé, kteří mají s moder-
ním uměním zkušenosti a vyhle-
dávají ho. Ovšem už pár let 
vyvíjíme postupy, díky kterým 
si náš způsob divadla užijí 
i méně zkušení diváci, aniž by 
ti dosavadní byli o něco podstat-
ného ochuzeni. Zjednodušeně se 
dá říci, že nyní diváky představe-
ními ‚provádíme‘, poskytujeme 
jim jakéhosi ‚průvodce‘.“

Jak se vám tyto nápady osvědčují?
„V loňském roce výborně, hra 
OK plus F podle všeho oslovovala 

jak fajnšmekry, tak lidi, kteří 
u nás ani v jiném podobně zamě-
řeném divadle nikdy nebyli. 
V tomto směru chceme pokračo-
vat, je to zajímavé dobrodružství. 
A hlavně vnímáme, že se mnozí 
lidé o umění nezajímají, protože 
mu takzvaně ‚nerozumí‘. Chceme 
jim pomoci, aby mu ‚rozuměli‘, 
aby jim dávalo radost a energii, 
kterou zatím dává ‚fajnšmekrům‘. 
To se týká nejen našeho divadla, 
a nejen divadla, jde i o výtvarné 
umění, literaturu, hudbu…“

Souvisí to s tím, že nabízíte i jiné 
akce než divadelní?
„Určitě. Jsme malý podnik, který 
nemůže obsáhnout všechny 
žánry a směry, tak jsme si vybra-
li aspoň některé. V divadle 
máme malou galerii. Pořádáme 
debaty a kurzy. Organizujeme 
přednášky o architektuře a ději-
nách umění. A vycházky po 
uměleckých dílech ve veřejném 
prostoru, například na sídlištích 
Invalidovna a Ďáblice.“

Co mají přednášky o architektuře 
společného s moderním divadlem?
„Člověk, který něco tuší napří-
klad o funkcionalismu nebo 
brutalismu nebo jakémkoli 
jiném architektonického směru, 
už vlastně pronikl do moderní-
ho umění jako celku, a potom 
si může lépe užít naše divadelní 
události. A naopak.“

Ze stejného důvodu propagujete 
umělecká díla ve veřejném 
prostoru?

„Ano, podle našeho názoru jsou 
nezbytnou součástí městské 
krajiny. Když v ní chybí, hrozí, že 
ta krajina bude bezduchá. Když 
člověk – od dětí až po starce – 
potká cestou do školy, do práce 
nebo do hospody několik umě-
leckých děl, která se mu ani 
nemusí líbit a kterým vůbec 
nemusí ‚rozumět‘, už jenom díky 
tomu vnímá svět trochu jinak, 
bohatěji, různoroději. A je potom 
aspoň trochu připraven čerpat 
svou životní sílu z jakéhokoli 
dalšího druhu umění. Zajímavé 
je, že mnoho uměleckých děl 
ve veřejném prostoru vznikalo 
před rokem 1989. Chtěli bychom 
přispět k tomu, aby i teď vznika-
la nová díla a ta starší nezanika-
la. Jedním z našich drobných 
počinů byla záchrana velké 
betonové plastiky – dětské 
skluzavky ‚slepička‘ v brusel-
ském stylu ze šedesátých let 
autorky Eleonory Haragsimové, 
která teď stojí hezky renovova-
ná před novým rezidenčním 
komplexem Karlin Park poblíž 
Divadla Kámen.“

Co byste radil lidem, kteří se 
chtějí o moderní umění začít 
zajímat?
„Aby se nebáli něco zkusit. Není 
to nebezpečné, nemohou nic 
ztratit, mohou jen mnoho zís-
kat. A aby jim nevadilo, když 
něčemu ‚neporozumí‘. Porozu-
mění přichází postupně, a hlav-
ně: všemu porozumět nelze 
a vůbec to nevadí. Nerozumíme 
ani svému životu, proč bychom 
si tedy měli myslet, že plně 
porozumíme nějakému konkrét-
nímu uměleckému dílu? Nejde 
o to, rozumět mu, ale čerpat 
z něj radost, sílu, inspiraci.“

VladiMír slabý
foto: diVadlo káMen

Kultura

dětská skluzavka „slepička“, na jejíž záchraně se Divadlo Kámen podílelo.

hromadné vytí ve hře Přesně 42 zubů.

Nejde o to, uměleckému 
dílu plně rozumět, 

ale čerpat z něj radost, 
sílu a energii.
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Sport

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Bližší info u Davida Hirschkorna:
david.hirschkorn@praha8.cz, 222 805 136

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

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.

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18:00 
(DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN)

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

XSEVERNÍ 
VÍTR 

PRAHY 8

redaktoři
ČESKé 

TELEVIZE

Městská část Praha 8 vás zve na charitativní hokejový zápas 

kapitán týmu 
Severní vítr Prahy 8: 

Ondřej Gros 
starosta MČ Praha 8

kapitán týmu 
Česká televize:

Robert Záruba
šéfkomentátor Redakce sportu

kdy: sobota 2. února 
10:00 – 12:00

kde: kluziště v areálu hřiště ZŠ Glowackého 
(Praha 8, Glowackého 555/6)

Na akci bude vybíráno dobrovolné vstupné, 
které bude poukázáno na účet FOD – Klokánek Praha 8.

charita

Hokejisté pro klokánek 
V sobotu 2. února 2019 se na 
kluzišti v areálu ZŠ Glowackého 
v bohnicích uskuteční charita-
tivní hokejový zápas, jehož 
hlavním cílem je podpora Fondu 
ohrožených dětí – Klokánek 
Praha 8.

V domácím prostředí nastoupí 
tým Severní vítr Prahy 8 v čele 
se starostou MČ Praha 8 Ondře-
jem Grosem, a tvořený mj. další-
mi třemi zastupiteli této měst-
ské části. Hosty bude tým 
Redaktoři České televize, jehož 
kapitánem je sportovní šéfko-
mentátor Robert Záruba.

Vstupné na utkání je dobro-
volné. Na viditelném místě bude 
umístěna kasička s logem Klo-
kánku, kam mohou diváci přispí-
vat formou dobrovolného vstup-
ného. Vybraný obnos bude 
ihned po skončení akce předán 
FOD – Klokánek Praha 8.

„Cílem tohoto hokejového 
utkání je přihlížející diváky 
nejen pobavit, ale především 
přispět na osmičkového Klokán-

ku,“ zve na akci radní pro kultu-
ru a sport Michal Švarc.

Utkání začíná v 10 hodin, dění 
na kluzišti bude vtipně komen-
tovat profesionál z České televi-
ze, k dispozici bude i DJ s tradič-
ními hokejovými znělkami, 
takže bude postaráno o dobrou 
náladu. Po charitativním utkání 
pokračuje program zápasem 
dětských týmů. Zvány jsou děti 
s hokejkou.

PředPokládané 
sestavy:
severní vítr Prahy 8: 
Ladislav Hájek – Ondřej Gros (C), 
Michal Janovský, Tomáš Pavlů, 
Václav Stránský, Robert Morx, 
Josef Vencl, Tomáš Ruda, Martin 
Král, Jiří Maršík, Jan Turínek

redaktoři české televize: 
Ondřej Prokop – Robert Záruba 
(C), Jiří Hölzel, Jiří Storož, Milan 
Antoš – Jakub Stařík, Pavel 
Křížek, Petr Nosálek, David 
Lukšů, Josef Kondračin  (býv)

pořádá

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

Nordic walking
lekce

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

KDY: každé pondělí od 9:00
KDE: sraz je na stanici tramvaje 
č. 17 Vozovna Kobylisy

Půjčování holí:  omezený počet holí, 
nutná rezervace předem
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Fotbal

admira zbrojí 
na jaro a postup

 nFotbalisté admiry, kteří jsou po podzimní části na 
prvním místě své divizní skupiny, se v zimě připravují 
na jaro velmi pečlivě. mají před sebou jediný cíl – postup!  

Doslova celou klubovnu na 
stadionu zaplnili v pondělí 
7. ledna hráči  divizního A-týmu 
i přeborového b-týmu FK Admi-
ra Praha před zahájením zimní 
přípravy. A to ještě někteří hráči 
chyběli. Naopak – o místo 
v kádru budou usilovat tři nové 

tváře, z bohemky, Tempa 
a Opavy. 

Všechny přítomné uvítalo 
klubové vedení, manažer a se-
kretář FK Admira Praha Jaro-
slav Moudrý oficiálně uvedl do 
funkce trenéra b-týmu dosavad-
ního kouče U19 Pavla Gregora. 

„Admira se rozhodla po nečeka-
ném odchodu trenéra béčka 
Pavla Máje řešit situaci takříka-
jíc z vlastních zdrojů. Proto se 
k týmu U19 od léta posune 
šéftrenér mládeže Stanislav 
Krejčík, dosud trénující U18,“ 
uvedl Jaroslav Moudrý. 

Cíle klubu jsou zřejmé: A-tým 
bude na jaře usilovat o udržení 
prvního místa v divizní skupině 
A, b-tým by se měl posunout 
výše v tabulce Pražská teplá-
renská přeboru. Trenér A-týmu 
František Peřina zdůraznil, že 
bude velmi úzce spolupracovat 
s trenérem béčka Pavlem Gre-
gorem i s funkcionáři klubu, 
protože všichni admiráci, hráči, 
trenéři i činovníci, mají společ-
ný zájem a cíl.

Po oficiálním zahájení se áčko 
šlo proběhnout do Ďáblického 
háje, béčko si poprvé zatrénova-
lo pod reflektory na umělce. 
Sedm přípravných zápasů ode-
hraje Admira A na UMT v bedři-
chovské ulici v rámci Memoriálu 
Jiřího Kolína, pořádaného tra-
dičně Meteorem VIII. Mimo 
turnaj se utká s druholigovou 
Viktorií žižkov. béčko sehraje 
sérii šesti přípravných zápasů, 
žádného turnaje se neúčastní.

První mistrovské jarní kolo 
divize a přeboru je na pořadu 
9. března. Tak jako dospělí, 
zahájily přípravu už i všechny 
mládežnické týmy našeho 
klubu.

aleš PiVoda, fk admira Praha
šéf kobyliské admiry Josef Přitasil (vpravo) a rivalského libeňského 
Meteoru Miloslav Volf (vlevo) vědí, že klíčové bude až fotbalové jaro.

první zápas roku 2019 sehrála Admira s SK Kladno. 

soFtbal

zakončení roku 
v joudrs proběhlo 
ve velkém stylu

 ndruhý prosincový víkend patřil v kd ládví softbalu, 
a to hlavně tomu v Praze 8. dostaveníčko si tu dal totiž 
největší softbalový klub v evropě sk Joudrs Praha. 

Netradičním moderátorem se 
tentokrát stal sám předseda 
klubu Tomáš Kusý a kromě 
úspěšné loňské sezony zhodno-
til i 20 let fungování klubu. 
Ke gratulantům se kromě mno-
ha jiných přidal i starosta měst-
ské části Praha 8, pan Ondřej 
Gros, který ve svém projevu 
popřál Joudrs vše nejlepší 
v sezoně 2019 a dalších skvě-
lých 20 let.

Program následovaly scénky 
týmů, které na konci večera 
ohodnotili diváci v sále, vítězné 
první tři týmy obdržely cenu. 
Malého Joudrs kvízu a následné 
tomboly se účastnila valná část 
hráčů a rodičů, kterých se v kul-
turním domě sešlo na čtyři sta. 

Předseda klubu seznámil 
členy a hosty s následující 
sezonou, která bude pro Joudrs 
a i pro celou Prahu 8 výjimečná. 
bude se zde totiž konat Mist-
rovství světa v softbale mužů, 
poprvé na evropském 
kontinentu. 

K mistrovství světa budou 
moci diváci příští rok sledovat 
také extraligu žen, boj mužů 
o postup do extraligy. Čtrnáct 
mládežnických týmů, které 
hrají své soutěže na celorepubli-
kové úrovni a samozřejmě 
nebude chybět ani školní 
t-ballová liga, Joudrs slowpit-
chová liga, akce pro veřejnost 
a spousty dalších akcí pro 
pobavení.  (zst)

anketa

Hlasujte o nejlepší 
sportovce Prahy 8

 nanketa 
sportovec 
roku 2018 
jde do finále! 

Od 14. ledna 
až do 13. února 
2019 můžete 
na stránkách 
www.praha8.cz 
vybírat nejlepší 
sportovce městské  
části Praha 8. Hlasová-
ní probíhá v osmi 
kategoriích, od žáků 
a žákyň (od 7 let věku) 
až po sportovní legendu. 
Celkem bylo nominováno  
46 sportovců a sportovkyň, po  
ukončení hlasování bude známo 
22 nejúspěšnějších z nich (3 z každé 
kategorie, pouze legenda bude jedna). 
Slavnostní vyhlášení ankety a ocenění 
nejlepších sportovců naší městské části 
proběhne 13. března 2019 v Kulturním 
domě Krakov. (býv)

Foto: Michal Jalovec, FK Admira

Foto: Michal Jalovec, FK Admira
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Historie

Pohled do minulosti 

ohlédnutí za  
libeňským přístavem  
a českými loděnicemi

 nlibeň byla ve druhé polovině 19. století rychle se rozvíjející průmyslové před-
městí Prahy s řadou větších i menších podniků. díky vltavě patřila k nejvýznam-
nějším odvětvím logicky stavba lodí: Pražská akciová strojírna dodávala osobní 
i nákladní parníky do tuzemska i zahraničí až do roku 1910. 

S rozvojem průmyslu rostla 
i důležitost lodní dopravy a ne-
bylo divu, že záhy vyvstala 
nutnost vybudování přístavu 
a propojení Labsko–vltavské 

vodní cesty s železniční dopra-
vou. Vznikl dokonce plán na 
úpravu řečiště Vltavy mezi 
ostrovem Štvanice a Pelc–Tyrol-
kou na pravém břehu. Řečiště se 

mělo přeložit na území Manin 
a podstatně zkrátit, aby bylo 
dosaženo většího spádu vody 
a rychlejšího odtoku velkých 
vod. Část pro železniční dopravu 

měla být jižně od Libeňského 
mostu, až po karlínskou Králov-
skou třídu (dnešní ulici Sokolov-
skou), zde měly být soustředěny 
sklady a zařízení pro nákladní 
dopravu železniční včetně 
uhelných skladů a depa pro 
železniční vozidla. Část severní 

V seriálu Pohledy do minulosti 
ukazujeme historické záběry 
z míst známých i neznámých. 
V minulém čísle jsme přinesli 
pohled na Libeňský zámek.
Záběry Prahy 8 z dob minulých 
nám ze svého bohatého archívu 
poskytl pan Roman Kučera, jemuž 
za to patří velké poděkování. 
O tom, že se Praha 8 rychle mění, 
svědčí dnešní povídání o libeň-
ském břehu Vltavy. Pokud i vy 
máte unikátní záběry, o které se 
chcete podělit, napište nám 
na e-mail osmicka@praha8.cz.

70. léta 20. století       

2. dubna 2006 11. ledna 2019

21. září 1936         30. ledna 2010        

11. ledna 2019
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byla určena pro budoucí Libeň-
ský přístav a překladiště lodní 
dopravy, včetně loděnic.

První návrh na zřízení přísta-
vu v Libni vypracoval 
roku 1891 Jan Kaftan, libeňská 
obec však rozhodla návrh pře-
pracovat. Nový návrh Antonína 
Smrčka z roku 1893 počítal 
s větší hloubkou (1,8 m) a rozlo-
hou vodních ploch (20 000 m²) 
a s přeložením toku Rokytky 
mimo vlastní přístav. Návrh 
počítal také s budoucím napoje-
ním vlečkou na nádraží na  
Rohanském ostrově.

konkurence 
byla silnější 
Libeňský přístav, který byl 
dobudován v roce 1896, byl 
dimenzován na současné vyklá-
dání 15 velkých labských lodí 
(o nosnosti 700 tun). Měl dvě 
ramena oddělená rozšiřujícím 
se molem. Při Vltavě byla vybu-
dována ochranná hráz. Přístav 
stavěla firma Lanna a dobový 
tisk psal: „Mohutné parní rýpad-
lo pozemní, které druhdy praco-
valo v přístavu holešovickém, 
nabírá silnými železnými putna-
mi hmoty zemní z přístavního 

vodojemu a sype je do vozíků, 
které jím projíždějí jako želez-
nou branou a sepjaty ve vlak 
a taženy lokomotivou vozí 
náklad svůj až k bulovce ku 
zřízení náspu silničního.“ 

V konkurenci protilehlého pří-
stavu holešovického ale význam 
libeňského přístavu postupně 
upadal. Roku 1924 přístav 
zakoupila Vltavsko-labská 
společnost a zřídila zde opravnu 
lodí. Později rozšířila svou čin-
nost i na stavbu nových plavi-
del. Asi v letech 1927–1928 byl 
východní bazén přístavu zasy-
pán, druhý bazén byl upraven 
pro potřeby loděnice. Pro odsta-
vování lodí bylo možno využít 
nyní zaslepené rameno Vltavy 
na západě přístavu.

V roce 1931 se od Vltavsko- 
-labské společnosti oddělil 
samostatný podnik Loděnice 
Praga, který proslul v meziváleč-
ném období výrobou nákladních 
člunů. Po roce 1945 byl podnik 
znárodněn a jako České loděnice 
vyráběl sací bagry a jiná specia-
lizovaná plavidla. Hlavním 
odbytištěm byl bývalý SSSR.

Základem firmy České loděni-
ce byly dílny pro opravy člunů 

Vltavsko-labské společnosti. 
Nové haly byly postaveny roku 
1949 podle projektu Jaroslava 
Fragnera. Vyráběly se zde celo-
svařované lodní konstrukce pro 
námořní dopravu. Výroba byla 
ukončena koncem 80. let 20. sto-
letí a prostory sloužily jako 
sklady a prodejní plochy, někte-
ré haly využívali filmaři ke 
stavbě kulis. V roce 2005 byl 
dokončen systém protipovodňo-
vé ochrany přístavu.  

Dnes jsou všechny objekty 
Českých loděnic i přístavu 
srovnány se zemí a vyrůstají zde 
nové komerční budovy a luxus-
ní bytové domy. že zde byly 
doky, které umožňovaly stavbu 
a opravy velkých lodí, již připo-
míná jen název nově budované-
ho komplexu – DOCK.

VladiMír slabý
foto: VladiMír slabý  
a archiV roMana kuČery 

4. říJna 2008 – montážní hala se zbytky filmařských rekvizit.

inzerce_A5_print.indd   1 21.01.2019   16:35:30
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Společenská rubrika

Prosinec 2018
Dne 24. 12. oslavila paní 
natálie silná v plné svěžesti 
90 let. Gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví a štěstí.

leden 2019
Dne 12. 1. oslavil pan  
Jaromír Šída krásných 94 let. 
Blahopřejeme a těšíme se na 
další setkání.

duben 2018
Majtánová Karolína

Červen 2018
Vlček Wannous Noel

Červenec 2018
Klapuch Matěj
� Němcovi David a Jakub 

srpen 2018
blažek Lukáš
Sobotková Ester

září 2018
Chmátal Václav
� Jíša Dominik 

Krutilová Karolína
Kvapil Matěj
Michálková Simona
Reschke Luisa

říjen 2018
benešová Rozálie
Kučerová Adéla
� Lehká Aneta 

listopad 2018
� burda Daniel 

� Durnová Jasmína 

� Dvořáková Agáta 

� Hloucal Marek 

Hudemová Antonie
� Kouba Lukáš 

� Lejnar Mia 

� Morávková Sofie 

� Sheehan Adam 

Prosinec 2018
� Dlabola benjamin 

� Hrbková Klaudie 

� Kunertová Karolína 

Opavský Marek
� Pekáčková Eliška

� Polcar Čeněk 

Stříteská Viktorie

leden 2019
� Valis Victoria Nathalie 

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

nově narozené děti

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

Jubilea

 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.
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudoku (obtížné)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou 
elegancí dokážeme přijmout změnu.“

výherci, kteří získali knihu  
Praha 8 známá neznámá:
Jozefa Hlubučková, Libeň
Pavla Havránková, Čimice
Vladimír Řebík, Dolní Chabry 

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 15. února 2019 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

vylosovaní 
výherci

získají knihu 
Úsměvy a vrásky 

standy 
ProcHázky

Zábava

„nedávno jsem dostal takovou kartičku a na ní bylo 
napsáno: Při požáru obrať! – a na druhé: ...“ (dokončení  v tajence).

Jiří Šlitr (15. únor 1924 – 26. prosinec 1969),  
český skladatel, herec, zpěvák a výtvarník,  
sám sebe tituloval doktůrek práv, neboť byl  
skutečně JUDr. 95. výročí narození.  
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Zdravotní a sociální péče – CAP

sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 
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)

   13:00–15:30  stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 (vede O. Ferrová)

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

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

   11:30–12:45  Jóga  
(vede E. bihelerová) 

   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 – 4. a 18. 2.  

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)

   8:00–8:50  aJ zač. – Follow me 1 – 
konverzační metodou  
(vede Ing. P. Vondráček)

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

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

   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) 

   10:00–11:30  nJ – mírně pokr.  
(vede Ing. J. bartoš)

   10:00–11:00  Školička Pc – 
konzultace (vede Ing. V. Pázler) – 
5. a 19. 2. 

   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)

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

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

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

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

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

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

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

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

   11:00–11:50  aJ – pokr.  
(vede MUDr. M. Veselý) 

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

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

   13:00–15:30  stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 (vede O. Ferrová)

   13:00–16:00  Šachový kroužek 
   14:30–16:00  nJ – konverzace pro 
pokr. (vede T. Zelinka)

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

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

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

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

   9:00–10:00  orientální tanec 
pro seniory (vede bc. K. Vlčková) 

   10:00–12:00  Půjčování knih – 
v klubovně v přízemí  
(vede M. Kloudová) – 7. a 21. 2.

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

   11:00–11:50  aJ – středně pokr.  
(vede Ing. M. Kolářová) 

   11:00–11:50  aJ středně pokr. –  
bible stories + písně s kytarou.  
(vede Ing. P. Vondráček) 

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

   11:00–11:50  aJ – středně pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

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

Pátek
   8:00–12:00  Přístup na internet
   9:00–10:30  american english – 
konverzace pro pokročilé  
(vede Mgr. H. Vašíčková)

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

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

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

sPeciální: 
   4.2 od 8:00  vystřihovánky 
– vede J. Chybová

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

   4. 2. od 14:00  ekofilmy, iii. část 
– úvodní slovo: RNDr. M. Štulc

   5. 2. od 9:00  Paličkování 
– vede D. Zemanová

   7. 2. od 13:00  co se děje se zemí? 
– přednáší R. Svobodová

   11. 2. od 14:00  Český ráj, i. část 
– přednáší Mgr. K. Pinkas

   12. 2. od 13:30  co a jak jíst, 
abychom byli zdraví – přednáší 
RNDr. Vykusová

   14. 2. od 14:00  napoleonské války 
– přednáška PhDr. A. Karkulové

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

   18. 2. od 14:00  ekofilmy, iv. část 
– úvodní slovo: RNDr. M. Štulc 

   19. 2. od 10:00  vyrábíme krabičky 
– vede J. Chybová

   21. 2. od 13:30  toulky přírodou, 
v. část – přednáší J. Mrázek

   25. 2. od 14:00  Český ráj, ii. část 
– přednáší Mgr. K. Pinkas

   26. 2. od 10:00  hrátky z papíru 
– vede D. Zemanová

   27. 2. 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

   28. 2. od 14:00  beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. b. Tranovou 

   1. 3. od 8:30  Patchwork 
– vede S. Kyselová

centrum  
aktivizaČních 
Programů

caP burešova

Program

únor 

2019

Zlatá Praha
5. 12. 2018 – 31. 3. 2019

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

Vycházka s komentářem pro veřejnost
21. 2. v 16.30 hod.  

Komentovaná prohlídka pro veřejnost
20. 2. v 16.30 hod.  

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  
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Zdravotní a sociální péče – CAP

sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 
centrum aktivizačních programů
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118 
E-mail: cap@sospraha8.cz

www.sospraha8.cz

Pondělí
   8:00–9:00  Přístup na internet
   8:15–9:00  Čchi-kung  
(vede M. Dobrovská)

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

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

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

   9:30–10:30  aJ – pro mírně pokr. 
(vede Mgr. M. Rexová)

   10:30–11:30  Jóga (vede J. borská)
   11:00–12:15  trénink paměti  
(vede RNDr. b. Trnková) – od 21. 1. 

   12:30–15:00  Přístup na internet
   11:45–12:30  zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová)

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

   13:00–14:00  interlingua – meziná-
rodní jazyk (vede O. Měchura) 

Úterý
   8:30–9:45  nJ – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)

   8:45–9:35  Školička Pc a internetu 
pro mírně pokročilé  
(vede Ing. b. Šmilauer)

   9:00–10:00  zdravotní cvičení (vede 
J. Hrubá)

   9:45–10:45  interlingua – meziná-
rodní jazyk (vede O. Měchura)

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

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

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

   13:00–14:30  Přístup na internet
   11:15–12:40  Jóga  
(vede E. bihelerová) 

   11:30–12:30  aJ – pro mírně pokr. 
(vede E. Hyklová) 

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

   13:00–14:00  iJ – pro mírně pokr. 
(vede E. Hyklová) 

   13:00–15:00  sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice SOS) – 
liché týdny: 12. a 26. 2. 

středa 
   8:00–9:00  Přístup na internet
   8:15–9:00  zdravotní cvičení  
(vede Kovaříková)

   8:30–9:50  aJ – pro pokročilé  
(vede Mgr. E. Emmerová)

   9:00–9:50  Školička Pc a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 13. a 27. 2. 

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

   9:10–9:50  zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda) 

   10:00–11:00  Školička Pc 
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny:  
13. a 27. 2. 

   10:00–10:50  FJ – pro mírně 
pokročilé (vede M. Randyšová)

   10:00–11:00  trénink paměti na Pc 
– brain Jogging – sudé týdny: 
6. a 20. 2.

   10:30–11:30  zdravotní cvičení 
– cvičí se v KD Krakov  
(vede L. Němcová)

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

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

   11:45–12:45  Jóga (vede J. borská)
   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: 13. a 27. 2. 

čtvrtek 
   8:10–9:10  Čchi-kung  
(vede J. Vilímová)

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

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

   10:00–11:00  nordic walking  
(vede I. Košťálová) – sraz před CAP 

   10:00–12:00  kurz pro začínající 
rodopisce (vede O. Pačesová) –  
od 31. 1.

   11:15–12:15  Jóga  
(vede M. Musilová)

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

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

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

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

Pátek 
   8:00–9:00, 12:00–14:00  Přístup 
na internet

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

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

   8:30–9:30  aJ – začátečníci 
(vedou JUDr. I. Grün a H. Pexová) 

   9:00–9:50  Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 8. a 22. 2. 

   9:00–9:50  konzultace digitálních 
technik – tablety, mobily a foto 
(vede J. Kopecký) – liché týdny: 
1. a 15. 2.

   10:00–10:40  zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 

   10:00–10:50  ŠJ – pro mírně 
pokročilé – opakování od 10. lekce 
(vede PhDr. O. Macíková)

   10:00–10:50  Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 8. a 22. 2. 

   10:50–11:50  orientální tance 
(vede H. Kurková)

   12:00–13:00  zdravotní cvičení 
(vede J. Josková)

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

   zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská buď 
osobně nebo telefonicky na 
telefonním čísle 283 024 118.

   dále je nutné se vždy přihlásit 
na všechny dílničky a přednášky!

sPeciální: 
   6. 2. od 13:30  klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

   7. 2. od 10:00  výtvarná dílnička – 
Quilling (nebo také papírový filigrán 
–  výtvarná technika využívající 
proužků papíru, které jsou stáčeny 
a formovány do požadovaného tvaru.  
Vede J. Hrubá)

   8. 2. od 11:00  výtvarná dílnička – 
malování – přijďte vyzkoušet různé 
techniky a potěšit duši 
(vede A. Gaislerová) 

   11. 2. od 13:30  Přednáška – žít 
s radostí (přednáší D. Kovaříková) 

   12. 2. od 10:00  korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov 
(vede Ing. b. Rošická) 

   13. 2. od 10:00  vycházka po okolí 
(vede Mgr. Z. Vévoda) 

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

   14. 2. od 9:30  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

   15. 2. od 11:00  Pozitivní myšlení – 
pojďte pozitivně myslet a každý den 
bude krásný (vede L. Francírková)

   20. 2. od 13:30  klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

   21. 2. od 10:00  vystřihovánky 
(vede J. Chybová) 

   22. 2. od 11:00  výtvarná dílnička 
– malování – přijďte vyzkoušet 
různé techniky a potěšit duši  
(vede A. Gaislerová) 

   27. 2. od 10:00  vycházka po okolí 
(vede Mgr. Z. Vévoda)

   28. 2. od 9:30  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

centrum  
aktivizaČních  
Programů

caP mazurská

Program

únor 

2019

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

1., 8., 15. a 22. 2. 2019
rezervace míst u pana Šíra:
zdenek.sir@praha8.cz,
tel.: 222 805 105
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

Městská část Praha 8 vás zve na

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce

Oddíl kopané TJ Sokol Troja
hledá nové hráče

ve věku 5–13 let (roč. 2006–13)
Tréninky každou středu a pátek  

od 16.30 hod.
na hřišti v Troji, bus č. 112,  

zast. Čech. škola.
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dPs burešova 1151/12 
kobylisy
Provozní doba klubu:  
pondělí a středa 14:00–17:00 hod.

  4. 2. od 14:00 hod. 
 HUDEbNí ODPOLEDNE  
s M. beranovou a kol.

  6. 2. od 14:00 hod. 
 NEW yORK – PŘEDNáŠKA 
ING. bURDyCHA 

  11. 2. od 14:00 hod. 
 MUZIKOTERAPIE – vyjádření 
pohybu tělem s paní Šamšovou

  13. 2. od 14:00 hod. 
 TAJEMNé SOVy – PŘEDNáŠKA 
S UKáZKOU PTACTVA POD 
ZáŠTITOU  
hl. m. Prahy 

  18. 2. od 14:00 hod. 
 HUDEbNí ODPOLEDNE  
s M. beranovou a kol.

  20. 2. od 15:00 hod. 
 HUDEbNí ODPOLEDNE  
s Koty-bandem 

  25. 2. od 14:00 hod. 
 HUDEbNí ODPOLEDNE Mgr. 
Vomáčky – Na moravskú notečku

  27. 2. od 14:00 hod. 
 KREATIVNí TVOŘENí –  
zimní koláž

 každé úterý  
od 14.00 do 17:00 hod.  
 TANEČNí TERAPIE

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

sos taussiGova 1172/1, 
1. Patro, č. 21, kobylisy
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

  4. 2. od 13:00 hod. 
 KLUb FILMOVéHO DIVáKA  
– film dle výběru

  6. 2. od 13:00 hod. 
 STOP ZAPOMíNáNí –  
trénink  paměti

  11. 2. od 13:00 hod. 
 VOLNá HERNA

  13. 2. od 13:00 hod. 
 HRAJEME DESKOVé HRy

  18. 2. od 13:00 hod. 
 HUDEbNí ODPOLEDNE Mgr. 
Vomáčky – Na moravskú notečku

  20. 2. od 13:00 hod. 
 ZPíVáME A HRAJEME 
na lidovou notu – kdo rádi zpíváte 
nebo hrajete na nějaký hudební 
nástroj, přijďte mezi nás, kde 
si společně v našem souboru 
zamuzicírujeme.

  25. 2. od 13:00 hod. 
 HRAJEME bINGO

  27. 2. od 13:00 hod. 
 LáSKA ZA LáSKU – Jiří Andrle 
– vyprávění o výtvarníkově 
dětství

 Kdo má zájem seznámit se s počí-
tačem, naučit se vyhledávat potřeb-
né nebo zajímavé věci na  
internetu, anebo komunikovat 
i s ostatními pomocí e-mailu, přijď-
te, poradíme a pomůžeme vám i při 

prvních krůčcích. K počítači, inter-
netu a zápůjčce knih z naší knihov-
ny je volný přístup po celou pro-
vozní dobu klubu. Veškeré další 
informace získáte u vedoucího  
klubu: D. Luczy, tel.: 732 710 656,  
e-mail: klubtaussigova@seznam.cz

dPs křižíkova 50, 
Přízemí, karlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 14:00–17:00 hod.

  5. 2. od 15:00 hod. 
 bAbINEC – POVáNOČNí 
ROZJíMáNí

  7. 2. od 14:00 hod. 
 VýTVARNá DíLNIČKA Mgr. 
Neckářové – malujeme na sklo II.

  12. 2. od 15:00 hod. 
 FILMOVý KLUb Mgr. 
Neckářové – Ve službách papeže

  14. 2. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI  
s Mgr. Neckářovou

  19. 2. od 15:00 hod. 
 HRAJEME bINGO

  21. 2. od 14:00 hod. 
 MEZIGENERAČNí SETKáNí 
Mezi-námi povídej s dětmi z MŠ

  26. 2. od 15:00 hod. 
 HUDEbNí ODPOLEDNE Mgr. 
Vomáčky – Na moravskú notečku

  28. 2. od 14:00 hod. 
 TAJEMNé SOVy – přednáška 
s ukázkou ptactva pod záštitou  
hl. m. Prahy 

 Po celou dobu je v klubu volný 
přístup na internet. Každé úterý od 
17 do 18 hod. probíhá počítačová 
školička lektora Adama Nováka.

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

  4. 2. od 14:00 hod. 
 NEW yORK – PŘEDNáŠKA 
ing. burdycha 

  7. 2. od 15:00 hod. 
 HUDEbNí ODPOLEDNE  
s Koty-bandem 

  11. 2. od 14:00 hod. 
 HUDEbNí ODPOLEDNE Mgr. 
Vomáčky – Na moravskú notečku

  14. 2. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA žIDLíCH – 
Seniorfitnes, z. s.

  18. 2. od 14:00 hod. 
 TAJEMNé SOVy – přednáška 
s ukázkou ptactva pod záštitou  
hl. m. Prahy 

  21. 2. od 13:00 hod. 
 VýTVARNá DíLNIČKA 
s Mgr. Ludkovou  
(vyrábíme papírové kytice)

  25. 2. od 14:00 hod. 
 MEZIGENERAČNí SETKáNí 
Mezi-námi s dětmi z MŠ

  28. 2. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA žIDLíCH – 
Seniorfitnes, z. s.

  28. 2. od 14:00 hod. 
 HRAJEME bINGO

Programy klubů seniorů / únor

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

PŘEDNÁŠKY 
PRO SENIORY

PRAHA 
NEZNÁMÁ

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

14. 2. 2019 OD 15:00
Architektura 
na Václavském náměstí I.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

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

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

12. 2. 2019 OD 15:00
Giacomo Casanova, milovník, dobrodruh 
a nejslavnější knihovník v Čechách

Zdravotní a sociální péče
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velkoobJemové konteJnery

Lokalita Území Datum Čas

Pekařova x Jestřebická Bohnice 1. 2. 13.00–17.00
Kubišova x Gabčíkova Libeň 1. 2. 14.00–18.00
Pivovarnická (proti domu č. 7) Libeň 1. 2. 15.00–19.00
K Haltýři x Velká skála Troja 1. 2. 15.00–19.00
Drahorádova Strížkov 2. 2. 08.00–12.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 2. 2. 08.00–12.00
Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 2. 2. 09.00–13.00
Kubíkova (u DD) Kobylisy 2. 2. 10.00–14.00
K Mlýnu x Chorušická Čimice 4. 2. 13.00–17.00
Křivenická x Čimická Čimice 4. 2. 14.00–18.00
Petra Slezáka x Urxova Karlín 4. 2. 15.00–19.00
Kubišova x S. K. Neumanna Libeň 4. 2. 15.00–19.00
Kurkova (parkoviště) Kobylisy 5. 2. 13.00–17.00
Přemyšlenská x Služská Libeň 5. 2. 14.00–18.00
Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 6. 2. 13.00–17.00
Na Truhlářce x Valčíkova Libeň 6. 2. 14.00–18.00
Libišská (parkoviště) Kobylisy 7. 2. 13.00–17.00
Mazurská (u trafostanice) Troja 7. 2. 14.00–18.00
Mlazická Čimice 7. 2. 15.00–19.00
Lindavská Bohnice 7. 2. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 8. 2. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová Kobylisy 8. 2. 14.00–18.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 8. 2. 15.00–19.00
Na Vartě Libeň 8. 2. 15.00–19.00
Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 9. 2. 08.00–12.00
Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 9. 2. 08.00–12.00
Na Žertvách x Vacínova Libeň 9. 2. 09.00–13.00
Nekvasilova x K Olympiku Karlín 9. 2. 10.00–14.00
U Pekařky Libeň 11. 2. 13.00–17.00
V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 11. 2. 14.00–18.00
Na Pecích x Chaberská Kobylisy 11. 2. 15.00–19.00
Nad Popelářkou x Nad Strání Troja 11. 2. 15.00–19.00
Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 12. 2. 15.00–19.00
Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 12. 2. 15.00–19.00
Štěpničná (parkoviště) Libeň 13. 2. 13.00–17.00
Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 13. 2. 14.00–18.00
Uzavřená Kobylisy 14. 2. 13.00–17.00
Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 14. 2. 14.00–18.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 14. 2. 15.00–19.00
Pod Labuťkou Libeň 14. 2. 15.00–19.00
Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 15. 2. 13.00–17.00

Lokalita Území Datum Čas

Písečná x Na Šutce Troja 15. 2. 14.00–18.00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 15. 2. 15.00–19.00
Podhajská pole – u trafostanice Čimice 15. 2. 15.00–19.00
Pivovarnická x Na Rokytce Libeň 16. 2. 08.00–12.00
Pernerova x Kubova Karlín 16. 2. 08.00–12.00
Chorušická x K Mlýnu Čimice 16. 2. 09.00–13.00
Prosecká x Františka Kadlece Libeň 16. 2. 10.00–14.00
V Zahradách x Na Sypkém Libeň 18. 2. 13.00–17.00
Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 18. 2. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 18. 2. 15.00–19.00
Hlivická Bohnice 18. 2. 15.00–19.00
Řešovská x Zelenohorská Bohnice 19. 2. 13.00–17.00
Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 19. 2. 14.00–18.00
Kandertova x Lindnerova Libeň 20. 2. 13.00–17.00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 20. 2. 14.00–18.00
Fořtova x Do Údolí Čimice 21. 2. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky Libeň 21. 2. 14.00–18.00
Trojská x Nad Trojou Troja 21. 2. 15.00–19.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 21. 2. 15.00–19.00
Křivenická x Čimická Čimice 22. 2. 13.00–17.00
Havlínova x Pohnertova Kobylisy 22. 2. 14.00–18.00
Lindavská Bohnice 22. 2. 15.00–19.00
Modřínová x Javorová Kobylisy 22. 2. 15.00–19.00
Frýdlanská Kobylisy 23. 2. 08.00–12.00
Chaberská x Líbeznická Kobylisy 23. 2. 08.00–12.00
Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 23. 2. 09.00–13.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) Libeň 23. 2. 10.00–14.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 25. 2. 13.00–17.00
Zhořelecká – parkoviště u Alberta Bohnice 25. 2. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská Libeň 25. 2. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 25. 2. 15.00–19.00
Burešova Kobylisy 26. 2. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 26. 2. 14.00–18.00
Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 27. 2. 13.00–17.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 27. 2. 14.00–18.00
Gdaňská x Toruňská Bohnice 27. 2. 15.00–19.00
Drahorádova Střížkov 27. 2. 15.00–19.00
U Pekařky Libeň 28. 2. 13.00–17.00
Janečkova Kobylisy 28. 2. 14.00–18.00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 28. 2. 15.00–19.00
Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 28. 2. 15.00–19.00

ekologický PřístuP

víte, kam odložit oleje 
po smažení řízků?
Smažená jídla nejsou součástí 
hodovní tabule jen o Vánocích. 
Smažíme po celý rok – víte ale, 
jak správně naložit s použitým 
kuchyňským olejem? 

Na každém z 19 sběrných 
dvorů jsou umístěny nádoby na 
použité oleje a tuky z domácnos-
tí. Odložení je zcela zdarma, 

pouze je potřeba oleje zbavit 
zbytků jídla a přinést je na 
sběrný dvůr v uzavřené PET 
lahvi (nikoliv ve skleněné 
nádobě). 

Již je to dva roky, co tato 
služba byla zavedena, a výsledky 
předčily veškerá očekávání. Lidé 
si na tuto službu rychle zvykli 

a hojně ji využívají. V roce 2017 
se na sběrných dvorech vysbíra-
lo celkem 6,9 tuny použitých 
potravinářských tuků a olejů, 
které by s velkou pravděpodob-
ností končily v městské kanali-
zaci. Zvláště v období vánočních 
svátků dochází ve zvýšené míře 
k zanášení a znečišťování kana-
lizační sítě, což s sebou nese 
i zvýšené nároky na její násled-
né čištění a údržbu. Pokud 
zrovna nemáte cestu na sběrný 
dvůr a nechce se vám oleje doma 
skladovat, rozhodně je nevylé-
vejte do kanalizace. Lepší vari-

antou je oleje slít do PET lahve 
a následně ji vyhodit do směs-
ného komunálního odpadu.

budeme moc rádi, pokud 
zvolíte ekologičtější variantu 
a využijete k odložení olejů naše 
sběrné dvory. Použité oleje 
nemusí být odpadem, ale cen-
nou surovinou. Pokud je ode-
vzdáte na sběrném dvoře, putují 
dále ke zpracovateli, který je po 
vyčištění dále používá v široké 
škále produktů. Seznam sběr-
ných dvorů v Praze naleznete na 
stránkách Portálu životního 
prostředí hl. m. Prahy.  (ožp)

Servis



Vydává městská část Praha 8, 
plnobarevný tisk, náklad 64 200 výtisků,  
zdarma distribuován na všechna 
doručovací místa v Praze 8,  
formát 210 x 297 mm.

Cena 2. a 4. obálky (1/1 strany): 70 000 Kč,
cena 3. obálky (1/1 strany): 60 000 Kč.

Řádková inzerce:
• 85 Kč za řádek o 30 znacích

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Slevy (nevztahuje se na řádkovou inzerci):
• 3 a více opakování inzerátu: 10 %
• 6 a více opakování inzerátu: 20 %
• 9 a více opakování inzerátu: 35 %
• navíc agenturní provize: 15 %

OSMIČKA – měsíčník městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
e-mail: inzerce@praha8.cz  •  www.praha8.cz

Pl
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9

1/1 strany
188 x 264 mm

55 000 Kč

1/2 strany
92 x 264 mm

27 500 Kč

1/2 strany
188 x 130 mm

27 500 Kč

1/3 strany
59 x 264 mm

18 500 Kč

1/3 strany
188 x 86 mm

18 500 Kč

1/4 strany
92 x 130 mm

14 000 Kč

1/4 strany
188 x 63 mm

14 000 Kč

1/8 strany
92 x 63 mm

7 000 Kč

1/9 strany
61 x 86 mm

6 500 Kč

1/16 strany
44 x 63 mm

3 500 Kč

1/16 strany
92 x 30 mm

3 500 Kč

1/32 strany
44 x 30 mm

2 000 Kč

CENÍK INZERCE
MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI  PRAHA 8
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  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama

 
                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče 
si dovoluje srdečně pozvat 
děti narozené v roce 2018 
na

Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání 
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná  
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce 
Akce městské části) nejpozději do 17. února 2019 
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové  
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)

18. a 19. března 2019
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Inzerce / pozvánky
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řemeslníci

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

 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

 ELEKTRO VESELý.  
Tel.: 602 881 859

 PLyNAŘ – INSTALATéR – TO- 
PENáŘ – montáž a oprava rozvo- 
dů, plynospotřebičů a plynové 
revize. Vladimír Tymeš, 
tel.: 603 937 032

  INSTALATéR ŠVáRA.  
Tel.: 728 324 916

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

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

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

 FA. J. MACHáČ – VýMěNy 
bATERIí, VAN, KLOZETů 
A KUCH. DESEK. Instalace 
sprchových koutů a boxů-senioři 
sleva! Pokládka dlažby, PVC, 
koberců. Štukování, malování, 
lepení podhledů. Sekání trávy 
a vyklízení. Tel.: 777 325 466, 
janmachac66@seznam.cz

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

 ČIŠTěNí ODPADNíHO PO-
TRUbí A KANALIZACE, 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

 REKONSTRUKCE byTů A KOU-
PELEN na klíč, spolehlivá firma. 
Tel.: 774 408 123,  
www.demistav.cz

 HODINOVý MANžEL, 
ŘEMESLNé PRáCE 
V DOMáCNOSTI.  
Tel.: 605 301 962  
www.hodinovymanzelpraha.info

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

 ELEKTRIKáŘ – OPRAVy, RE-
KONSTRUKCE, zásuvky, světla, 
jističe, www.elektrikarerben.cz, 
Tel.: 604 516 344

 MALíŘ, LAKýRNíK.  
Tel.: 605 015 145

služby

 HODINOVý MANžEL – elektro, 
voda a další práce. 40 let praxe na 
rek. bytů. Tel.: 602 366 135

 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

 VyČISTíME KObEREC, 
SEDAČKU, 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 motorovými nůžka-
mi, 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 železářské- 
ho zboží. U Pazderek 146, P–8, 
tel.: 774 858 102, www.campo.cz

 TRUHLáŘSTVí – VýRObA 
VESTAVěNýCH SKŘíNí, nábytek 
na míru, montáž nábytku,  
tel.: 774 858 102

  SERVIS PC PRO PRAHU 8  
Tel.: 604 552 758

 HODINOVý MANžEL – 
PROFESIONáLNí POMOCNíK 
pro opravy, montáže a další 
pomoc ve vaší domácnosti, na 
zahradě, chatě nebo v kanceláři. 
Tel.: 736 140 942

  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

 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

 KáCENí A ŘEZ rizikových 
stromů stromolezeckou 
technikou. Tel.: 606 527 091

 ODKLíZíME SNíH NAŠí 
MOTOROVOU TECHNIKOU 
a aplikujeme posypový materiál. 
Vhodné pro plochy o rozloze od 
500 m2 a více. Tel.: 724 006 275. 
E-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz

 RIZIKOVé KáCENí A ŘEZ 
stromů. Nestarec, tel.: 604 810 663

 NAbíZíM ZPRACOVáNí 
ÚČETNICTVí, DANí. Praktické 
zkušenosti, spolehlivost.  
Tel.: 734 752 259 Šťastný

reality – PoPtávka

 KOUPíM byT, ROD., ČINžOVNí 
DůM, VILU, pozemek jakkoli 
velký i spoluvlast. podíl s právní 
vadou, exekucí, nežádoucím 
nájemníkem. Formality vyřídím. 
I na dožití. Tel.: 603 420 013.

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

 PŘíMý ZáJEMCE KOUPí PRO 
SVé DěTI byT v Praze nebo okolí. 
Na stěhování nespěchám, seniora 
mohu v bytě nechat dál bydlet na 
dožití. Mohu vyplatit i dluhy nebo 
uhradit privatizaci.  
Tel.: 608 661 664

 KOUPíM byT V PRAZE 8, přímo 
od majitele. Tel.: 604 617 788

reality – služby

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

 MARTIN KRATOCHVíL – 
REALITNí MAKLéŘ – SPECIA- 
LISTA 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

reality – Pronájem

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

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

 HLEDáM MENŠí byT DO 15 TI-
SíC 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. 777 615 730

nákuP – Prodej

 NEJLEPŠí CENy ZAPLATíME 
ZA ST. MINCE, ST. ŠPERKy, i po-
škozené a pánské zl. hodinky. Sta-
rožitnosti + zlatnictví Vysočany, 
Pod Pekárnami 157/3, Tel.: 605 
829 440 po desáté hod.

 KNIHy A KNIžNí 
POZůSTALOST KOUPíM, 
ODVEZU. Tel.: 286 891 400

 ANTIKVARIáT KOUPí KNIHy, 
ObRAZy, GRAFIKU, bANKOVKy 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 DŘEVěNé HRAČKy ČESKé 
VýROby! Velký výběr nabízíme 
v naší prodejně Praha 8,  
Ořechová 5, tel.: 722 942 194  
e-shop: drevenehracky-inna.cz

krása

 PEDIKÚRA (I MObILNí),  
REFLEXNí masáže nohou.  
Tel.: 774 877 972

zdraví

 THAI MASSAGE OD RODILé 
THAJKy JIRAPA na objednání. 
Tel.: 602 616 512

 NOVě OTEVŘENá OČNí ORDI- 
NACE Poliklinika Čumpelíkova 
1764/2 přijímá nové pacienty, 
tel.: 603 141 490 – bez čekací doby 
www.ocniordinacesro.cz

výuka – kurzy

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

 TRéNINKy PLAVáNí –  
plavco.cz

auto – moto

 AUTO DO 20 000 – KOUPíM.  
Tel.: 602 889 740

 KOUPíM OCTAVIA, SHARAN, 
GALAXy, FAbIA A NEPOJ.  
Tel.: 731 258 358

nabídka Práce

 KADEŘNICI DO ZAVEDENé 
PROVOZOVNy v Hnězdenské 6. 
Tel.: 777 550 394

 ZAHRADNICKá FIRMA 
PŘIJME OD bŘEZNA PRACOV- 
NíKA údržby zeleně. Sekání 
trávy a řez živých plotů, pomocné 
práce. Tel.: 724 006 275,  
info@pvj-group.cz

 PŘIJMU ZDRAVOTNí SESTRU/
INSTRUMENTáŘKU na částečný/
plný úvazek do zavedené 
zubní ordinace na P–8. Nástup 
od 1/1/2019. CV na e-mail: 
forejit@seznam.cz případně mě 
kontaktujte na tel.: 724 589 830.

 ÚKLIDOVá FIRMA PŘIJME 
PRACOVNíKA NA MyTí OKEN 
a strojové čištění koberců. 
Dobrý kolektiv a zaškolení 
samozřejmostí.  
E-mail: info@pvj-group.cz

 žENU/MUžE DO ODbyTU 
(fakturace, skladová evidence aj.) 
FRANCES, s. r. o. Tel.: 284 841 080 
frances@frances.cz,  
www.frances.cz

 ZDRAVOTNí SESTRA – 
ZKUŠENOSTI S LyMFOLOGIí 
jsou výhodou. Nabízíme 
zaškolení včetně lymfologického 
kurzu. Více informací na 
tel.: 603 222 123. Sanatorium 
Achillea – Čimice.

Inzerce 
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Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

ÚNOR

SO 19.3002 MLČENÍ BOBŘÍKŮ

ČT 19.3007 POSLEDNÍ DŮVOD, PROČ SE NEZABÍT

SO

ÚT

PO

19.00

19.00

19.00

02

05
04

KRÁLOVA ŘEČ

PÁ 19.0001 NORA

JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI 
(S) FILIPEM

NĚCO ZA NĚCO

PÁ 19.0008 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

ČT 19.0007 EDITH A MARLENE

SO 19.0009 ROK NA VSI

ST 19.0006 MOCNÁ AFRODÍTÉ

Indigo Company,
 host divadla

PO 25 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ19.30

PÁ 22 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

ÚT

ČT

ST

19.00

19.00

19.00

19.00

19

21
20

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

LASKAVÉ BOHYNĚ

ROK NA VSI

SO 19.0023 KRÁLOVA ŘEČ

PO 25 EDITH A MARLENE

Anglické titulky

19.00

ÚT 26 Vernisáž Vladimír Kiseljov17.30

ÚT 26 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!19.00

PO 18 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

19.30

SO 19.3009 CVIDOULE DI CAMPO Cabaret Calembour, 
host divadla

ÚT 19.3012 JAK SBALIT ŽENU 2.0

ČT 19.0014 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PO

ST

19.00

19.00

11

13

FUK!

SEDMÉ NEBE

ÚT 19.0012 DOKONALÁ SVATBA

PÁ 19.0015 DON JUAN

Indigo Company,
 host divadla

PO 19.0018 NORA

SO 19.0016 MOCNÁ AFRODÍTÉ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

rezervace míst u pana Šíra:  
zdenek.sir@praha8.cz,
tel. 222 805 105Z akce bude pořízena foto a video dokumentace,  

která může být zveřejněna.

Radní pro kulturu a sport 
Michal Švarc a městská část 

Praha 8 vás zvou na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

Jitka MolavcováS úsmevem na rtech
kdy: úterý 19. února od 14:00
kde: Kulturní dům Ládví 
vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

rezervace míst u pana Šíra:  
zdenek.sir@praha8.cz,
tel. 222 805 105Z akce bude pořízena foto a video dokumentace,  

která může být zveřejněna.

Radní pro kulturu a sport 
Michal Švarc a městská část 

Praha 8 vás zvou na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

Jitka MolavcováS úsmevem na rtech
kdy: úterý 12. února od 14:00
kde: Kulturní dům Krakov – velký sál 
vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Ho-Ho-
No-Št

30. 1. – 22. 3. 2019
Libeňský zámek • Zenklova 1/35 • Praha 8

čtyři mezi ploty

výstava

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

Otevřeno:
po a st: 8–18, út a čt: 8–15.30, pá: 8–15 hod.
so, ne a svátky: zavřeno.Vstup zdarma.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8



46 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / úNoR 2019  www.praha8.cz46

placená inzerce

NOVOROČNÍ

SLEVOVÁ
JÍZDA

Podmínky akce „Novoroční slevová jízda“ na www.aaaauto.cz/sleva. Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi a slevami, platí do 
odvolání a není možné je nárokovat zpětně. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. AURES Holdings a.s. je 
samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS

ŠKODA 
OCTAVIA 

2013

Kč179 999
Kč260 000

PRAHA  
Dopraváků 874/15 800 110 800 

placená inzerce

 
 

 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, 
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 
4 dny zdravotního volna, příspěvek 
na stravování, stabilní pracovní dobu, 
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Vážení zákazníci, 
na konci ledna zavíráme naši prodejnu 

v OD Odra. Děkujeme vám za přízeň 
a podporu v uplynulých letech, 

velice si toho vážíme.

Rádi vás nově přivítáme v OC Krakov. 
Těšíme se na vás!

www.krecekkk.cz
placená inzerce

placená inzerce
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Inzerce / pozvánky
kluziŠtě glowackého

co vás čeká v únoru?
9. 2.  hity Z filmů, PomáDa, hříšný tanec, ČesKé 
i ZahraniČní filmoVé muZiKály. Od 17.00 do 18.30 hod. 
hudbu doprovodí světelné a kouřové efekty na ledě.  
Provoz pro návštěvníky nebude omezen.

16. 2.  KarneVal na leDě Pro Děti i DosPělé.  
Vyhlášení nej kostýmu, o přestávce 1VítekCUP hod žehličkou na cíl 
– disciplína pouze pro ženy (Bohnický curling).  
Od 14.00 do 16.00 hod. hraje DAn + program a moderátor Luboš.

23. 2.  od 18.00 do 18.30 huDební a sVětelná show.  
Hudba převážně dramatická, se světelnými efekty (diody a oheň). 
U mantinelu bez omezení návštěvníků.

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Radní pro kulturu a sport 
Michal Švarc a městská část 
Praha 8 vás zvou na 

BRUSLÍME
I V ÚNORU

TŘI VEŘEJNÁ KLUZIŠTĚ

HŘIŠTĚ U ZŠ 
GLOWACKÉHO 
 www.glowackeho.cz/dopravni-hriste/

  

KOUPALIŠTĚ 
LÁDVÍ 

KASÁRNA 
KARLÍN  
 

  

Praha 8-Bohnice, Glowackého 555/6, 

     Kluziště Praha 8

Praha 8-Kobylisy, Štíbrova 1776/17, 
www.koupalisteladvi.cz

     koupalisteladvi 

Praha 8-Karlín, Prvního pluku 20/2, 
www.kasarnakarlin.cz

      kluzistekasarnakarlin
 

PROVOZNÍ DOBA VŠECH KLUZIŠŤ:

PONDĚLÍ: 
ÚTERÝ: 
STŘEDA: 
ČTVRTEK: 
PÁTEK: 
SOBOTA:
NEDĚLE: 

13:00–19:00 bruslení pro veřejnost     
13:00–19:00 bruslení pro veřejnost    
13:00–19:00 bruslení pro veřejnost    
13:00–19:00 bruslení pro veřejnost   
13:00–20:00 bruslení pro veřejnost    
  9:00–20:00 bruslení pro veřejnost  
  9:00–19:00 bruslení pro veřejnost  
                    

Podrobnosti o provozní době, kontaktech, cenách půjčovného
a další informace o kluzištích najdete na www.praha8.cz.

18. 2.:              13:00–19:00 bruslení pro veřejnost  
19. 2.–21. 2.:    9:00–12:00 a 13:00–19:00 bruslení pro veřejnost                              
22. 2.:                9:00–12:00 a 13:00–20:00 bruslení pro veřejnost                            

V rámci provozní doby si Provozovatel vyhrazuje právo na technickou přestávku pro úpravu ledu apod.

Děti 
do 150 cm
ZDARMA

BRUSLENÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH NA KLUZIŠTÍCH GLOWACKÉHO A LÁDVÍ:

Kluziště Karlín o jarních prázdninách provozní dobu nemění.



DDM hl. m. Prahy

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 8 Ondřeje Grose

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

M stská st
Praha 8 OSMIČKA

pro rodinu

The Tap Tap
Pohřební kapela   Pískomil se vrací

Divadelní pohádky, dílny a soutěže pro děti , jarmark, řemesla
Na účastníky v maskách čeká sladká odměna


