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Noc s Andersenem 
se stává tradicí

Nemocnice Na Bulovce 
má nový mamograf

Čeká nás šampionát 
v softbalu mužů

str. 29str. 22 str. 32

Foto: Marcel Záděra

Výročí operace 
Anthropoid

10 let od vzniku  
pomníku v praze 8

podrobnosti najdete  
na str. 18
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pozvánky

KOSTEL  SV.  PETRA  A  PAVLA
11:00–12:00 Poutní mše svatá
13:00–16:45  volná prohlídka kostela
17:00–17:30  Májová pobožnost na farní zahradě

PROGRAM  NA  NÁMĚSTÍ
12:00–12:50 Pražští harmonikáři – koncert  
13:00–13:15 Zahájení – Mgr. P. Klimovič a zástupci MČ Praha 8 
13:20–14:00 Valášek – taneční vystoupení
14:10–14:50 Ludus Musicus – komorní soubor
15:00–15:45 Divadélko Baribal – pohádková povídka
16:00–16:15 Smíšený pěvecký sbor bohnické farnosti
16:20–17:10 Zdeněk Barták a Milan Kramarovič TRIO – folkrockový koncert
17:20–17:50 TOMBOLA
18:00–19:00 Staropražští Pardálové – staropražská kapela

12:00–18:00 ukázky tradičních řemesel, výtvarné dílny  
  Skauti – soutěž o přírodě a ekologii  
  dobrovolní hasiči – ukázky z činnosti

FARNOST BOHNICE A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Starobohnické  
posvícení

Náměstí ve Starých Bohnicích

neděle 19. května 2019
12:00–19:00

 vás srdečně zvou na12. 

KVĚTINY DVOŘÁČKOVÁ

DROGERIE PROKOP

VINOTÉKA  
HROCHA BINDERA

UZENINY KK

BOWLING V TOVÁRNĚ

ÚTULNÝ KRÁMEK

COMAX, S. R. O.

CUKRÁRNA PISCO 
PRAHA 8

MULTISONIC, A. S.

KNIHY BALÁŠ 
OSMIČKA
pro rodinu
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4 zprAvOdAjStví
Bulovka navýšila bezpečnostní opatření 

5 zprAvOdAjStví
vzpomínka na Bohumila Hrabala 

6 fóruM zAStupItelů
Jaké legální nástroje má, resp. měla by mít, 
městská část při odklízení autovraků z ulic? 

8 ČtenářI náM píší…
… a my odpovídáme

19 ÚzeMní rOzvOj
kácení stromů v písečné

21 dOprAvA
zúžení v ulici k pazderkám řidiče 
překvapilo 

22 zdrAvOtní A SOcIální péČe
tichá kavárna otevře dříve

23 fOtOSOutěž
…o nejkrásnější záběry naší městské části

24 ulIce nAší MěStSKé ČáStI
Buďte hrdi na místo, kde žijete. kobylisy

26 šKOlStví A Mládež
osmička pro rodinu

28 šKOlStví A Mládež
nová podoba venkovního areálu 
mŠ lyčkovo náměstí

34 KulturA
Festival mezi ploty je za dveřmi

37 zábAvA
křížovka o ceny

40 zdrAvOtní A SOcIální péČe
programy klubů seniorů

41 ServIS
informace o přistavení kontejnerů

Milí spoluobčané,
květen je nejen měsíc lásky a ostrého nástupu jara, ale také výročí událostí, na které 
bychom neměli nikdy zapomenout. V osmé městské části nepůjde jen o to, vzdát hold 
účastníkům Pražského povstání či našim osvoboditelům z roku 1945. Letos to bude 
už deset let, co u Vychovatelny vyrostl pomník hrdinům operace Anthropoid. Je to 
pocta mužům, kteří šli do své trýzněné vlasti s pocitem téměř jisté smrti, zlikvidovat 
zrůdu jménem Reinhard Heydrich. Musím připomenout, že památník této události 
z 27. května 1942 vznikl zásluhou dnešní i tehdejší místostarostky Vladimíry Ludko-
vé. Bohužel nikoli stát, ale naše radnice tímto splatila morální dluh společnosti 
a národů Čechů a Slováků. I letos se nejen na křižovatce poblíž Bulovky, ale i na 
dalších místech Prahy 8 uskuteční pietní akty, na které jste srdečně zváni. 

Pozvání platí i pro nadcházející volby do Evropského parlamentu.  
Asi nemusím připomínat, že pouze svojí aktivní účastí na hlasování  
můžete alespoň do určité míry změnit stávající poměry. Stěžovat si  
u piva v hospodě či u kávy v cukrárně fakt nepomůže. Samozřejmě  
jsou i lidé, kterým nynější stav vyhovuje. Přijďte všichni, neradím,  
jak volit, to je jen na vás.

A teď trochu z jiného soudku. Možná jste v médiích zazname- 
nali, že jedna základní škola v Barceloně zakázala dětem Šíp- 
kovou Růženku a Červenou Karkulku. Podle tamní školské  
komise jsou příliš sexistické a násilné, ze školní knihovny pak  
kvůli tomu zmizela téměř třetina pohádek. Na světě se  
zkrátka v každé době rodí nejrůznější fanatici, jako například  
tito genderoví extremisté a extremistky.  Můžeme snad být  
klidní, že my Češi jsme k takovému „pokroku“ ještě nedospěli  
a školské rady v Praze 8 takto postupovat nebudou. A tak  
čtenářské deníky našich dětí zůstanou plné lidské přirozenosti,  
protože polibek prince věnovaný princezně mi prostě přijde  
normální. A navíc naše tříletá dcera takové pohádky miluje. 

Přeji vám, abyste si následujících májových dní užili plnými  
doušky.    

ondřej gros
starosta MČ Praha 8

9 vOlby dO eurOpArlAMentu 
kompletní seznam adres volebních 
místností 

periodický tisk územního samospráVného celku
Vydává: mČ praha 8, iČ: 00063797
náklad: 64 200 ks
distribuce: Česká distribuční, a. s.
adresa redakce: zenklova 35/1 (libeňský zámek), 180 48 praha 8 – libeň,  
e-mail: osmicka@praha8.cz
příjem inzerce: pavla tomšíková, e-mail: inzerce@praha8.cz, tel. 222 805 112
Šéfredaktor: ondřej Chytil, e-mail: ondrej.chytil@praha8.cz, tel.: 603 228 433
redakční rada: Jiří vítek (předseda), tomáš mrázek, radomír nepil, tomáš pavlů,  
tomáš tatranský, martin Štěrba, michal kalina.
infocentrum mč praha 8: tel: 222 805 505, 222 805 506
tisk: aceituna, s. r. o., v tiskárně Severotisk, s. r. o., Ústí nad labem 
podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod praha,  
č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995.
registrace:  mk Čr e 12043
za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.
toto číslo bylo uzavřeno 15. dubna 2019, vyšlo 23. dubna 2019.
redakční uzávěrka příštího čísla: 13. května 2019.
Zasláním příspěvku dává zasilatel souhlas s jeho zveřejněním v komunikačních médiích MČ Praha 8 
a zaručuje, že zveřejnění není v rozporu s právy třetích osob.  
K převzetí textů, fotografií a audiovizuálních materiálů, zveřejněných v komunikačních médiích MČ Praha 8, 
a jejich následnému zveřejnění v jiných médiích je nutný souhlas vydavatele.

Slovo starosty Co najdete v čísle
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dobroVolníci

jarní úklid bezpečně
S jarní sezonou bývají započaty 
dobrovolnické úklidové akce, 
které mohou být spojeny s nále-
zy injekčních stříkaček. v tako-

vých případech je potřeba si 
uvědomit, že odklízení pohoze-
ných injekčních stříkaček je 
riziková manipulace s infekčním 

materiálem. mČ praha 8 spolu-
pracuje v rámci bezpečnějšího 
prostředí s terénními programy 
progressive, o. p.s., a drop in, 
o. p.s., jejichž cílem je zmírnění 
dopadů působení drogové scény 
na veřejný prostor, s ohledem na 

ochranu zdraví široké veřejnos-
ti. v případě nálezu kontaktujte 
terénní pracovníky telefonicky 
722 068 007 nebo 731 315 214, 
případně městskou policii 
222 025 556-7 či tísňovou  
linku 156.   (hol)

buloVka

zvýšená 
opatření
nemocnice na Bulovce zvýšila již poně-
kolikáté bezpečnostní opatření. 

„neustále se potýkáme s odstraňová-
ním improvizovaných příbytků a likvida-
cí odpadu. na uživatele drog poukazují 
i znepokojení pacienti, návštěvníci i za-
městnanci nemocnice,” uvedlo vedení 
nemocnice v dopise, ve kterém žádá 
radnici o řešení situace.  (til)

Československý voják sloužil 
jako velitel stráže a družstva 
u 1. strážní roty Strážního 
praporu iii v králíkách. krátce 
po mnichovské kapitulaci 
armády přišel pěchotě rozkaz 
k opuštění objektu českosloven-
ského opevnění. Četař arnošt 
Hrad se na demonstraci nesou-
hlasu na místě zastřelil služební 
pistolí. Jeho památku uctilo 
vedení radnice mČ praha 8 
v pátek 5. dubna.  (til)

foto: ondřej chytil

praHa 8 uCtila památku arnoŠta Hrada

libeň

praha 8 vypověděla 
smlouvu Metrostavu na 
projektu nová palmovka

 nrada městské části praha 8 schválila ve středu 10. dubna odstoupení od smlou-
vy o výstavbě nové palmovky, která byla uzavřena se společností metrostav.

„Společnost metrostav neplatně 
jednostranně ukončila smlouvu 
v listopadu 2018, před zvolením 
nového vedení radnice. od té 

doby nevidíme ani minimální 
snahu s naší městskou částí 
spolupracovat a plnit své povin-
nosti. proto jsme museli od 

smlouvy odstoupit,“ sděluje 
starosta ondřej Gros (odS). 

Hlavním důvodem pro ukonče-
ní smlouvy bylo neplnění závaz-

ků plynoucích z kontraktu a od-
mítání dalšího pokračování prací. 
ani komunikace mezi úřadem 
a stavební společností nebyla 
úplně ideální. 

„od listopadu loňského roku 
jsme si vyměnili nespočet kore-
spondence a absolvovali mnoho 
jednání se zástupci společnosti 
metrostav. to bohužel nikam 
nevedlo a je jasné, že takto dále 
nelze pokračovat. naším cílem 
je situaci vyřešit, nikoliv dále 
ztrácet čas,“ dodává radní tomáš 
Slabihoudek (top 09 a Stan).

v současné době vedení radni-
ce připravuje alternativy, jak 
postupovat dál. nové řešení pro- 
jektu si totiž vyžádali svým roz- 
hodnutím sami zastupitelé. (til)

Vizualizace původního projektu Nová Palmovka. MČ Praha 8
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úklid

dobrovolníci 
uklidili Ďáblický háj

 nV rámci celorepublikové 
akce ukliďme česko poklidi-
lo 132 dobrovolníků celkem 
12 kubíků odpadků z Ďáblic-
kého háje. 

dobrovolníci, mezi kterými byli 
i skauti z oddílu Bohnice, se 
vrhli již v 9 hodin dopoledne do 
všech zákoutí Ďáblického háje, 
plnili pytle odpadky a dávali je 
k hlavním cestám, odkud je do 
kontejneru převážel traktorem 
pan Jiří Jiřík z lesů hlavního 
města prahy. Během dvou a půl 
hodin práce byl přistavený 
kontejner vrchovatě naplněný 
odpadky.

Celá akce byla ukončena 
opékáním buřtů na veřejném 
ohništi v Ďáblickém háji, při 
kterém zazpíval a zahrál na 
kytaru tomáš karmazín. dohled 
nad ohněm měli hasiči z SdH 
praha 8 Bohnice, a tak se nikdo 
nemusel bát, že by táborák 
uhasl, či naopak že by se nekont-
rolovaně rozšířil.

dobrovolný úklid Ďáblického 
háje pořádal stejně jako březno-
vý úklid Čimického háje spolek 
vědomý dotek. Úklid podpořili 
mČ praha 8, SdH praha 8 Boh-
nice, lesy hlavního města 
prahy a osmička pro rodinu. 
děkujeme všem dobrovolní-

kům, kteří nám pomohli. zejmé-
na pak skautům z oddílu Bohni-
ce a panu Jiříkovi.   (mr)

OSMIČKA radí spoluobčanům „ Evropského parlamentu”Volby do

?

tak to vidíš, další volby
za dveřmi a já zase nevím,
koho budu letos volit.

prosím tě,
já ani nevím, kam mám

ten lístek vhodit.

ahoj! s volbou zástupců do evropského
parlamentu vám neporadím, ale v tomto vydání
najdete kompletní seznam volebních místností

na praze 8! zvolíte tak své kandidáty
snadno a rychle.?!?

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Ondřej Chytil

Poté, co dobrovolníci uklidili háj, 
tak si opekli zasloužené špekáčky. 
Foto: Martin Rezek

Výročí
vzpomínáme 
na Hrabala
v den 105. vý- 
ročí narození 
uspořádala mČ 
praha 8 a Sdru-
žení Serpens 
v divadle karla 
Hackera představení Hraba-
lovy stolní slavnosti. o týden 
později, 4. dubna, se libenští 
patrioti s prahou 8 rozhodli, 
že uspořádají oslavu hraba-
lovském duchu v restauraci 
u Horkých. Sem chodíval 
Bohumil Hraba na pivo a za 
inspirací. Besedy se zúčastnili 
místní umělci, herci i muzi-
kanti. v neděli pak v galerii 
Světova 1 nezávisle probíhalo 
čtení z Hrabalovy knihy 
Svatby v domě.  (mal)

pozVánky
pietní akty

 n i v roce 2019 uctí před-
stavitelé prahy 8 památku 
padlých na konci 2. světo-
vé války. kdy a kde pietní 
akty letos proběhnou? 
5. 5. neděle 15.00 hod.  
most Barikádníků (památník 
padlých)
6. 5. pondělí 10.00 hod. 
Ďáblický hřbitov
6. 5. pondělí 11.00 hod.  
Žernosecká ulice (památník 
padlých vojáků polské 
armády)
6. 5. pondělí 16.00 hod.  
kobyliská střelnice

minulost

praha umožnila 
exhumaci ostatků 
Mašínové
dlouhou dobu usilovala dcera 
zdeny mašínové o exhumaci 
své matky z Ďáblického hřbito-
va. nyní se svou žádostí koneč-
ně uspěla.

zdena mašínová v době 
soudního procesu s miladou 
Horákovou organizovala podpi-
sovou petici za její omilostnění. 
po útěku svých synů za hranice 
byla v roce 1953 zatčena a ve 
vykonstruovaném procesu 
odsouzena za velezradu a špio-

náž na 25 let vězení. v táboře 
nucených prací v pardubicích 
tři roky poté zemřela.

Během nacistické okupace 
i po dobu trvání komunistické-
ho režimu byl Ďáblický hřbitov 
používán k anonymnímu uklá-
dání ostatků nepohodlných lidí. 
nedaleká střelnice v kobylisích 
se výrazně hodila oběma totalit-
ním režimům. podle nepotvrze-
ných informací se zde nachází 
těla atentátníků na Heydricha, 

ale i ostatky nacistických zlo-
činců, které popravil režim hned 
po válce.

Šachtové hroby u zdi se po 
únorovém puči plnily oběťmi 
komunistické zvůle. kromě 
matky bratří mašínů zde byly 
pohřbeny také ostatky kněze 
Josefa toufara. ten byl před 
lety také exhumován, což výraz-
ně kritizovali zástupci Sdružení 
bývalých politických vězňů, 
kteří vyžadovali vyzvednutí 
ostatků všech vězňů.

určit přesnou polohu ostatků 
vězňů je velmi obtížné, až ne-
možné. dokumenty, které by 
určily, kdo v které šachtě leží, 
se nezachovaly. všechny shoře-
ly během požáru v kanceláři 
hřbitova na konci 60. let minu-
lého století.  (til)
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jaké legální 
nástroje 
má, resp. 
měla by mít, 
městská část 
při odklízení 
autovraků z ulic

tento Měsíc 
se Ptá: 

toP 09 a stan

ods
vraky v ulicích 
musí řešit 
magistrát
městské části při současném 
stavu legislativy nemají žádný 
legální nástroj na odstraňování 
vraků z ulic. pokud nepojízdný 
automobil stojí na parkovišti, je 
cesta k jeho označení za vrak 
a následnému odtažení adminis-
trativně náročná a časově dlou-
há. pokud je vrak umístěn napří-
klad na zákazu zastavení nebo 
v křižovatce, může ho policie 
okamžitě nechat odtáhnout.

v praze 8 však máme na místě 
předsedy dopravní komise 
kolegu martina Jedličku, který 
svým maximálním úsilím a tla-
kem na úřední místa dokáže 
alespoň částečně situace řešit, 
přestože naráží na výše zmíněné 
legislativní překážky. 

vraky v ulicích jsou celopraž-
ský problém. a právě k němu by 
mohlo napřít síly současné 
pirátsko-aktivistické vedení 
magistrátu. a ne lidi trestat 
zvýšením daní za to, že si koupí 
byt a pak si jedou, např. na 
splácení hypotéky, vydělávat do 
zahraničí, nebo fakt, že senioři 
tráví léto na svých chalupách 
a chatách mimo metropoli, 
a nechají tak své byty několik 
měsíců prázdné. 

ani malování cyklopruhů na 
ta nejnesmyslnější místa (magis-
trála, Hlávkův most) v praze 
dopravě nijak nepomůže, spíše 
naopak. pojďme opravdu raději 
řešit parkování.

obyvatelé nejen prahy 8 jistě 
ocení, když jejich okolí nebudou 
hyzdit polorozpadlé vraky 
a budou mít kde zaparkovat. 
udělá jim to jistě větší radost, 
než se nechat buzerovat od 
sociálních inženýrů, kteří teď 
okupují magistrát.

piráti
jako odpadky. 
Musíme to řešit!

Špínu nebo pohozené odpadky 
před domem nenecháme. nebo 
respektive velká část z nás by se 
s nimi pokusila něco udělat. tak 
proč bychom si měli nechat stát 
před domy opuštěná auta nebo 
jejich torza? třeba jako v tomto 
případě. v loňském roce parko-
vala zhruba půl roku v ulici pod 
Stírkou dvě auta. postupem času 
zmizela kola, motor i okna. 
to samé se dělo u jednoho z aut 
na elsnicově náměstí přímo pod 
libeňským zámečkem. nejsou to 
však jediné případy, pro podobné 
bychom nemuseli chodit daleko.

v prvním případě se šlo oficiál-
ní cestou, tedy pravidelná hláše-
ní skrze webovou aplikaci a ná-
sledně i skrze e-mailovou 
korespondenci. trvalo to půl 
roku, než vraky zmizely. v dru-
hém případě jsme to udělali po 
pirátsku, protože jsme se na to 
už nemohli dívat. zkrátka jsme 
objednali odtahovku a vrak 
odvezli na vrakoviště. za vlastní 
peníze. 

ani jeden ze způsobů není 
úplně správný. Byrokracie nutná 
k odtahu vozidla je moc kompli-
kovaná. Chyba je v novele zákona 
o pozemních komunikacích 
z roku 2016. to se musí změnit. 
občané by měli aktivně podporo-
vat městskou policii a spolupra-
covat s ní na odtahu, protože 
právě městská policie pravomoc 
odtahu má. my, komunální 
politici, bychom měli být aktiv-
nější a tlačit na naše zákonodárce 
i ministerstvo dopravy, ať přijdou 
s novelou. měli bychom si uvědo-
mit, že když auto nemá motor ani 
kola, těžko si pro něj jeho majitel 
přijde. a měli bychom se umět 
i v rámci městské části podobné-
ho problému zbavit stejně, jako 
když máme špinavou ulici nebo 
když chceme uklidit sníh z chod-
níků. máme se umět zbavit vraků 
v řádu dnů, nikoliv v řádů měsí-
ců. podle stávající legislativy se 
vrak úřední cestou bez účasti 
městské policie likviduje i více 
než jeden rok. není možné, aby 
z téměř devíti stovek nahláše-
ných vozidel na území hlavního 
města byla odtažena pouze 
třicítka z nich.

8žije
respektujme 
zákon, a věc 
je vyřešena
zákonných cest existuje již nyní 
celá řada, jen je město nevyuží-
vá. vzhledem k tomu, že velká 
část komunikací na praze 8 je 
zahrnuta do tzv. zón placeného 
stání, nabízí se vcelku jednodu-
ché řešení. Správce komunikace 
totiž může mimo jiné nařídit 
odtah vozidla, které neoprávně-
ně stojí na vyhrazeném parko- 
višti. dá se předpokládat, že za 
vrak není zaplaceno parkovací 
oprávnění, a tak může být na 
náklady provozovatele odtažen. 
vraky také často tvoří překážku 
silničního provozu, což zakládá 
další důvod pro jejich odtah. 
Jeden takový vrak stojí např. 
v těsné blízkosti přechodu pro 
chodce u kaizlových sadů. proč 
městská policie už dávno nenaří-
dila jeho odtah?

autovraky jsou nesporně 
velký nešvar. v oblasti dopravy 
ovšem naše městská část čelí 
závažnějším výzvám. Jak si 
například stojíme s přesunem 
konečné stanice autobusů na 
ládví? kdy mohou obyvatelé 
karlína očekávat, že se vedení 
prahy 8 začne zabývat nárůstem 
dopravy a s tím spojených nega-
tivních dopadů na jejich zdraví? 
Jaká opatření chystá praha 8 
pro zlepšení situace ulice v Hole-
šovičkách? proč nadále slouží 
naše městská část jako odstavné 
parkoviště pro návštěvníky 
centra prahy? Co jsme udělali 
pro zlepšení podmínek pohybu 
občanů se zdravotním postiže-
ním? zástupci 8žije v komisích 
pro dopravu, životní prostředí 
i bezpečnost jsou připraveni se 
těmito tématy zabývat a hledat 
účinná řešení.

pokud víte o nějakém vraku, 
na níže uvedené adrese nalezne-
te instrukce, jak požádat o jeho 
odstranění: www.sshmp.cz/
sluzby/nahlaseni-vraku.

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

Martin Štěrba  
1. místopředseda 
Ms Piráti  
Praha 8 

Václav Stránský
zastupitel  
MČ Praha 8  
za 8žije

Fórum zastupitelů
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ano
navrhujeme 
změnu zákona – 
vraky zmizí z ulic 
autovraky a dlouhodobě odsta-
vená auta budou mizet z ulic 
našich měst mnohem rychleji. 
Hnutí ano navrhuje rozšířit 
zákon o pozemních komunika-
cích na vozidla, která mají déle 
než šest měsíců propadlou 
technickou kontrolu nebo jsou 
vyřazena z registru.

v současné době je v podstatě 
nemožné odstranit z ulic nepo-
jízdné autovraky a zejména na 
sídlištích, kde často nepojízdná 
auta zabírají parkovací místa, to 
je velký problém. ptáte se proč? 
Selský rozum nám sice říká, že 
přece nemůže být tak složité 
odtáhnout automobil, ke které-
mu se zjevně nikdo nehlásí, což 
často dokládá bující zeleň, vše-
možné prorůstající vrak. no jo, 
jenomže současná legislativa 
říká něco jiného a nedává nám 
v podstatě žádné možnosti, jak 
se takových „aut“ zbavit. když už 
se k tomu městská část odhodla-
la, reálně se pohybovala na 
hraně zákona, ne-li za ní, protože 
není možné s cizím majetkem 
jakkoliv nakládat, aniž by 
k tomu dal souhlas majitel. 
to se ale brzy naštěstí změní.

Ještě coby místostarosta jsem 
na tento problém upozorňoval 
kolegy poslance za hnutí ano 
a je vidět, že ta spolupráce fun-
guje skvěle. vláda totiž už pod-
pořila návrh několika našich 
poslanců, který tento problém 
konečně vyřeší. nově třeba bude 
možné odtáhnout automobil, 
který nemá více než půl roku 
platnou technickou kontrolu. 
nejspíš je všem jasné, že většina 
takových vozidel ji má propad-
lou mnohem déle. nebude to ale 
jen o technické stránce. zmizí 
i automobily, kterým bylo ode-
bráno osvědčení o registraci, 
tedy nejsou v registru vozidel. 
musím na tomto místě kolegům 
poděkovat a doufám, že celý 
legislativní proces, který zahájilo 
hnutí ano, proběhne co nej-
rychleji. Je to totiž skutečně pro 
dobro všech.

top 09 a stan
Snažíme se změnit 
zákon

vraky v ulicích prahy 8 zabírají 
cenná parkovací místa, ale 
zbavit se jich dnes bohužel není 
vůbec jednoduché. městská část 
se chtě nechtě musí držet záko-
nů a zákonná definice vraku je 
velmi přísná: za vrak se považuje 
„silniční vozidlo, které je pro 
závady v technickém stavu 
zjevně technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komu-
nikacích a obnovení způsobilosti 
by si vyžádalo výměnu, doplnění 
nebo opravu podstatných částí 
mechanismu nebo konstrukce 
silničního vozidla”.

přesto se snažíme všechny 
kompetentní orgány tlačit k co 
největší aktivitě. Během posled-
ních dvou měsíců jsme nechali 
odtáhnout (nebo v nejbližší době 
budou odtaženy) na tři desítky 
různých vraků ve všech koutech 
prahy 8 – a v téhle aktivitě 
budeme rozhodně pokračovat.

pokud chceme s chátrajícími 
auty v ulicích ale skutečně 
pohnout, bude nezbytné změnit 
zákon. v poslanecké sněmovně 
aktuálně leží dva návrhy zákona, 
které by situaci vyřešily tím, že 
by na veřejných komunikacích 
nemohly parkovat automobily 
bez platné Stk. na jednom 
z těchto zákonů se podílí 
i top 09 praha 8. držte nám 
prosím palce, aby se tento návrh 
podařilo prosadit – teprve po-
tom se situace skutečně zlepší, 
a bude možné odtahovat z veřej-
ných ulic dlouhodobě odstavené 
vraky, na které dnes 
nedosáhneme.

osmička sobě –  
zelení, kdu-čsl
zákon jde proti 
zdravému rozumu
poslední novela silničního 
zákona výrazně zkomplikovala 
městům likvidaci vraků. změnila 
se definice vraku tak, že vrakem 
podle zákona je zjednodušeně 
takové vozidlo, jemuž chybí 
některá podstatná část (např.
dveře) či je auto nepojízdné bez 
nutné opravy (např. bouraná 
karoserie). vrakem tedy není 
odstavené auto stojící roky na 
stejném místě s uraženými 
zrcátky a zpuchřelými 
pneumatikami.

tato definice vraku není dobrá 
a shodnou se na tom asi všichni. 
ve sněmovně již probíhá přípra-
va novely. Starostové mnoha 
měst po změně volají, tak snad 
se brzy dočkáme. Co ale dělat 
do té doby?

Současná definice vraku je 
nejednoznačná. policie a město 
se logicky drží toho nejbezpeč-
nějšího výkladu a ten uplatňují 
na všechny případy. podle mě je 
to chyba. naopak by se měly 
jednotlivé případy posuzovat 
individuálně a hledat řešení, 
a ne výmluvy, proč něco nejde. 
před zahájením správního řízení 
lze použít neformální způsoby, 
a předejít tak zdlouhavému, 
až půl roku trvajícímu procesu. 
auta bez majitele by město 
mohlo odtahovat na odstavná 
parkoviště a řízení zahájit tam. 
předešlo by se tomu, že vrak 
auta zbytečně zabírá parkovací 
místo. policie by mohla u odsta-
vených aut řešit prošlou Stk, 
neboť takové auto nesmí být 
účastníkem silničního provozu. 

Stačilo by neřešit všechny 
případy jak přes kopírák, ale 
sebevědomě hledat cesty, jak 
skloubit zákon a zdravý rozum.

patrioti
dejte nám 
pořádný zákon, 
a vraky zmizí
odstavovat vraky na pozemních 
komunikacích nebo na veřejném 
prostranství zakazují hned dva 
zákony – zákon o pozemních 
komunikacích a zákon o odpa-
dech. někteří lidé si s tím však 
hlavu vůbec nelámou. počet 
vysloužilých aut v našich ulicích 
za poslední roky stále roste. 
vraky hyzdí vzhled veřejných 
prostranství, ohrožují životní 
prostředí, představují další 
nebezpečí, a navíc zbytečně 
zabírají parkovací místa.

kvůli nastavení zákona tak 
nemá radnice mnoho možností, 
jak několik let odstavená auta 
z ulic dostat. Je to přitom ab-
surdní, když po několik dlou-
hých měsíců, až let, blokuje 
parkovací místo auto a z podbě-
hů mu například roste metrová 
tráva.

zákon by měl být mnohem 
tvrdší, například tak, že by se 
vztahoval na auta, která mají 
déle než např. tři měsíce propad-
lou technickou kontrolu. pokud 
by majitel do dalších tří měsíců 
vozidlo neodstranil, vlastník 
komunikace by ho přemístil 
na náklady majitele na určené 
parkoviště a časem by mohlo jít 
do aukce. dnes aby mohli úřed-
níci prohlásit auto vrakem, musí 
být podle stávající úpravy zjev-
ně nezpůsobilé k provozu. v pra-
xi mu tak musí chybět například 
motor, větší část karoserie nebo 
musí být od základu ohořelé. 
na zbylé „vraky“ jsou dnes 
úředníci i strážníci krátcí.

problém nepojízdných aut, 
která blokují parkovací místa, 
tak zjevně nezpůsobuje neocho-
ta úředníků a policie, ale přede-
vším špatný zákon. není den, 
aby kolega Jedlička z komise pro 
dopravu neřešil nějaký vrak 
nebo odstavený obytný přívěs 
na parkovišti, dejte mu do ruky 
pořádný zákon a uvidíte, jak to 
obrazně pojede.

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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Čtenáři píší

ptali jste se nejen na www.praha8.cz
○ Vážení,  
celá léta byl prostor u KD Krakov 
zanedbaný, a tak když se začalo 
řešit, co s tím, naivně jsem si 
myslela, že tam vznikne příjem-
ná zóna k odpočinku – hřiště, 
fontána a občerstvení přede-
vším pro děti. Třeba zmrzlina 
za pár korun, a ne předražené 
zákusky v KD Krakov, kde se 
nenajde obyčejná cukrárna. 
Také mě překvapilo, že v období 
Vánoc chyběly zdobené stánky 
(mimo svařáku a nějakých 
svetrů), které by alespoň trochu 
připomínaly skutečné Vánoce. 
Nyní se zde nachází kruhově 
postavené monstrum a nikdo 
pořádně neví, co to má být. 
Nikdy jsem tam neviděla otevře-
ný žádný obchod, jenom kopec 
schodů. Můžete mi odpovědět, 
proč to takto dopadlo a kdo to 
vlastně navrhoval? S pozdravem 
 evA z Bohnic 

Vážená paní Evo,  
děkuji za e-mail. Kolaudace 
náměstí proběhne v dubnu. Do té 
doby nešlo na náměstí nic provo-

zovat či pronajímat. Vzniklo 
spoustu závad, které bylo nutné 
odstranit (nezapojená elektřina, 
nepřipojené elektrické panely, 
dodělávky na povrchu apod.). 
Věřím, že od května náměstí 
ožije, jak si všichni přejeme.
Krásný den,

jiří vítek, místostarosta 
MČ Praha 8

○ Dobrý den,  
ráda bych se zeptala, jak je to 
s rezidenční kartou, když mám 
auto v servisu na opravu. Zapla-
cené parkování mám na rok, ale 
po dobu opravy budu používat 
náhradní vůz. Dá se parkovat 
s jinou SPZ? Děkuji za informaci. 
 ČerMáková 

Vážená paní Čermáková,
na dobu maximálně 14 dní 
(pouze 1x v době platnosti POP) 
si můžete zadat dočasnou změ-
nu RZ prostřednictvím Osobních 
stránek uživatele, za předpokla-
du, že jste u registrace POP 
poskytla svoji e-mailovou adre-
su. Na delší dobu lze o dočasnou 

změnu RZ požádat pouze osobně 
na výdejně parkovacích opráv-
nění. Předkládá se přejímací 
protokol ze servisu a doklady 
k náhradnímu vozidlu. 
S pozdravem,

MichAl koMendA, pověřený 
vedením oddělení zón placeného 

stání, odbor dopravy (od)

○ Dobrý den,  
chtěla bych se zeptat, zda se 
bude nějak řešit dopravní situa-
ce v trojúhelníku ulic Pernerova, 
Prvního pluku a výjezdu z auto-
busového nádraží Florenc? 
V tomto místě neustále vznikají 
dopravní zácpy, a to zejména 
kvůli divně seřízenému semafo-
ru, a také kvůli výjezdu a vjezdu 
autobusů z nádraží. Tento 
trojúhelník by zasloužil i něja-
kou kultivaci, co se týče zeleně. 
Předem děkuji za odpověď.  
 jonášová

Vážená paní Jonášová,  
prostor v okolí vámi uváděného 
trojúhelníku ul. Pernerova, 
Prvního pluku a výjezdu z ÚAN 

Florenc se řeší v rámci akce 
Rekonstrukce Negrelliho viaduk-
tu, finální podoba bude upřesně-
na. Ve věci nastavení semaforů je 
kompetentní odbor dopravních 
agend MHMP, prioritou je upřed-
nostnění MHD. S pozdravem,
Mgr. lenkA kAPlAnová, vedou-

cí oddělení silničního správního 
úřadu, odbor dopravy (od)

○ Dobrý den,  
ráda bych touto cestou požádala 
příslušné pracoviště o vybudová-
ní chodníku alespoň po jedné 
straně v ulici Na Košince. Chod-
ník zde citelně chybí, lidé včetně 
maminek s kočárky jsou nuceni 
pohybovat se po vozovce, kde je 
v pracovní dny frekventovaný 
provoz a kde navíc parkuje čím 
dál víc aut. Děkuji. 
 trAchtová 

Vážená paní Trachtová,  
váš podnět na vybudování 
chodníku předáváme správci 
komunikace, jímž je TSK , která 
je v této věci kompetentní. 
Mgr. lenkA kAPlAnová, vedou-

cí oddělení silničního správního 
úřadu, odbor dopravy (od)

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.

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

11. 5. 
Den se Čtyřlístkem 
– zábavné odpoledne pro děti, v hlavní roli Čtyřlístek.

www.muzeumprahy.cz

Vážení,
lidé většinou někam píší, když si chtějí postě-
žovat. Já chci naopak chválit. Jedná se o akci 
Blešák, při které může kdokoliv přinést 
vyřazené oblečení a odnést si, co přinesli jiní. 
Sleduji tím, že je i v mém zájmu akci zacho-
vat, rozšířit a případně zlepšit. Vstupné na 
Blešák je dobrovolné ve prospěch charitativ-
ní organizace. Akce jsme se účastnili již loni 
v podstatě náhodou a ze zvědavosti. Letos 
jsme ji už navštívili cíleně. A nebyli jsme 
zklamaní loni ani letos.

Přínosem akce je nejen nezanedbatelná 
finanční úspora, ale i možnost seznámení 
se se sousedy, a i nějaká ta pomoc životnímu 
prostředí. Mnoho věcí by totiž mohlo skončit 

v kontejnerech na netříděný odpad... Prů-
běh akce byl vždy v pořádku a my se na ní 
cítili dobře. Rozložení „zboží“ bylo vyhovující. 
Přál bych si, aby se akce konala častěji a byla 
tematicky zaměřená např. na sezonní obleče-
ní, nádobí, hračky, sběratelské předměty 
a před začátkem školního roku třeba na 
školní pomůcky.

Častější konání akce se samozřejmě ve 
stávajícím týmu zvládnout nedá. Blešák by 
se tak mohl rozšířit o další dobrovolníky. 
Děkuji však týmu kolem Osmičky pro rodinu 
za tuto akci. S přátelským pozdravem,

Mgr. eMAnuel PAvlík
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volby 2019

Informace o květnových volbách 
do evropského parlamentu

 nrozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019, zveřejněným dne 17. ledna 2019 ve sbírce zákonů 
č. 9/2019, částka 4, byly vyhlášeny volby do evropského parlamentu a byly stanoveny na tyto dny: 
pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, sobota 25. května 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

upozornění na změnu volební místnosti:
volební okrsky č. 8037 a 8066 mají nově 
volební místnost v zuŠ, klapkova 25, 
kobylisy. možnost volby do přenosné 
volební schránky: voliči mohou ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvodů požádat 
o hlasování mimo volební místnost.  

na základě žádosti vyšle okrsková volební 
komise k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky. při hlasování postupují 
členové okrskové volební komise tak, 
aby byla zachována tajnost hlasování. 
uvedenou žádost doporučujeme voličům 

zvážit i vzhledem ke skutečnosti, že některé 
volební místnosti jsou umístěny ve vyšších 
patrech budov a není do nich umožněn 
bezbariérový přístup. žádat lze již nyní 
na ÚmČ praha 8, odbor občansko-správní, 
tel.: 222 805 546, 222 805 543 a ve dnech 
voleb u své okrskové volební komise.

Číslo a sídlo VoleBního oKrsKu (počet okrsků celkem: 108)

8001 karlín, karlínské nám. 7/316, dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy

8002 karlín, karlínské nám. 7/316, dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy

8003 karlín, karlínské nám. 7/316, dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy

8004 karlín, kollárova 5/271, karlínská oA a voše

8005 karlín, lyčkovo nám. 6/460, zš

8006 karlín, kollárova 5/271, karlínská oA a voše

8007 karlín, sokolovská 83/49, Mff uk

8008 karlín, kollárova 5/271, karlínská oA a voše 

8009 karlín, lyčkovo nám. 6/460, zš

8010 karlín, lyčkovo nám. 6/460, zš

8011 karlín, lyčkovo nám. 6/460, zš

8012 karlín, lyčkovo nám. 6/460, zš

8013 karlín, lyčkovo nám. 6/460, zš

8014 karlín, za invalidovnou 3/579, zš Petra strozziho (dříve zš Molákova)

8015 karlín, za invalidovnou 3/579, zš Petra strozziho (dříve zš Molákova)

8016 karlín, za invalidovnou 3/579, zš Petra strozziho (dříve zš Molákova)

8017 libeň, heydukova 5/359, zš Palmovka 8

8018 libeň, heydukova 5/359, zš Palmovka 8

8019 libeň, heydukova 5/359, zš Palmovka 8

8020 libeň, heydukova 5/359, zš Palmovka 8

8021 libeň, zenklova 52/26, zš Bohumila hrabala

8022 libeň, u libeňského zámku 1/3, gymnázium

8023 libeň, zenklova 52/26, zš Bohumila hrabala

8024 libeň, zenklova 52/26, zš Bohumila hrabala

8025 libeň, zenklova 52/26, zš Bohumila hrabala

8026 libeň, lindnerova 3/517, Porg – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8027 libeň, lindnerova 3/517, Porg – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8028 libeň, lindnerova 3/517, Porg – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8029 libeň, krejčího 1/350, zš Bohumila hrabala (dříve zš na korábě)

8030 libeň, krejčího 1/350, zš Bohumila hrabala (dříve zš na korábě)

8031 libeň, krejčího 1/350, zš Bohumila hrabala (dříve zš na korábě)

8032 libeň, krejčího 1/350, zš Bohumila hrabala (dříve zš na korábě)

8033 libeň, krejčího 1/350, zš Bohumila hrabala (dříve zš na korábě)

8034 libeň, krejčího 1/350, zš Bohumila hrabala (dříve zš na korábě)

8035 libeň, nad rokoskou 7/111, PB – vyšší odborná škola a střední škola 
managementu, s.r.o.

8036 libeň, nad rokoskou 7/111, PB – vyšší odborná škola a střední škola 
managementu, s.r.o.

8037 kobylisy, klapkova 25/156, zuš   *

Číslo a sídlo VoleBního oKrsKu (počet okrsků celkem: 108)

8038 kobylisy, u školské zahrady 4/1030, zš

8039 kobylisy, u školské zahrady 4/1030, zš

8040 libeň, Bedřichovská 1/1960, zš na slovance

8041 libeň, Pod vodárenskou věží 1/1999, fyzikální ústav Av Čr, v.v.i.

8042 libeň, Bedřichovská 1/1960, zš na slovance

8043 kobylisy, chabařovická 4/1125, ou vyšehrad

8044 kobylisy, chabařovická 4/1125, ou vyšehrad

8045 kobylisy, Burešova 14/1130, zš

8046 kobylisy, Burešova 14/1130, zš

8047 kobylisy, chabařovická 4/1125, soukromá sš a zš (1.kšPA), Praha, s.r.o.

8048 kobylisy, chabařovická 4/1125, soukromá sš a zš (1.kšPA), Praha, s.r.o.

8049 kobylisy, chabařovická 4/1125, soukromá sš a zš (1.kšPA), Praha, s.r.o.

8050 kobylisy, chabařovická 4/1125, soukromá sš a zš (1.kšPA), Praha, s.r.o.

8051 kobylisy, chabařovická 4/1125, soukromá sš a zš (1.kšPA), Praha, s.r.o.

8052 kobylisy, chabařovická 4/1125, soukromá sš a zš (1.kšPA), Praha, s.r.o.

8053 kobylisy, frýdlantská 1/1350, MeridiAn internAtionAl school s.r.o.

8054 kobylisy, frýdlantská 1/1350, MeridiAn internAtionAl school s.r.o.

8055 kobylisy, Žernosecká 3/1597, zš 

8056 kobylisy, Žernosecká 3/1597, zš

8057 kobylisy, kubíkova 11/1698, domov pro seniory Ďáblice

8058 kobylisy, Žernosecká 3/1597, zš

8059 kobylisy, Burešova 14/1130, zš 

8060 kobylisy, Burešova 14/1130, zš 

8061 kobylisy, Burešova 14/1130, zš 

8062 kobylisy, Burešova 14/1130, zš

8063 kobylisy, u školské zahrady 4/1030, zš

8064 kobylisy, chaberská 57/1014, Úfe Av Čr, v.v.i.

8065 kobylisy, u školské zahrady 4/1030, zš

8066 kobylisy,klapkova 25/156, zuš  *

8067 troja, na šutce 28/440, zš

8068 troja, na šutce 28/440, zš

8069 troja, na šutce 28/440, zš

8070 troja, na šutce 28/440, zš

8071 troja, na šutce 28/440, zš

8072 kobylisy, hovorčovická 11/1281, zš

8073 kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, dům dětí a mládeže Praha 8 – spirála

8074 kobylisy, hovorčovická 11/1281, zš

8075 kobylisy, hovorčovická 11/1281, zš
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adresy s volebními okrsky

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Karlín

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

– čp. 444, 453 a 471 8012

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

hybešova – všechna čísla popisná 8013

jirsíkova – čp. 19, 282, 478, 484, 538, 540 a 541 8002

k olympiku – všechna čísla popisná 8015

kaizlovy sady – všechna čísla popisná 8012

karlínské náměstí – čp. 22, 51, 59, 209, 235, 376 a 399 8004

– čp. 145, 156, 170, 217, 234 a 238 8005

– čp. 225 a 316 8006

karolinská – čp. 650, 654 a 661 8004

ke štvanici – všechna čísla popisná 8001

kelsenova – všechna čísla popisná 8003

kolárova – všechna čísla popisná 8006

korybutova – všechna čísla popisná 8013

křižíkova – čp. 7, 55, 56, 70, 76, 123, 147, 160, 195, 208, 238, 393 a 679   8005

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

– čp. 23, 35, 52, 53, 103, 134, 159, 167, 173, 181, 213, 219, 290, 346, 
348, 556 a 557   8008

– čp. 62, 83, 96, 102, 115, 220, 242, 328, 330, 331, 384, 385, 386, 537, 
553 a 684 8009

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

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

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

– čp. 245, 254, 255, 267, 269, 270, 272, 275, 279, 283, 308, 329, 332, 
335, 344, 345, 552 a 680 8001

– čp. 424, 448 a 457 8012

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

– čp. 447, 500 a 530 8013

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

zařazení jednotliVých ulic a čísel popisných do Volebních okrsků

Číslo a sídlo VoleBního oKrsKu (počet okrsků celkem: 108)

8076 kobylisy, Mirovická 19/1027, domov pro seniory kobylisy

8077 kobylisy, hovorčovická 11/1281, zš

8078 troja, glowackého 6/555, zš

8079 Bohnice, na hranicích 18/674, domov pro seniory nová slunečnice

8080 Bohnice, na hranicích 18/674, domov pro seniory nová slunečnice

8081 Bohnice, na hranicích 18/674, domov pro seniory nová slunečnice

8082 Bohnice, hlivická 1/400, gymnázium Ústavní

8083 Bohnice, hlivická 1/400, gymnázium Ústavní

8084 Bohnice, hlivická 1/400, gymnázium Ústavní

8085 Čimice, libčická  10/658, zš

8086 Čimice, libčická  10/658, zš

8087 Čimice, libčická  10/658, zš

8088 Čimice, libčická  10/658, zš

8089 Bohnice, hlivická 1/400, zš Ústavní

8090 Bohnice, hlivická 1/400, zš Ústavní

8091 troja, glowackého 6/555, zš

8092 troja, glowackého 6/555, zš

Číslo a sídlo VoleBního oKrsKu (počet okrsků celkem: 108)

8093 troja, glowackého 6/555, zš

8094 Bohnice, na Bendovce 20/186, zš

8095 Bohnice, dolákova 1/555, zš

8096 Bohnice, dolákova 1/555, zš

8097 Bohnice, dolákova 1/555, zš

8098 Bohnice, dolákova 1/555, zš

8099 Bohnice, dolákova 1/555, zš

8100 Bohnice, dolákova 1/555, zš

8101 Bohnice, dolákova 1/555, zš

8102 Bohnice, hlivická 1/400, zš Ústavní

8103 Bohnice, hlivická 1/400, zš Ústavní

8104 troja, svídnická 1a/599, zš Mazurská

8105 troja, svídnická 1a/599, zš Mazurská

8106 troja, svídnická 1a/599, zš Mazurská

8107 troja, svídnická 1a/599, zš Mazurská

8108 Bohnice, dolákova 1/555, zš

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

kubova – čp. 460 8011

– čp. 505, 514, 515, 526 a 535 8013

libeňský ostrov – čp. 617 a 634 8022

lyčkovo náměstí – čp. 447, 450, 481, 482 a 514 8013

– čp. 459 až 462, 472 a 508 8011

Malého – všechna čísla popisná 8002

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

– čp. 576, 579 a 592 až 601 8014

na střelnici – všechna čísla popisná 8013

na špitálsku – čp. 616 8013

nekvasilova –  čp. 17, 569 až 572, 575, 584 až 591, 625 a 692 8015

– čp. 615 8016

Peckova – čp. 225 a 292 8006

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

Pernerova – čp. 124, 136, 168, 212, 398, 403, 652, 676 a 691 8008

– čp. 10, 11, 121,  221, 271, 273, 292, 324, 326, 336, 357, 378, 383, 391, 
392, 397, 400, 410, 412, 413, 427, 646, 653, 659 a 660 8006

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

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

– čp. 635 8009

– čp. 533 a 536 8011

Petra slezáka – čp. 421, 433, 445, 446, 458, 471, 479, 480, 511, 518, 
531 a 546 8012

– čp. 483, 509, 517, 547 a 548 8010

Pobřežní – čp. 1, 6, 27, 29, 49, 68, 79, 80, 81, 87, 88, 94, 95, 97, 122, 192, 
249, 291, 339, 340, 362, 619, 649, 655, 658, 667 a 677 8007

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

– čp. 239, 248, 333, 369 a 665 8004

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

Pod Plynojemem – všechna čísla popisná i evidenční 8016

Pod výtopnou – všechna čísla popisná  8001
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ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Prvního pluku – čp. 31, 140, 143, 144, 169, 172, 174, 224, 347, 539, 621 
a 896 8003

– čp. 20 8002

– čp. 13, 33, 205, 206, 207, 210, 211, 320, 321, 322, 327, 335, 341, 375 
a 674 8001

rohanské nábřeží – čp. 657 a 661 8004

– č. evid. 172 8003

– čp. 642, 670, 671, 672 a 678 8007

rohanský ostrov – č. evid. 33 8007

sokolovská – čp. 1, 6, 21, 27 až 30, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 68, 73, 75, 79, 
81, 86, 87, 88, 94, 97, 101, 161, 192, 278 a 337 8007

– čp. 4, 12, 31, 67, 106, 107, 108, 111, 126, 127, 129, 130, 222, 231, 233, 
240, 438, 439 a 539 8003

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

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

– čp. 25, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 65, 69, 89, 90, 204, 205, 327, 
341 až 343, 351, 352, 371, 394 a 675 8001

– čp. 54, 85, 98, 100, 102, 626, 627 a 694 8009

– čp. 78, 84, 92, 93, 105, 109, 128, 131, 145, 146, 182, 366, 381, 629, 
630 a 633 8005

– čp. 274, 325, 349, 359, 615, 689, 690 a 695 8016

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

– čp. 467 a 468 8010

sovova – všechna čísla popisná 8011

šaldova – čp. 54, 187, 219, 386, 388, 418, 476 a 632 8009

– čp. 278, 337 a 340 8007

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

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

thámova – čp. 10, 183, 221, 289 a 396 8006

– čp. 21, 38, 82, 291 a 688 8007

– čp. 84, 118, 119, 147 a 191 8005

– čp. 115 až 117, 132, 133 a 681 8009

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

u invalidovny – čp. 426, 499, 522, 525, 549 a 555 8013

u libeňského mostu – všechna čísla popisná 8015

u Mlýnského kanálu – všechna čísla popisná 8007

u nádražní lávky – čp. 43, 46 a 358 8004

– čp. 81 8007

u rustonky – všechna čísla popisná 8016

u sluncové – čp. 8, 64, 71, 135, 560, 613 a 666 8016

– čp. 618 a 624 8015

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

urxova – čp. 430, 436, 437, 448, 449, 454, 458, 479 a 480 8012

– čp. 469, 470 a 483 8010

vítkova – čp. 5, 91, 151, 154, 186, 188, 201, 202, 333 a 350 8004

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

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

zábranská – všechna čísla popisná 8004

za invalidovnou – všechna čísla popisná 8014

za karlínským přístavem – všechna čísla popisná 8007

za Poříčskou bránou – všechna čísla popisná 8001

libeň

Andrštova – všechna čísla popisná 8023

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Batličkova – všechna čísla popisná 8041

Bednářská – všechna čísla popisná 8025

Bedřichovská – všechna čísla popisná 8042

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

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

– čp. 514 a 561 8026

Bryknarova – všechna čísla popisná 8024

Březenská – všechna čísla popisná 8042

Bublíkova – čp. 2187 až 2189 8037

Budilova – všechna čísla popisná 8032

Budínova – všechna čísla popisná 8034

Bulovka – všechna čísla popisná 8034

Čertův vršek – všechna čísla popisná 8032

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

č. evid. 683 8027

davídkova – čp. 50, 338, 533, 591, 602, 642, 650, 651, 653 až 660, 674, 
692 až 694, 1179, 1945, 2236, 2368, 2375, 2376, 2388 a 2471 8032

– čp. 443, 1013, 1190, 1635, 1685, 1764, 1767, 1788, 1789, 1925, 2143 
a 2166 8042

– čp. 670 až 673, 675 až 690, 1068, 1076, 1115 až 1120, 1132, 1182, 
1245 až 1250,1982 ,2251,2383, 2434, 2476 a 2488 8040

– čp. 2101 až 2103 8041

dolejškova – čp. 1402 a 2155 8041

elsnicovo náměstí – všechna čísla popisná 8022

františka kadlece – čp. 1007, 1259, 1514 a 1515 8033

– čp. 179, 182, 571, 572, 594, 848, 849, 868 až 870, 900, 1461, 1540, 
1541, 1761 až 1763, 1765 a 2378 8031

– čp. 2441 8027

gabčíkova – všechna čísla popisná 8035

hejtmánkova – čp. 543 a 828 8026

– čp. 863 8027

heydukova – čp. 358, 359, 410, 428 a 895 až 897 8018

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

horovo náměstí – všechna čísla popisná 8025

chlumčanského – všechna čísla popisná 8034

chocholouškova – všechna čísla popisná 8022

k okrouhlíku – všechna čísla popisná 8038

kandertova – všechna čísla popisná 8026

karla hlaváčka – všechna čísla popisná 8027

kašparovo náměstí – čp. 350, 362, 2233, 2254 a 2271  8034

klihařská – všechna čísla popisná 8027

klínová – všechna čísla popisná 8042

koláčkova – všechna čísla popisná 8040

konšelská – čp. 323, 415, 419, 426, 427 a 453 8029

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

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

kotlaska – čp. 64, 2414 a č. evid. 95 a 214 8024

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

– čp. 1046 až 1048 8022

– čp. 1498 8023

koželužská – všechna čísla popisná 8022

krejčího – všechna čísla popisná 8034
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adresy s volebními okrsky

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

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

8037

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

– čp. 1315 až 1317 a 1967 8036

kundratka – všechna čísla popisná 8027

květinářská – čp. 755 a č. evid. 469 8036

lhotákova – všechna čísla popisná 8040

libeňský ostrov – všechna čísla popisná i evidenční 8022

lindnerova – čp. 104, 448, 521, 525, 538, 539, 1021,1403 a 2396 8028

– čp. 517, 575, 998, 1609 a 1610 8026

ludmilina – všechna čísla popisná 8021

Malý okrouhlík – všechna čísla popisná 8038

Menclova – všechna čísla popisná 8022

na dědince – čp. 394 8033

– čp. 491, 515, 571, 849, 917 a 1540 8031

– čp. 817, 818, 931 a 1502 8030

na dílcích – všechna čísla popisná 8042

na dlážděnce – čp. 862, 1012, 2157 a 2463 8068

– čp. 1309 až 1312, 1358 a 2096 až 2099 8069

na hájku – všechna čísla popisná i evidenční 8024

na hrázi – všechna čísla popisná 8021

na jabloňce – všechna čísla popisná i evidenční 8036

na jílu – čp. 2220 a 2256 8032

na kindlovce – všechna čísla popisná 8036

na kopanině – všechna čísla popisná 8040

na kopečku – všechna čísla popisná 8016

na korábě – všechna čísla popisná 8034

na košince – čp. 70, 106, 502, 2175, 2198, 2199, 2200, 2257, 2369, 
2374 a 2453 a č. evid. 673, 675, 678 a 681 8022

na kuchyňce – čp. 755 8036

na labuťce i až iv – všechna čísla popisná i evidenční 8027

na Malém klínu – všechna čísla popisná 8042

na okrouhlíku – všechna čísla popisná 8038

na rokytce – čp. 1022, 1027 až 1033 a 1035 8025

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

– čp. 1106, 1111 a 1814 8024

na rozhraní – čp. 2154 8027

na slovance – čp. 1044, 1045, 1115, 1130, 1176, 1245, 1394, 1803, 
1813, 1837 a 1850 8040

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

8042

– čp. 1999 8041

na srázu – všechna čísla popisná 8034

na stráži – čp. 312, 313, 544, 932 až 937, 1210, 1306 a 1405 8032

– čp. 1410, 1429, 1430, 1442, 1517 až 1528, 1546 až 1550, 1595, 1596, 
2231, 2344 a 2379 8032

– čp. 1006 a 1007 8033

na sypkém – čp. 839, 924 a 925 8030

– čp. 89, 900, 1307 a 1461 8031

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

– čp. 1686 8029

na šedivé – všechna čísla popisná 8027

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

na štěpnici – všechna čísla popisná 8042

na truhlářce – čp. 38, 39 a 100 8034

– čp. 1443, 1453, 1455 až 1460, 1478 až 1487, 1580 až 1583, 
1585 až 1587, 2000, 2014, 2025 až 2032, a 2065 až 2086 8035

na Úbočí – všechna čísla popisná 8036

na vartě – všechna čísla popisná 8032

na zedníkové – všechna čísla popisná 8036

na Žertvách – čp. 107, 108, 351, 897 a 898 8018

– čp. 132, 860, 861, 1220 a 1221 8019

– čp. 406, 559, 560, 783 a 2431 8021

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

nad Bání – čp. 2496 8027

nad košinkou – všechna čísla popisná 8034

nad kotlaskou i až v – všechna čísla popisná i evidenční 8024

nad Mazankou – všechna čísla popisná 8040

nad novou libní – všechna čísla popisná 8040

nad odbočkou – všechna čísla popisná 8024

nad okrouhlíkem – všechna čísla popisná 8041

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

8036

– čp. 847, 1299, 1301 a 1302 8037

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

nad šetelkou – všechna čísla popisná 8024

náměstí dr. václava holého – čp. 63 a 1329 až 1332 8023

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

náměstí na stráži – čp. 520 a 544 8032

novákových – čp. 59, 351, 358, 375, 439, 444, 456, 893, 894 a 895 8018

– čp. 257, 656, 874, 883 až 887, 970, 976, 977, 1816, 1817, 1917, 2380 
až 2382 a č. evid. 655 8020

– čp. 380, 393, 412, 420, 487, 489, 805, 856, 857, 858, 1000, 1217, 
1218, 1359, 1954 a 2210 8019

Palmovka – všechna čísla popisná 8018

Pátkova – všechna čísla popisná 8036

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

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

Pod Bání – všechna čísla popisná 8027

Pod Čertovou skalou – čp. 823 a 824 8030

– čp. 832, 834, 835, 1258 a 1259 8033

– čp. 843 a 848 8031

Pod dlážděnkou – všechna čísla popisná  8069

Pod hájkem – všechna čísla popisná 8021

Pod kotlaskou – všechna čísla popisná 8021

Pod kuchyňkou – čp. 1476   8036

Pod labuťkou – všechna čísla popisná i evidenční 8027

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

– čp. 1292 8017

Pod stírkou – všechna čísla popisná 8038

Pod vlachovkou – čp. 490, 494, 496, 564, 574, 787, 915, 986 až 988, 
1267 až 1269, 1300 a 1842 8037

– čp. 911, 938, 1134 a 1326 8036

Pod vlastním krovem – všechna čísla popisná 8042

Pod vodárenskou věží – čp. 1120 až 1123, 1172, 1182 až 1185, 1189, 
2305 až 2307, 2316 až 2324, 2335 a 2336 8040
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– čp. 271, 1143 a 1999 8041

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

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

Podvinný mlýn – čp. 246 8027

Pomezní – všechna čísla popisná 8035

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

– čp. 742 a č. evid. 680 8036

Primátorská – čp. 4 a 172 8025

– čp. 114, 128, 160, 284 a 325 8026

– čp. 539, 540 a 779 8028

– čp. 241, 296 a 323 8029

– čp. 1008, 1011 a 1830 8034

Prosecká – čp. 28, 47, 49, 76, 77, 318, 367, 407, 484, 509, 524, 527, 579, 
785, 1897, 1899, 1902, 1911, 1919, 1922 až '1924, 1926, 1927, 2223, 
2309, 2376, 2490 a č. evid. 674

8027

– čp. 190, 460, 543 a 2160 8026

Přádova – všechna čísla popisná 8069

rakousova – všechna čísla popisná 8040

ronkova – všechna čísla popisná 8021

rozšířená – všechna čísla popisná 8038

ryzlinková – všechna čísla popisná 8040

s. k. neumanna – čp. 846, 944, 954, 955, 986, 990, 992 až 994, 996, 
1269, 1304, 1305, 1892, 1893, 1901 a 1993 8037

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

smrčkova – čp. 2485 a 2495 8022

sokolovská – čp. 31, 1260, 1848, 1851, 1853 a 2170 8020

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

– čp. 1276 až 1278, 1283, 1285 a 1287 až 1291 8016

– čp. 260, 266, 374, 377, 535, 780 a 2234 8019

– čp. 274, 364, 371, 379, 385, 399, 400, 429, 430, 445, 513, 530, 541, 
1097, 1406, 1464, 1465, 1475 a 1680 8017

– čp. 395, 428, 457, 550, 551 a 584 8018

soví vršek – všechna čísla popisná 8027

společná – všechna čísla popisná 8042

srbova – všechna čísla popisná 8027

stejskalova – všechna čísla popisná 8025

střelničná – čp. 1969 až 1980 8041

– čp. 2221, 2269 a 2270 8042

střížkovská – všechna čísla popisná i evidenční 8032

stupňová – všechna čísla popisná 8035

světova – čp. 249, 256, 454, 471, 473, 474 a 542 8021

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

štěpničná – všechna čísla popisná 8042

štorchova – všechna čísla popisná 8022

švábky – všechna čísla popisná 8016

trojská – čp. 1197, 1201, 1997 a 2232 8037

turnovská – všechna čísla popisná 8017

u Balabenky – všechna čísla popisná 8020

u Českých loděnic – všechna čísla popisná 8022

u hercovky – čp. 752 8036

u libeňského pivovaru – čp. 63, 1077, 1078, 1332 až 1336, 1499, 2229 
a 2444 8023

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

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

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

u libeňského zámku – všechna čísla popisná 8022

u Meteoru – všechna čísla popisná i evidenční mimo čp. 29 8025

– čp. 29 8022

u Pekařky – všechna čísla popisná 8027

u Pošty – všechna čísla popisná 8017

u rokytky – čp. 117, 273 a 2482 8023

– čp. 148, 156, 411 a 475 8025

u slovanky – čp. 286, 269, 1388, 1746, 1770, 2162 a 2440 8041

– čp. 1982 až 1987, 1989 a 1992 8040

u stírky – všechna čísla popisná 8038

u synagogy – všechna čísla popisná 8021

u vlachovky – všechna čísla popisná 8037

v holešovičkách – čp. 94, 1107 až 1109, 1146, 1154 až 1160, 1361, 
1374, 1375, 1443 až 1451, 1478, 1489'až 1494, 1577 až 1581, 1584, 
1594 a 2276

8035

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

– čp. 67, 1879 8034

v Mezihoří – všechna čísla popisná mimo čp. 2228 8017

– č. p 2228 8016

v Podvrší – čp. 1349 až 1352 8036

– čp. 1362 až 1365 8035

v zahradách – čp. 89, 515, 528, 534, 569, 570, 786, 802, 843 až 845, 
916, 917, 1411, 2406, 2407 a 2462 8031

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

– čp. 1599, 1686 a 2393 8029

vacínova – čp. 396, 420, 425, 536, 780, 858, 859 a 860 8019

– čp. 874 až 876 a 1848 8020

valčíkova – všechna čísla popisná 8035

ve vrchu – všechna čísla popisná 8029

vinopalnická – čp. 351, 383, 531 a 664 až 666 a 2435 8032

– čp. 667 a 668 8040

voctářova – čp.  244, 247, 599, 2145, 2436, 2449, 2450, 2497, 2499 
a 2500 8022

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

vojenova – čp.  418 a 623 8016

– čp. 2481 8022

vosmíkových – čp. 90, 102, 832, 850, 851, 1001 až 1006 
a 1681 až 1683 8033

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

Wichterlova – všechna čísla popisná 8041

za slovankou – čp. 1782 a č. evid. 1001 8041

za vodárnou – všechna čísla popisná 8042

zahradnická – čp. 1476 8036

zenklova – čp. 1, 2, 41, 60, 186, 212, 250, 252, 305, 433, 440, 464, 465, 
523, 576, 1059 a 2245 8022

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

– čp. 17, 360 8027

– čp. 21, 22, 24 a 26 8023

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

– čp. 42, 62, 215, 224, 290, 291, 293, 303, 306, 309, 316, 332, 335, 336, 
344, 356, 432 434, 485 a 1513 8029

– čp. 43, 93, 384, 633 až 635, 641 a 830 8034
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ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

– čp. 250 8016

– čp. 59, 351, 486, 545, 890 a 1171 8018

– čp. 91, 413, 414, 416, 531, 598, 781, 787, 840, 841, 846, 847, 1298, 
1299, 1327, 1901, 2470 a 2492 8037

– čp. 1230 až 1236 8035

– čp. 437, 460, 514, 828 a 829 8026

– čp. 608 a 610 až 617 8033

– čp. 1795 a 1800 8038

– čp. 627 8042

zvonařovská – čp. 84 8032

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

e 157 8038

čp. 235 8036

Kobylisy

Akátová – všechna čísla popisná 8055

Balabánova – všechna čísla popisná 8074

Bašťská – všechna čísla popisná 8072

Benákova – všechna čísla popisná 8074

Bergerova – všechna čísla popisná 8075

Binarova – čp. 1661 8045

– čp. 1662 8046

Bojasova – všechna čísla popisná 8061

Bořanovická – všechna čísla popisná 8065

Březiněveská – všechna čísla popisná 8065

Březová – všechna čísla popisná 8055

Burešova – čp. 1130 8060

– čp. 1151, 1637, 1638 a 1662 až 1665 8046

– čp. 1659 až 1661 8045

Čimická – čp. 440 a 1021 až 1025 8067

– čp. 480, 501, 502, 522, 537, 557, 583, 584, 587, 593, 594, 595, 613, 
634, 653, 657, 673, 717, 768, 1265, 1266 a 1275 8072

– čp. 592, 772, 775, 776, 1047, 1063, 1278 až 1280, 1628 až 1630, 1760 
a 1833 8077

– čp. 744, 745, 1001, 1002 a 1003 8068

Čumpelíkova – čp. 551, 855, 883, 1055, 1058 až 1061, 1648, 1681 
a 1705 8064

– čp. 552, 1008 až 1012, 1864 a 1885 8065

– čp. 1221, 1222, 1764 a 1768 8062

davídkova – čp. 773, 986 až 989 8043

Ďáblická – všechna čísla popisná 8055

famfulíkova – čp. 1131 až 1146 a 1803 8059

– čp. 1147, 1148 a 1149 8060

formánkova – všechna čísla popisná 8058

frýdlantská – čp. 1296 až 1307 8052

– čp. 1308 až 1320, 1351 a 1820 8051

– čp. 1350 8049

havlínova – čp. 99 a 1678 8072

– čp. 1027 8076

– čp. 1097, 1098, 1270 a 1722 8075

– čp. 1111,1112 a 1113 8074

– čp. 1124, 1129 a 1708 8077

havránkova – všechna čísla popisná 8056

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

hlaváčova –  čp. 1158 až 1164 8048

– čp. 1663 8046

horňátecká – čp. 447, 448, 481, 482,  782 až 786 8067

– čp. 483 a 787 až 791 8066

– čp. 111 a 1772 8074

– čp. 700 a 701 8075

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

hovorčovická – čp. 443, 444, 479, 726 a 1677 8072

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

– čp. 1027 8076

hrubého – všechna čísla popisná 8046

chabařovická – čp. 1125 8051

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

– čp. 1324 až 1326 8050

chaberská – čp. 183, 230, 233, 271, 287 až 293, 295 až 297, 301, 302, 
304, 414, 495, 509, 528, 639 a 1877 8065

– čp. 285, 298 až 300, 305, 337, 375, 382, 395, 397, 402, 409, 410, 446, 
448, 488, 575 a 691 8064

– čp. 734, 1014, 1621, 1818 a 1886 8064

– čp. 1800 8066

chotovická – všechna čísla popisná 8077

janečkova – všechna čísla popisná 8058

javorová – všechna čísla popisná 8055

jedlová – všechna čísla popisná 8055

jelínkova – všechna čísla popisná 8058

k ládví – čp. 1805 a 1869 8075

k ovčínu – všechna čísla popisná 8055

kaňkovského – čp. 915 8062

– čp. 1233 až 1241 8063

kaštanová – všechna čísla popisná 8055

ke koupališti – všechna čísla popisná 8039

ke stírce – čp. 13, 42, 127, 172, 238, 242, 267, 338, 356, 381, 389, 385, 
490, 540, 1774, 837, 1812, 1844 a 1845 8039

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

8038

– čp. 1824 8066

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

8039

– čp. 1828 8038

– čp. 86, 92, 95, 106, 109, 117, 119, 122, 123, 154, 159, 161, 166, 169 až 
171, 180 až 182, 185,  228, 473, '487, 549, 695, 731 a 1797 8065

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

8064

klecanská – všechna čísla popisná 8064

klíčanská – čp. 444, 456, 553, 597, 1265 až 1268, 1631 až 1634, 1677 a 
1721 8072

– čp. 461, 463, 465, 470, 493, 494, 508, 536, 554, 585, 732, 1028, 1053, 
1127, 1128 a 1701 8077

kobyliské náměstí – čp. 261, 262, 483, 687, 997 a 998 8066

– čp. 439 a 447 8067

– čp. 640, 1000 a 1033 8068

košťálkova – všechna čísla popisná 8073

kubíkova – čp. 946, 948 až 950, 1042, 1175 a 1378 až 1381 8055
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– čp. 1176 až 1180 8056

– čp. 1698 8057

kurkova – všechna čísla popisná 8045

kyselova – všechna čísla popisná 8045

líbeznická – všechna čísla popisná 8064

libišská – všechna čísla popisná 8077

luhovská – všechna čísla popisná 8077

Máslovická – všechna čísla popisná 8064

Mašínova – všechna čísla popisná 8064

Maškova – čp. 700, 1646 a 1798 8075

Mirovická – čp. 1078 až 1083 8074

– čp. 1088 až 1099, 1101, 1116 a 1118 8075

– čp. 1027 8076

– čp. 464, 493, 494, 500, 520, 538, 662, 677, 702, 1129, 1282, 1688, 
1693, 1712, 1757 a 1817 8077

Modřínová – čp. 980, 1042, 1122, 1389 až 1435, 1474 až 1482, 1699 
a 1770 8055

na dlážděnce – čp. 94, 102, 105, 116, 142, 146, 258, 260, 269, 270, 
599, 1866 a 1884 8068

na hlínách – všechna čísla popisná 8038

na kopytářce – všechna čísla popisná 8038

na ládví – všechna čísla popisná 8064

na Pecích – čp. 120, 121, 133, 149, 216, 303, 310, 318, 361, 433, 434, 
476, 544, 601, 620, 637 a 638 8065

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

na Pěšinách – čp. 247 až 249, 1720 a 1807 8038

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

8039

na Přesypu – čp. 713 až 717, 768 a 994 až 996 8072

na rozvodí – všechna čísla popisná 8055

na stírce – všechna čísla popisná a č. evid. 40 8038

nad hercovkou – čp. 175, 259, 270, 309, 580, 1051, 1276, 1627 a 1782 8068

nad koupalištěm – všechna čísla popisná 8039

nad šutkou – čp. 490, 540, 576 a 1811   8039

– čp. 982 až 984 a č. evid. 41   8066

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

nad záložnou – všechna čísla popisná 8068

náhorní – všechna čísla popisná 8039

neratovická – všechna čísla popisná 8077

okrouhlická – všechna čísla popisná 8038

opálkova – čp. 1658 8045

ořechová – všechna čísla popisná 8055

Pakoměřická – čp. 333, 373, 374, 376 až 379, 422, 466, 558, 570, 577, 
607, 608, 655, 738, 753, 1017 až '1019 a 1775 a 1873 8065

– čp. 336, 343 až 346, 349, 350, 367 až 372, 510, 647, 656, 1862, 1863 
a 1793 8064

Paláskova – všechna čísla popisná 8073

Petra Bezruče – všechna čísla popisná 8064

Pod hliništěm – všechna čísla popisná 8038

Pod hvězdárnou – všechna čísla popisná 8055

Pod kynclovkou – všechna čísla popisná 8068

Pod náměstím – všechna čísla popisná 8038

Pod sídlištěm – všechna čísla popisná 8066

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Pod statky – všechna čísla popisná 8039

Pohnertova – všechna čísla popisná 8075

Předbořská – všechna čísla popisná 8064

Přemyšlenská – čp. 123, 133, 182, 202, 220, 224, 225, 277, 297, 361, 
374, 413, 421, 422, 427, 437, 495, 505, 515, 521, 529, 543, 552 a 561 8065

– čp. 145, 147, 197, 203, 213, 285, 298, 312, 313, 348, 350 až 355, 372, 
383, 391, 432, 551 a 1829 8064

– čp. 455, 484, 485, 658, 668, 673, 678, 679, 685, 688, 709, 733, 758, 
759, 1040, 1041, 1054, 1624, 1642 až 1644, 1684, 1704, 1771 a 1825     8072

– čp. 792 8066

– čp. 1102 8073

rajmonova – všechna čísla popisná 8046

rolnická – všechna čísla popisná 8039

sedlecká – všechna čísla popisná 8064

slancova – všechna čísla popisná 8060

služská – čp. 115, 128, 457, 534, 537, 565, 578, 582 a 588 8072

– čp. 705, 706, 749, 1003 a 1865 8068

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

střekovská – všechna čísla popisná 8050

střelničná – čp. 229, 373, 731, 1007, 1008, 1019 a 1020 8065

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

– čp. 273, 1673, 1680, 1816 a 1861 8039

šimůnkova – čp. 1183, 1184, 1591 až 1596, 1599 až 1606 a 1625 8056

– čp. 1607 až 1612 a 1685 8058

šiškova – čp. 1223 až 1228 8062

– čp. 1229 až 1232 8063

štíbrova – všechna čísla popisná 8062

tanvaldská – všechna čísla popisná 8043

taussigova – čp. 1150, 1152 až 1157 a 1165 až 1171 8047

– čp. 1172 8043

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

8068

trousilova – všechna čísla popisná 8073

třebenická – čp. 1284 až 1295 8044

– čp. 1348 8043

třeboradická – čp. 98, 104, 438, 478, 479, 692, 704, 722, 754, 755, 
1274, 1275, 1283, 1683, 1684 a 1783 8072

– čp. 1067 až 1076, 1110, 1111 a 1772 8074

– čp. 1077, 1109 a 1872 8073

u dětského domova – všechna čísla popisná 8068

u Měšťanských škol – čp. 486 a 525 8039

u nádrže – všechna čísla popisná 8038

u Pískovny – všechna čísla popisná 8064

u školské zahrady – všechna čísla popisná 8039

u třešňovky – všechna čísla popisná 8038

u větrolamu – čp. 1702 a 1802 8064

učitelská – všechna čísla popisná 8055

uzavřená – všechna čísla popisná 8068

Ústecká – čp. 1849 8064

v Brance – čp. 112 8039

veleňská – všechna čísla popisná 8072

veltěžská – všechna čísla popisná 8064

větrušická – všechna čísla popisná 8064
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vodochodská – všechna čísla popisná 8064

vršní – čp. 150, 152, 153, 155, 393, 394, 396, 417, 792 až 799 a 1800 8066

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

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

za střelnicí – všechna čísla popisná 8043

zdibská – čp. 178, 196, 200, 205 až 208, 220, 221, 223, 226, 227, 229, 
437, 442, 723 a č. evid. 35 8065

– čp. 203, 213 až 215, 217, 218, 311, 328 až 332, 547, 623, 1801, 1823, 
1830 a č. evid. 56 8064

zenklova – čp. 56 8039

– čp. 28, 47, 57, 59, 62, 66, 83, 131, 135, 139, 156, 162, 192, 199, 492, 
531, 1795 a č. evid. 45 8038

– čp. 431 8065

zlonínská – všechna čísla popisná 8077

Žernosecká – čp. 1831 8064

– čp. 1597 8058

troja

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

– čp. 442, 443, 446, 630, 667 a 848 8071

dřínová – všechna čísla popisná 8092

glowackého – všechna čísla popisná 8091

hnězdenská – čp. 556 až 560, 607 a 735  8091

– čp. 583 až 588 a 658 8093

– čp. 579 8092

– čp. 767 8107

k haltýři – všechna čísla popisná 8092

k sadu – čp. 206, 215 a 412 až 416, 726, 754 a 811 8070

– čp. 530 a 590 8071

krosenská – čp. 531 až 534 8092

– čp. 539 až 543 8091

krynická – čp. 488 a 491 až 505 8106

– čp. 489 a 490 8104

lešenská – čp. 535, 536, 546 a 547 8092

– čp. 537, 538 a 548 8091

lodžská – čp. 850 8092

– čp. 598 8105

lublinská – všechna čísla popisná 8093

Mazovská – všechna čísla popisná 8104

Mazurská – čp. 484 8104

– čp. 516 až 526 a 846 8105

– čp. 758 8106

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

8069

– čp. 624, 644, 647, 672, 701, 1310, 719, 736, 373, 737, 739, 732, 784, 
808, 812, 820, 826, 836, 838, 847, 857 a 858 8069

na jabloňce – čp. 90, 101, 104, 129, 130, 203, 665, 666, 738, 740, 759, 
793, 794, 802 a 808 8069

na Přesypu – čp. 227, 246, 292, 293, 297, 301, 310, 312, 320, 321, 418, 
428, 436, 437, 441, 527, 603,623 a 873 8070

na šutce – všechna čísla popisná 8070

nad hercovkou – čp. 108, 369, 419 až 422 a 430 8070

– čp. 332, 333, 354, 356 a 604 8069

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

nad Popelářkou – všechna čísla popisná 8069

nad strání – všechna čísla popisná 8069

nad trójou – všechna čísla popisná 8069

nad vavrouškou – všechna čísla popisná 8092

notečská – čp. 561 a 562 8091

– čp. 563 až 568 8093

olštýnská – čp. 607 8091

– čp. 733 8092

Písečná – čp. 251, 305 až 307, 323, 324, 328, 378, 393, 437, 459, 462, 
601, 605 a 611 8070

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

Pod lisem – všechna čísla popisná 8069

Pod Písečnou – všechna čísla popisná 8070

Pod Přesypem – všechna čísla popisná 8070

Pomořanská – všechna čísla popisná 8104

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

ratibořská – čp. 517, 519 až 526, 598, 631 a 645 8105

sosnovecká – všechna čísla popisná 8092

svídnická – čp. 506 až 515 8107

– čp. 599 a 613 8105

tařicová – všechna čísla popisná 8090

těšínská – čp. 600 8092

trojská – čp. 8, 19, 73, 76, 78 až 80, 82 až 87, 91, 94,98, 100, 102, 103, 
115, 117, 122, 123, 128, 132, 135, 138, 159 až 161, 164 až 168, 201, 
221, 256, 294, 333 až 347, 606, 722, 753, 772, 780, 782, 809, 813, 853, 
860, 869 a č. evid. 41 a 102

8069

u Pentlovky – všechna čísla popisná 8105

u Polikliniky – čp. 484 8104

u sloupu – čp. 247 8069

vavrouška – čp. 240 8092

velká skála – všechna čísla popisná 8092

vřesová – všechna čísla popisná 8092

vzestupná – čp. 191, 292 a  441 8070

Bohnice

Bohnická – všechna čísla popisná 8094

Bohnice – čp. 213 8077

Bukolská – všechna čísla popisná 8078

Bydhošťská – všechna čísla popisná 8084

cafourkova – všechna čísla popisná 8095

Čimická – čp. 96 a 319 8094

– čp. 831 8084

– čp. 177, 244 a 254   8079

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

– čp. 316, 317, 818, 819, 822 a 823   8077

dolákova – čp. 527 až 532, 536 a 537   8095

– čp. 533, 551 až 555 a 598  8096

– čp. 719 až 724   8097

– čp. 794 až 803   8108

eledrova – všechna čísla popisná   8097

farky –  č. evid. 562   8098

feřtekova – čp. 538 až 548 a 560 až 562 8098

– čp. 555 a 556   8096
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– čp. 557 a 739 až 746  8097

gdaňská – všechna čísla popisná   8084

hackerova – čp. 571 až 576   8096

– čp. 791 až 793   8108

hanouškova – všechna čísla popisná   8098

hlivická – všechna čísla popisná   8103

k farkám – všechna čísla popisná   8094

k Pískovně – všechna čísla popisná   8094

katovická – všechna čísla popisná   8102

kostřínská – všechna čísla popisná   8094

kusého – všechna čísla popisná   8096

lindavská – všechna čísla popisná   8078

lodžská – čp. 399 a 401   8083

– čp. 831 8084

– čp. 807, 808 a 814 8089

– čp. 750 8100

– čp. 765 8102

– čp. 427   8103

– čp. 463 až 467, 568 a 806  8090

na Bendovce – všechna čísla popisná   8094

na hranicích – všechna čísla popisná   8079

na Pískovně – čp. 834 8094

nad Pentlovkou – všechna čísla popisná   8094

opolská – všechna čísla popisná   8084

Pekařova – čp. 250 a 838  8081

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

– čp. 177 až 180 a 189 až 192  8079

Podhajská pole – všechna čísla popisná   8078

Poznaňská – čp. 428 až 442   8089

– čp. 443 až 467, 568 a 830   8090

Před Ústavem – všechna čísla popisná   8094

radomská – všechna čísla popisná   8099

ratibořská – všechna čísla popisná,  kromě čp. 598  8100

řepínská – všechna čísla popisná   8079

řešovská – čp. 490 až 495 a 563 až 567  8099

– čp. 515 až 519 a 849 8097

sopotská – všechna čísla popisná   8084

štětínská – čp. 338 až 349 a 372 až 381  8084

– čp. 350 až 371   8082

toruňská – všechna čísla popisná   8082

u drahaně – všechna čísla popisná   8094

u Pazderek – všechna čísla popisná   8094

u skalky – všechna čísla popisná   8094

u velké skály – všechna čísla popisná   8094

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

8094

– čp. 413 a 414   8102

v nových Bohnicích – všechna čísla popisná   8094

v zámcích – všechna čísla popisná 8094

ve vrších – všechna čísla popisná   8094

vraňanská – všechna čísla popisná   8079

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

vratislavská – čp. 382 až 384   8084

– čp. 385 až 398   8083

zelenohorská – čp. 475 až 489   8099

– čp. 496 až 500   8100

– čp. 501 až 514 8101

zhořelecká – čp. 514   8101

střížkov

Bešťákova – čp. 553, 567 a 568 8053

– čp. 457 8054

Bínova – všechna čísla popisná 8053

Černého – čp. 426 až 429 8054

– čp. 511 až 522 8053

Červenkova – všechna čísla popisná       8053

Česákova – všechna čísla popisná 8054

děčínská – čp. 1 a 552 8032

drahorádova – čp. 511 a 530 8053

Ďáblická –  čp. 553 a 564 8053

habartická – čp. 581 8032

jitravská – všechna čísla popisná 8032

k zahradnictví – čp. 59 a 582 8055

– č. evid. 13 8054

liberecká – č. evid. 12 8054

roudnická – všechna čísla popisná 8054

střížkovská – všechna čísla popisná 8032

u kapliček – všechna čísla popisná i evidenční 8032

ve štěpnici – č. evid. 5 8032

Čimice

Beřkovická – všechna čísla popisná 8088

Brandýská – všechna čísla popisná 8085

Byšická – všechna čísla popisná 8088

Čimická – čp. 1 až 5, 9 až 15, 18, 21, 27 až 29, 31, 82, 187, 218, 221, 252 
až 254, 780, 883, 891 a 894 8088

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

do Údolí – všechna čísla popisná 8085

dopraváků – čp. 870 a 874 8085

drahanská – všechna čísla popisná 8088

fořtova – všechna čísla popisná 8085

hanzlíkova – všechna čísla popisná 8081

chlumínská – všechna čísla popisná 8088

chorušická – všechna čísla popisná 8088

chvatěrubská – čp. 342, 350 až 356, 367 a 392 8080

– čp. 361 až 366 8081

jestřebická – všechna čísla popisná 8081

k drahani – čp. 815, 816, 827 a 873 8088

k ládví – čp. 6, 151, 155, 168, 214 a 291 až 295, 303 až 306, 817, 819, 
825, 854, 861, 865, 895 a e2 8085

– čp. 344, 369, 392 a 907 8080

– čp. 904 a č. evid. 5 8078

k Mlýnu – všechna čísla popisná 8088

k Polím – všechna čísla popisná 8088
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k rybníku – všechna čísla popisná 8088

k větrolamu – všechna čísla popisná 8088

ke hřišti – všechna čísla popisná 8085

kočova – všechna čísla popisná 8081

korycanská – čp. 367 až 372 a 860 8080

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

křivenická – čp. 406 až 420 8086

– čp. 421 až 435 a 443 až 453 8087

libčická – všechna čísla popisná 8085

libeňská – všechna čísla popisná 8085

lužecká – všechna čísla popisná 8088

Mikovická – všechna čísla popisná 8088

Minická – všechna čísla popisná 8081

na hranicích – čp. 357 až 360 8080

– čp. 616 a 630 až 636 a 878 8081

na Průhonu – všechna čísla popisná 8085

na zámkách – všechna čísla popisná 8088

nedomická – čp. 366 8081

okořská – čp. 40, 42, 43, 45, 56, 68 až 72, 76 až 78, 101, 120, 140, 158, 
162, 163, 174, 175, 210, 258, 300 až 303, 319, 782, 787 a 887 8085

– čp. 338 až 344 a 346 až 349 8080

ouholická – všechna čísla popisná 8087

ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH DO VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Pekařova – čp. 879, 880 a 881 8081

Pešinova – všechna čísla popisná 8081

Přívorská – všechna čísla popisná 8081

rousovická – všechna čísla popisná 8081

skálova – všechna čísla popisná 8081

spádná – čp. 882 8078

strážnická – všechna čísla popisná 8086

tišická – všechna čísla popisná 8085

turská – všechna čísla popisná 8088

vánková – všechna čísla popisná 8088

vehlovická – všechna čísla popisná 8088

větrná – všechna čísla popisná 8088

vidimská – všechna čísla popisná 8088

vidovická – všechna čísla popisná 8088

zaječická –  všechna čísla popisná 8087

zlončická – všechna čísla popisná 8088

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

8088

– čp. 380 8086

– čp. 429 až 435 8087

e 117 8088

Soucasne bude v sokolovne 
zahájena výstava 
„Sokol 

a Anthropoid“

Anthropoid

29. 5. 2019 
od 18:00 hod. 
Liibeňská 
sokolovna, 
Filipova síň

Srdečně zvou 
MČ Praha 8 a Sokol Liibeň

Operace

Vstup 

zdarma

debata s historikem a spisovatelem 

Jiřím Padevětem

operace anthropoid

památník 
oslaví deset let

 npamátník operace 
anthropoid, který stojí 
v libni poblíž mimoúrovňo-
vé křižovatky u Vychovatel-
ny, byl slavnostně odhalen 
symbolicky 27. května 2009 
v 10.35 hodin. 

přesně v tento čas v roce 1942 
výsadkáři Jan kubiš a Jozef 
Gabčík s úspěchem zaútočili na 
zastupujícího říšského protek-
tora reinharda Heydricha.

velkou zásluhu na instalaci 
památníku, který stojí nedaleko 
skutečného místa akce (pravo-
točivá zatáčka, spojující ulice 
zenklova a v Holešovičkách, 
již neexistuje), má dnešní 
místostarostka vladimíra 
ludková, která byla i tehdy 
ve vedení mČ praha 8. Soutěž, 
kterou radnice vyhlásila, vyhrál 
návrh sochařů davida moješčí-
ka a michala Šmerala a archi-
tektů Jiřího Gulbise a mirosla-
vy tůmové. pomník tvoří devět 

metrů vysoký ocelový trojboký 
hranol (symbolický odkaz na 
klín československé vlajky) 
z cortenové oceli tmavě červe-
né barvy. tři postavy s roztaže-
nými pažemi, stojící zády 
k sobě na vrcholu sloupu, 
symbolizují protinacistický 
odboj – dvě z nich (v helmách) 
představují československé 
výsadkáře, třetí (v klobouku) 
připomíná civilní obyvatele, 
kteří jim v odboji pomáhali. 

Stejně jako v uplynulých 
deseti letech se i letos u pa-
mátníku sejdou 27. května 
představitelé naší městské 
části i zástupci veteránů a pa-
mětníků, aby si tuto unikátní 
akci přímo na místě připomně-
li. a o dva dny později, 29. květ-
na 2019, se pak na téma opera-
ce anthropoid koná v libeň- 
ské Sokolovně od 18 hodin 
debata s historikem a spisova-
telem Jiřím padevětem.  
vstup je zdarma. (býv)
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Územní rozvoj

pražská plynárenská 

Kácení stromů 
v písečné ulici

 nV oblasti kolem písečné 
proběhne rekonstrukce 
sekundárního topného vede-
ní, které bude probíhat po-
stupně ve vazbě na průběžný 
postup prací. přepojení by 
nicméně mělo probíhat 
v krátkodobých odstávkách.

obyvatelé by jej měli zazname-
nat pouze v minimální míře 
a v ideálním případě by jej 
neměli pocítit takřka vůbec. 

Jednou z dalších oblastí, kde 
mohou být viditelné přípravné 
kroky, je i oblast blízko křižovat-
ky ulic Čimická a písečná. zde 
se jedná o povolené kácení 
v souvislosti s přípravou rekon-
strukce horkovodu dn500 pro 
oblast kobylisy, Bohnice a Čimi-
ce v letošním roce, dřeviny 
rostly přímo v ochranném 
pásmu rozvodového tepelného 
zařízení a byly odstraněny 
v období vegetačního klidu. 

kácení probíhá pouze v úseku 
kolem Čimické ulice od křižo-
vatky s přemyšlenskou ulicí 
k bazénu Šutka.

na základě stáří horkovodu 
a poruchovosti je toto opatření 
skutečně nezbytné. zde samotné 
práce na horkovodu proběhnou 
s několikadenní odstávkou na 
začátku července a v průběhu 
srpna. ubezpečujeme vás, že 
provedení a koordinaci daných 
akcí věnujeme nejvyšší pozor-
nost tak, abychom případný 
dopad na naše odběratele elimi-
novali na minimální možnou míru.

ke kompenzaci ekologické 
újmy vzniklé pokácením dřevin 
bude realizována náhradní 
výsadba na přilehlých pozem-
cích ve významném rozsahu do 
1 roku od provedení kácení.  (pra)

libeň

Synagogu čeká  
rozsáhlá rekonstrukce
v březnu proběhla schůzka 
mezi místostarostou mČ 
praha 8 Jiřím vítkem a zástup-
ci Židovské obce, kdy byla 
představena studie rekon-
strukce nové libeňské synago-
gy, která stojí v praze 8 na 
křižovatce palmovka. 

v studii byla představena 
revitalizace parku, který je 

v majetku Židovské obce, 
výstavba rabínského domku 
a oplocení pozemku dle histo-
rických souvislostí. 

Žádost, že v případě realiza-
ce rekonstrukce bude park 
volně zprůchodněn do večer-
ních hodin, byla zástupci 
Židovské obce přijata bez 
námitek.   (san)

libeňská synagoga je 
dlouhodobě nevyužívaná. Foto: ŠjÚ

studie
ulici 
u Sluncové 
čeká zásadní 
změna
na komisi pro územní rozvoj 
byla představena koncepční 
studie části území invalidov-
na – karlín, ulice u Sluncové.

výše uvedené  pozemky 
nejsou svěřeny do správy mČ 
praha 8 a sousedí s pozemky, 
které jsou svěřeny do správy 
mČ praha 8. odbor správy 
majetku Úřadu městské části 
praha 8 nemá z majetkopráv-
ních hledisek námitek ke 
koncepční studii části území 
invalidovna – karlín.

vyjádření odboru dopravy: 
S předloženým návrhem lze 
souhlasit za předpokladu, že 
nedojde k úbytku veřejně 
přístupných parkovacích míst 
na síti místních komunikací 
dané lokality. z tohoto důvo-
du upozorňujeme, že v sou-
časné době je v části východní 
strany komunikace nekvasi-
lova a západní strany komu-
nikace u Sluncové povoleno 
kolmé parkování. v předlože-
ném návrhu v těchto úsecích 
není kolmé parkování zakres-
leno, z čehož vyplývá, že by 
došlo k úbytku parkovacích 
míst na síti místních komuni-
kací dané lokality.

zároveň je nutné upozornit 
na plánovanou rekonstrukci 
komunikace u Sluncové, kdy 
by v případě takto rozsáhlé 
stavby a nových povrchů 
komunikace mohlo dojít 
k jejich poškození. 

na nově navržených komu-
nikacích tak, jako je tomu 
v okolní zástavbě, požaduje-
me dopravní režim „zóna 30“ 
a zařazení do zón parkovací-
ho stání tak, jak je tomu na 
okolních komunikacích.  (vít)

bohnice

Oc Krakov a zásobovací dvůr
vzhledem k uzavření bočního 
vchodu do oC ze strany 
Hnězdenská došlo k jednání 
mezi vedením oC krakov a mís-
tostarostou vítkem, kde bylo 
při schůzce prověřeno, že bude 
v tomto prostoru dostatečný 

prostor pro evakuační chodbu. 
uzavření vchodu je čistě sou-
kromou záležitostí majitele 
oC krakov a samospráva v této 
věci nemůže nijak postupovat, 
jestliže je dodržen stavební 
zákon. 

dále bylo vedení požádáno 
o řešení hluku na zásobovacím 
dvoře a dodržování paragrafu 
34 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví. 
podle tohoto ustanovení se 
noční dobou rozumí doba mezi 

22. a 6. hodinou, a to pro účely 
dodržení povinnosti v ochraně 
před hlukem a vibracemi. Jaké-
koliv rušení v tomto uvedeném 
čase je přestupkem, který mo-
hou řešit strážníci mp dle 
zákona o obecní policii či záko-
na o přestupcích. vedení oC 
krakov bylo navrženo, jestli by 
nebylo vhodné zásobovací dvůr 
zastřešit i vzhledem k velkému 
dennímu provozu.   (vít)

komise 
doporučuje 
jednat 
o směně
komise pro územní rozvoj 
doporučila směnu pozemků 
mezi mHmp/p8 a společností 
Hatari, s. r. o. (vlastník pozem- 
ku parcely číslo 606/22, k. ú. 
kobylisy, při ul. vršní).  (vít)

Ďáblice

první zasedání širší 
pracovní skupiny
dne 28. 3. 2019 proběhlo první 
setkání pracovní skupiny ve 
věci územní studie sídliště 
Ďáblice, byl schválen harmono-
gram dalších jednání a plánu 
participace. Účastníci: zástupci 

ipr, moBa, spolku krásné 
kobylisy, mČ praha 8, zástupců 
SvJ/Bd, Senátor. 

o dalším průběhu diskuto-
vané proměny sídliště vás 
budeme informovat.  (vít)
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Bezpečnost

z deníku městské policie 

Muž hledaný policií 
byl vypátrán 
v sobotu 23. března prováděli strážníci 
v pravé poledne hlídkovou činnost v oblas-
ti Bohnic. kolem restaurace Club troja se 
vyskytoval podezřelý muž, který byl hlíd-
kou vyzván k prokázání totožnosti. ná-
sledně provedenou lustrací bylo zjištěno, 
že po muži je vyhlášeno pátrání policií 
České republiky. na základě této skuteč-
nosti a po zjištění, že dotyčný u sebe nemá 
zbraň, byl muž o deset minut později 
převeden na mo pČr Bohnice v lodžské 
ulici, kde si ho převzal zástupce policie Čr.

Maminka určitě 
neměla radost
Školník spolu s dalším zaměstnancem 
střední školy na praze 8 čekali 16. března 
v odpoledních hodinách na městské stráž-
níky. když hlídka dorazila na místo, doved-
li je ke schodišti uvnitř budovy, kde vyspá-
val opilý muž. ten byl po probuzení 
vyzván k prokázání totožnosti. z mladis-
tvého muže byl cítit alkohol, měl znečiště-
ný oděv a chvílemi hovořil z cesty. na 
dotaz, jak se do budovy školy dostal, uvedl, 

že přišel s kamarády. ze školy s nimi už 
nevyšel, protože ho doprovodili ven z bu-
dovy školy strážníci. následně se podrobil 
orientační dechové zkoušce s výsledkem 
2,13 promile. následně byl požádán o tele-
fonní číslo na zákonného zástupce. až dru-
hé uvedené číslo bylo skutečně funkční. 
matka mladíka tak mohla být informová-
na o stavu svého syna a po lékařské pro-
hlídce na dětské ambulanci Fn Bulovka si 
ho mohla převzít do domácí péče. vyzved-
nout si ho přišla jeho sestra. 

pití a slovní urážky 
se nevyplácí
v pondělí 25. března byla ve večerních 
hodinách vyslána na žádost policejního 
oddělení Bohnice hlídka do korycanské 
ulice, kde mělo docházet k údajnému 
napadání ženy svým manželem. z manžela 
se vyklubal přítel, který k ženě přišel domů 
v podnapilém stavu a začal ji a její dvě děti 
slovně urážet. Žena následně uvedla, že její 
přítel nemá v jejím bytě trvalé bydliště a že 
si nepřeje, aby dále v tomto bytě déle 
setrvával. muž byt dobrovolně opustil 
a za přítomnosti strážníků odešel ven 
před dům a následně neznámo kam. 

Opilá žena skončila 
v poutech 
alkohol hrál roli i v dalším případě. v pá-
tek 15. března byli strážníci vysláni do 
opálkovy ulice, kde se na základě přijatého 
oznámení měly nacházet tři osoby v alko-
holovém opojení. měly se chovat agresivně 
a verbálně napadat kolemjdoucí. v době 
příchodu hlídky před daný obchod se tam 
vyskytovala již pouze jedna osoba, která se 
v daný okamžik nedopouštěla žádného 
protiprávního jednání. nedaleko zlatnictví 
se však nacházela žena, která vykazovala 
silné známky požití alkoholu. vzhledem 
k předchozímu nahlášení tří osob pod 
vlivem byl strážníkem vznesen dotaz na 
ženu, zda se před nějakou chvílí nevysky-
tovala před zlatnictvím. Žena se na zákla-
dě tohoto dotazu začala projevovat velice 
vulgárně směrem ke strážníkovi a došlo 
i k fyzickému útoku v podobě zmařeného 
úderu pravačkou a dvěma již povedenými 
kopy do strážníka městské policie. na 
základě této akce byla provedena protiak-
ce v podobě hmatů, chvatů a služebních 
pout. Žena byla s hodnotou 2,62 promile 
převezena na protialkoholní záchytnou 
stanici. 

domácí zVířata

pejsci patří 
především majitelům

 nnaprostá většina majitelů 
psů po svých psech poctivě 
uklízí. bohužel stále existují 
tací, kteří se k „bobečkům“ 
svých  miláčků prostě 
nehlásí.

pro ně máme krátkou informa-
ci, že majitel nese plnou zodpo-
vědnost, bez ohledu na to, zda 
má, nebo nemá psa na vodítku. 
Je povinen po svém psu uklidit 
na chodníku i trávníku. mezi 
základní povinnosti majitelů 

psů mimo jiné patří i úklid 
psích exkrementů. naprostá 
většina chovatelů po svém 
psovi řádně uklízí. Bohužel 
jsou však mezi nimi i tací, kteří 
úklid ignorují, a znepříjemňují 
tak život ostatním občanům. 
znečištění veřejného prostran-
ství je přestupkem proti veřej-
nému pořádku, za který hrozí 
pokuta až do výše 10 000 ko-
run a zápis do evidence pře-
stupků vedené rejstříkem 
trestů.  (tek)

chystáte se na dovolenou?
 nzkontrolujte si platnost cestovního do-

kladu a využijte náš rezervační systém  
dovolujeme si vás informovat, že od 1. dubna 2019 došlo ke 
změně úředních hodin pro občanské průkazy, cestovní doklady 
a evidenci obyvatel. pro úsporu a plánování vašeho času doporu-
čujeme využít rezervační systém, který najdete na našich inter-
netových stránkách www.praha8.cz v kategorii úřad. 
Úřední hodiny od 1. dubna 2019: 
pondělí 8.00–12.00 a 13.00–18.00 hod., úterý 8.00–12.00 hod., 
středa 8.00–12.00 a 13.00–18.00 hod., čtvrtek 8.00–12.00 hod.   (red) 

pod záštitou místostarostky MČ Praha 8 
Mgr. Vladimíry Ludkové vás srdečně zve na

D E N  Z D R A V Í  

3. 6. 2019 13:00–18:00 hod.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Obchodní dům Ládví, Střelničná 1660/31, 1. patro

• bezplatné vyšetření pigmentových znamének  
ve spolupráci s Prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, 
DrSc., MBA a týmu specialistů z Dermatovenerologické kliniky 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
• odborné vyšetření dermatoskopem
• výsledek vyšetření ihned
• edukace, poradenství

MELAN   M
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doprava

blokoVé 
čiŠtění
v praze 8 začal 
jarní úklid 
města

 npokud vlastníte automo-
bil, nezapomeňte si jej 
přeparkovat včas. ušetříte 
tím spoustu peněz za 
odtahovou službu.

v praze 8 začalo blokové 
čištění ulic. Jeho jarní část 
probíhá ve vybraných ulicích 
3. dubna a bude v 37 blocích 
trvat do 11. června. Úklid 
probíhá vždy v čase od 8.00 
do 15.00 hodin.

Blokové čištění ulic provádí 
tSk hlavního města prahy, 
a. s., která je správcem komu-
nikací v praze 8. 

i v letošním roce proběhne 
čištění jako již tradičně dva-
krát. v každém bloku před-
chází osazení přenosných 
značek zákaz zastavení 
s uvedeným termínem nejmé-
ně sedm dní před termínem 
čištění, proto prosíme občany 
o respektování těchto značek, 
aby byl úklid co nejvíce 
efektivní. Bližší informace 
naleznete na webu tSk.  (mat)

Vizualizace

příprava lávky 
z Karlína 
do Holešovic

 nrada hlavního města schválila dodavatele na lávku 
spojující karlín, Štvanici a holešovice. nová lávka bude 
důležitým spojením pro pěší a cyklisty. celkem překlene 
38 metrů mezi karlínem a Štvanicí a dále 149 metrů 
mezi Štvanicí a holešovicemi.

v karlíně lávka povede z cyklo-
stezky na rohanském nábřeží 
a vyústí v Holešovicích na 
Bubenském nábřeží před bra-
nou do pražské tržnice. Se stav-
bou by se mělo začít v roce 
2021.

„dnes na Štvanici jezdí přívoz, 
který se stal třetím nejvytíženěj-
ším přívozem v praze a jasně 
ukázal, že je zde potřeba posílit 
spojení. lávka pomůže také 
oběma břehům, které promění-
me na říční promenádu,“uvedl 

na svém facebookovém profi-
lu adam Scheinherr, náměstek 
primátora pro dopravu.

nová lávka se bude důležitým 
logistickým prvkem také pro 
prahu 8. Spojení do Holešovic 
uvítají především obyvatelé 
karlína. 

„vedení prahy 8 vítá, že dojde 
k novému propojení obou břehů 
vltavy, které určitě přispěje 
k lepší prostupnosti k sousední 
praze 7. nebude to ale jediné 
spojení, které v budoucnu vznik-
ne. určitě budeme podporovat 
výstavbu tzv. rohanského 
mostu mezi karlínem a Holešo-
vicemi, který se připravuje. 
po něm by v budoucnu měly 
jezdit i tramvaje a automobily,” 
radní pro dopravu prahy 8 
dodává tomáš Slabihoudek 
(top 09 a Stan). (mat)

silnice

zúžení překvapilo řidiče. 
radnice prahy 8 je proti

 nodbor dopravy prahy 7 zklidnil jeden z příjezdů na boh-
nické sídliště. na ulici k pazderkám bylo v polovině dubna 
vyznačeno zúžení dosavadního dvoupruhu od trojské ser-
pentiny až ke křižovatce s lodžskou. důvodem je snížení 
rychlosti projíždějících vozidel.

„S takovým způsobem zužování 
dvoupruhu a zhoršování plynu-
losti dopravy nesouhlasíme. 
pro prahu 8 je to nešťastná 
a zbytečná úprava. Bohužel 
jsme do ní nemohli promluvit, 
protože není na našem území. 
tento úsek ulice k pazderkám 
patří sousední městské části 
praha – troja a dopravní znače-
ní tu určuje odbor dopravy 
prahy 7,“ uvedl radní pro dopra-
vu tomáš Slabihoudek (top 09 
a Stan).

Řidiči by měli v této lokalitě 
dbát zvýšené pozornosti, protože 
kvůli novému značení je místo 
nepřehledné. podobné zúžení ale 
radnice prahy 8 nepřipravuje. 
„o praze 7 je známé, že tam mají 
specifický přístup k dopravnímu 
značení. odstrašujícím příkla-
dem je celé okolí vltavské a ná-
jezd na Hlávkův most. v praze 8 
touto cestou určitě nepůjdeme,” 
dodává předseda komise pro 
dopravu martin Jedlička 
(top 09 a Stan).  (mat) noVé zúžení spoustu řidičů překvapilo. Foto: Praha 8

Vizualizace vítězného návrhu plánované lávky přes Vltavu.  Foto: Praha 8



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

zdravotní a sociální péče

burza  
seniorů
BurZa seniorů  
se nachází v Gerontologickém centru,  
Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy, 
tel. 286 883 676.
Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova 
Kontakt: Jana Fejfarová, tel. 725 008 407 
Iva Hubená, tel. 737 353 942    

proGram na kVěten
 `2. 5. čtvrtek od 13.00 hod. 
` JóGa pro Seniory – vyCHázka  
S prvky JóGy. Sraz ve 13.00 hod. 
před Gerontologickým centrem.  
vede paní müllerová.

 `2. 5. čtvrtek od 14.00 hod. 
` výtvarná dílna – pŘíprava 
na vÝStavu – kompoziCe 
v Gerocentru. vede paní Boušová. 

 `9. 5. čtvrtek od 13.00 hod. 
` CviČení pamĚti. 
v Gerontologickém centru.  
vede paní iva Hubená.

 `16. 5. čtvrtek od 13.00 hod. 
` JóGa pro Seniory – vyCHázka 
S prvky JóGy. Sraz ve 13.00 hod. 
před Gerontologickým centrem.  
vede paní müllerová.

 `16. 5. čtvrtek od 14.00 hod. 
` vÝtvarná dílna – pŘíprava 
na vÝStavu. v Gerontologickém 
centru. vede paní Boušová.

 `23. 5. čtvrtek 13.00–16.00 hod. 
` BaBineC – SpoleČenSkÉ Hry. 
v Gerontologickém centru.  
vede paní dvořáková.

 `30. 5. čtvrtek od 13.00 hod. 
` JóGa pro Seniory – vyCHázka 
S prvky JóGy. Sraz ve 13.00 hodin 
před Gerontologickým centrem.  
vede paní müllerová.

 `30. 5. čtvrtek od 14.00 hod. 
` vÝtvarná dílna – pŘíprava 
na vÝStavu – textilní technika. 
v Gerontologickém centru.  
vede paní Boušová.

 ̀Středy: 15., 25. a 29. 5. od 13.00 hod.  
` nordiC WalkinG – vyCHázka 
S Holemi. Sraz ve 13.00 hod.  
v Gerontologickém centru.  
Hole vlastní! vede iva Hubená.

 ̀Úterky: 7., 14., 21. a 28. 5. od 14.00 hod.  
` BoWlinG – Herna v dolníCH 
CHaBreCH. Sraz ve 13.50 hod. před 
hernou. (Spojení: autobus č. 162, stani-
ce osická, metro kobylisy nebo vozov-
na kobylisy.) vede věra dvořáková.

 `6. 6. čtvrtek od 13.00 hod. 
` CviČení pamĚti. 
v Gerontologickém centru.  
vede paní iva Hubená.

Sociální  
a ošetřovatelSké Služby 

bulovka 1462/10 • 180 00 Praha 8

ZáPiS dětí do jeSlí  
do trvalé docháZky

na školní rok 2019/2020  
v Praze 8, Mirovická 1282/6

7. a 9. května od 9:00 do 10:00 hodin 
získání informací, evidenčních listů a prohlídka jeslí

22. a 23. května od 9:00 do 12:00 hodin 
odevzdání vyplněných evidenčních listů

11. června 
uveřejnění seznamu přijatých dětí  

v hlavní budově jeslí

 informace:
Tel.: 284 685 087  

vedoucí sestra Jaroslava Čížková.

Sociální  
a ošetřovatelSké Služby 

hledají

ÚČetní
Popis pozice: Účetnictví organizace

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe:
• vzdělání ekonomického směru • SŠ s maturitou •  

• nejméně 1 roky praxe •

Náplň práce:
Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného  

okruhu účetnictví (majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek 
a závazků, finančních prostředků, pokladních operací).

Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu  
a stavu finančních prostředků na bankovních účtech  

včetně kontroly bankovních zůstatků.

Možnost nástupu ihned. 

Kontakt:  
Jana.Zwiefelhofer@sospraha8.cz

preVence

bulovka má nový 
3d mamograf
mamografické centrum v nemocnici na 
Bulovce nově vyšetřuje pacientky přístro-
jem, který umožňuje přesné a šetrné 3d vy-
šetření prsu a také vyšetření s použitím 
kontrastní látky. takto vybavený mamograf 
je v současnosti jediný v praze.

„klasické mamografy mají citlivost zhruba 
85 %, což znamená, že v 15 % případů ložisko 
nezobrazí,“ popisuje přínos nového přístroje 
pro pacientky i lékaře vedoucí lékařka 
mamocentra nemocnice na Bulovce mudr. 
livia večeřová, mBa. vyšetření s kontrastní 
látkou bude využíváno při podezření na 
patologické ložisko, aby se předešlo zbyteč-
nému zákroku ověřovací biopsií, a nezatěžo-
vala se tak pacinetka. kontrastní mamogra-

fie tedy upřesní, zda je biopsie skutečně 
nutná, či nikoliv.

nový mamograf přišla do nemocnice 
pokřtít operní diva eva urbanová, která do 
zdejšího mamocentra pravidelně dochází 
na preventivní prohlídky. „ta nemoc je velice 
zákeřná, postihuje všechny věkové skupiny 
žen. Jsem přesvědčená, že stojí za to překo-
nat strach z vyšetření, i já vždy mívám 
obavy. Je pak ale skvělý pocit, když to z vás 
spadne a odcházíte s dobrou zprávou, že je 
vše v pořádku,“ řekla eva urbanová.

v loňském roce mamocentrum nemocni-
ce na Bulovce provedlo 12 300 screeeningo-
vých mamografií a z toho u 87 žen byl dia-
gnostikován zhoubný nádor.  (řep)

oblíbená kavárna s nesly-
šící obsluhou bude od 
dubna otevřena pro veřej-
nosti i dopoledne. „otevře-
ní kavárny i v dopoledních 
hodinách je krokem, který 
má ekonomický rozměr. 
Snažíme se o maximální 
efektivitu využívání objek-
tu. „také však myslíme na 
sociální rozměr, kdy kavár-
nu v dopoledních hodi-
nách mohou využívat jak 
klienti dpS, tak třeba 
maminky s dětmi nebo 

ostatní senioři v okolí,“ upřesňuje ředitelka SoS praha 8 lucie vítkovská.  tichá kavár-
na vznikla v listopadu 2011 jako první pražská kavárna s neslyšící obsluhou, a to ve 
spolupráci organizací tichý svět – chráněná pracoviště a tichý svět.  (til) 

tiCHá kavárna Bude otevírat dŘíve
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Fotosoutěž

Fotosoutěž, 4. pokračoVání

nejkrásnější záběry prahy 8
Časopis osmička vyhlásil dlou-
hodobou soutěž o nejkrásnější 
fotografie z naší čtvrti. tento 
měsíc jsme dostali 24 snímků 
od devíti autorů. Jen tak dál!

máte fotografické ambice 
a nevíte, kde je uplatnit? pošlete 
nám do redakce své fotografie. 
porota ve složení michal Švarc 
(radní pro kulturu za patrioty), 
vladimír Slabý (vedoucí odboru 
kultury) a fotografka marie 
kurovská každý měsíc vybírají 
ty nejlepší snímky. 

vítězem tohoto měsíce se stal 
Jiří dlouhý. (til)

tomáš tesař – Přestavba

linda lemberkoVá – U Rustonky

Jiří dlouhý – Žluté zátiší

InfOrMAce prO 
SOutěžící
Fotografie zasílejte na e-mail ondrej.
chytil@praha8.cz. Nejatraktivnější 
záběry budou zveřejněny každý 
měsíc v Osmičce. 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, popřípadě ho uveďte 
v e-mailu.

placená inzerce
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ulice naší městské části

názVosloVí ulic
Akátová ` ulice byla pojmeno-
vána po dostavění a připojení 
kobylis k praze roku 1952. teh-
dy byly pro všechny ulice zvo-
leny názvy po domácích dře-
vinách. 

bášťská ` Bašť, ves severně od 
prahy. ulice nese jméno od své-
ho vzniku v roce 1935.

benákova ` emil Benák (1898–
1944), pracovník místní orga-
nizace kSČ. roku 1944 byl po-
praven ve věznici na pankráci.

bergerova ` oldřich Berger 
(1904–1942), odbojový pracov-
ník, nástrojař. Během nacistic-
ké okupace prováděl sabotáže 
v leteckém průmyslu, byl od-
halen a popraven na střelnici 
v kobylisích.

binarova ` Jan Binar (1913–
1943), odbojový pracovník, sed-
lář. Během okupace člen ilegál-
ní kSČ, popraven 8. 10. 1943.

bojasova ` Josef Bojas (1901–
1943), četnický strážmistr, ve-
litel stanice ve Stránčicích, za 
nacistické okupace zapojen do 
odboje, popraven na střelnici 
v kobylisích.

bořanovická ` Bořanovice, ves 
severně od prahy u líbeznic, 
současný název od vzniku uli-
ce v roce 1925.

březiněveská ` Březiněves, 
v době vzniku a pojmenování 
ulice 1925 ves severně od pra-
hy, dnes mČ praha-Březiněves.

březová ` Bříza bílá či obec-
ná, rod dřevin z čeledi břízo-
vitých, hojně rozšířený strom. 
ulice byla pojmenována v rám-
ci připojení tzv. Seidlovy kolo-
nie k praze v roce 1952.

burešova ` leo Bureš (1902–
1945), odbojový pracovník, 
skladník družstva včela, in-
struktor iii. ilegálního Úv 
kSČ, v roce 1943 zatčen nacis-
ty a vězněn na pankráci a v Bu-
dyšíně, kde sám ukončil svůj 
život.

Čimická ` Čimice, původně ves 
severně od prahy, první zmín-
ka r. 1334 jako majetek praž-
ského probošta, v roce 1960 
připojena k praze jako součást 
obvodu (dnes mČ) praha 8. ná-
zev vznikl pravděpodobně od 
osobního jména Čám a rodiny 
Čámových, který se postupně 
měnil z Ciemic, Čímic na dneš-
ní Čimice.

Čumpelíkova ` Jaroslav Čum-
pelík (1899 či 1914–1942), od-
bojový pracovník, strojní 
zámečník, člen kSČ, během na-
cistické okupace se podílel na 
ilegální činnosti v letecké to-
várně karabelo-letov.

Ďáblická ` Ďáblice, původně 
ves severně od prahy. osídlení 
bylo již v době bronzové, prv-
ní zmínka 1253 – statek křižov-
níků s červenou hvězdou, do 
16. století davlice od osobního 
jména davel. k praze připojeny 
roku 1968, nyní městská část 
praha-Ďáblice.

famfulíkova ` Josef Famfulík 
(1910–1943), odbojový pracov-
ník, četnický strážmistr, velitel 
stanice proseč u Skutče. za čin-
nost v odboji byl zatčen, věz-
něn v Hradci králové, v Berlí-
ně, na pankráci a popraven na 
kobyliské střelnici.

formánkova ` emanuel For-
mánek (1895–1942), odbojo-
vý pracovník, člen kSČ, zahy-
nul v koncentračním táboře 
mauthausen.

frýdlantská ` Frýdlant, město 
v severních Čechách severně 
od liberce v tzv. frýdlanstkém 
výběžku. ulice pojmenována 
v roce 1972.

Havlínova ` karel Havlín 
(1902–1942), strojní zámečník, 
na počátku nacistické okupa-
ce vedl ilegální skupinu v Sedl-
ci. roku 1941 byl zatčen, zahy-
nul v koncentračním táboře 
mauthausen.

Havránkova ` Jan Havránek 
(1900–1945), pracovník v pro-
tinacistickém odboji, člen kSČ 
zahynul v koncentračním tá-
boře dachau.

Horňátecká ` Horňátky, ves se-
verně od prahy u neratovic. 
Současný název od vzniku uli-
ce v roce 1925, kdy vznikla.

Hovorčovická ` Hovorčovice, 
ves severovýchodně od prahy. 
od svého vzniku v roce 1930 
má ulice současný název.

Hrubého ` václav Hrubý (1901–
1942), železniční dělník na ná-
draží praha-Bubny, za nacistic-
ké okupace pracoval v ilegálním 
hnutí, byl zatčen a zastřelen.

chabařovická ` Chabařovice, 
původně samostatná ves, dnes 
součástí města Ústí nad labem. 
ulice pojmenována roku 1972.

buĎte hrdi na místo, kde žijete

Kobylisy, 1. díl
 nkobylisy jsou čtvrť na severu prahy, která má díky 

modernímu sídlišti téměř 28 000 obyvatel, což je nejvíce 
ze všech čtvrtí tvořících městskou část praha 8.
prostor kobylis byl osídlen lidmi 
již před několika tisíci lety. Řada 
archeologických nálezů dokládá 
existenci kultury z doby bronzo-
vé, tedy přibližně před čtyřmi 
tisíci lety. další archeologické 
výzkumy odhalily osídlení 
těchto míst starými kulturami – 
únětickou a bylanskou. po od-
chodu Bójů zde našli útočiště na 
úsvitu našich dějin frančtí kupci 
a za doby prvních knížat zde žili 
rolníci, po nichž se dochovaly 
zbytky hradištní keramiky. 

první písemná zmínka o obci 
původně zvané kobolisy (latin-
sky Cobolicz) je ve formulářové 
listině z 15. července 1297, dle 
níž byla ves v dočasném držení 
konráda od kamene, staroměst-
ského patricije německého 
původu. osada byla roku 1305 
vyměněna králem václavem ii. 
kanovníkům pražským za statek 
dražkovice. Císař zikmund poté 
odňal kanovníkům zdejší dvůr 
a zapsal jej s příslušenstvím 
dvěma rychtářům nového 
města pražského. 

od poloviny 16. století byly 
kobylisy připojeny k libeňskému 

panství, a tak osudy zdejších 
obyvatel byly nerozlučně spjaty 
s osudem libeňáků. industriali-
zace libně v závěru 19. století 
vyvolala i růst kobylis, kde se 
usazovali dělníci z libeňských 
továren. zatímco v roce 1843 zde 
žilo pouze 316 obyvatel v osmi 
statcích a pěti chalupách, v roce 
1900 to už bylo 2 185 obyvatel 
a o deset let později zde bylo 
napočítáno již 196 domů, které 
obývalo 3 199 osob. 

v době připojení kobylis 
k velké praze roku 1922 tu stálo 
246 domů s 3 400 obyvateli. 
Jejich počet se díky modernímu 
sídlišti, založenému v roce 1968 
na rozloze 35 ha podle projektu 
architektů v. tučka, v. Hesse 
a J. krákory, téměř zdesateroná-
sobil a kobylisy se staly součástí 
takzvaného Severního města. 
Sídliště je, díky promyšlené 
urbanistické kompozici, atypic-
kým bytům i detailům, nezamě-
nitelné s jiným sídlištěm. Jedi-
nečný charakter místa je čitelný 
i po více než čtyřiceti letech od 
dokončení, kdy již zanikly mno-
hé původní prvky. 

klaPkoVa č. P. 19 – dům stál před 
základní uměleckou školou, 1973.

klaPkoVa č. P. 2 – dnes tržiště 
naproti stanici metra Kobylisy, 1963.

klaPkoVa č. P. 21 – dům statkáře Josefa Chvoje stával v místech dnešní 
stanice metra Kobylisy, foto před demolicí, 1973. Foto: archiv MČ Praha 8
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chaberská ` Chabry, původ-
ně Chrabry, odvozeno zřejmě 
od slova chrabrý, ves severně 
od prahy, k ní připojeny roku 
1968, dnes městská část praha- 
-dolní Chabry.

chotovická ` Chotovice, ves na 
Českolipsku. ulice pojmenová-
na v roce 1988.

janečkova ` Bedřich Janeček 
(1911–1944), za nacistické oku-
pace odbojový pracovník, člen 
kSČ, za ilegální činnost popra-
ven v Brandenburgu.

javorová ` Javor, strom vysky-
tující se u nás ve třech druzích 
(javor mléčný, klen, babyka). 
ulice jako ostatní v tzv. Seidlo-
vě kolonii nese název stromu. 
vznikla v roce 1920, pojmeno-
vána byla až v roce 1952.

jedlová ` Jedle obecná, jehlič-
natý strom. ulice jako ostat-
ní v tzv. Seidlově kolonii nese 
název podle stromu. vznikla 
v roce 1920, pojmenována byla 
až v roce 1952.

jelínkova ` Josef Jelínek 
(1897–1946), člen kSČ, zemřel 
po osvobození na následky věz-
nění během nacistické okupace.

K ládví ` název ulice podle 
směru k buližníkovému vrchu 
ládví v Ďáblicích.

K Ovčínu ` ulice ve své sever-
ní části prochází kolem stav-
by, kde býval kdysi ovčín pat-
řící k vrchnostenskému dvoru 
v Ďáblicích.

Kaňkovského ` václav kaňkov-
ský (1899–1942), pracoval v pro-
tinacistickém odboji (kolpor-
toval ilegální tisk), zatčen a za 
stanného práva po atentátu na 
r. Heydricha popraven na střel-
nici v kobylisích.

Kaštanová ` pojmenována 
podle stromu, kaštanu divo-
kém či koňském. ulice jako 
ostatní v tzv. Seidlově kolo-
nii nese název podle stromu. 
vznikla v roce 1920, pojmeno-
vána byla až v roce 1952.

Ke Koupališti ` pojmenová-
ní podle jejího směru k tehdy 
(roku 1960) nově upravenému 
místnímu koupališti.

Ke Stírce ` ulice pojmenova-
ná podle svého směru. Stírka či 
Štírka, bývalá vinice a pozdě-
ji hospodářská usedlost v mís-
tech dnešní ulice na Stírce.

Klecanská ` klecany, ves při 
řece vltavě a severní hranici 
dnešní prahy.

Klíčanská ` klíčany, ves sever-
ně od prahy. Současný název 
existuje od vzniku ulice v roce 
1930.

Kobyliské náměstí ` kobyli-
sy, původně kobolisy, ves libeň-
ského panství, v roce 1922 při-
pojená k praze, dnes součást 
městské části praha 8. název 
platný od vzniku tohoto cent-
rálního náměstí v roce 1925.

Košťálkova ` Josef košťálek 
(1905–1944), krejčí, za nacistic-
ké okupace organizoval party-
zánské oddíly na podbrdsku. 
zatčení se pokusil vyhnout se-
bevraždou, zemřel v nemocnici 
v Berouně.

Kubíkova ` Bohumil kubík 
(1904–1944), zámečník, člen 
a funkcionář kSČ a rudých od-
borů, za okupace člen vedení 
pražské ilegální organizace 
kSČ, 1. 6. 1940 zatčen, zahynul 
ve věznici v kasselu.

Kurkova ` václav kurka 
(1912–1941) instalatér, člen 
a za nacistické okupace ústřed-
ní instruktor ilegální kSČ, za-
střelen v praze-záběhlicích 
gestapem.

Kyselova ` Jiří kysela (1920–
1943), student, syn malíře 
prof. Františka kysely, během 
nacistické okupace se zapo-
jil do ilegálního komunistické-
ho Svazu mladé generace, za-
hynul v koncentračním táboře 
v osvětimi.

líbeznická ` líbeznice, ves 
ve středních Čechách. Jmé-
no nese od vzniku ulice v roce 
1925.

libišská ` libiš, ves severně od 
prahy. ulice vznikla mezi lety 
1938–1945, pojmenována byla 
však až roku 1947.

luhovská ` luhov, ves na Čes-
kolipsku. ulice pojmenována 
roku 1988.

Máslovická ` máslovice, ves 
severně od prahy. Současný 
název od roku 1955.

Maškova ` Josef mašek (1920–
1942), pracovník protinacistic-
kého odboje, člen kSČ, zahynul 
v mauthausenu 23. 7. 1942.

Mirovická ` mirovice, ves se-
verovýchodně od prahy. uli-
ce vznikla pod současným jmé-
nem roku 1931.

z materiálů MČ Praha 8 připravila 
PAvlA toMšíková

bAlAbánOvA 
Podplukovník Josef Balabán 
(1894–1941) byl český důstojník 
a člen protinacistického odboje. 
Za 1. světové války se stal příslušní-
kem čsl. legií v Rusku a poté důstoj- 
níkem čs. armády. V kritických letech 
1938/9 pracoval jako podplukovník 
na ministerstvu národní obrany. 
Během 2. sv. války se zapojil do 
odbojové organizace Obrana národa, 
kde zorganizoval vynikající výzvěd- 
nou službu dodávající do Londýna 
důležité informace a spolu s J. Maší- 
nem a V. Morávkem vytvořil diverzní 
skupinu nazývanou Tři králové. 
Při pokusu o atentát na „druhého 
muže“ říše Himmlera v Berlíně se 
okolo něj začalo stahovat gestapo. 
Při jedné z konspirativních schůzek 
22. 4. 1941 byl zaskočen a v přestřel-
ce raněn a zatčen. Dlouho odolával 
mučení a dezinformacemi umožnil 
získat svým spolubojovníkům čas se 
schovat. Při první heydrichiádě byl za 
stanného práva popraven na střelnici 
v Kobylisích. V roce 1946 byl in 
memoriam povýšen do hodnosti 
plukovníka. V roce 1947 pak do 
hodnosti brigádního generála. 
V květnu 2005 byl povýšen do 
hodnosti generálmajora in 
memoriam.

dAvídKOvA
Václav Davídek (1797–1855) byl 
ředitel libeňského panství, které 
patřilo Starému Městu pražskému. 
Velmi se zasloužil o jeho všestranný 
rozvoj. Za jeho života byla vybudová-
na tato ulice, vysázena alej a založen 
park na Zámeckém vrchu. Roku 1837 
byla zřízena jeho přičiněním 
expositura při zámecké kapli v Libni, 
neboť kostel tam dosud nebyl 
a Libeň do té doby náležela farou 
k Proseku.

HlAváČOvA
Oldřich Hlaváč (1895–1942) byl 
zubní lékař, odbojář, spisovatel píšící 
pod pseudonymem Alarich. Po 
ukončení klatovského gymnázia roku 
1913 začal studovat na lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy. Kromě své 
lékařské praxe se také živě účastnil 
spolkového života v pražské 
Umělecké besedě, kde se stal 
předsedou jejího společenského 
výboru. Jako první zavedl do české 
literatury žánr medicínských historek 
a anekdot o skutečných lékařích 
(Medicína v županu a Medicínské 
historie). Pseudonym Alarich vznikl 
při jeho pobytu na Korčule 

a pocházel od jeho jugoslávských 
přátel, kterým jeho prudká povaha 
a zjednodušená výslovnost jeho 
křestního jména Oldrich připomínala 
vizigótského krále Alaricha. Za války 
se aktivně zapojil do odbojového 
hnutí. Počátkem dubna roku 1940 
byl zatčen, vězněn na několika 
místech a 18. 12. 1942 byl popraven 
ve věznici Plötzensee v Berlíně.

 KlApKOvA
JUDr. Otakar Klapka (1891–1941) byl 
právník, politik a pražský primátor 
(1939–1940). Autor odborných spisů 
z oblasti samosprávy, představitel 
národně sociální strany a, mimo jiné, 
poslanec Národního shromáždění. 
V letech 1939–40 působil jako 
primátor hl. m. Prahy, kde musel čelit 
silné germanizaci a nacifikaci. 
Působil v odboji jako spolupracovník 
generála Eliáše, v roce 1940 byl 
zatčen a po ročním vězení nacisty při 
první heydrichiádě byl odsouzen 
k smrti a zastřelen v ruzyňské 
věznici. 

MAšínOvA
Generál (in memoriam) Josef Mašín 
(1896–1942) byl důstojník armády 
a člen odboje. Za 1. světové války 
sloužil v čs. legiích a po návratu se 
stal důstojníkem čs. armády. Prošel 
řadou velitelských funkcí. V roce 
1937 byl v hodnosti podplukovníka 
zástupcem velitele dělostřeleckého 
pluku v Praze-Ruzyni. Po okupaci 
vytvořil proslulou odbojovou skupinu 
Tři králové. Vedle diverzních akcí 
udržovala skupina kontakt mezi 
londýnskou zpravodajskou službou 
a německým agentem A-54 
(P. Thümmelem). V květnu 1941 byl 
zatčen gestapem a brutálně 
vyslýchán v Petschkově paláci. 
Za heydrichiády 30. 6. 1942 byl 
popraven na střelnici v Kobylisích.
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Ďáblík

Mapa

Taussigova 1, Praha 8

Sokolovská 121, Praha 8, Karlín

KOMUNITNÍ
A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

RODINNÉ CENTRUM OSMI KAČ
Lib ická ulice 333, Praha 8 – imiceč 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

Pondělí
Zdravotní cvičení I. 9:00–10:00
Zdravotní cvičení II. 10:00–11:00
Výtvarka pro nejmenší 10:00–11:00
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Ping-pong 11:00–16:00
Aby záda nebolela I. 18:00–19:00
Jóga pro začátečníky 19:00–20:00
Úterý
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Cvičení pro nejmenší 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–16:00
Středa
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Výtvarka pro nejmenší 10:00–11:00
Aby záda nebolela II. 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–15:00
Taneční pohybová průprava pro
nejmenší 16:00–17:00,
pro děti 3–6 let
Pilates pro pokročilé II. 19:00–20:00

Čtvrtek
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Balanční cvičení pro seniory I.
9:00–10:00
Balanční cvičení pro seniory II.
10:00–11:00
Ping-pong 11:00–15:00
Cvičení pro nejmenší 16:30–17:15
Jugger 17:30–19:00
Jóga pro pokročilé II. 19:00–20:30
Pátek
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–13:00
Jóga s hlídáním dětí 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–13:00
Deskové hry + lego v rámci dětské
herny a dětského klubu Osmička
Během jednorázových akcí
Čarodějnice a Pohádkový les je
herna pro veřejnost uzavřena.
Ve státní svátky 1. 5. a 8. 5.
je centrum uzavřené.
Jednorázové akce
30. 4. Čarodějnice – Ďáblický háj
10:00–12:00, 40 Kč

Dětský bazar15. 5.
KD Krakov 9:00–12:00

– Výroba květinyDámský klub16. 5.
z filcu 17:30–19:00h, 150Kč

Pohádkový les22. 5.
Ďáblický háj 10:00–12:00

Dětský den31. 5.
KRC Osmička 10:00–12:00
Kontakty:
tel.: 606 035 260

rc@osmickaprorodinu.cze-mail:

Pondělí
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–16:00
Výtvarka s Andreou 9:30–10:30
Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:45–11:30
Úterý
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–16:00
Montessori 10:30–11:30
Středa
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–16:00
Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:00–11:00
Dámský klub s výtvarnou dílnou
18:00–20:00, každou lichou středu
Čtvrtek
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–16:00
Výtvarka s Ivetou 9:30–10:30
Pátek
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–13:00

Ve státní svátky 1. 5. a 8. 5.
je klub uzavřený

Jednorázové akce
30. 4. Čarodějnice
Ďáblický háj 10:00–12:00, 40 Kč
15. 5. Dětský bazar
KD Krakov 9:00–12:00
22. 5. Dámský klub – Výroba
kuchyňského prkénka formou
decoupage 18:00–20:00, 150 Kč
22. 5. Pohádkový les
Ďáblický háj 10:00–12:00
31. 5. Dětský den
KRC Osmička 10:00–12:00
Kontakty:

281 863 104tel.:
dablik@osmickaprorodinu.cze-mail:

Osmička pro rodinu
naše akce na duben

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzd lání, volný asě č

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

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

1. 5. Zavřeno
8. 5. Zavřeno

Kontakty:
606 634 847tel.:

mapa@osmickaprorodinu.cze-mail:

Milé děti, rodiče a přátelé Osmičky pro rodinu

v následujícím období vám chceme
nabídnout nejen naše standardně
nabízené aktivity, ale i s příchodem
pěkného počasí i akci venkovní.
V květnu můžete navštívit Pohádkový
les, který opět jako minulý rok
spolupořádáme s Lesním klubem Tři
údolí a Komunitním centrem Hrubého.
Tato spolupráce nás velmi těší
a děkujeme za ni.
Přeji vám příjemný čas a neváhejte nás
navštívit, všichni jste vítáni.
Za celý tým Osmičky pro rodinu

Kateřina Halfarová

Pondělí
Montessori herna a zahrada
10:30–16:00
Vedená hodina Montessori
(pro děti 1–4 roky) 9:30–10:15
Úterý
Montessori herna a zahrada
9:00– 16:00
Jóga s hlídáním dětí 9:00–10:00
Comics 8 point 15:00–16:30
Comics 8 point – konzultace
16:30–17:00
Středa
Vedená hodina Montessori
(pro děti 1–4 roky) 9:30–10:15
Montessori herna a zahrada
10:30–13:00
Čtvrtek
Montessori herna a zahrada
9:00–13:00
Výtvarná dílna s Magdou
10:00–11:00, pro děti 1,5–4 roky
Pátek
Montessori herna a zahrada
9:00–12:00
Jednorázové akce

Čarodějnice30. 4.
Ďáblický háj 10:00–12:00, 40 Kč

Kurz výchova dětí3. 5.
Budování pevných základů
9:00–11:30, 60 Kč

Kurz výchova dětí10. 5.
Naplnění potřeb našich dětí
9:00–11:30, 60 Kč

Dětský bazar15. 5.
KD Krakov 9:00–12:00

Cyklus religionistických15. 5.
přednášek – Novodobá hnutí
18:00–19:30, 50 Kč

Autogramiáda Mudr. Karla16. 5.
Nešpora CSc., 19:00–20:30, 50 Kč

Kurz výchova dětí17. 5.
Nastavení hranic 9:00–11:30, 60 Kč

Pohádkový les22. 5.
Ďáblický háj 10:00–12:00

– VztahyKurz výchova dětí24. 5.
a zvládání hněvu 9:00–11:30, 60 Kč

Z cyklu religionistických29. 5.
přednášek – Problematika sekt
18:00–19:30, 50 Kč

– HodnotyKurz výchova dětí31. 5.
a odpovědnost 9:00–11:30, 60 Kč

10:00–12:00Dětský den31. 5.
725 860 929tel.:Kontakty:

e-mail: krc@osmickaprorodinu.cz

REZERVACE NA VŠECHNY
AKCE NUTNÁ.
VÍCE INFO NA:
WWW.OSMICKAPRORODINU.CZ
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V tělocvičně hraje celá parta, a to ví
i sousedovic Marta.
Dáme smeče a podání, protože pinčes
všechny smutky zahání.
Míček skáče ze strany na stranu pro
naši dobrou náladu.
Body nasbíráme za chviličku a pak si
dáme malou pauzičku.
Jsme stále mladí duchem, takže si
u toho zařvat ještě můžeme.
Kdo o pinčesu ještě neví?
Tak ten se to v Osmičce každý měsíc
dozví.

Ping pong
Umí ho i malé děti či babí a děda a ti
pořád ještě ví, kam míček letí.
Zapotíme se za chviličku, ale hlavně, že
máme dobrou fyzičku.

Hola hola,

Pro velký zájem tento rok otevíráme dveře dětem všech věkových
kategorií po celé prázdniny.
Na děti bude čekat opět pestrý program dle věku, po celý den pitný režim, dobrý
oběd a dvě svačinky.
Neváhejte a mail s rezervací nám na rc@osmickaprorodinu.cz co nejdříve
pošlete.

Všechny tábory budou probíhat v Rodinném centru Osmička
(Čimice – Libčická 333/2) a budou se střídat běhy pro malé (3–6 let)

a velké (7–11 let)
Cena tábora: 2 500 Kč
Cena pro menší děti při odchodu po obědě: 1 500 Kč

Termíny táborů pro menší děti:
8. 7.–12. 7., 22. 7.–26. 7., 5. 8.–9. 8., 19. 8.–23. 8.

Termíny táborů pro větší děti:
15. 7.–19. 7., 29. 7.–2. 8., 12.–16. 8.

Informace: rc@osmickaprorodinu.cz,
tel: 606 035 260

Těšíme se na všechny úžasné děti,
váš tým Osmička pro rodinu.

Léto v RC Osmičce v Čimicích všechny děti
na příměstský tábor volá.

Osmička pro rodinu vás zve ve čtvrtek
16. 5. 19:00–20:30 do Komunitního
a rodinného centra Osmička
U Pazderek 22, Praha 8, na autogra-
miádu a besedu nové knihy
MUDr. Karla Nešpora, CSc., s prak-
tickými ukázkami ve spolupráci
s Portál, s.r.o. Na místě prodej knihy
za akční cenu 159 Kč.
Karel Nešpor tento (samozřejmě
nealkoholický!) koktejl namíchal
vskutku bravurně. Smích nám dělá
zkrátka dobře, a tak toho využijeme.
MUDr. Karel Nešpor, CSc., je český
psychiatr specializovaný na léčbu
návykových nemocí, publicista
a pedagog.

A JDE TO I S ÚSMĚVEM
Autogramiáda nové knihy
MUDr. Karla Nešpora, CSc.

Osmička pro rodinu, Lesní klub Tři
údolí a Komunitní centrum Hrubého
zvou srdečně všechny děti, jejich
rodiče i prarodiče na procházku
pohádkovým lesem plným překvapení.
Kdy: 22. května 2019
Začátek: v 10 h, předpokládaný konec
v 12 h

, cesta budeMísto: Ďáblický háj
značená od vozovny Kobylisy

Na startu dostanou dětiCo vás čeká:
pohádkovou hrací kartu, se kterou
budou procházet vyznačenou trasu
i s rodiči. Na trase naleznou jednotlivá

Přijďte podpořit rodiny v nouzi.
Pohádkový les

stanoviště s rozličnými úkoly, které je
dovedou k pohádkovému pokladu.
Trasa je vhodná za sucha i pro kočárky,
je však potřeba počítat, že vede
i terénem.
V případě nepříznivého počasí se akce
ruší.
Součástí akce bude sbírka drogerie
a školních potřeb pro rodiny v nouzi.
Na start můžete přinést drogerii,
školní potřeby.

Těšíme se
Váš Pohádkový tým

Osmička pro rodinu pro vás připravila
ve spolupráci s Křesťanským společenstvím
Praha - kurz Výchova dětí
Kurz je koncipován jako série pěti
setkání v příjemném prostředí, kde si
můžete na chvíli odpočinout,
vyslechnout si zajímavé přednášky
o výchově dětí od 0 do 10 let plné
praktických rad a nápadů, a zároveň si
s ostatními rodiči vyměnit své
zkušenosti a názory k danému
tématu. Společné diskuse jsou velmi
inspirující a je povzbuzující zjistit, že

podobné starosti prožívají i ostatní
rodiče a že v tom nejste sami. Součástí
kurzu je také příručka s různými úkoly
a náměty k zamyšlení. Témata
jednotlivých setkání jsou následující:
3. 5. Budování pevných základů
10. 5. Naplnění potřeb našich dětí
17. 5. Nastavení hranic
24. 5. Vztahy a zvládání hněvu
31. 5. Hodnoty a odpovědnost

Podrobnější informace o obsahu kurzu
najdete na webových stránkách
manzelskevecery.cz.

Kurz bude probíhat každý pátek
v květnu od 9.00 do 11.30
v Komunitním a rodinném centru
Osmička pro rodinu, U Pazderek 22,
s možností hlídání dětí.

Když je špatná nálada, tak je pinčes skvělá zábava.
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mŠ lyčkoVo náměstí

nová podoba 
venkovního areálu

 nod konce března 2019 využívají děti z mateřské školy 
na lyčkově náměstí nově zmodernizovaný venkovní areál. 
zahrada mŠ byla uzpůsobena k rozvoji polytechnických 
a environmentálních dovedností dětí. 

„děti budou mít při výuce v této 
venkovní učebně možnost 
pochopit, že životní prostředí je 

vše kolem nás: společnost i pří-
roda. zároveň se naučí praktic-
kým dovednostem, jako jsou 

péče o květiny a záhony, sklízení 
vlastní úrody, zahrádkářské 
práce, společná péče o školní 
zvířata, poznání zákonitostí 
vody,“ říká ředitel zŠ a mŠ lyč-
kovo náměstí Jan korda.

výuka bude probíhat v nové 
učebně denně v závislosti na 
klimatických podmínkách, a to 
v dopoledních nebo v odpoled-
ních hodinách. Forma vzdělává-
ní bude individuální 
i skupinová.

v mateřské škole na lyčkově 
náměstí se zaměřují na smyslu-
plné vzdělávání a maximální 
rozvíjení osobnosti všech žáků. 
obsah vzdělávání, činnosti ve 
vyučování a smysluplné vztahy 
jsou jádrem pedagogického 
přístupu, který úspěšně funguje 
už od roku 2004. Jejich cílem je 
výchova zodpovědných a vzdě-
laných osobností.

„modernizace zahrady mŠ 
na lyčkově náměstí za 3 685 882 
korun byla částečně financová-
na z operačního programu 
praha – pól růstu Čr, ve kterém 
je požádáno o 1 478 338 kč. 
zbytek projektu zafinancovala 
městská část praha 8,“ upřesňu-
je místostarosta tomáš tatran-
ský (top 09 a Stan), který má 
v gesci mimo jiné školství a ev-
ropské fondy. (kor)

tomáš tatranský (vlevo) se zúčastnil otevření venkovního arálu. 
Foto: MŠ Lyčkovo náměstí

Fotbal 8 
jubilejní 
fotbalový 
turnaj

Sto deset let se už hraje 
v kobylisích fotbal. toto 
významné letošní jubileum 
oslaví Fk admira praha 
žákovským turnajem nazva-
ným admira Cup pro ročník 
2008, který uspořádá na 
svém kobyliském stadionu 
8. června. kromě domácího 
týmu se zúčastní týmy 
Březiněvsi, dolních Chaber, 
neratovic, Bohnic, podolí 
a také dvě družstva z němec-
ka. tím dostane turnaj 
atraktivní mezinárodní 
charakter. osobní záštitu 
nad turnajem převzal staros-
ta prahy 8 ondřej Gros.

všichni příznivci kobylis-
kého a také mládežnického 
fotbalu jsou samozřejmě 
zváni. přijďte podpořit vaše 
oblíbené žákovské týmy 
v praze 8.

Aleš PivodA

BEZPEČNÝ DOMOV 
ZAČÍNÁ DVEŘMI

Platí od 1. 4. do 31. 5. 2019
NA PANKRÁCI 79, PRAHA 4 
+420 777 335 878 | WWW.NEXT.CZ

placená inzerce
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zŠ žernosecká

noc s Andersenem 
se stává tradicí

 nzŠ žernosecká se potřetí 
zúčastnila 19. ročníku mezi-
národní akce k podpoře 
dětského čtení. noc s ander-
senem proběhla koncem 
března z pátku na sobotu.

motivem letošního pohádkové-
ho nocování byl andersen 
známý–neznámý a zároveň se 
slavilo 70. výročí vzniku nakla-
datelství albatros. nocovalo se 
na více než 1764 místech, ve 
21 zemích celého světa. odha-
dovala se účast 98 000 malých 
i velkých nocležníků…

v naší škole se společného 
večera a nocování zúčastnilo 
téměř tři sta dětí z prvního 
stupně. veliké díky patří 
všem organizátorům celé 
pohádkové noci, starším žákům 
6., 7. a 8. tříd, kteří se velice 

pěkně a aktivně podíleli 
na nezapomenutelné noci 
s andersenem, která se v naší 
škole stává tradicí.

rádi bychom přiložili i jednu 
reakci rodičů:

„Vážená paní ředitelko, pěkně 
prosím, předejte velkou pochva-
lu a obrovský dík a obdiv všem, 
kteří se podíleli na organizaci 
a zajištění Noci s Andersenem. 
Náš Marek znovu přišel napros-
to nadšený a jeho vyprávění 
nebralo konce. Smekáme klo-
bouk před nápaditostí a hravos-
tí, kterou nás každý rok překva-
pujete. Je vidět, že jsou ve škole 
nadšenci, pro které se Žernosec-
ká opravdu stala ‚škola hrou‘. 
Všichni zúčastnění mají náš 
velký obdiv a znovu žasneme 
nad tím, co s našimi drobečky 
dokážete. Přejeme hodně elánu 
do dalších dní a již teď se těšíme 
na další skvělé školní akce. 
S úctou a obdivem  
Dana a Jan Antošovi.”

rodičům děkujeme za krás-
nou zpětnou vazbu a budeme 
se těšit zase za rok s panem 
andersenem. 

klárA zuzáková, knihovnicenoc s andersenem měla u dětí opět velký úspěch. Foto: ZŠ Žernosecká

Kostel sv. Vojtěcha 
a sv. Anežky
U Meteoru 599
Praha 8 – Libeň
17:30–22:30 hod.
 
Církev Bratrská – Ládví
Tanvaldská 1348/4
Praha 8 – Kobylisy
 17:00–21:00 hod.
 
Kostel sv. Václava
Ústavní ulice
Praha 8 – Libeň
18:00–22:00 hod.
 
Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 783/23
Praha 8 – Libeň
18:00–21:30 hod.
 
Modlitebna CČSH
Ďáblická 80/70
Praha 8 – Ďáblice
18:00–22:00 hod.

Husova evangelická kaple
U Pošty 1098/6 
Praha 8 – Libeň
17:00–21:45 hod.
 
Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1264/1
Praha 8 – Kobylisy
18:00–22:00 hod.
 
Kaple sv. Karla Boromejského
Vítkova ulice 15/12
Praha 8 – Karlín
18:00–23:00 hod.
 
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Karlínské náměstí
Praha 8 – Karlín
18:00–24:00 hod.
 
Kaple Nejsvětější trojice 
a sv. Václava
U Parkánu 30/4
Praha 8 – Ďáblice
17:55–22:00 hod.
 
Kostel sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše 
Kobyliské náměstí 1000/1
Praha 8 – Kobylisy
15:30–23:00 hod.

19:00–19:30 hod. 
Komentovaná prohlídka kaple 

19:30–20:30 hod. 
Koncert komorní hudby 
Účinkují žáci ZUŠ Taussigova Praha 8 

20:30–21:00 hod. 
Komentovaná prohlídka kaple

21:00–22:00 hod. 
Varhanní koncert

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

NOC KOSTELŮ
24.05.19

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

www.praha8.cz
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VÝSTAVA

BARVOU —
TLAKEM — 
ŽÁREM — 
TAHEM  

17 / 4  —  21/ 6

tzv. Bílý dům
U Meteoru 6 

Praha 8 — Libeň

OTEVŘENO
po a st 8–18, út a čt 8–15.30
pá 8–15, so, ne a svátky zavřeno,  
vstup zdarma

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

www.umeleckoremeslna.cz
info@umeleckoremeslna.cz

SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.
Podkovářská 4, 190 00 Praha 9

tel: 266 311 751

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Galina Fleischmannová  Koláže
28. 3. — 7. 6. 2019

Libeňský zámek  Zenklova 1/35 
Praha 8 – Libeň

Otevřeno: po a st 8–18, út a čt 8–15.30, pá 8–15 h., so, ne a svátky zavřeno. Vstup zdarm
a.Z 
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

účinkují
Pěvecký sbor A Prima Vista Praha
DPS Musica e Danza Praha
Dětský sbor „Strumochok“ Zhytomyr (Ukrajina)
Dětský sbor „Kokeka“ Almaty (Kazachstán)
Lucky girls band Cherkassy (Ukrajina)

Rezervace míst tel.: 222805104, 606 613 390
www.praha8.cz

odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče 
pořádá

KONCERT K VÝROČÍ 
OSVOBOZENÍ
OD NACIZMU

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

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 

pořádá XXV. ročník hudebního festivalu

Libeňské jaro mladých
13. KVĚTNA – 5. ČERVNA 2019 

LIBEŇSKÝ ZÁMEK • PRAHA 8

Podrobnější informace na tel.: 222 805 104, 606 613 390 nebo na www.Praha8.cz

13. 5. po 17.00 obřadní síň ZUŠ P 8, Klapkova – slavnostní zahájení
19.00 kaple 

14. 5. út 17.00 obřadní síň ZUŠ Klementa Slavického, P 5, Zderazská
16. 5. čt 17.00 obřadní síň ZUŠ, P 5, Na Popelce

19.00 obřadní síň ZUŠ, P 1, Biskupská
20. 5. po 17.00 obřadní síň ZUŠ Marie Podvalové, P 9, Cukrovarská

19.00 obřadní síň ZUŠ P 1, U Půjčovny
21. 5. út 17.00 obřadní síň SZUŠ P 5, Smíchovská

19.00 obřadní síň ZUŠ CH. Masarykové, P 6, Půlkruhová
22. 5. st 17.00 obřadní síň ZUŠ P 9, U Prosecké školy
23. 5. čt 17.00 obřadní síň ZUŠ P 10, Bajkalská

19.00 obřadní síň ZUŠ P 5, Štefánikova
27. 5. po 19.00 obřadní síň ZUŠ P 4, Lounských
28. 5. út 17.00 obřadní síň ZUŠ P 6, Nad Alejí

19.00 obřadní síň ZUŠ P 9, Učňovská
29. 5. st 19.00 obřadní síň ZUŠ P 10, Olešská
30. 5. čt 19.00 kaple Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P 4, Roškotova
3. 6. po 17.00 obřadní síň ZUŠ P 9, Ratibořická
5. 6. st 17.00 kaple ZUŠ P 8, Taussigova – závěrečný koncert

18.00 nádvoří
18.30 obřadní síň VSTUP ZDARMA

PROGRAM FESTIVALU

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

nesoutěžní přehlídky žáků pražských  
základních uměleckých škol a konzervatoří
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bohnický park 
bude plný hvězd. 
festival Mezi ploty 
je za dveřmi

 nna letošní festival mezi ploty, který se v areálu psychi-
atrické nemocnice bohnice uskuteční 25. a 26. května, 
přijede víc než 160 muzikantů a divadelníků. celkem 
se na 14 scénách odehraje 280 jednotlivých akcí.

„mezi ploty je již tradiční akcí 
pořádanou v bohnickém areálu, 
která má své stálé fanoušky. 
vždyť někteří z nás s festivalem, 
který se koná již po dvacáté 
sedmé, v praze 8 vyrostli. naše 
městská část ji vítá, protože 
patří zcela jistě k vrcholům 
sezony.“ ondřej Gros starosta 
prahy 8.

rozkvetlý bohnický park bude 
o posledním květnovém víkendu 
znovu patřit milovníkům skvělé 
muziky a divadla.

Hlavní scéna před kostelem 
přivítá hvězdy, které není nutné 
moc představovat. v první řadě 
to bude skupina divokej Bill, 
která si přímočarým folk rockem 
vydobyla popularitu, jakou 
v české kotlině hned tak někdo 
nemá. vůbec poprvé se na plo-
tech objeví i Barbora poláková, 
která se svým hitem nafrněná 
a loňským albem ze.mĚ defini-
tivně etablovala ve světě české 
pop music. dále přijedou stálice 
jako Wohnout, vypsaná fiXa 

nebo rybičky 48, písničkáři 
tomáš klus a Xindl X a spousta 
dalších. na alternativní zónu 
pro milovníky nekonvenční 
kultury zamíří například katar-
zia, jejíž přednes je tak nabitý 
emocemi, že bývá odborníky 
označována za slovenskou 
Björk. připojí se k ní kapela zrní 
nebo klára vytisková se svou 
novou formací klára & the pop. 
v divadle za plotem bude uvede-
na emotivní hra Gedeonův uzel 
souboru SpoluHra, za kterou 
byla vilma Cibulková nominová-

na na nejlepší ženský herecký 
výkon roku 2017 nebo alterna-
tivní klasiku divadla vosto5.

kromě hudby a divadla nabízí 
bohnická přehlídka i spoustu 
workshopů, diskusí s psycholo-
gy a zajímavých aktivit, jako 
jsou například hypnóza, chůze 
po žhavých uhlících, jóga, relaxa-
ce nebo zajímavé formy arte- 
terapie.  (mp)

kultura

FestiVal každoročně přináší návštěvníkům nezapomenutelnou atmosféru. 

                         v                                         

160 kapel 
a divadel ? Spočítej si je na 

www.meziploty.cz

Divokej Bill / Tomáš Klus / Wohnout / Rybičky 48 / Xindl X
Vypsaná  Xa / Mňága a Žďorp / Sto zvířat  / Barbora Poláková / PSH
Marta Jandová / Kašpárek v rohlíku / Na stojáka / Richard Nedvěd / Miloš Knor

25.–26. 5. 2019
14 SCÉN – 160 ÚČINKUJÍCÍCH

uvádí

 umělec à 3,30 Kč

®

předprodej
vstupenek

VE SPOLUPRÁCI

GENERÁLNÍ PARTNER

ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER

COOL NEALKO

PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER PARTNER

ZA PODPORY

Osmička 188 x 130 main.indd   1 4.4.2019   14:06:29

Prosíme návštěvníky, aby přijeli 
na festival MHD. Vyhnou se tak 
nepříjemnostem s parkováním.

Foto: meziploty.cz
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Sport

Jak porozumět softballu? Sportu, kde bod nedává míč, ale hráč?  
Podívejme se do hlavy hráče…

•Mám dres, rukavici, helmu, pálku a 8 spoluhráčů.
•„Softové“ hřiště je kruhová výseč z antuky (=vnitřní 
pole) a trávy (=vnější pole). Ve vnitřním poli jsou 
umístěné čtyři mety: první, druhá, třetí a „domácí“.

•Beru si helmu na hlavu, pálku do ruky.
•Mým úkolem je odpálit míč, který mi hodí soupeř. 
Než soupeř ten odpálený míček sebere, musím  
doběhnout co nejblíž bodu a skórovat. Tedy postupně 
šlápnout na první, druhou, třetí a domácí metu. 
•Když soupeř míček sebere brzy, můžu se na některé 
z met zastavit a běžet na další ve chvíli, kdy můj  
spoluhráč odpálí další odpal. Soupeř bude sbírat 
míček a já zatím doběhnu na další metu.
•Když se takhle pomocí odpalů spoluhráčů dostanu 
až na domácí metu, připisujeme si BOD.

•Beru si na ruku rukavici. Jdu do ní chytat soupeřovy odpaly.
•Mým úkolem je vyřadit = vyOUTovat soupeřovy pálkaře; půjde si 
sednout na lavičku, nedoběhne na domácí metu a tey nedá bod.
•OUTování
(1) Pálkař třikrát švihne, ale netrefí se = je OUT
(2) Pálkař odpálí do vzduchu, odkud to chytne obrana = je OUT
(3) Pálkař odpálí do země, ale dříve, než doběhne alespoň na první 
metu, zašlápne metu s míčkem hráč obrany = pálkař je OUT
(4)Pálkař po odpalu obíhá mety, ale protihráč s míčkem v rukavici se ho 
dotkne = je OUT
•Když se mně a mým spoluhráčům povede vyOUTovat tři protihráče, 
odložíme rukavice a vezmeme si pálky. Půjdeme zase do útoku.

•Takto se týmy v útoku a obraně střídají – softball se hraje na  7 SMĚN 
– každý tým je sedmkrát v útoku a sedmkrát s obraně.
•Kdo má po sedmi směnách více bodů, vyhrál.

JSEM SOFTBALISTA

ÚTOK

OBRANA

PRŮBĚH A VÍTĚZSTVÍ

ODPAL

ŠLA
PA

N
Ý 

  O
UT

  O
UT

DOTY
KEM

PRO
ŠV

IH

BOD

mistroVstVí sVěta

praha v červnu ožije softbalem mužů
ve čtvrtek 13. června začne ve Svoboda 
parku a přilehlých areálech první světový 
šampionát v softbalu u nás.. Bude to oprav-

dový vrchol pro český softbal i evropu. 
Světový šampionát se dosud vždy konal 
mimo starý kontinent. přijdou vám softbalo-

vá pravidla složitá na pochopení? máme pro 
vás připravené jednoduché vysvětlení zdán-
livě složitých pravidel:

placená inzerce
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Společenská rubrika

březen 2019
Dne 30. 3. oslavil 
krásných 90 let 
pan jaroslav 
honsa. Přejeme 
mu hodně štěstí 
a spokojenosti 
do dalších let. 

duben 2019
Dne 24. 4. oslavili manželé pavlína 
a alexandr bartoňovi z Bohnic 
krásných 50 let společného života. 
Přejeme jim k výročí zlaté svatby 
vše nejlepší do dalších let.

srpen 2018
Jílek Jonáš
roštáš Brian
vavroch Jakub

říjen 2018
Bauerová magdaléna
Špaček oskar

listopad 2018
� Řečinská diana 

tuláčková magdaléna

prosinec 2018
Bártík tobias
Janoušková klára
rychlovský Jan

leden 2019
Bozděch teodor
Hroncová eliška

� rohlíček matěj 

� voženílek david 

únor 2019
Formánek alex Samuel
� Jašková Beáta 

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

noVě narozené děti jubilea

Ke gratulantům se připojuje 
i městská část Praha 8: 
„Gratulace jsou pro mě nejen příjemným 
setkáním, ale rovněž možností dotázat se 
na potřeby seniorů, poskytnout poradenství 
ve věci dostupných sociálních služeb 
a případně nalézt podporu a pomoc,“ doplňuje 
místostarostka Vladimíra Ludková, která za 
naši městskou část velice často chodí 
seniorům blahopřát. 

 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.

SOUSEDSKÉ  POSEZENÍ
úterý 14. května 2019

od 16:00

Centrum RoSa
Střelničná 1680/8
Praha 8 Kobylisy
www.centrumrosa.cz
tel: 212 270 612

Srdečně Vás zveme na

Joyful   - vystoupení pěvecké skupiny
Návštěvy POTMĚ - hry bez zraku, canisterapie
Komunitní centrum Hrubého – tvořivý koutek

vstup
volný

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470

16. května od 19:30: OK plus F 
OK jako dobře dobře, F jako fluidum, F jako Frankenstein; o extázi 
směrem dolů, nepožehnané práci, žízni a kompozitní bytosti
d

28. května od 17:00: poznávací vycházka - Ďáblice
pozoruhodná umělecká díla na sídlšti Ďáblice včetně tzv. domovních 
znamení; sraz u výstupu z metra Ládví (směr KD Ládví)
d

další program na www.divadlokamen.cz

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v roce 2018 a 2019 na

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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 12. května 2019
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

10. a 11. června 2019
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luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu  
(velmi oBtížNé)

plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Člověk má velkou výhodu, že se nemůže 
potkat sám se sebou v mladším vydání.“

Výherci, kteří získali vstupenky  
na akci historických vozidel  
Grand Veteran:
Jana kalousková, libeň
Helena přibylová, kobylisy
milan petras, Bohnice

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

vylosovaných výherců

získá po dvou 
vstupenkách na

mistroVstVí sVěta 
v SOftbAlu

zábava

jaká významná sportovní událost  
čeká softbalisty v červnu  
na stadionu joudrs v bohnicích?
(odpověď najdete v tajence)

5
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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) 

  ` 10:00–11:00 ` cvičení na židlích  
(vede m. patočková)

  ` 10:00–10:50 ` Fj zábavným 
způsobem (vede ing. k. krpejš)

  ` 13:00–15:30 ` stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně dk Ďáblík, taussigo- 
va 1172/1 (vede m. Bílek)

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

  ` 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 – 6. a 20. 5. 

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 stř. 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) – 
14. a 28. 5. 

  ` 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)

  ` 13:00–14:30 ` 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 (vedou ing. m. Sokol, e. dlouhá) 

  ` 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 – pokr. (vede  
mgr. k. Černý); nutno objednat se

  ` 9:30–10:50 ` ij mírně pokročilí  
(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) – 2., 16. a 30. 5.

  ` 10:00–10:50 ` aj – konverzace 
pro pokr. (vede ing. m. kolářová)

  ` 11:00–11:50 ` aj – středně pokročilí  
(vede ing. m. kolářová) 

  ` 11:00–11:50 ` aj středně pokročilí 
– bible stories + písně s kytarou.  
(vede ing. p. vondráček) 

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

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

  ` 15:30–18:00 ` Školička pc a interne-
tu – mírně pokr. (vede p. Smitková) 

páteK
  ` 8:00–12:00 ` přístup na internet
  ` 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. patočková)

  ` 13:00–15:00 ` stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně dk Ďáblík, taussigo-
va 1172/1 (vede m. Šimonová)

SpecIální: 
  ` klub přátel pravěké prahy 
připravuje Slavnosti pravěkého 
moře na ládví a v okolí. i. vašek

  ` Od 13. do 17. 5. ` výstava heleny 
bucharové krajky našich babiček

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

  ` 7. 5. od 9:00 ` paličkování 
– vede d. zemanová

  ` 7. 5. od 15:00 ` naučná stezka 
housle u lysolají: sraz na 

autobusové zastávce lysolaje, 
bus 160 a 355 od stanice metra 
dejvice s mgr. k. pinkasem – 
turistická obuv nutná!

  ` 9. 5. od 13:00 ` černé díry –  
přednáší r. Svobodová

  ` 13. 5. od 14:00 ` Vernisáž výstavy 
krajky našich babiček 
heleny bucharové     

  ` 14. 5. od 14:00 ` karel a zita – 
poslední císařský pár – přednáší 
H. kohoutová

  ` 15. 5. od 13:00 ` trénink paměti 
– vede Bc. aneta novotná

  ` 16. 5. od 13:30 ` co a jak jíst, 
abychom byli zdraví – přednáší 
rndr. e. vykusová

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

  ` 21. 5. od 15:00 ` dendrologická 
vycházka s mgr. k. pinkasem:  
park v pn bohnice – sraz na nádvoří 
za hlavní (vstupní) budouvou 

  ` 23. 5. od 13:30 ` beseda 
o zdravotních pomůckách pro 
seniory i jejich rodiny (poradenství) 
registrovaná zdravotní sestra aneta 
ečeková maršálová, paleta služeb, 
s. r. o.

  ` 24. 5. od 8:30 ` patchwork 
– vede S. kyselová

  ` 28. 5. od 10:00 ` hrátky z papíru 
– vede d. zemanová

  ` 28. 5. od 14:00 ` i. světová válka 
– přednáška s phdr. a. karkulovou

  ` 29. 5. od 13:30 ` procházka po praze 
s průvodkyní judr. h. barešovou 
– přihlášení předem nutné 
od prvního dne v měsíci tel. nebo 
osobně v kanceláři Cap Burešova. 
při velkém zájmu bude procházka 
i od 11:00 – informace dostanete 
v kanceláři

  ` 30. 5. od 14:00 ` beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou mgr. B. tranovou

centrum  
aktiVizačních 
proGramů

cap burešova

proGram

květen 

2019

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
informace: Zdeněk Šír, zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

PRAHA 
NEZNÁMÁ

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.

09. 05. 2019
OD 15:00
Život a dílo architekta 
Evžena Linharta

07. 05. 2019
OD 15:00
Filipina Welserová 
– tajná manželka arcivévody 
Ferdinanda Tyrolského 

sou KadeřnicKé, Praha 8 – KarlínsKé náM. 
ve spolupráci s MČ Praha 8 opět připravilo úspěšnou akci

SbližoVáNí geNeRací
Od 1. 4. do 26. 6. 2019 mohou občané Prahy 8 starší 55 let
využít kadeřnické služby žáků 1. ročníku pouze za cenu spotřebova-
ného materiálu.  Akce probíhá na dvou provozovnách odborného 
výcviku:
Karlínské nám. 8/25  
(v budově školy) 
pondělí–pátek 8.00–13.00 hod.  
tel. pro objednání: 241 493 530

Molákova 36 (proti výstupu 
z metra Invalidovna) 
pondělí–pátek 8:00–12:00 
a 13:00–18:00 hod.  
tel. pro objednání: 244 467 271

Návštěvu je nejlepší předem objednat, barvení vlasů a chemickou 
preparaci (trvalou) je třeba vždy předem dohodnout.
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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 

  ` 9:00–10:15 ` aj – pro mírně pokr. 
(vede mgr. m. rexová)

  ` 9:15–10:15 ` čchi-kung  
(vede rndr. J. pospíšilová) 

  ` 9:15–10:15 ` Školička pc a internetu 
pro zač. (vede o. měchura) 

  ` 10:15–11:15 ` interlingua – 
mezinárodní jazyk  
(vede o. měchura) 

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

Úterý
  ` 8:30–9:45 ` nj – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede l. ulč)

  ` 8:45–9:35 ` Školička pc a internetu 
pro mírně pokr. (vede ing. B. Šmilauer)

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

  ` 9:45–10:45 ` interlingua – 
mezinárodní 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: 7. a 21. 5. 

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: 22. 5. 

  ` 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 inter- 
netu pro začátečníky (vede ing. 
v. košťál) – liché týdny: 22. 5. 

  ` 10:00–10:50 ` Fj – pro mírně 
pokročilé (vede m. randyšová)

  ` 10:00–11:00 ` trénink paměti na pc 
– brain jogging – sudé týdny: 
15. a 29. 5.  

  ` 10:30–11:30 ` zdravotní cvičení 
– 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 J. Hrubá) – 
liché týdny: 22. 5. 

ČtvrteK 
  ̀ 8:10–9:10  ̀čchi-kung (vede J. vilímová)
  ` 8:30–9:30 ` aj – pro mírně pokročilé 
(vede ing. H. Soukupová)

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

  ` 10:00–11:00 ` nordic walking  
(vede i. košťálová) – sraz před Cap 

  ` 10:00–12:00 ` kurz pro začínající 
rodopisce (vede o. pačesová)

  ` 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, 
– 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)

  ` 8:30–9:30 ` aj – začátečníci  
(vede H. pexová) 

  ` 9:00–9:50 ` Školička pc pro mírně 
pokročilé (vede J. votrubová) –  
3. 5. od 9:00 a 24. 5. od 11:00 hod. 

  ` 9:00–9:50 ` konzultace digitálních 
technik – tablety, mobily a foto 
(vede J. kopecký) – liché týdny: 
10. a 24. 5.

  ` 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) – 
3. a 24. 5.

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

  ` 11:00– 11:50 ` interlingua – meziná-
rodní jazyk (vede o. měchura)

  ` 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: 
  ` 2. 5. od 9:30 ` háčkování a pletení 
(vede J. novotná)

  ` 3. 5. od 11:00 ` pozitivní myšlení – 
pojďte pozitivně myslet, a každý den 
bude krásný (vede l. Francírková)

  ` 7. 5. od 10:00 ` korálková dílnička – 
koná se v kd krakov (vede ing. 
B. rošická)

  ` 9. 5. od 10:00 ` Výtvarná dílnička – 
Quilling (vede J. Hrubá)

  ` 10. 5. od 11:00 ` Výtvarná dílnička 
– malování (vede a. Gaislerová)      

  ` 13. 5. od 13:30 ` přednáška – 
minerály (přednáší a. pitrová)

  ` 15. 5. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede o. Soustružníková)

  ` 16. 5. od 8:00 ` patchworková 
dílnička (vede mgr. S. kyselová) – 
materiál zajištěn

  ` 16. 5. od 11:00 ` trénink paměti 
(vede Bc. a. novotná)

  ` 17. 5. od 11:00 ` Výtvarná dílnička 
(vede mgr. v. ludková)

  ` 20. 5. od 13:30 ` přednáška – karel 
a zita poslední císařský pár 
(přednáší H. kohoutová)

  ` 22. 5. od 10:00 ` Vycházka do bota- 
nické zahrady (vede mgr. z. vévoda)

  ` 23. 5. od 9:30 ` háčkování a pletení 
(vede J. novotná)

  ` 24. 5. od 11:00 ` Výtvarná dílnička 
– malování (vede a. Gaislerová)

  ` 27. 5. od 13:30 ` přednáška – radost 
(přednáší mgr. d. kurfiřtová)

  ` 29. 5. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede o. Soustružníková)

centrum  
aktiVizačních  
proGramů

cap mazurská

proGram

květen 

2019

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

každý pátek 
od 10.00 a 11.15 Z akce bude pořízena foto a video 

dokumentace, která může být zveřejněna.

KDE: Centrum RoSa 
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Městská část Praha 8 vás zve na

Informace: Zdeněk Šír, 
zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105

2019 Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Přihlašování bude probíhat od 6. května od 14.00 hodin. Přihlašovací formulář naleznete na 
www.praha8.cz/seniori, informace: Zdeněk Šír, zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105

Městská část Praha 8 vás zve na pravidelné SETKÁNÍ SENIORŮ

VSTUP: ZDARMA

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

kdy: středa 15. května 2019 od 14:00
kde: Kulturní dům Krakov

herečka ILONA SVOBODOVÁ 
a šansoniérka MARTA BALEJOVÁ

Procházím se Ulicí

kdy: středa 22. května 2019 od 14:00
kde: Kulturní dům Ládví 
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SOS tAuSSIgOvA 1172/1, 
1. pAtrO, Č. 21, KObylISy
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

 ` 6. 5. od 13:00 hod. 
` kritiCkÉ myŠlení aneb 
mediální obezřetnost pro seniory – 
přednáška nad. fondu lepší senior

 ` 13. 5. od 13:00 hod. 
` zpíváme a HraJeme na 
lidovou notu. kdo rádi zpíváte 
nebo hrajete na hudební nástroj, 
přijďte, společně si zamuzicírujeme.

 ` 15. 5. od 13:00 hod. 
` Stop zapomínání  
s Bc. anetou novotnou. 

 ` 20. 5. od 13:00 hod. 
` HudeBní odpoledne s mgr. 
vomáčkou – pletky paní operetky 

 ` 22. 5. od 13:00 hod. 
` mezi-námi povídeJ – mezi- 
generační setkání s dětmi z mŠ

 ` 27. 5. od 13:00 hod. 
` píSniČky z kloBouku – pořad 
zpěváka, textaře a hudebníka 
Jindřicha krause

 ` 29. 5.od 13:00 hod. 
` HraJeme BinGo

 ` Kdo má zájem seznámit se s počí-
tačem, naučit se vyhledávat potřeb-
né nebo zajímavé věci na internetu, 
anebo komunikovat i s ostatními po-
mocí e-mailu, přijďte, poradíme a po-
můžeme vám i při prvních krůčcích. 
K počítači, internetu a zápůjčce knih 
z naší knihovny je volný přístup po 
celou provozní dobu klubu. Veškeré 
další informace získáte u vedoucího 

klubu: D. Luczy, tel.: 732 710 656,  
e-mail: klubtaussigova@seznam.cz

dpS burešOvA 1151/12, 
KObylISy
Provozní doba klubu:  
pondělí a středa 14:00–17:00 hod.

 ` 6. 5. od 14:00 hod. 
` HudeBní odpoledne 
s m. Beranovou a kol.

 ` 13. 5. od 14:00 hod. 
` píSniČky z kloBouku – 
komponovaný pořad Jindřicha 
krause

 ` 15. 5. od 14:00 hod. 
` HudeBní odpoledne  
s koty bandem

 ` 20. 5. od 14:00 hod. 
` HudeBní odpoledne 
s m. Beranovou a kol.

 ` 22. 5. od 14:00 hod. 
` za zaJímavoStmi SalzBurSka 
a HorníCH rakouS, ii. část – 
přednáška ing. Burdycha 

 ` 27. 5. od 14:00 hod. 
` HudeBní odpoledne s mgr. 
vomáčkou – pletky paní operetky

 ` 29. 5. od 14:00 hod. 
` vyráBíme oriGami s mgr. 
vítkovskou

 ` pondělky od 9:30 do 12:00 hod. 
` nordiC WalkinG pro mÉnĚ 
zdatnÉ – vedou paní Řezníčková 
a paní Šandová

 ` Úterky od 14.00 do 17:00 hod.  
` taneČní terapie

 ` Čtvrtky od 9:30 do 12:00 hod. 

` nordiC WalkinG pro zdatnÉ, 
vede pan Čipera

 ` Čtvrtky 2.,16. a 30. 5.  
od 10:00 do 11:00 hod.  
` půJČování kniH z knihovny

 ` Pravidelně každý týden s ohledem 
na aktuální předpověď počasí 
pořádáme turistické výlety 
za přírodními a kulturními 
památkami středních Čech.  
Aktuální informace získáte 
v kanceláři CAP DPS Burešova.

dpS KřIžíKOvA 50, KArlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 14:00–17:00 hod.

 ` 2. 5. od 14:00 hod. 
` vyráBíme oriGami 
s mgr. vítkovskou

 ` 7. 5. od 14:00 hod. 
` trÉnink pamĚti s Bc. novotnou

 ` 9. 5. od 15:00 hod. 
` BaBineC – povídání u kávy a čaje

 ` 14. 5. od 15:00 hod. 
` HudeBní odpoledne  
s koty-bandem

 ` 16. 5. od 15:00 hod. 
` trÉnink pamĚti s Bc. novotnou

 ` 21. 5. od 15:00 hod. 
` HudeBní odpoledne s mgr. 
vomáčkou – pletky paní operetky 

 ` 23. 5. od 15:00 hod. 
` oSud královny eliŠky reJČky  
přednáška paní kohoutové

 ` 28. 5. od 15:00 hod. 
` píSniČky z kloBouku – pořad 

zpěváka, textaře a hudebníka 
Jindřicha krause

 ` 30. 5. od 14:00 hod. 
` mezi-námi povídeJ – mezi- 
generační setkání s dětmi z mŠ 

 ` 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. 

 ̀ 6. 5. od 14:00 hod. 
` za zaJímavoStmi SalzBurSka 
a HorníCH rakouS, ii. část – 
přednáška ing. Burdycha 

 ̀ 9. 5. od 13:00 hod. 
` CviČení na ŽidlíCH Seniorfitnes 

 ` od 14:00 hod. 
` vyráBíme oriGami  
s mgr. vítkovskou

 ̀ 13. 5. od 14:00 hod. 
` HudeBní odpoledne s mgr. 
vomáčkou – pletky paní operetky 

 ̀ 16. 5. od 14:00 hod. 
` HraJeme BinGo

 ̀ 20. 5. od 14:00 hod. 
` píSniČky z kloBouku – pořad 
zpěváka, textaře a hudebníka 
Jindřicha krause

 ̀ 23. 5. od 13:00 hod. 
` CviČení na ŽidlíCH Seniorfitnes 

 ̀ 14:00 hod. 
` trÉnink pamĚti s Bc. novotnou 

 ̀ 27. 5. od 14:00 hod. 
` mezi-námi povídeJ – mezi- 
generační setkání s dětmi z mŠ

proGramy klubů seniorů / květen

zdravotní a sociální péče

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

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

pořádá

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

Nordic walking
lekce

informace: Zdeněk Šír, 
zdenek.sir@praha8.cz, 
222 805 105

Nordic walkingNordic walking
KDY: každé pondělí od 9:00
KDE: sraz je na stanici tramvaje 
č. 17 Vozovna Kobylisy
Půjčování holí:  omezený počet holí, 
nutná rezervace předem

Nordic walking

2019

12. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST 
O PSYCHIATRII A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

VSTUP ZDARMA

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika

Tel.: +420 284 016 111, E-mail: podatelna@bohnice.cz

www.bohnice.cz

16. 5. 2019
KDYŽ NÁS TRÁPÍ NÁLADA

MUDr. Zdeňka Vyhnánková

30. 5. 2019
PSYCHOLOGICKÉ VÝZKUMY

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D.

23. 5. 2019
PALIATIVNÍ PÉČE

MUDr. Jana Hrušková
(MUDr. Lenka Elbertová Dotlačilová, CSc.)

Koná se vždy ve čtvrtek (7. 3. – 13. 6. 2019) od 17:15 do 18:45 hodin 
v Divadle Za plotem, Psychiatrická nemocnice Bohnice,  Praha 8, Ústavní 91

prednasky-92x130-duben-2019-01.indd   1 9.4.2019   12:55:36
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VelkoobjemoVé kontejnery

Lokalita Území Datum Čas

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 2. 5. 13.00–17.00
Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 2. 5. 14.00–18.00
Kandertova x Lindnerova Libeň 2. 5. 14.00–18.00
Trojská x Nad Trojou Troja 2. 5. 15.00–19.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 3. 5. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová Kobylisy 3. 5. 14.00–18.00
Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 3. 5. 14.00–18.00
Gdaňská x Toruňská Bohnice 3. 5. 15.00–19.00
K Haltýři x Velká skála Troja 4. 5. 8.00–12.00
Janečkova Kobylisy 4. 5. 9.00–15.00
Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 4. 5. 10.00–14.00
Kubíkova (u DD) Kobylisy 6. 5. 13.00–17.00
Libišská (parkoviště) Kobylisy 6. 5. 14.00–18.00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 7. 5. 14.00–18.00
Kubišova x Gabčíkova Libeň 9. 5. 14.00–18.00
Pivovarnická (proti domu č. 7) Libeň 9. 5. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 9. 5. 15.00–19.00
Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 10. 5. 14.00–18.00
Na Truhlářce x Valčíkova Libeň 10. 5. 14.00–18.00
Drahorádova Střížkov 10. 5. 15.00–19.00
K Mlýnu x Chorušická Čimice 11. 5. 8.00–12.00
Kubišova x S. K. Neumanna Libeň 11. 5. 9.00–15.00
Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 11. 5. 10.00–14.00
Lindavská Bohnice 13. 5. 13.00–17.00
Pernerova x Kubova Karlín 13. 5. 14.00–18.00
Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 14. 5. 14.00–18.00
U Draháně 163/9 Bohnice 15. 5. 13.00–17.00
Petra Slezáka x Urxova Karlín 15. 5. 14.00–18.00
Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 15. 5. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická Čimice 15. 5. 15.00–19.00
Přemyšlenská x Služská Libeň 16. 5. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 16. 5. 14.00–18.00
Pernerova x Kollárova Karlín 16. 5. 15.00–19.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 17. 5. 14.00–18.00
Kurkova (parkoviště) Kobylisy 17. 5. 14.00–18.00
Havlínova x Pohnertova Kobylisy 17. 5. 15.00–19.00
Mazurská (u trafostanice) Troja 18. 5. 8.00–12.00
U Pekařky Libeň 18. 5. 8.00–12.00
Pod Labuťkou Libeň 18. 5. 9.00–15.00
Prosecká x Františka Kadlece Libeň 18. 5. 10.00–14.00
Mlazická Čimice 20. 5. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 20. 5. 13.00–17.00
Chorušická x K Mlýnu Čimice 20. 5. 14.00–18.00
Řešovská x Zelenohorská Bohnice 21. 5. 13.00–17.00
V Zahradách x Na Sypkém Libeň 21. 5. 14.00–18.00
Na Pecích x Chaberská Kobylisy 22. 5. 13.00–17.00
Na Žertvách x Vacínova Libeň 22. 5. 13.00–17.00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 22. 5. 14.00–18,00
V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 22. 5. 14.00–18.00
Uzavřená Kobylisy 22. 5. 15.00–19.00
Na Vartě Libeň 23. 5. 13.00–17.00
Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 23. 5. 14.00–18.00
Nekvasilova x K Olympiku Karlín 23. 5. 14.00–18.00
Modřínová x Javorová Kobylisy 24. 5. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 24. 5. 13.00–17.00
Fořtova x Do Údolí Čimice 24. 5. 14.00–18.00
Nad Popelářkou x Nad Strání Troja 24. 5. 14.00–18.00
Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 25. 5. 8.00–12.00
Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 25. 5. 9.00–15.00

Lokalita Území Datum Čas

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 25. 5. 10.00–14.00
Štěpničná (parkoviště) Libeň 27. 5. 13.00–17.00
Hlivická x Ústavní Bohnice 27. 5. 14.00–18.00
Zhořelecká – parkoviště u Alberta Bohnice 28. 5. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 28. 5. 14.00–18.00
Přemyšlenská x Služská Libeň 28. 5. 15.00–19.00
Kašparovo náměstí Libeň 29. 5. 14.00–18.00
Dolejškova x U Slovanky Libeň 29. 5. 14.00–18.00
Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 30. 5. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 30. 5. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická Čimice 30. 5. 14.00–18.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 30. 5. 15.00–19.00
K Haltýři x Velká skála Troja 31. 5. 14.00–18.00
Burešova Kobylisy 31. 5. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská Libeň 31. 5. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 31. 5. 15.00–19.00

bio Vok hrazené mhmp
lokalita datum Čas

Kandertova 4. 5. 9:00–12:00
Na Pěšinách x Pod Statky 4. 5. 9:00–12:00
Na Přesypu x Vzestupná 11. 5. 13:00–16:00
Sopotská x Bydhošťská 11. 5. 13:00–16:00
Pekařova x Jestřebická 18. 5. 9:00–12:00
Klecanská x Na Ládví 18. 5. 13:00–16:00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 25. 5. 13:00–16:00
V Nových Bohnicích x K Farkám 25. 5. 13:00–16:00

mezi bioodpad patří: ` listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, 
kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, 
hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
mezi bioodpad nepatří: ` zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, 
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné 
piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

bio Vok
lokalita datum Čas

Kubišova x Pod Vlachovkou 2. 5. 13:00–17:00
Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 3. 5. 13:00–17:00
Valčíkova x Na Truhlářce 4. 5. 8:00–12:00
Kubišova x Gabčíkova 7. 5. 13:00–17:00
U Sluncové x Za Invalidovnou 9. 5. 13:00–17:00
Brandýská x Ke Hřišti 10. 5. 13:00–17:00
Do Údolí x Libeňská 11. 5. 8:00–12:00
Fořtova x Okořská 14. 5. 13:00–17:00
Havlínova x Klíčanská 15. 5. 13:00–17:00
K Haltýři x Velká skála 16. 5. 13:00–17:00
Modřínová x Javorová 17. 5. 13:00–17:00
Klecanská x Na Ládví 23. 5. 13:00–17:00
Kandertova západní konec 25. 5. 8:00–12:00
Na Hranicích x Kočova 28. 5. 13:00–16:00
Nad Popelářkou 177/11 29. 5. 13:00–17:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 31. 5. 13:00–17:00

co do velkoobjemového kontejneru patří: ` starý nábytek, koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové 
předměty.
co do velkoobjemového kontejneru nepatří: ` živnostenský odpad, nebezpeč-
ný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje 
a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Servis
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pozvánky

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8
www.praha8.cz

Pestrá zábava Hudební program� �

Opékání špekáčků�

Skákací hrad�

Městská část Praha 8 Vás zve na

Partneři: OC Krakov, MP Praha, DDM Spirála, SDH Bohnice

Pátek
31. 5. 2019
14:00-19:00

Areál ZŠ Glowackého

Podmínky soutěže na 
www.praha8.cz/natocknihu

Natoc si svou knihu
Oslov kamarády a natoč upoutávku na svou oblíbenou knihu!
        Natoč tříminutový trailer. Co nejpestřejší, co nejvtipnější!

Vyhraj pro sebe 
a pro kamarády lupeny 

do Jump parku, multiplexu, 
aquaparku nebo na 

Laser game!
Pošli odkaz na michal.svarc@praha8.cz.

V 15:00 2. června

A HLAVNĚ VYHRÁT SKVĚLÉ CENY!

přijď zkouknout svou práci
i práci jiných na velkém 
plátně V KD Ládví 
a vyslechnout výsledky 
soutěže.
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

KVĚTEN 20
19

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

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.

16/5  čt
9:00; 10:30

17/5  pá
9:00; 10:30

30/5  čt
9:00; 10:30; 
14:00

31/5  pá
9:00; 10:30; 
14:00

7/5      út
17:00

14/5  út
17:00

21/5  út
17:00

28/5  út
17:00

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

KOCOUR V BOTÁCH

KOCOUR V BOTÁCH

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

… HOVORY W 5: Večer Jiřího Wericha Petráška. Spoluúčinkuje 
Pavel Meszároš a klavírista Karel Štolba, hostem bude rozhlasová a televizní 
moderátorka a koncertní pěvkyně Martina Kociánová. Vstupné 120 Kč.

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

MISTR IMPROVIZACE 2019. V jubilejním desátém 
ročníku proti sobě nastoupí výběr zkušených improvizátorů v krátkých 
improvizacích na vaše témata a zadání. Soupeřit budou každý sám za  
sebe – o vaši přízeň i body ke svému vlastnímu výslednému skóre. Diváci 
tedy společně rozhodnou svým hlasováním, který improvizátor to dotáhne 
až k titulu MISTR IMPROVIZACE. Pronájem otevřený veřejnosti.

Joseph Kesselring: JEZINKY A BEZINKY. 
Slavná kriminální komedie. Usmrcení jedem coby ctnostná a záslužná po-
moc dobrotivých žen některým mužům... Hraje Divadelní soubor Merlot. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ HANKY KŘÍŽKOVÉ. 
Zábavný večer plný krásných písniček s naší přední muzikálovou zpěvačkou 
Hankou Křížkovou. Můžete se těšit na zajímavé vyprávění ze zákulisí muzi-
kálů i na historky ze života této vynikající zpěvačky. 
Večerem provází Jiří Zbořil. Pronájem otevřený veřejnosti.

A. de Musset: MARIANNINY ROZMARY. 
Příběh představuje lásku upřímného a citlivého Coelia, který, jsa neschopen 
vyjádřit své city přímo, žádá o pomoc přítele a bohéma Oktáva. Postupně 
se tak objevuje naděje, že by snad v dříve chladné Marianně přeci jen moh-
la vzklíčit láska... Mussetovo drama nepostrádá hluboké pravdy, obratné 
slovní hříčky, ale i filosofii lásky, která je platná a potřebná v každém věku.  
Hraje Divadelní soubor Mezi svými. Pronájem otevřený veřejnosti.

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

JARNÍ SNĚHÁNKY. Michaela Dolinová a Milan Duchek 
provedou děti světem meteorologie a předpovědí počasí. Děti se dozví, 
co je to oblačno, polojasno nebo jak vypadá tornádo a mnoho dalších 
zajímavostí. Z čeho všeho se dá počasí poznat? A jaké to je hlásit počasí  
v televizi? … Od 6 let. 

JARNÍ SNĚHÁNKY

VODNÍKŮV SEN. Humorně laděný pohádkový příběh ze světa 
vodníků, víl, čarodějnic a čertů. Hraje Divadlo NO KAKABUS. Od 3 let.

VODNÍKŮV SEN

Změna programu vyhrazena.

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

J. Císler: BREJLE. Divadelní komedie Jiřího Císlera BREJLE 
je hra o dvou hercích plná komických vypjatých situací ze života dnešní 
doby. Je protkaná písněmi filmových šlágrů jako např. Titanik, Růžový 
Panter, Moulin Rouge apod. Hrají Natalie Venturová a Daniel Koťan. 
Vstupné 200 Kč/studenti a senioři 150 Kč.

A. de Musset: MARIANNINY ROZMARY. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

27/5  po 
19:00 

29/5 st 
19:00

13/5  po 
19:00 

15/5  st 
19:30 

17/5  pá 
19:30 

19/5  ne 
19:30

20/5  po 
19:00 

22/5  st 
19:00 

23/5  čt 
19:30 
 

7. ročník osvětové kampaně Bezpečně za volantem, péče o zrak 2019

Zveme Vás na Testování zraku 
a komedii Jiřího Císlera 

VÍŠ, JAK VIDÍŠ?

Hlavní partner Partneři Mediální partner

Brýle &Móda

Ve spolupráci s Divadlem  
Karla Hackera v Praze 8 

Pořádá Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR 
pod záštitou Ministerstva dopravy BESIP

W W W . B E Z P E C N E Z A V O L A N T E M . C Z   W W W . S D R U Z E N I O P T I K U . C Z

Brejle

v Praze 8 27. května 2019
10:00 – 16:00 testování zraku ZDARMA
prostorách Kulturního domu Ládví, Burešova 2 Praha 8 (stanice metra Ládví, trasa C, tramvaj č. 10)

19:00 – 20:30 komedie Jiřího Císlera Brejle 
       Divadlo Karla Hackera, Klapkova 3/26

Vstupné 200 Kč / 150 Kč, rezervace a on-line prodej: www.divadlokh.cz
Prodej vstupenek také v pokladně Divadla Karla Hackera 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

HOVORY

5
Večer Jiřího Wericha Petráška. 

Spoluúčinkují Pavel Mészáros a klavírista Karel Štolba.

rozhlasová a televizní moderátorka 
a koncertní pěvkyně

W
Vstupné 120 Kč
rezervace: www.divadlokh.cz, tel. 284 681 103

13. 5. 
2019 / v 19:00 

HOVORY

WW
Martina Kociánová

Host: 
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řeMeSlnícI

 `malíŘ – lakÝrník. 
Štukování a tapetáŘSkÉ 
práCe. tel.: 725 173 593,  
www.malir-zenisek.cz

 `elektrikáŘ Se Žl – spokoje-
nost zaručena. tel.: 608 440 551

 `zedník, malíŘ, rekon-
StrukCe i drobné opravy. 
tel.: 604 676 694,  
josef.bazant72@seznam.cz

 ` inStalatÉr – topenáŘ –  
nepŘetrŽitĚ. opravy a mon-
táž vodovodních baterií, WC, 
umyvadel, van, el. ohřívačů, při-
pojení praček, myček, vodo-
měrů, 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

 `rekonStrukCe Bytů 
a koupelen na klíČ, spole- 
hlivá firma. tel.: 774 408 123,  
www.demistav.cz

 `elektrikáŘ – opravy, re-
konStrukCe – zásuvky, světla, 
jističe. tel.: 604 516 344,  
www.elektrikarerben.cz

 `Fa. J. maCHáČ–vÝmĚny Bate-
rií, van, klozetů a kuCH.de-
Sek. instalace sprchových kou-
tů a boxů – senioři sleva!pokládka 
dlažby, pvC, koberců. Štukování, 
malování, lepenípodhledů. Sekání 
trávya vyklízení. tel.: 777 325 466,  
janmachac66@seznam.cz

 `rizikovÉ káCení, 
Řez Stromů. zaHrady. 
tel.: 606 662 223, 723 899 561

 `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

 `malíŘSkÉ a lakÝrniCkÉ 
práCe, ČiŠtĚní koBerCů 
a čalouněného nábytku. 
tel.: 723 339 160, 777 316 680

 ` inStalatÉr Švára.  
tel.: 728 324 916

 `plynaŘ– inStalatÉr– tope-
náŘ– montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
vladimír tymeš, tel.: 603 937 032

 `elektro veSelÝ. 
tel.: 602 881 859

 `ŘemeSlnÉ práCe – levnĚ: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. tel.: 602 835 102

 `zedniCkÉ, oBkladaČSkÉ 
a malíŘSkÉ práCe. 
tel.: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

 `malování, lakování  
a zedniCkÉ práCe, Štuko- 
vání, stěrky a sádrokarton.  
Sezonní sleva 10 %.  
volejte na tel.: 603 432 476. 

Služby

 `HodinovÝ manŽel – údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 
pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce 
a jiné. tel.: 773 168 170

 `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

 `vyklízení – 7 dní v tÝdnu, 
24 hod. denně. tel.:  601 091 354

 `Hledáte StaveBní dozor 
nebo sádrokartonářské práce? 
tel.: 606 910 246

 ` ! 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

 ` ServiS pC pro praHu 8  
tel.: 604 552 758

 `CeleSta praHa, z.Ú., naBí-
zí HoSpodynĚ do domácnos-
tí a společnice pro seniory (pomoc 
v domácnosti, doprovod, trénová-
ní paměti apod.). tel.: 775 976 383, 
celesta@celestapraha.cz, 

 `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

 `HodinovÝ manŽel – elek- 
tro, voda a další práce. 40 let 
praxe na rek. bytů. tel.: 602 366 135

 `likvidaCe pozůStaloStí –  
vyklidíme váš dům, byt a jiné. 
pracujeme levně, rychle, kvalitně 
– i o víkendu. tel.: 775 520 155

 `vyklidíme váŠ Byt, 
půdu, sklep, dům. volejte 
tel.: 608 884 148. Ceny dohodou.

 `naBízím zpraCování 
ÚČetniCtví, daní a mezd.  
praktické zkušenosti, spolehlivost. 
tel.: 734 752 259 Šťastný

 `ČalouniCkÉ práCe, oprava 
nábytku, čalounění dveří, výroba 
matrací na míru, tel.: 604 207 036, 
e-mail: toman@calounictvi.com

 `zaHradniCkÉ práCe – lev-
nĚ: kácení a odborný prořez a po-
střik stromů, stříhání keřů, se-
kání a údržba trávníků atd. 
tel.: 604 512 297

 `Úklid – levnĚ: mytí oken, 
ČiStĚní koBerCů, SedaČek, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
tel.: 602 835 102

 ` Sekáme zaroStlÉ pozemky 
a vysokou trávu našimi stroji. 
odstraníme také křoví, nálety, 
zlikvidujeme odpad. tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

 ` Sekáme trávu na zahradách 
naší motorovou sekačkou, včetně 
odvozu trávy. tel.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz/trava

 `mytí oken vČetnĚ rámů 
a Žaluzií od ÚklidovÉ firmy.  
nechte práci nám, už nelezte 
po štaflích a odpočívejte. tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

 `vyČiStíme koBereC, SedaČ-
ku, křesla, židle přímo u vás na 
místě, strojem na vlhko extrakční 
metodou. Slušné jednání a zkuše-
nosti. tel.: 724 006 275, info@pvj-
group.cz, www.pvj-group.cz

 ` StĚHování 7 dní v tÝdnu, 
24 hod. denně. tel.: 721 955 496

reAlIty – Služby

 ` Sídlo pro Sro, oSvČ v praze 
od 149 kč/měsíc. tel.: 728 991 247 
www.sidloprofirmupraha.cz

reAlIty – prOnájeM

 `pronaJmu GaráŽovÉ Stání 
S kamerovÝm SyStÉmem,  
Hnězdenská 767/2 naproti 
od krakov, cena 900 kč/měs. 
tel.: 721 845 613

 `pronaJímeJte Bez rizika! 
pro manaŽery Firem 
s rodinami hledáme pěkné 
byty v praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. 
Bez provize! tel.: 734 319 304.

 `naBízím pronáJem GaráŽe 
p8, Čumpelíkova, za 2500 kč. 
 tel.: 603 801 987

reAlIty – pOptávKA

 `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, 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.

 `koupím Byt v praze 8, přímo 
od majitele. tel.: 604 617 788

 `koupím CHatu, CHalupu 
do 50 km od prahy v dobrém 
i špatném stavu. děkuji za 
nabídku, tel.: 720 031 400

 `koupím GaráŽ. 
tel.: 604 653 717

 `Hledám Byt ke koupi 1+1 – 
3+1 v praze 8. tel.: 778 085 837

výuKA – Kurzy

 `trÉninky plavání –  
plavco.cz

 `vÝuka anGliČtiny 
a matematiky zŠ, SŠ a vŠ,  
www.angmat.cz

náKup – prOdej

 `prodeJ: vyneS. SlepiCe, 
vaJíČka, králíky, oŘeCHy, 
Sádlo, 723 266 481

 `dŘevĚnÉ HraČky ČeSkÉ 
vÝroBy! velký výběr nabízíme 
v naší prodejně praha 8, 
ořechová 5, tel.: 722 942 194 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

 `antikvariát koupí kniHy, 
oBrazy, GraFiku, Bankovky, 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
tel.: 773 542 797

 `kniHy a kniŽní pozů- 
StaloSt – koupím, odvezu. 
tel.: 286 891 400

 `neJlepŠí Ceny zaplatíme 
za St. minCe, St. Šperky, 
i poŠkozenÉ, a pánské zl. 
hodinky. Starožitnosti + zlatnictví 
vysočany, pod pekárnami 157/3, 
tel.: 605 829 440 po desáté hod.

zdrAví 

 `tHai maSSaGe od rodilÉ 
tHaJky Jirapa na oBJedná-
ní. tel.: 602 616 512

 `maSáŽe p8 – na BoleSti 
klouBů, zad, ŠíJe. od 300 kč. 
tel.: 604 488 145

KráSA

 `pedikÚra – klaSiCká 
mokrá metoda, ošetření 
kuřích ok, zarostlých nehtů, 
nehtové špony, poznaňská 438/27, 
Bohnice, tel.: 777 272 303

 `pedikÚra (i moBilní), 
reFleXní maSáŽe noHou.  
tel.: 774 877 972

 `naBízím kadeŘniCkÉ 
SluŽBy levnĚ, vhodné pro 
důchodce, zajdu i k vám domů, 
tel.: 724 909 592

nAbídKA práce

 `zŠ liBČiCká Hledá uklí-
zeČky. nástup dohodou.  
kontakt: 601 345 855

 `Církevní zŠ loGopediCká 
don BoSCo, p8, přijme od 9/19 
asistenta pedagoga, učitelku mŠ, 
učitelku zŠ s aprobací ČJ, d, m, Fy, 
tv, a vychovatelku Šd.  
kontakt – tel.: 283 852 124,  
e-mail: info@donbosco.cz

 `zaHradniCká Firma 
pŘiJme od kvĚtna 
praCovníka ÚdrŽBy zelenĚ. 
Sekání trávy, řez živých plotů, 
pomocné práce. tel.: 724 006 275,  
e-mail: info@pvj-group.cz

 `Úklidová Firma pŘiJme 
praCovníka na mytí oken 
a strojové čištění koberců. 
dobrý kolektiv a zaškolení 
samozřejmostí. e-mail:  
info@pvj-group.cz

inzerce 
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placená inzerce

METEOR OFFICE PARK KARLÍN
Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
Metro Křižíkova

f WWW.DELMART.CZ

NOVÝ SUPERMARKET  
V KARLÍNĚ JIŽ V KVĚTNU

Pečivo z vlastní pekárny
Unikátní produkty z Čech i celého světa
Food to go z výběrových surovin
Hotová jídla s menším obsahem soli

delmart-praha9-188x130.indd   12 05/04/2019   17:38

  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama
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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.

KVĚTEN

PÁ

SO

PÁ

10.00

19.00

19.00

03

04
03

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ČT 19.0002 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

ROK NA VSI
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

PÁ 19.0010 FUK!

ČT 19.0009 FAUST

ÚT 19.0007 NĚCO ZA NĚCO

ÚT 17.3007 Vernisáž Kateřina Tůmová

Zadáno

PO 19.3006 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ

PÁ 19.3010 JAK SBALIT ŽENU 2.0

ST 19.3008 KVIDOULE SE VRACÍ Cabaret Calembour, 
host divadla

SO 19.0011 KRÁLOVA ŘEČ

ST 19.0015 DOKONALÁ SVATBA

ÚT 19.0021 EDITH A MARLENE

PO

ST

19.00

15.00

13

15

LASKAVÉ BOHYNĚ

JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI 
(S) FILIPEM

ÚT 19.0014 SEDMÉ NEBE

ČT 19.0016 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Indigo Company,
 host divadla

Indigo Company,
 host divadla

Anglické titulky

PO 19.0020 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PÁ 19.0017 KRÁLOVA ŘEČ

SO 19.3011 MLČENÍ BOBŘÍKŮ

SO 19.0025 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

ST 19.0022 KRÁLOVA ŘEČ

Indigo Company,
 host divadla

ÚT 28 FUK!19.00

ST 29 DOKONALÁ SVATBA19.00

PÁ 31 NORA19.00

ÚT 21 POSLEDNÍ DŮVOD, PROČ SE NEZABÍT19.30

ÚT 28 JAK SBALIT ŽENU 2.019.30

ČT 23 MLČENÍ BOBŘÍKŮ19.30

PÁ 19.3031 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

inzerce / pozvánky

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

Máte zájem inzerovat v našem měsíčníku?  
Chcete oslovit 64 200 domácností?

KontaKtujte nás:
Pavla tomšíKová, e-mail:  

inzerce@praha8.cz • tel. 222 805 112

w

90 000 KčAŽ

SUPER 
SLEVY

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Více  info  na w w w.aaaauto.cz/sleva.

PO–NE  8:00–22:00

PRAHA 
Dopraváků 874/15

placená inzerce

tel.: 777 654 799

V Ý Š K O V É  P R Á C E
V E S E L Ý

placená inzerce

Heřmánek Praha, ZŠ
přijímá k 1. 9. 2019 

žáky do 3., 5. a 8. třídy

www.skolahermanek.cz
tel.: 606 416 930

placená inzerce

Den dětí  
v Karlíně

soBota

1. 6. 2019
V době konání united 

islands bude na jednom 
pódiu na Karlínském 

náměstí probíhat den 
dětí. MČ Praha 8 připravila 

program ve spolupráci 
s Karlínským spektrem.
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VSTUP ZDARMA
FREE ENTRY

ZA PODPORY: HLAVNÍ PARTNEŘI: GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:GENERÁLNÍ PARTNER:

PARTNEŘI:

PODPORUJÍ:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Hlavní město Praha
akci podpořilo částkou
ve výši 4 000 000 Kč

WWW.UNITEDISLANDS.CZ

C 79
M 11
Y 45
K 0

C 0
M 0
Y 0
K 90

Barevná varianta loga

Barevná varianta logotypu

použitá barevnost

ROBOCOBRA
QUARTET (UK)

THE ATAVISTS (CZ)

TRUPA TRUPA (PL)

KAPITÁN
DEMO (CZ)

POVODÍ OHŘE (CZ)

WALTER SCHNITZELSSON (SK) 

THE DEADNOTES (DE)

TENTS (AT)

THE GARDENER 
AND THE TREE (CH)

A MNOHO DALŠÍCH / AND MANY MORE 

BRITISH EDITION

PRAHA | KARLÍN
31|5|–1|6|2019



vás zve na

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Karlinske setkani

pod platany
Poprvé 

již 4. května 
2019! 

Nová kulturní akce spojená 
s tradičními Karlínskými trhy. 

Každou sobotu od 9:00 do 16:00 hod. 
až do 29. června 

na Karlínském náměstí
u kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8


