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Inzerce

Od letošního května fungují karlínské 
farmářské trhy pod značkou Karlín 
Market. Na podzim se můžete těšit na 
další tematické akce a krom pravidelných 
nákupních pátků a sobot pořadatelé 
nově zařazují trhy i v pondělí. První 
můžete navštívit již 7. září ve stejném 
čase, tedy od 8 do 18 hodin. U kostela sv. 

Cyrila a Metoděje si tak můžete nakoupit 
vše potřebné na celý týden. V pátek pak 
pořídíte víkendový nákup a v sobotu si 
můžete vychutnat den s přáteli a rodinou 
v příjemném prostředí Karlínského 
náměstí. Atmosféru vám zpříjemní živá 
hudební vystoupení a děti si mohou užít 
kreativní dílny. 

Karlínské trhy 
i v pondělí

Nově v Bohnicích
Kvalitní čerstvé ovoce a zelenina je 
tím nejlepším, co můžete udělat pro 
své zdraví. Proto se pro vás otevíra-
jí další farmářské trhy, tentokrát 
v prostorech před OC Krakov. 
Bohnické farmářské trhy star-
tují v pondělí 31. srpna a konat 
se budou vždy každé pondělí 
a středu od 7 do 18 hodin. Těšit 
se můžete na ovoce a zeleninu 
přímo od pěstitelů, české maso a uzeniny, domácí vajíčka, čers-
tvé pečivo a mnoho dalších pochutin, které nesmí chybět na 
vašem stole.
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Slovo starosty Co najdete v čísle

Milí spoluobčané,
po prázdninách se vracejí naše děti do škol a školek, bohužel v situaci přetrvávající 
epidemie. A od září jsou zpět i povinné roušky, které už nejen já vnímám spíše jako 
přítěž. Mohu jen doufat, že toto opatření vlády nebude mít příliš dlouhého trvání, 
protože dobře vnímám, že nám všem dochází trpělivost. 

Trpělivost už mi bohužel došla na konci června s počínáním vedení městské poli-
cie. Bezpečnostní situace především v okolí stanic metra a na dalších frekventova-
ných místech není vůbec dobrá, což vidím při svém pohybu po naší městské části 
a také z vašich stížností. Proto jsme důrazně požádali pana primátora i ředitele 
strážníků o posílení hlídek. Strážníci prostě musejí být vidět na ulici, a pokud má 
obecní policie personální podstav, je nutno nastavit priority. Tou pravou podle mého 
názoru není činnost jakési další dopravní policie, ale starost o bezpečnost a veřejný 
pořádek na ulicích. Rád bych podotknul, že si řadových strážníků velmi vážím, jejich 

činnost je věru nevděčná a skutečně obtížná. Bohužel 
mám pocit, že tato práce není správně využita. Jak se 

dočtete v tomto čísle, ředitel městské policie je přesvěd-
čen spíše o opaku. Proto bude náš tlak na magistrát 
i vedení městské policie pokračovat. 

Vraťme se však k začátku školního roku. Musíme si 
uvědomit, že děti nebyly ve škole několik měsíců, což 

je situace, kterou nepamatujeme. Proto bych 
chtěl popřát pedagogům i rodičům hodně 

trpělivosti při návratu našich ratolestí do 
škol. Nebudou to mít po takové době jedno-
duché. A zároveň bych požádal vás všech-
ny, kteří sedají za volant, o zvýšenou 
opatrnost a nohu z plynu. Zejména na 
začátku školního roku se to určitě 
vyplatí. 

Vše dobré vám přeje

Ondřej Gros
      starosta MČ Praha 8
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Tímto krokem reagoval na 
zvyšující se počty stížností na 
bezpečnostní situaci v okolí 
stanic metra Florenc, Ládví, 
Kobylisy a Palmovka. Zároveň 
šlo o reakci na rozhodnutí 
městské policie vrátit Praze 8 
zapůjčené vozidlo, které osm 
let fungovalo jako mobilní 
služebna a prostředek preven-
ce kriminality právě v expono-
vaných místech, jako jsou 
stanice metra a jejich okolí. 
Automobil – mobilní služebnu 
zakoupila a vybavila městská 
část před osmi lety. Vznikla tak 
pojízdná kancelář s veškerým 
vybavením, která měla být 
zaparkována vždy na potřeb-
ných místech. Cílem bylo ome-
zovat přestupkovou a trestnou 
činnost jak v jednotlivých 
ulicích, tak před problémovými 
provozovnami.

„Zvyšuje se počet stížností na 
bezpečnostní situaci ve výše 
uvedených lokalitách. Jde přede-

vším o distribuci drog, konzuma-
ci alkoholu a na ni napojené 
agresivní živly. Mám odůvodně-
né obavy, že zrušení mobilní 
služebny povede k dalšímu 
zhoršení situace a eskalaci 
oprávněné nespokojenosti 
našich občanů,“ píše v dopise 
starosta Gros. Připomíná, že 
radnice městských částí nemají 
prakticky žádné represivní 
prostředky, kterými by mohly 
podobné problémy řešit. Jsou 
odkázány na městskou policii 
vedenou ředitelem a zástupcem 
hlavního města. 

Šéf strážníků Eduard Šuster 
například situaci u stanic metra 
vnímá ve své reakci na výzvu 
starosty jinak. „Bezpečnostní 
situace v okolí metra Florenc, 
Ládví, Kobylisy a Palmovka je za 
poslední rok podstatně stabil-
nější než v předchozích letech, 
kdy byly s bezdomovci a narko-
many daleko větší problémy. Za 
vedení městské policie jsme 

 nZlatý lajk za facebookový profil, cena 
soutěže Radniční listy za Osmičku, 
úspěch ve Zlatém erbu za webové strán-
ky. To jsou tři letošní medailová ocenění 
za úroveň komunikačních kanálů radni-
ce Prahy 8 v metropoli.

Každým rokem hodnotí nejrůznější instituce 
kvalitu komunikačních instrumentů jednot-
livých částí metropole. Radnice osmého 
obvodu v tomto ohledu sklízí úspěchy. „Víme, 
že je stále co zlepšovat, a snažíme se o to, 
nicméně nás samozřejmě těší, že porotci 
jednotlivých soutěží si naší snahy všimli. Do 
budoucna ale chceme zapracovat na větší 
interakci s občany,“ hodnotí výsledky staros-
ta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). Podle něj se 
online komunikace velmi osvědčila za po-
vodní, v současnosti pak v době pandemie 
koronaviru. „Dokonce si myslím, že to byl 
hlavní komunikační kanál směrem k obča-

nům, protože v ostatních médiích už byli lidé 
přehlceni různými zprávami a antizprávami, 
takže hledali někde jisté informace, třeba jak 
je městská část schopna pomoci nejen senio-
rům,“ míní starosta.

A jak hodnotí facebookový profil Prahy 8 
(3. místo) organizátor Zlatého lajku Kvali-
kom.cz? „Velmi osobitě spravovaný profil, ve 
kterém se promítá jinak poměrně vzácná 
tvůrčí svoboda administrátorů. To lze poznat 
jak z některých příspěvků, tak především ve 
znění některých odpovědí na komentáře. 
Nelze to hodnotit negativně, naopak, vyma-
nění se z upnutého úřednického tónu, zavtip-
kování či důraznější odpověď jsou brány jako 
součást kreativity a svobodného vyjadřování. 
Stránka poskytuje velmi kvalitní informační 
servis, pojímá širokou škálu témat.“ 

Co se týká časopisu Osmička (3. místo), 
podle Kvalikom.cz zpravodaj přináší výrazně 
nadprůměrné množství informací týkajících 

se činnosti radnice. Pozitivně hodnotí i onli-
ne archiv. Z hlediska kvality textů jsou 
noviny nadprůměrné, články jsou po stránce 
stylistické dobře zpracované, volba témat je 
velmi rozmanitá, titulky upoutávají. Grafic-
ká úprava zpravodaje je velmi moderní 
a příjemná. „Články jsou jako v jednom 
z mála zpravodajů psány opravdu žurnalis-
tickou formou, například obsahují citace. 
Zní to jako samozřejmost, ale je to opravdu 
výjimečné,“ uvádí se v hodnocení. 

Organizátorem soutěže Zlatý erb je hlavní 
město. Lze se domnívat, že webové stránky 
Prahy 8 i letos navazují na umístění v nedáv-
né minulosti. V letech 2015 až 2018 každý 
rok v pražském krajském kole získaly 1. mís-
to, loni to byla druhá příčka. Letos umístění 
ještě není známo, ale díky pozvání na předá-
vání cen z krajského kola je jasné, že je to 
opět „medaile“.

Více na www.kvalikom.cz (mš,tk)

BEZPEČNOST

Zvyšte počet strážníků. 
Hlavně u metra, žádá starosta

 nRadnice Prahy 8 žádá magistrát a městskou policii o na-
výšení počtu strážníků v exponovaných lokalitách. Staros-
ta Ondřej Gros (ODS) odeslal pražskému primátorovi a ře-
diteli městské policie žádost o nápravu, a to zejména 
v okolí stanic metra. 

zvýšené problémy ve Vámi 
uváděných lokalitách nebo 
stížnosti na nečinnost strážníků 
v nich nezaznamenali,“ napsal 
Šuster.

Starosta v dopise taktéž 
připomněl původní smysl měst-
ské policie. „V zájmu pocitu 
bezpečí mých spoluobčanů Vás 
žádám o posílení městské policie 
v naší městské části a určením 
prevence tohoto druhu jednání 
jako priority městských strážní-
ků. Rád bych připomněl, že 
městská policie původně vznikla 
kvůli dohledu nad dodržováním 
veřejného pořádku. Teprve 
v posledních letech se z ní stala 
jakási druhá dopravní policie. To 
je podle 
mne velká 
chyba. 
Bezpečí na 
ulici vidím 
jako důleži-
tější. Proto 
vidím jako na-
prosto nutné, aby se 
počet strážníků v expo-
novaných lokalitách Prahy 8 
navýšil a strážníci byli oprav-
du vidět,“ vyzval. 
  (tk)

RADNICE

Komunikační kanály sbírají úspěchy v soutěžích



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ZÁŘÍ 2020  www.praha8.cz 5

Jan Skopeček se nesmazatelně 
zapsal do pamětí nejen filmo-
vých fajnšmekrů. Byl osobitou 
hvězdou menších či úplně 
malých rolí, ale též vítaným 
společníkem a skalním slávis-
tou. Spolupracoval s výkvětem 

tuzemské kultury minulého 
století. Zahrál si v těch nejlep-
ších televizních a divadelních 
kusech. Divadlo S. K. Neuman-
na (dnes Divadlo pod Palmov-
kou), kde působil, patřilo 
v 60. letech k tomu nejlepšímu.

Skopeček hrál i ve skuteč-
ných perlách české kinemato-
grafie. Obvykle menší a vedlej-
ší role, zpravidla ale 
nezapomenutelné. Jako epizo-
da, kdy je Švejk legitimován 
v nádražní restauraci a po 
jeho odpovědi na osobní 
dokumenty „Nemám, miláčku“ 
je právě jeden člen výjezdovky 
konfrontován s německy 
mluvícím velitelem: „Was ist 
das, milatschek?“. Tímto 
vojákem byl právě tehdy 
dvaatřicetiletý Jan Skopeček 
(„Milatschek, das ist wie Herr 
Feldwebel“).

Zahrál si ale pár hlavních či 
větších rolí. Za slovo stojí role 
předsedy JZD ve filmech Tři 
chlapi v chalupě (1963) a Tři 
chlapi na cestách (1973), Parta 
hic (1976) nebo role náměstka 
Kalivody v populární komedii 

Oldřicha Lipského Marečku, 
podejte mi pero (1976).

Jan Skopeček obdržel v roce 
2017 ocenění čestný občan 
Prahy 8 a z rukou prezidenta 
Miloše Zemana i medaili Za 
zásluhy.

■ ■ ■

Josef Pešata získal čestné 
občanství loni, a to za boj proti 
totalitním režimům a celoži-
votní přínos Kobylisům. Právě 
tam spoluzakládal skautské 
středisko Radost a byl jedním 
z prvních takzvaných oratori-
ánů v salesiánské oratoři. 

Narodil se 5. prosince 1927 
v Praze a celý jeho život je spjat 
s pražskými Kobylisy. Byl 
nadšeným skautem a od vzniku 
kobyliského salesiánského 
střediska v roce 1937 zde hrál 
divadlo a také na trubku v chla-
peckém orchestru. V období 
stanného práva v roce 1942 byl 
svědkem přijíždějících náklad-
ních aut, která přivážela na 
kobyliskou střelnici oběti na 

popravy. Po únoru 1948 se 
Josef Pešata nedostal k přijí-
mačkám na lesnickou vysokou 
školu, protože se odmítl zříci 
svého náboženství. Pracoval 
jako plánovač v loděnici v Libni. 
Konflikt s komunistickým 
předsedou ho dohnal k infark-
tu. Až do počátku 90. let praco-
val s mládeží ve sportovním 
oddíle.  (tk)

KRÁTCE
SLEVA NÁJEMNÉHO PRO PODNIKATELE
Se slevou na nájemném v rozmezí 30 až 50 procent mohou počítat 
podnikatelé a živnostníci v prostorách ve správě radnice Prahy 8. 
Jde přibližně o 400 nájemců, na které dopadla v různé míře opatření 
spojená s koronavirem. Slevy se vztahují k období duben až červen 
letošního roku. Návrh, který na základě četných debat s podnikateli 
a obchodníky předložil radní Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN), 
schválili zastupitelé Prahy 8 na červencovém zasedání. 

BOHNICKÝ ÚSTAVNÍ HŘBITOV UZAVŘEN
Místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek (Patrioti s Trikolorou) v minulých 
týdnech komunikoval se současným majitelem Bohnického 
ústavního hřbitova – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, a to kvůli uzavření vstupu do areálu. Podle úřadu se na 
hřbitově má nacházet hrubým odhadem několik set stromů 
neurčitého stáří a vitality, a v možnostech vlastníka není zabezpečit 
celý prostor tak, aby nedošlo k ohrožení návštěvníků. Vedení radnice 
Prahy 8 bude opakovaně usilovat o převod do svého vlastnictví.

BĚH DO VRCHU
Libeňský Sokol a radnice Prahy 8 pořádají jubilejní dvacátý ročník 
Běhu strmého do zámeckého vrchu. Koná se 24. září od 16.30 do 
18.30 hodin za každého počasí. Prezence předem není nutná. Start 
je u ústí Rokytky do Vltavy. Asfaltová trať měří 199 metrů, 
převýšení činí 29 metrů. Běžci budou rozděleni do šesti kategorií, 
od předškolních dětí po seniory.

PRODEJNA POTRAVIN Z LIBNĚ NEZMIZÍ
Objekt prodejny Albert v Libni u náměstí Dr. Holého vystřídá 
bytový dům s komerčními prostory ve veřejném parteru a novými 
prostory pro prodejnu potravin. Navrhovaný dům bude obsahovat 
zhruba 220 bytových jednotek. Celá stavba je propojena společ-
ným suterénem s parkováním a technickým zázemím. Vjezd je 
uvažován z ulice U Libeňského pivovaru. 

MŠ DOLÁKOVA JE EKOŠKOLOU
Mateřská škola v Dolákově ulici po auditu získala mezinárodní 
titul Ekoškola. Jádrem programu je metodika sedmi kroků, která 
staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením 
školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity.  

ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE
Vědomý dotek, z. s., pořádá 12. září od 10 do 11.30 hodin úklid 
Čimického háje. Sraz dobrovolníků je v 9.50 až 10 hodin před 
budovou v Hovorčovické ulici 1713/22. Akci podpořila radnice 
Prahy 8. Více na www.vedomy-dotek.cz.

PŘEDNÁŠKA O INDONÉSII
Pražský klub spisovatelů ve spolupráci s Dialogem na cestě, NO 
CČSH Praha 8 – Karlín a osmou městskou částí pořádá další ze 
setkání 3. věku. V zasedací místnosti ve Vítkově ulici 13 v Karlíně 
se v úterý 29. září od 15 hodin můžete těšit na přednášku Hanky 
Hosnedlové o Indonésii. Básnířka, spisovatelka a novinářka bude 
vyprávět o svém putování po několika ostrovech této země, které 
podnikly dvě dámy důchodového věku s batohem na zádech.

PIVNÍ KOLA DO KARLÍNA NEZAMÍŘÍ
V médiích proběhla zpráva, že 
zákaz „pivních kol“ v širším centru 
Prahy zrušil soud, a proto se tyto 
turistické atrakce vrátí do ulic. To 
se ale netýká Karlína. Soud zrušil 
magistrátní opatření z roku 2019, 
které Karlín nezahrnovalo. Proto 
v letošním březnu vydala MČ 
Praha 8 vlastní zákazy vjezdu 
vozítek širších než 1,2 metru pro 
Karlín. Tyto zákazy vjezdu soud nezrušil a platí dál, zatím do konce 
roku 2020. Odbor dopravy Prahy 8 je ale hodlá prodloužit. (tk)

SPOLEČNOST

Dva čestní občané 
odešli na věčnost

 nDvě smutné zprávy v létě zasáhly Prahu 8. V jednom 
týdnu zemřeli dva její čestní občané – herec Jan Skopeček 
a skaut a bojovník proti totalitním režimům Josef Pešata.

JOSEF PEŠATA se výrazně podílel na 
rozvoji skautského hnutí

JAN SKOPEČEK se v roce 2017 stal 
čestným občanem Prahy 8
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Územní rozvoj

Zájemci z řad veřejnosti měli možnost prodis-
kutovat všechny myslitelné aspekty spojené se 
současným stavem, a také s budoucím rozvo-
jem náměstí. To podle účastníků může být 
novým svorníkem celé nesourodé oblasti Prahy 
8. „Cílem revitalizace je nabídnout důstojnější 
a současnější podobu veřejného prostranství 
náměstí, a dodat prostoru nový akcent reagující 
na potřeby jeho obyvatel a návštěvníků,“ říká 
o projektu Petr Pelc (TOP 09 + STAN), zastupitel 
a koordinátor PalmovkyTEĎ.

HODNOTY
Občané na současném řešení náměstí nejvíce 
oceňují dostatek zeleně. Nyní území postrádá 
dostatek stínu a od návrhu se očekává nápra-
va. Druhým nejakcentovanějším momentem 
náměstí je přítomnost židovské synagogy 
a její podíl na kulturních akcích v prostoru. 

Oblast ulice Na Žertvách a okolí metra je 
vnímána jako přirozená živá část města, 
kolem které se generují různé volnočasové 
funkce (kavárny, restaurace), obchody a služby.

PROBLÉMY
Nejvíce kritických podnětů k řešení prostoru 
se vztahovalo k faktu, že území nepřipomíná 
náměstí, neplní jeho funkci a je plné zbytko-
vé, nepoužitelné a zbytečné zeleně. Náměstí 
není ohraničené, mizí do východní části ulice 
Na Žertvách. Není nijak rozdělené, logicky 
členěné. Parkoviště v ulici Na Žertvách umrt-
vuje významný veřejný prostor, v noci není 
náměstí bezpečným prostorem. 

POTENCIÁLY
Hlavní potenciály si účastníci ztotožnili 
s obecnými rysy náměstí, tedy s univerzál-

PALMOVKA

Společná vize 
nového náměstí

Zapojte se do výzkumu, 
jehož výsledky pomohou udat směr
budoucího rozvoje Palmovky 

palmovkated.cz

Výzkumný ústav ČVUT UCEEB ve spolupráci s Institutem
plánování hl. města Prahy povede participativní výzkum,
jehož cílem je poznat různé zkušenosti a pohledy obyvatel
a návštěvníků na život v lokalitě Palmovka. Výzkum bude
Městské části Praha 8 sloužit jako podklad pro plánování 
a naplňování strategie budoucího rozvoje lokality a aktivit v ní. 

Výzkumnice a výzkumníci z Českého vysokého učení 
technického a Univerzity Karlovy budou od srpna 
do října 2020 provádět rozhovory s obyvateli i návštěvníky 
Palmovky o jejich zkušenostech s veřejným prostorem, 
bydlením a/nebo prací v lokalitě.
Zájemce o zapojení do výzkumu prosíme, 
aby kontaktovali výzkumný tým 
na e-mailové adrese vyzkumpalmovka@uceeb.cz
nebo na telefonu +420 774 868 589
za účelem domluvení výzkumného rozhovoru.

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 
K ROHANSKÉMU MOSTU
Přijďte se zúčastnit diskuse o aktuálním vývoji jednoho 
z posledních plánovaných mostů pražského centra a budoucí 
významné spojnici mezi Holešovicemi a Karlínem. 

8. ZÁŘÍ 2020
17.00-17.45 komentovaná procházka (setkání na 
Bubenském nábřeží před vchodem do Pražské tržnice) 

18.00-19.30 prezentace a debata (sál KZ Domovina, 
Na Maninách 32, 170 00 Praha 7)

Na setkání od 18.00 hodin je nutná registrace účastníků na: 
www.praha7.cz/verejne-setkani-k-rohanskemu-mostu/, 
kde naleznete také veškeré podklady k setkání a informace o 
programu. 

Na akci vás zve radní MČ Praha 8, Tomáš Hřebík. 

ností využití veřejného prostranství, s mož-
ností konání různých akcí (kulturní akce, 
trhy, demonstrace apod.). Zároveň byl vy-
píchnut potenciál využití synagogy a stře-
chy plánovaného nového objektu Palmovka 
ONE ke kulturním akcím.

NÁVRHY
Náměstí by mělo být kombinací zastíněné 
plochy zelení s uměleckou instalací připomí-
nající literáta Bohumila Hrabala a důstoj-
ným doplněním prostoru pochozími plocha-
mi se zpevněným podkladem. Památka by 
měla akcentovat místo k obývání a setkává-
ní, inspirace Hrabalovými příběhy. Mezi 
konkrétními návrhy se objevovaly nápady 
na hospodu. Dále pak věnovat vzpomínku 
městu, mizející či zmizelé Libni, či vytvořit 
symbolickou cestu (palác Svět, divadlo Pod 
Palmovkou, ulice Na Hrázi, přetrvavší výče-
py a hospody apod.). Mohl by tak vzniknout 
prvek, který bude přímo vetkán do veřejné-
ho prostoru Libně, či se sám stane veřejným.

Poptávány jsou trhy a obecně praktické 
využití tohoto veřejného prostoru v každo-
denním životě obyvatel.

 (lk)
Na návrhu náměstí nyní pracuje 
projektový tým, UNIT architekti, s.r.o. 
Více na www.palmovkaTED.cz.

 nPřímo v plenéru u křižovatky na Palmovce se v polovině června odehrálo veřejné 
plánování k návrhu nové podoby náměstí Bohumila Hrabala. 
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Doprava

 nNa křižovatce ulic Ústecká 
a K Ládví aktuálně probíhá 
výstavba nových semaforů. 
Světelná křižovatka by měla 
přispět k plynulosti provozu 
na rozhraní Prahy 8 
a Chaber. 

Stavebníkem je firma Nové 
Chabry Development, která již 
v roce 2017 dostala podmínku 
zbudování semaforu v rámci 
posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA) od stavebního 
úřadu kvůli své nové výstavbě 
v Chabrech.

„Současně s novými semafory 
vzniknou dva nové přechody 
pro chodce – přes ulici K Ládví, 
který usnadní pěší cestu od 
Bauhausu na Vozovnu Kobylisy, 
a přes rušnou ulici Ústecká, 
v místě, kde chybí pěší propoje-
ní,“ uvedl radní pro dopravu 
Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + 
STAN). Vznikne také krátký 
buspruh ve směru do centra ve 
třetím pruhu Ústecké, aby se 

zrychlil provoz autobusů 
v kolonách.

„Bohužel zřejmě dojde i k vy-
značení cyklopruhu v Ústecké 
ulici. Proti tomu se postavila 
Praha 8 i Dolní Chabry, protože 
nám nepřipadá vhodné posílat 
cyklisty na tak vytíženou ulici, 

Cyklostezka 
v novém hávu
Zbrusu nový asfaltový po-
vrch dostala v červenci cyklo-
stezka A26 v úseku Zenklova 
— U Rokytky, lemující Zá-
kladní školu Bohumila Hra-
bala v Libni. Stavbu provedla 
v rámci běžné údržby TSK 
hl. m. Prahy.  (tk)

KOBYLISY

V Ústecké ulici vzniká nová 
světelná křižovatka

SEMAFORY by měly přispět k plynulosti provozu

jakou je Ústecká. Jde ale o roz-
hodnutí magistrátu, který si to 
nenechal vymluvit,“ doplnil 
Martin Jedlička (TOP 09 + STAN), 
předseda komise pro dopravu.

Na sociálních sítích výstavba 
semaforu vzbudila obavy z dopa-
dů na plynulost dopravy, přede-

vším ve špičce, kdy na Ústecké 
ulici vznikají kolony. „Rozhodně 
budeme sledovat, jak bude pro-
voz fungovat, a pokud by vznika-
ly na Vozovně Kobylisy nebo 
v Žernosecké ulici nějaké problé-
my, budeme iniciovat nápravu,” 
dodal Slabihoudek. (tk)

BOHNICE

V Lodžské ulici vznikají desítky 
nových parkovacích míst
Kvůli katastrofální situaci s par-
kováním v ulicích Poznaňská 
a Hlivická hledá radnice Prahy 8 
způsoby, jak místním obyvate-
lům tento stav zlepšit. V Poznaň-
ské se možnosti k zapar-
kování výhledově ještě 
zhorší po uzavření par-
koviště u supermarketu 
Lidl (dříve Billa), kde 
v budoucnu dojde k re-
konstrukci a k využití 
pro supermarket.

„Tato situace nás 
pochopitelně netěší, 
a proto jsme se rozhodli 
vytvořit nová parkova-
cí místa v blízkém 
okolí. Legalizací parko-
vání v pravém pruhu po 
obou stranách ulice 
Lodžská vytvoříme 

padesátku nových parkova-
cích míst,“ informoval radní 
pro dopravu Tomáš Slabihou-
dek (TOP 09 + STAN). Dalších 
šest parkovacích míst  již bylo 

vyznačeno na vedlejší ulici 
u Havexu, v blízkosti OC Odra.

„Zužování dvoupruhů nijak 
nefandíme, ale tristní situace 
s parkováním si žádá řešení. 

Navíc v Lodžské navazu-
jeme na úseky, ve kte-
rých se už v jednom 
pruhu parkuje, a ve 
velké části ulice je tak už 
dnes doprava vedena 
v jednom pruhu,” podo-
tkl Slabihoudek.

Součástí projektu 
bude i zajištění dostateč-
ného rozhledu na pře-
chodech pro chodce, 
takže pěší pohyb po 
sídlišti bude bezpečnější. 
Projekt je odsouhlasen 
dopravní policií i Do-
pravním podnikem. (tk)V ULICI MEZI HAVEXEM A OC ODRA již nová místa fungují.
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Čtenáři píší

Dobrý den,
proč je Cafourkova ulice rozko-
paná tak strašně dlouho?

B. Weiss

Dobrý den,
Cafourkova ulice je jednou 
z nejkomplikovanějších rekon-
strukcí posledních let v Praze 8. 
Byť se jedná o menší stavbu, jde 
o kompletní rekonstrukci, kde 
pracuje více investorů. Tím 
zásadním je Technická správa 
komunikací (TSK) společně 
s Pražskou vodohospodářskou 
společností (PVS). Stavba byla 
zahájena již 15. května 2019, ale 
ale při její realizaci v režii PVS se 
na podzim roku 2019 objevily 
rozsáhlé kaverny, které stavbu 
značně zkomplikovaly. Následně 
musel být proveden geofyzikální 
průzkum stavu podloží, který 
objednala TSK, a na základě 
toho byla zpracována změnová 
projektová dokumentace.

Nyní to konečně vypadá, že 
v dohledné době bude rozkopaná 
ulice Cafourkova minulostí. 
Podařilo se nám od TSK získat 
termíny, které by měly být finál-
ní. Dokončení opravy kanalizace 
od PVS má být hotové do konce 
letošního srpna, pak bude pokra-
čovat v pracích TSK Praha, která 
dokončí rekonstrukci ulice. 
Nejdříve bude provedeno vybou-
rání stávající konstrukce komu-
nikace v šířce 4,5 m a chodníku 
a odtěžení vrstvy mocnosti 
zhruba jeden metr. Bude prove-
dena sanace podloží komunikace 
a chodníku. Po ní dojde k vybu-
dování nové komunikace a chod-
níku včetně osazení silničních 
a chodníkových obrub. Součástí 
jsou i asfaltové vrstvy do komu-
nikace a chodníku i opěrná 
zídka. Nakonec přijdou na řadu 
sadové úpravy a dopravní 
značení.

Práce si bohužel vyžádají 
kompletní uzavírku. Část ulice 
před panelovým domem bude 
uzavřena od 1. září do 31. října 
2020. Popelnice budou přístupny 
ze strany objektu panelového 
domu a bude zabezpečen jejich 
přesun pro jejich vyprázdnění. 
Přístup pěšky do objektu bude 
po celé září nutný z druhé stra-
ny. Objízdná trasa: Feřtekova 
– Kusého – Dolákova – U Skalky 
– K Farkám – U Pazderek – Boh-
nická – Zhořelecká.

Informace k uzavírce včetně 
plánu objízdné trasy najdete na 
www.praha8.cz. 

Případné dotazy adresujte 
Zuzaně Hronové (TSK), a to buď 
telefonicky na  257 015 733, 
nebo e-mailem: zuzana.
hronova@tsk-praha.cz. 

(red)

Dobrý den,
již před sedmi lety slibova-
ly úřady, že do dětského 
hřiště u ulice Burešova 
budou nainstalovány 
herní prvky. Jediné, co se 
instalovalo, byla betonová 
ohrádka kolem několika 
stromů. Naopak zmizely 
klouzačky. Je to škoda, 
protože hlavně odpoledne 
je hřiště hojně navštěvová-
no všemi možnými věkový-
mi skupinami, a buď 
dlouze čekají, až se 
někde vystřídají, 
nebo tam jen tak 
zevlují. Je tam 
spousta prostoru na 
smysluplné doplnění herních 
prvků. Chtěla bych se zeptat, zda 
tedy budou nějaké herní prvky 
na toto hřiště instalovány.

Renata Svobodová

Vážená paní Svobodová,
do budoucna určitě počítáme 

s rozšířením herních 
prvků na tomto 
hřišti. V současnosti 
je však pro nás prio-
ritní zajistit bezpeč-
nost stávajících 
herních prvků na 
všech dětských 
hřištích v naší správě 
na území Prahy 8. 
V letošním roce dojde 
proto k výměně 
nevyhovujícího 
herního prvku „Opi-
ce“, u kterého v loň-
ském roce neznámý 
pachatel odcizil 
právě Vámi zmíněný 

skluz, za nový prvek „Hrací věž“ 
pro předškolní děti, který jim 
poskytne podobné vyžití jako 
stávající prvek. 

S pozdravem
Petra Palusová,

oddělení správy městské zeleně

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.

Poděkování
Vážená paní ředitelko 
Holmerová, paní místosta-
rostko Ludková,

jmenuji se Petr Kutík a můj 
tatínek byl ve vašem reha-
bilitačním zařízení Geron-
tologické centrum Praha 8 
v Benákově ulici v posled-
ních měsících hospitalizo-
ván. Chtěl bych vám i celé-
mu kolektivu moc 
poděkovat za péči, se kte-
rou jste se mému tatínkovi 
věnovaly. Když k vám 
přišel, bez podpory se 
téměř nepohyboval, od vás 
odešel „po svých“, schopen 
se o sebe sám postarat, což 
mu dodává důstojnost 
a sílu do dalšího života. 
Protože byl zákaz návštěv 
v souvislosti s vládními 
omezeními (koronavirus), 
nemohli jsme jej navštěvo-
vat, ale z jeho vyprávění 
vím, že se vaše zařízení 
řadí mezi nejlepší, které 
kdy ve svém již poměrně 
pokročilém věku byl nucen 
navštívit. Čistota prostor, 
kvalita stravy, velice ochot-
ný, milý personál, odborně 
a s „citem“ vedená rehabili-
tace a celková „domácí“ 
atmosféra prostředí vý-
znamně přispěly k jeho 
fyzickému, ale i psychické-
mu restartu po vážné 
nemoci, kterou prodělal 
před nástupem do vašeho 
zařízení. 

Celá naše rodina vám 
ještě jednou všem děkuje, 
tatínek si vytvořil k vám 
všem velice osobní vztah. 

S poděkováním, úctou 
a díky.

Petr Kutík

V BUREŠOVĚ ULICI 
se objeví nový herní prvek

SLEVOVÝ KUPON 10 %
pro nové zájemce na kurz plavání 

kojenců a dětí

email: info@studio-lodicka.cz

Tel.:

Hotel Castle Residence
Šutka Pražačka

737 937 122
737 282 925

www.studio-lodicka.cz

BAZÉNY:

placená inzerce
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Inzerce

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8ZÁRÍ

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

23/9 st
19:30 

30/9  st 
19:00 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Dopolední představení ve všední dny jsou školní a účast na nich je možná po telefonické 
nebo e-mailové dohodě. Vstupné za představení LD Jiskra 50 Kč, za ostatní představení 80 Kč.

Představení označená jako Pronájem otevřený veřejnosti si můžete rezervovat, 
ale vstupenky se prodávají až večer před představením.

J. Lokos - W. Shakespeare: ZA OPONOU. 
Romeo a Julie trochu jinak. Nesetkáte se s násilím a krveprolitím, nebudou 
zde žádné bitky ani mordy, žádné střety mezi rody Monteků a Kapuletů.  
U nás náš mladý zamilovaný pár smrt nerozdělí. Hraje Naše divadlo Praha. 
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 180 Kč.

J. Pacnerová: UPÍR VE SKLEPĚ. 
Příběh osamělé a stárnoucí autorky románů, tíhnoucí k alkoholu, která 
je sice nejprve přepadena mladým rafinovaným darebákem z kategorie 
dnešních „šmejdů“, ale dostane se jí výrazné pomoci od nečekané návštěv-
nice… Hraje Divadlo Blama - Petra Johansson, Blanka Zdichyncová, Michal 
Šturman. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 200 Kč/studenti a senioři 
150 Kč.

1/9 út 
17:00 

8/9  út 
17:00

15/9 út 
17:00

22/9 út 
17:00 

29/9 út 
17:00 

ČERVENÁ KARKULKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

ČERVENÁ KARKULKA

KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA

VODNÍKOVA HANIČKA. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.
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Inzerce

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří 
v Rezidenci Jasmín. Můžete si prohlédnout nově 
vybudované prostory a vzorové byty pro seniory, 
které nabízíme k pronájmu. K dispozici Vám budou 
naši pracovníci a rádi Vám odpoví na Vaše dotazy. 

Pátek 18. 9. 2020   13:00–18:00
Sobota 19. 9. 2020   10:00–18:00
Rezidence Jasmín je nový bytový komplex, který 
přirozeně propojuje ubytování a péči o seniory. 
Klienti si mohou dle svých přání a potřeb vybrat 
mezi pronájmem bytu v  rámci rezidenčního 
bydlení, nebo lůžkem s komplexní péčí o seniory 
a  nemocné v  domově se zvláštním režimem 
ALZHEIMER HOME.

 +420 602 725 547
 +420 725 499 999
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 

181 00  Praha 8

BYDLENÍ PRO SENIORY
POZVÁNKA NA DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Více informací na  

w w w . r e z i d e n c e j a s m i n . c z 

Praha a střední Čechy 100.7 FM  R-REGION

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Region

placená inzerce

placená inzerce

ROLINO angličtina konečně i na Proseku

Již celý srpen probíhá na nové pobočce jazyková výuka. Prozatím 
formou příměstských táborů a přípravy na škol. docházku. Ale již 
od září se ve třech učebnách rozjedou celoroční jazykové kurzy. 
Začínáme v týdnu od PO 7. 9. 2020. 

ROLINO učí cizí jazyky děti i dospělé již více než 28 let. 

Výuka dětí od 4 let až po maturanty - kurzy projde každoročně 
přes 1.200 žáků. V Rolinu se však učí tak trochu jinak… 

Individuální přístup je zaručen, speciální půlkulatý stůl (všichni 
sedí v 1. řadě) a ve skupince je max. 7 žáků vždy podobného věku 
a znalostí. Žáci navštěvují výuku 1x týdně po celý školní rok a 
návaznost je vždy zajištěna i v dalších letech. 

Jedná se o ucelený systém výuky: vlastní výukové materiály, kdy 
za jednu návštěvu živé výuky se probere právě jedna lekce z dané 
učebnice = rodič přesně ví, jaké učivo žák probírá, jaký je DÚ, 
gramatika, atd...

ROLINO metoda® výuky je uznávanou metodou mezi 
jazykovými odborníky a je opatřena registrovanou ochrannou 
známkou. Pracuje se s vizualizací včetně práce s barvami. Důraz 
je kladen od nejútlejšího věku na brainstorming a aktivity s 
myšlenkovými mapami, což podporuje tvůrčí myšlení a rozvoj 
asociací. 

Jako vzdělávací instituce je Jazykové studio ROLINO 
akreditováno MŠMT dle zákona č. 563/2004 Sb.

ANGLIČTINA pro děti na ZŠ/SŠ
celoroční docházka ve škol. roce 2020/21

placená inzerce
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Bc. Sylva Plášková
Vám zajistí kompletní

účetní, daňové a
administrativní služby

plasy@seznam.cz
tel: 739053944

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A DANĚ

DEVATERO
ŘEMESEL

výstava studentských prací
SOŠ uměleckořemeslná

 16/9 - 27/11/2020
L IBEŇSKÝ  ZÁMEK

VSTUP  ZDARMA

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

1 0 .  9 .  -  2 0 .  1 1 .  2 0 2 0

V ý s t a v a  p ř i p o m í n a j í c í  u d á l o s t i  v z n i k u  p a m á t n í k u  n a
I n v a l i d o v n ě .

Z  a k c e  b u d e  p o ř í z e n a  f o t o  a  v i d e o  d o k u m e n t a c e ,  k t e r á  m ů ž e  b ý t  z v e ř e j n ě n a .

B í l ý  d ů m ,  U  m e t e o r u  6 ,  P r a h a  -  L i b e ň

v s t u p n é  z d a r m a

Hledáme odběrovou 
sestru pro pracoviště 
Poznaňská, Praha 8.

Více na www. prevedig.cz
nebo 270 003 142

VELKÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
„11 řemesel živě“

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968 

283 881 375

Rothenberg s. r. o. 
Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce

placená inzerce placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce placená inzerce placená inzerce

?CHCETE INZEROVAT 
V OSMIČCE?

Napište na e-mail: 
inzerce@praha8.cz, 

nebo volejte na:  
222 805 112.
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Fórum zastupitelů

Rozšíření 
letiště v Ruzyni 
může ovlivnit 
život občanů 
na severu 
Prahy 8. Jak 
má MČ Praha 8 
postupovat 
v této věci?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

OSMIČKA SOBĚ

ODS
Radnice by měla 
zatím trvat na 
nesouhlasu
V úvodu článku si dovolím jen 
podotknout na adresu autorů 
otázky z formace Osmička sobě, 
KDU-ČSL a nezávislí, že pražské 
letiště nese již dostatečně dlou-
ho (několik let) jméno prvního 
prezidenta České republiky 
Václava Havla. Proto je pro mne 
docela překvapením její znění, 
ve kterém tuto skutečnost 
opomíjejí, když se Václavem 
Havlem tak často a rádi zaštiťují. 

Ale k věci. Naše městská část 
se k vybudování paralelní ranve-
je historicky vyjadřovala v roce 
2011, a to nesouhlasným způso-
bem. Tehdejší přesvědčení, že 
Praze 8 přinese více negativ než 
pozitiv, sdílím i dnes. Je zároveň 
jasné, že rozvoj letiště je žádoucí, 
nicméně potřebujeme přede-
vším pro severní část Prahy 8 
jasná a nezpochybnitelná data, 
že se provoz této dráhy nepode-
píše na zřetelném poklesu kvali-
ty života našich občanů. 

V současné situaci nastupující 
ekonomické recese, kdy se náš 
stát zadlužuje neuvěřitelným 
tempem, zůstává zároveň otáz-
kou, zda bude na vybudování 
další dráhy dost finančních 
prostředků i politické vůle vlády. 
Je však evidentní, a dnes ještě 
víc, že bez přílivu turistů do 
Prahy se město neobejde. Dnes, 
kdy kvůli koronavirovému 
bezprecedentnímu úpadku 
cestování přichází město o desít-
ky miliard, je to víc než jasné. 

Právě v současné chvíli však 
v metropoli vidím mnoho palči-
vějších problémů, které je nutno 
řešit více než letiště. Seškrtávání 
spojů MHD, možné zdražování 
kupónů a parkování, se kterým 
si pohrává pirátské vedení 
hlavního města, a především 
ignorance názorů městských 
částí, mi dělá rozhodně větší 
vrásky.

PIRÁTI
Magistrát musí 
zastupovat 
zájmy dotčených 
městských částí 
Rozšíření letiště je rozděleno do 
vícero fází. Ta první je o úpravě 
stávajících terminálů, přeskupe-
ní kontroly bezpečnosti a do-
stavbě dalších nástupních prstů. 
Má vylepšit efektivnost a pře-
hlednost odbavení cestujících 
a možné navýšení kapacity až na 
21 milionů cestujících za rok. 
Vloni se na Letišti Václava Havla 
odbavilo téměř 18 milionů 
cestujících, jedná se o navýšení 
o 18 procent, což je 
akceptovatelné. 

V další fázi by měla být posta-
vena paralelní dráha, ta by měla 
zvýšit možnou kapacitu odbave-
ných cestujících až na 30 milio-
nů za rok, což je navýšení 
o 69 procent. Myslíme si, že 
takové navýšení je v rozporu se 
zájmy hlavního města Prahy 
a jeho městských částí. Taková 
míra zvýšení provozu letiště 
bude mít významný negativní 
dopad na životní prostředí, 
dopravu a množství turistů 
v Praze. Na osmičce se to týká 
hlavně navýšení emisí, hluku 
v Bohnicích a Čimicích a navýše-
ní počtu lidí, kteří se pohybují po 
centru města.

Městská část Praha 8 by se 
proto měla obrátit na Magistrát 
hlavního města Prahy, a to 
konkrétně na výbor a odbor 
územního rozvoje, výbor a odbor 
životního prostředí a Institut 
plánování a rozvoje, nejprve 
s dotazy a následně s připomín-
kami a stanoviskem za měst-
skou část. Magistrát by měl poté 
zastupovat městské části v pro-
cesu připomínkování, stanovis-
kem a dalším vyjednáváním vůči 
státu zastoupenému Minister-
stvem financí. Stát je totiž jedi-
ným akcionářem Letiště Václava 
Havla Praha. Také doporučuje-
me obrátit se na odborné skupi-
ny a vědecké kapacity, které 
mohou připomínkovat rozšiřo-
vání letiště v rámci své 
expertízy. 

8ŽIJE
Radnice má hájit 
zájmy obyvatel 

Městské části Suchdol, Lysolaje, 
Ďáblice či Dolní Chabry dlouho-
době upozorňují na negativní 
dopady plánovaného rozšíření 
letiště a aktivně vstupují do 
různých povolovacích procesů, 
které se projektu až za 55 mi-
liard korun týkají. Proč by se 
k letišti měla vyjadřovat i Pra-
ha 8? Podle několika nezávislých 
studií bude mít výstavba nové 
přistávací a vzletové dráhy 
obrovský vliv na celý sever 
Prahy, především pokud jde 
o hluk a zplodiny. A tím i přímo 
na zdraví obyvatel Bohnic a Či-
mic. Navíc, kromě letiště má 
nedaleko vést silniční okruh 
Prahy, ministerstvo dopravy se 
dosud kombinací dopadů obou 
staveb ovšem nezabývalo.

I ekonomický smysl samotné-
ho rozšíření letiště, které před 
časem podpořil premiér Babiš 
(ANO), vzbuzuje řadu pochyb-
ností. Předně je sporný argu-
ment nedostačující kapacity 
cestujících. Nedávná pandemie 
ukázala, jak rychle se může 
cestovní ruch utlumit téměř na 
nulu. A vzhledem ke klimatic-
kým změnám je otázkou, dokdy 
bude letecká doprava výhodná 
jako nyní. Další věcí je, zda 
Praha potřebuje více turistů. 
Centrální městské části i pražští 
senátoři si to nemyslí a kromě 
odlivu obyvatel upozorňují na 
problémy se sdíleným ubytová-
váním, předzahrádkami restau-
rací, rušením nočního klidu 
a podobně. Tyto okolnosti na 
čas změnila pandemie, nicméně 
je možné, že se brzy vrátí a mož-
ná ještě ve větším.

Takže odpověď je jasná, vede-
ní Prahy 8 by mělo co nejdříve 
připomínkovat projekt rozšíření 
letiště, vstoupit do všech povo-
lovacích procesů a aktivně hájit 
zájmy svých obyvatel, jako to až 
hystericky dělalo například při 
nesrovnatelně méně závažném 
návrhu semaforu do Troji.

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.

Ondřej Gros
starosta  
MČ Praha 8

Alice Hamalová
zastupitelka  
MČ Praha 8

Michal Kalina
člen redakční rady 
Osmičky
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ANO
Vláda musí zlepšit 
komunikaci

Z pohledu obyvatel Prahy 8 toho 
o rozšíření letiště Ruzyně víme 
jen málo, abychom si mohli 
udělat obrázek o tom, zda rozší-
ření letiště podpořit, či nikoliv. 
Nejsou známy zejména hlukové 
dopady na bohnické sídliště. 
Určité informace najdeme v po-
sudku EIA, ale ne každý má 
možnost, čas a chuť po nocích 
studovat 333 stran textu 
a přílohy.

Faktem je, že rozšíření letiště 
o paralelní dráhu RWY 06R/24L se 
připravuje už dlouho a i Praha 8 
se k němu v rámci EIA vyjadřova-
la. Nicméně ze strany vlády 
postrádám jasné a srozumitelné 
vyjádření, proč je paralelní dráha 
nutná, jaké bude mít celospole-
čenské přínosy a proč by měly její 
výstavbu podpořit i obce, na které 
bude mít nová dráha negativní 
vliv.

Vláda by měla aktivně komuni-
kovat, představit svůj projekt, 
jeho pozitiva a způsoby, jakými se 
vypořádává s negativy. Jsem toho 
názoru, že srozumitelný vládní 
záměr získá podporu velké větši-
ny lidí.

TOP 09 A STAN
Zásadní stavby 
jsou jiné: okruhy

Na záměr vybudování paralelní 
dráhy na letišti Ruzyně se 
můžeme dívat ze dvou pohledů. 
Prvním pohledem je podpora 
letectví jako sice utlumeného, 
ale dlouhodobě významného 
módu dopravy. Touto optikou 
bychom rozvoj letecké dopravy 
samozřejmě podporovat měli. 
S dostatečně rozvinutou sítí 
dálnic, železnic i robustního 
zázemí pro leteckou dopravu 
přichází ruku v ruce rozvoj 
obchodních vztahů, ekonomiky 
i bohatství lidí v zemi. Tvářit se, 
že lidé nemají létat, je podobné 
zpátečnictví, jako blokovat 
výstavbu dálnic.

Druhým pohledem je ale 
dopad rozšíření letiště na obyva-
tele Prahy 8, což je hledisko pro 
nás klíčové. A jakkoli zastánci 
budování další dráhy na letišti 
argumentují možností lepšího 
rozložení letů v čase a díky tomu 
utlumením leteckých spojů 
zejména ve večerních hodinách 
a také omezením letů nad Pra-
hou, podle dostupných informa-
cí se nezdá, že by z toho profito-
vali obyvatelé Prahy 8. Jinými 
slovy, k utlumení počtu letadel 
nad Bohnicemi a Kobylisy by 
nedošlo. Spíše naopak. Z tohoto 
pohledu se rozšíření letiště 
nejeví jako žádoucí.

V každém případě se ale 
musíme připravit na to, že dříve 
či později se na Letiště Václava 
Havla vrátí letadla i cestující, což 
způsobuje kapacitní problémy. 
I bez nové přistávací dráhy. 
Město musí pracovat na tom, 
aby dopady na obyvatele byly co 
nejmenší. Potřebujeme proto 
urychlit stavbu vlaku na letiště, 
aby se z něj lidé dostali jinak než 
kloubovým autobusem. Musíme 
také tlačit na stát a na hlavní 
město, aby došlo k dostavbě 
vnitřního (Blanka 2) i vnějšího 
okruhu (stavby 518 a 519). To 
jsou priority číslo jedna pro 
dopravu v Praze. Nikoli zavírání 
nábřeží nebo nesmyslné zužová-
ní pruhů.

OSMIČKA SOBĚ –  
ZELENÍ, KDU-ČSL
55 miliard lze 
využít lépe
Investovat 55 miliard do mož-
nosti, aby více lidí mohlo létat 
z Prahy a do Prahy nepovažuji 
za účelně vynaložené peníze. 
Rozšíření letiště zvýší hluk na 
severu Prahy 8. Více letadel 
znamená více skleníkových 
plynů. Musím pokračovat dál, 
proč není záměr rozšiřovat 
letiště dobrý nápad?

Vláda v listopadu 2019 ozná-
mila investovat 55 miliard do 
rozšíření pražského Letiště 
Václava Havla. Výstavba nové 
přistávací dráhy by zdvojnásobi-
la počet odbavených cestujících 
přes pražské letiště Ruzyně. 
K čemu nám bude dvojnásobný 
počet turistů, když počty turistů 
před koronavirovou krizí byly 
pro centrum města už příliš 
a město začalo mluvit o možnos-
tech, jak začít počty turistů 
regulovat?

Výstavba paralelní dráhy by 
letiště rozšířila o 1,6 km směrem 
do centra, čímž by došlo ke 
zvýšení současné hlukové zátěže 
v oblasti Bohnic, Čimic a Ďáblic. 
Praha 8 by se měla svých občanů 
před státem zastat a tento záměr 
na zastupitelstvu odmítnout. Se 
záměrem již vyslovily nesouhlas 
zastupitelstva Dolních Chaber 
a Prahy 6. Přidá se i Praha 8?

Finance by měla vláda použít 
třeba na revitalizaci české kraji-
ny, která není připravena na 
extrémní počasí zaviněné klima-
tickými změnami, jako jsou 
období sucha nebo častější lokál-
ní povodně. Nemluvě o podfinan-
covaném školství, které by 55 
miliard jistě nakoplo lepším 
směrem. Velké investice potřebu-
je také železniční síť. Zejména 
vysokorychlostní tratě ve spojení 
s nočními vlaky dokáží poptávku 
po cestování na krátké vzdále-
nosti v rámci Evropy uspokojit 
mnohem šetrněji.

PATRIOTI 
S TRIKOLOROU
To poslední, do 
čeho by se mělo 
investovat
Jsem patriot, našinec a jako 
obyvatel Prahy vidím asi sto 
projektů, které je potřeba rychle 
vybudovat a do kterých je třeba 
skutečně investovat. Aby se 
ulehčilo samotným obyvatelům 
hlavního města a lidem, co 
v něm pracují. Co třeba dodělat 
městský okruh, dát dohromady 
Nemocnici Na Bulovce, zahlou-
bit Holešovičky, stavět parkovací 
domy, cenově dostupné městské 
byty, opravit zastaralé mosty.

Musíme si stanovit prioritu, 
zda chceme být město pro turis-
ty nebo našince, co cestují z Pra-
hy do zahraničí, nebo pro obyva-
tele, kteří potřebují k lepšímu 
prostředí okolo sebe zcela jiné 
projekty. Jestli řekne zcela vážně 
odpovědný radní pro dopravu 
v hlavním městě, že se musí 
zdražovat jízdné kvůli tomu, že 
tu půl roku nejsou turisté, tak 
promiňte, tuhle závislost skuteč-
ně nechci. 

A také nechci polemizovat 
o možné hlukové zátěži pro 
sídliště Bohnice či Čimice, proto-
že je mnoho studií, které si různě 
odporují, ale jak jsem již psal, 
vidím stovky důležitějších 
projektů, do kterých by se mělo 
investovat. A to hned, protože 
Praha za poslední osm let pouze 
náletově experimentuje, co 
místní obyvatel je schopen 
vydržet, od cyklostezek pro 
kamikadze, uzavírek, kvality 
našich zadnic při čekání v čekár-
nách pohotovostí až po restau-
rační barikády jak v Donbasu na 
Smetanově nábřeží. A je to čím 
dál tím horší. 

Nakonec trochu ironie,  jak se 
ten dvojnásobný počet cestují-
cích vejde do busu číslo 119, 
když stát ani město nedokázaly 
za třicet let vybudovat metro či 
rychlodráhu k samotnému 
letišti. Ona se totiž pak ta přepl-
něná Praha k prasknutí začne 
zajídat i samotným turistům.

Matěj Fichtner 
zastupitel  
MČ Praha 8  

Martin Jedlička
předseda Komise 
pro dopravu RMČ 
Praha 8

Hana Matoušová
zastupitelka  
MČ Praha 8  

 Jiří Vítek
místostarosta  
MČ Praha 8
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Inzerce

Pořadatelé si vyhrazují právo  
některé práce nevystavit.  

Výstava je určena široké veřejnosti.

Mgr. Vladimír Slabý 
pověřen vedením odboru

VÝZVA
Milí přátelé, vám, kteří se zabýváte výtvarnou činností,  
nabízíme možnost prezentovat vlastní volnou tvorbu 
na XVI. ročníku výstavy

SALON  VÝTVARNÍKŮ 

PÁTEK   9. 10.  
—  

SOBOTA   31. 10.

GRABOVA VILA

Prezentace na Salonu výtvarníků 
není omezena tématy ani použitými 
výtvarnými technikami, pouze díla, 
která potřebují ke své prezentaci 
videoprojekci, nemůžeme 
z technických důvodů přijmout. 
Fotografie také nepřijímáme.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Vladislava Wildtová  
odbor kultury, sportu, mládeže 
a památkové péče ÚMČ Praha 8 
tel. 222 805 104, 606 613 390  
e-mail: 
vladislava.wildtova@praha8.cz

Exponáty budeme vybírat v místě konání výstavy,  
v Grabově vile, Na Košince 1, v tyto dny:  

úterý 29.  9. 8:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin
středa 30.  9. 8:00–12:00 a 13:00–17: 30 hodin
čtvrtek  1. 10. 8:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v letech 2019–2020 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 20. září 2020
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

19. a 20. října 2020
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Sylvie Schelingerová - fl étna
Amelie Tokarská - harfa

Francouzský večer

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

pořádá

Cyklus zámeckých koncertu

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

Rezervace míst 
tel.: 222 805 104, 
606 613 390,
vladislava.wildtova@praha8.cz

www.praha8.cz     Z 
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VSTUP ZDARMA

Program: 
zazní skladby autorů 
Claude Debussy, 
Maurice Ravel, 
Gabriel Fauré, 
Camille Sain-Saëns

úterý  

8.    .  2020  
19.00 hodin

9

Pohodové odpoledne na Karlínském náměstí

čtvrtek 3. 9. 2020
15  19 hodin
Vstup zdarma

ZASTÁVKA VOLNÝ ČAS

www.ddmpraha.cz

–

Městská část Praha 8, Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
a DDM Praha 8  SPIRÁLA pořádají 13. ročník akce 

DDM hl. m. Prahy D D M  P r a h a  8
S p i r á l a

Kouzelný lesKouzelný les

10. 9. 2020

--

Ďáblický háj

--

víly 
a skřítci
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Školství a mládež

 nMČ Praha 8 i letos v letních měsících 
uskutečnila řadu projektů, které vylepší 
školské budovy a areály.

Jedná se o nezbytné nápravy již v podstatě 
havarijních stavů (například výměna oken 
ZŠ Palmovka a ZŠ Bohumila Hrabala, výmě-
na elektroinstalace a podhledů ZŠ Dolákova, 
rekonstrukce přípojky elektřiny v MŠ Kry-
nická), o sladění našich školských objektů 

s přísnými hygienickými normami (napří-
klad rekonstrukce sociálních zařízení MŠ 
Lešenská a MŠ U Školské zahrady). Poměrně 
zásadní investiční akcí byla též rekonstrukce 
jižní fasády MŠ Poznaňská, která zahrnuje 
i instalaci venkovních žaluzií. 

Jak zdůrazňuje místostarosta pro školství 
Tomáš Tatranský (TOP 09 + STAN), z někte-
rých školských investičních akcí Prahy 8 
bude mít přímý prospěch též široká veřej-

 nNovou útulnou klubovnu 
budou moci už na jaře 2021 
využívat desítky skautů 
z Prahy 8. Stavba v areálu 
MŠ Dolákova se v minulých 
dnech již rozjela. 

Klubovna byla jednou z priorit 
nynějšího vedení radnice, které-
mu se podařilo na realizaci získat 
i potřebné financování v podobě 
dotace od hlavního města.

„Plníme slib, jak se ostatně 
u skautů děti učí. Středisko 
Stopaři získá krásné a inspirativ-

ní zázemí, navíc se povedlo 
využít prostor po nefunkční 
sauně,“ vysvětlil radní Tomáš 
Hřebík (TOP 09 + STAN). Podle 
něj bude kapacita klubovny 
čtyřicet dětí ve věku 6 až 15 let. 
Vedle prostor k tvůrčím aktivi-
tám nabídne rovněž sociální 
zázemí nebo kuchyňku.

Koncepce byla od počátku 
řešena s vedením skautů z Pra-
hy 8. Patrová stavba podle 
projektu Atelieru Tecl je navrže-
na s ohledem na využití objektu 
a okolní prostředí. Je zde použit 

INVESTICE

Prázdniny umožnily 
rekonstrukci škol

REKONSTRUKCE JIŽNÍ FASÁDY MŠ Poznaňská byla v polovině srpna v plném 
proudu. Ozdobí ji i venkovní žaluzie. Vše se stihne do začátku školního roku.NOVÉ PODHLEDY V ZŠ DOLÁKOVA (s prvkem ekologické výchovy)

MŠ DOLÁKOVA

Skauti získají novou klubovnu

nost. „Pozornost věnujeme i sportovním 
areálům, které slouží nejen žákům škol, ale 
i veřejnosti. Nedávno byla dokončena výmě-
na ploch sportoviště Základní školy Petra 
Strozziho na Invalidovně a letos v létě radni-
ce Prahy 8 přikročila k vestavbě šaten a soci-
álních zářízení o ploše 109 metrů čtvereč-
ních v prostorách bývalé kotelny Základní 
školy Na Šutce v Kobylisích. Toto nové 
zázemí bude sloužit všem, kteří se rozhod-
nou využívat venkovní sportoviště v areálu 
této školy,“ uvedl. Místostarosta podotkl, že 
i v nepříznivé finanční situaci se Praze 8 díky 
promyšlenému plánování investičních 
priorit daří udržovat svůj rozsáhlý školský 
majetek v důstojném stavu.

 (tk)

VÝSTAVBA NOVÉ SKAUTSKÉ 
KLUBOVNY je v plném proudu

BUDOUCÍ PODOBA objektu 

industriální motiv budovy 
s doplňujícími dřevěnými prvky 
jak v exteriéru, tak v interiéru. 
Industriální řešení se objevuje 
zejména betonovým vzhledem 
fasády 1.NP či železobetonový-
mi stropy s přiznaným otiskem 
bednění v interiérech.

Zástupce skautů a zastupitel 
Ondřej Buršík (8žije) dodává, že 
výstavba nové skautské klubov-
ny je v Praze unikum, kterého si 
skauti velice váží. „Nová klubov-
na však bude sloužit nejen 
dětem, ale také zde budou pořá-
dány vzdělávací kurzy zejména 
pro nové vedoucí, kterých je 
potřeba stále více,“ sdělil Buršík.

Podle místostarosty Prahy 8 
Tomáše Tatranského (TOP 09 + 
STAN) budou po dokončení 
klubovny ideální podmínky pro 
nábor dalších malých skautů. 
„Soustavně usilujeme o podporu 
volnočasových aktivit pro děti 
v naší městské části. A jsme moc 

rádi, kolik klubů, oddílů nebo 
kroužků u nás působí. Domní-
vám se, že jsme v tomto směru 
jedna z nejaktivnějších lokalit 
v Praze,“ dodal. (tk)
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Kultura

Akce měla i doprovodný pro-
gram pro děti. Ty si mohly vy-
zkoušet graffiti nebo ježdění na 
skatu, výtvarnou dílnu apod. 
Akci pořádal KD Ládví za finanč-
ní podpory městské části Pra-
ha 8, Pivovaru Ládví Cobolis 
a Budějovického Budvaru. 

„Naším cílem je, aby Ládví 
fungovalo pro naše občany jako 
moderní prostor, který bude již 
standardně využívaný pro 
zajímavé volnočasové vyžití 
a kvalitní občanskou vybave-
nost. Budeme nadále do dalších 
akcí zapojovat místní podniky, 
jako je pivovar Cobolis, se kte-
rým je výborná spolupráce,“ 

sdělil radní Tomáš Hřebík 
(TOP 09 + STAN).

V září jsou na Ládví napláno-
vané hned dvě další akce. „Ta 
první s názvem Joyful soused-
ský happening v rytmu babího 
léta se koná 13. září. Nabídne 
pestrý, radostný a tvůrčí pro-
gram pro všechny bez rozdílu 
věku,“ zve místostarosta Jiří 
Vítek (Patrioti s Trikolorou). 
Podle šéfky KD Ládví Gabriely 
Málkové se lidé mohou těšit na 
živou muziku, namalování 
největšího sousedského obrazu, 
nebude chybět žonglování, obří 
bubliny, či dokonce velkolepé 
legální sprejování a ukázka 

Na nádvoří Libeňského zámku 
se v sobotu 29. srpna uskuteční 
slavnost při příležitosti 250 let 
od přestavby objektu Marií 
Terezií do dnešní podoby. Sou-
částí akce budou i prohlídky 
Libeňského zámku vždy v do-
provodu purkmistra. Po celou 
dobu slavností budou na nádvo-
ří historická řemesla (kovář, 
keramik), fotonaut (výdej sloso-
vatelných čísel na prohlídku 
zámku) a samozřejmě i stánky 

s občerstvením. Vstup je 
zdarma.

Program začíná ve 14 hodin, 
a to vystoupením skotského 
dudáckého a bubenického soubo-
ru The Rebel Pippers. Nebude 
chybět Dětský balet Praha, 
dobová módní přehlídka souboru 
Ambrossiana, historická pohád-
ka v podání Petra Hrocha Binde-
ra, vystoupení pěveckého usku-
pení Joyful a folkem inspirované 
skupiny Klíč. (tk)

KOBYLISY

KD Ládví chystá 
zajímavé akce

 nPřed Kulturním domem Ládví se koncem června konaly 
pivní slavnosti u příležitosti 2. narozenin pivovaru Cobolis. 
Doprovázel je celý den bohatý kulturní program. Na pódiu 
vystupovaly i vítězné kapely z prvního ročníku soutěže, 
která se před KD Ládví konala na podzim. 

jízdní policie. Legálně sprejovat 
se bude na plechové ploty okolo 
stavby na Ládví. Děti budou 
moci vyzkoušet graffiti pod 
vedením zkušených graffiťáků, 
kteří zkrášlí prostor okolo celé 
stavby. Cílem je, aby se Ládví 
stalo ještě hezčím místem pro 
život. Hlavní hvězdou bude 
kapela Joyful. Pro děti bude 
připravené občerstvení zdarma 
v Café Cobolis, které je také 
partnerem akce. V neposlední 

řadě akci podporuje městská 
část Praha 8 a hlavní město.

Druhou akcí, která je napláno-
vaná na 25. září, jsou „Dny české-
ho piva na Ládví – soutěž kapel 
z Prahy 8“. Jedná se o pivní 
slavnosti v rámci oslav svatého 
Václava, patrona českého piva. 
Součástí programu bude již 
2. ročník soutěže kapel z Pra-
hy 8, kde vítěz dostane finanční 
odměnu a možnost spolupráce 
s KD Ládví. (tk)

VÝROČÍ

Přijďte na Slavnosti 
Libeňského zámku

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONCEM ČERVNA se před KD Ládví konaly druhé narozeniny pivovaru Cobolis. 
Slavnostního naražení sudu se ujal starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).
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Více informací a vstupenky v kavárně nebo na FB @divadlokobylisy.

*letní představení pod širým nebem*

Letní divadelní scéna
zažijte divadlo jinak

K sezení jsou připraveny stoly, pokud budete chtít občerstvení,
přijďte s předstihem. Děkujeme.

Místo konání:
před kavárnou Crepes&Coffee, Střelničná 1680/8, Praha 8 - Kobylisy

3.9.2020 - čtvrtek 19:30, (55 min) - vstupenka 190,-Kč
Divadlo (bez záruky) Praha - Nevěsta
- bláznivá komedie o tom mít peníze a nemít pannu, mít pannu a nemít peníze nebo oboje :)

- detektivní komedie, kdy pověřený vyšetřovatel byl účastníkem samotné vraždy :)

12.9.2020 - sobota 19:00, (80 min) - vstupenka 190,-Kč
DivadloTří - Queensland

 OSMIKVÍTEK EXCELOVAL 
Na letošní jaro měl Dětský pěvecký 
sbor Osmikvítek naplánované velké 
množství vystoupení na soutěžích, 
festivalech včetně zájezdu do Vídně 
k rakouskému dětskému sboru. 
Všechny tyto akce se bohužel 
z důvodu epidemie nemohly 
uskutečnit. Nicméně zpěváčci pilně 
trénovali online, což bylo pro ně 
nové, náročné, ale i spojující. Díky 
těmto pravidelným zkouškám mohly 
děti ze všech přípravných oddělení 
i koncertního sboru vystoupit na 
pravidelném koncertě na závěr 
školního roku v KD Krakov. Na závěr 
sklidil zasloužený a dlouhotrvající 
potlesk koncertní sbor, který 
v premiéře předvedl japonskou píseň 
Azure s melancholickým tématem 
a dojal tím veškeré obecenstvo. 
Osmikvítek přijímá nadále nové 
členy ve věku od 4 do 12 let. Bližší 
informace na www.osmikvitek.

Fo
to

: N
at

ál
ie

 B
au

m
an

ov
á

 ZAŽÍT PRAHU 8 JINAK
Hrubého, Ke Stírce, Křižíkova, Nad 
Kotlaskou a Invalidovna. To jsou ulice 
a místa, která v Praze 8 v sobotu 
19. září oživí sousedské slavnosti 
Zažít město jinak. A o týden dřív pak 
ožijí Ďáblice. Hudba, tanec, divadlo, 
tombola, dílny pro velké i malé, 
blešák, výstavy, oheň a špekáčky 
a spousta dalšího vás čeká v rámci 
15. ročníku slavností Zažít město 
jinak, které pořádá spolek AutoMat 
spolu s desítkami místních organizá-
torů. Akce se uskuteční na 85 místech 
v Praze a v dalších 37 městech. Více 
najdete na www.zazitmestojinak.cz.

KRÁTCE
VĚZNI VYSTAVUJÍ 
NA KOTLASCE
Komunitní centrum a zahrada 
Kotlaska hostí unikátní expozici 
obrazů a výrobků odsouzených 
z věznic Teplice a Bělušice. Mezi 
vystavenými pracemi jsou obrazy 
vytvořené různými technikami, 
inspirované díly Gustava Klimta 
a dalších významných malířů. 
Výstava potrvá do konce září a její 
součástí jsou zajímavé doprovodné 
akce. Iniciátorem výstavy je ředitel 
teplické věznice Petr Blažek. Ten na 
Kotlasce uspořádá 21. září přednáš-
ku o smyslu a formách výtvarného 
projevu ve vězeňském prostředí. 
Další doprovodnou událostí bude 
19. září výtvarný workshop 
inspirovaný vystavenými díly. Obě 
akce doplní komentované prohlídky.

SYNAGOGA NA PALMOVCE 
OŽIJE
Nenápadná budova synagogy na 
Palmovce je už od 90. let místem 
konání kulturních akcí. V posledních 
letech možná méně viditelně, letos 
v září bude ovšem program plný. Od 
3. do 23. září můžete navštívit 
výstavu prací malíře Ivana 
Bukovského nazvanou Berešit – 
Svědkové a proroci, 8. září od 
20 hodin pak zhlédnout Koncert 
sefardských písní Aidy Mujačič. 
Slavnostní uvedení nové knihy 
poezie Zdeňka Gerycha Oblázky pod 
jazykem se uskuteční 10. září od 

18 hodin a 15. a 17. 9. (19.30 hodin) se 
můžete těšit na hudební kompozice 
skladatele současné vážné hudby 
Matouše Hejla – Hledání synagogy.   
Premiéra autorského divadelního 
představení Chemického divadla 
a projektu Třetí prostor nazvané Nov 
se koná 25. září od 20 hodin (reprízy 
26. a 27. září). Více informací na 
www.krajinouprilivu.cz. 

NAVŠTIVTE KASÁRNA 
KARLÍN
Festival Open House Praha 2020 se 
letos koná od 1. do 6. září. O víkendu 
5. a 6. září se veřejnosti v metropoli 
otevře 73 běžně nepřístupných 

budov. V Praze 8 si mohou lidé 
prohlédnout například Kasárna 
Karlín a Machine House. Více na 
www.openhousepraha.cz.

NOVINKA V KINĚ ATLAS
Jediné kamenné kino v Praze 8 od 
24. září promítá nový český film 
Bábovky natočený podle knižního 
bestselleru spisovatelky Radky 
Třeštíkové. Komediální hvězdně 
obsazené drama ze současnosti 
vypráví o partnerských vztazích 
a lásce. V hlavních rolích se můžete 
těšit na Ondřeje Vetchého, Lenku 
Vlasákovou, Janu Plodkovou, 
Barboru Polákovou, Táňu Pauhofo-
vou a Jiřího Langmajera.  (tk)
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Inzerce
MČ Praha 8 a Centrum RoSa zvou na

Zábavný senior kvíz
Léto v Čechách

Baví vás kvízy či vědomostní soutěže? Rádi cestujete po Čechách?
Znáte filmy, seriály a písně s letní tematikou?
Sestavte tým nebo přijďte sami zábavnou formou  
změřit znalosti s ostatními.

Čtvrtek 3. září 14:00 hod.
Malý sál centra RoSa 
Střelničná 1680/8 
Praha 8

Na akci pořádanou ve spolupráci 
s kulturně vzdělávacím programem 
Centra RoSa, vás zve a na setkání 
se těší radní Michal Švarc.

HODNOTNÉ CENY!

PŘEDNÁŠKY 
O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ

8. 9. 2020 v 10:00 v knihovně Centra RoSa

NEUROTICKÉ PORUCHY 
ÚZKOST,  PANIKA,  FÓBIE,  OBSESE

22. 9. 2020 v 10:00 v knihovně Centra RoSa
DEPRESE ANEB KDYŽ BOLÍ  DUŠE

13. 10. 2020 v 10:00 v knihovně Centra RoSa
STRES A JEHO ZVLÁDÁNÍ

ALZHEIMEROVA CHOROBA 
NENÍ  JEN BĚŽNÉ ZAPOMÍNÁNÍ
18. 8. 2020 v 10:00 v knihovně Centra RoSa

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

Za podpory:Organizátor:

lektorka Renáta Skuhrovcová

VSTUP ZDARMA

CO (NE)VÍME O SPÁNKU
3. 11.  2020 v 10:00 v knihovně Centra RoSa

STIGMA SCHIZOFRENIE
8. 12. 2020 v 10:00 v knihovně Centra RoSa

SOUSEDSKÝ HAPPENING
V rytmu babího léta

Zpívání, malování největšího sousedského 
obrazu, bojovka, workshopy, prohlídka 

pivovaru, výstava z historie Prahy 8 
a mnohem více

13. 9.   14 - 19 h před i uvnitř KD Ládví

Bližší info na www.jsmejoyful.cz,
www.kdladvi.cz a fb organizací

(jsme joyful / KD Ládví)
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

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

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

Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul.
» 13,00 – 19,00 hodin

BOHNICE
Kostel sv. Václava, Ústavní ul.
» 13,00 – 17,00 hodin 12. 9. 2020

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

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

Kostel U Jákobova žebříku, 
U Školské zahrady 1264/1
» 10,00 – 17,00 hodin

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

ĎÁBLICE
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, 
ul. U Parkánu
» 15,00 – 19,00 hod. 20. 9. 2020
»  prohlídky s výkladem o historii od 15,00 do 17,30 hod.
»  koncert hudby pro harfu, housle a violu od 18,00 
do 19,00 hod.

VÁS ZVE NA
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www.historickasidla.cz
www.praha8.cz

Na Úřadu městské části Praha 8 mohou zaměst-
nanci a zaměstnankyně nově využívat pružnou 
pracovní dobu a sdílené pracovní místo. 

Jedním z hlavních cílů projektu Osmička – úřad 
vstřícný rodině, který již od roku 2017 podporuje 
rovnost mužů a žen zaměstnaných na Úřadu městské 
části Praha 8, bylo zavedení nových flexibilních forem 
práce. 

Flexibilní formy práce jsou významným benefitem jak 
pro řadu stávajících zaměstnanců a zaměstnankyň, 
kteří díky jejich využívání mohou lépe organizovat 
svůj čas a slaďovat svůj osobní a pracovní život, tak 
pro nově nastupující zaměstnance a zaměstnankyně. 
Na konci roku 2019 se podařilo na Úřadu městské části 
Praha 8 zavést dvě nové formy flexibilních pracovních 
úvazků, a to pružnou pracovní dobu a sdílené pracovní 
místo. Přestože byla možnost využívat tyto formy 
práce zaměstnancům a zaměstnankyním nabídnuta 
relativně před nedávnem, v současné době využívá 
alespoň jednu z těchto flexibilních forem práce už 
90 osob pracujících na Úřadu městské části Praha 8.

Projekt Osmička – úřad vstřícný rodině je 
spolufinancován Evropskou unií.

PROGRAM OD ZÁŘÍ 2020
(NAD RÁMEC STÁLÝCH AKTIVIT)

   DIGI SKUPINA PRO RODIČE
   ON-LINE SVĚT V PRAXI PRO DOSPĚLÉ
   KOMIKSOVÁ DÍLNA PRO VŠECHNY
   1. POMOC U DĚTÍ
   DÁMSKÝ KLUB
   PŘEDNÁŠKA Z OBLASTI LOGOPEDIE
   PŘEDNÁŠKA KRIZE JAKO ŠANCE
    CYKLUS PŘEDNÁŠEK VZTAHY, 

PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ
   VÝCHOVA TEENAGERŮ
   BESEDA S POLICIÍ ČR
   BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
   SWAP

Přihlášky a informace:
V našich pobočkách, emailem, telefonem.

info@osmickaprorodinu.cz, +420 725 860 929

19
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Sport

Počátkem minulého století 
pokračovalo jisté vlastenecké 
vzedmutí, které vedlo k potřebě 
sdružování, byla zakládána řada 
spolků s pestrou paletou činnos-
tí – spolky kulturní, ochotnické, 
folklorní – a začíná se i s organi-
zovanou tělovýchovou.

Tento trend nemohl minout 
ani severní příměstskou oblast, 
jakou v té době představovaly 
Bohnice a Čimice. Postupně od 
roku 1900 zde bylo založeno 
několik tělovýchovných spolků, 
které však kvůli různým vnitř-
ním sporům a nedorozuměním 
neměly dlouhého trvání. Proto 
v přímé linii činnosti s pokračo-
váním až do současnosti pova-
žujeme založení tělovýchovného 
spolku z 6. 3. 1910. V tomto roce 
to bylo 32 zakládajících členů, 
v roce 1911 již 76 členů a v tém-
že roce se zapojují do tělový-
chovného procesu i první ženy. 
Tato informace je velmi cenná 
i právě dnes a svědčí o tom, že 
v naší TJ od samého počátku 
panovala rovnoprávnost žen, 
a to bez zbytečných, monden-
ních či feministických výstřelků. 
Další zajímavostí je, že součástí 
naší TJ byl i kulturní odbor, 
hrálo se ochotnické divadlo a od 
roku 1926 byl ustaven i „biood-
bor“, který dlouhodobě provozo-

val nadlouho jediný biograf 
v Bohnicích.

TJ a jejím členům se s určitou 
trochou nezbytného štěstí 
podařilo přežít útrapy obou 
světových válek i událostí roku 
1948 a nadcházející nepříliš 
radostná padesátá léta. Je urči-
tým paradoxem, že možná větší 
existenční nebezpečí než tragic-
ké období světových válek bylo 
pro naši TJ období po roce 1989, 
kdy nově nabytá svoboda a de-
mokracie vedla k aplikaci 
„svérázného modelu“ tržního 
kapitalismu, do kterého se, na 
rozdíl od jiných evropských 
států, několika po sobě jdoucím 
vládám systematická péče 
o sport a tělovýchovu takřka 
nevešla.

Po období tápání naštěstí část 
ekonomických povinností státu 
vůči tělovýchově převzaly 
regionální orgány státní správy, 
v našem případě Magistrát hl. m. 
Prahy a radnice MČ Prahy 8. 
A tak se za výrazného přispění 
těchto dvou organizací podařilo 
vybudovat několik v místním 
měřítku unikátních a velmi 
kvalitních sportovišť. Jedná se 
o rozsáhle rekonstruovaný 
bikrosový areál naší TJ, nové 
fotbalové hřiště s umělým 
trávníkem 3. generace a postup-

VÝROČÍ

Slovan Bohnice slaví 110 let
 nTJ Slovan Bohnice Praha 8, z. s., jedna z největších tělový-

chovných jednot na území Prahy 8, si letos připomíná  
110. výročí svého vzniku.

ně modernizovanou hernu 
stolního tenisu. 

Za 110 let existence prošly 
jednotlivými oddíly tisíce členů 
všech věkových kategorií, kte-

rým TJ nabídla možnost spor-
tovního vyžití v několika spor-
tovních odvětvích. Mnozí z nich 
dosáhli ve svých disciplínách 
významných úspěchů. Přede-

vším ale TJ umožnila svým 
členům, ale i zájemcům z řad 
veřejnosti, smysluplně trávit 
volný čas. Mimořádná pozornost 
je věnována práci s mládeží, její 
výchově k pravidelnému sporto-
vání, zdravému životnímu stylu 
a dodržování morálních zásad.

Z výše uvedeného je patrné, že 
naše TJ přežila za 110 let své 
činnosti tři „tisícileté říše“, přeč-
kala a zvládla i kontinuální 
ekonomické problémy a zatím 
úspěšně zvládá i veškeré problé-
my související s koronavirovou 
pandemií. TJ Slovan Bohnice tak 
prokázala dostatečnou živo-
taschopnost, aby si v příštích 
desetiletích mohla připomenout 
další významná jubilea a přede-
vším zajišťovala sportovní vyžití 
členů i sportující veřejnosti 
hluboko do 3. tisíciletí.

Za TJ Slovan Bohnice – Pra-  
ha 8, z. s.,

Ivan Janeček, Kamila Diblíková

Chcete si zdarma protáhnout 
kosti či zlepšit fyzičku? Ideál-
ním řešením je využít nabídky 
dalšího ročníku akce „Sportuje 
celá Praha 8“. Startuje se 
12. září volejbalovým turnajem 
v areálu Základní školy Na 

Šutce, milovníci plážového 
volejbalu pak o den později 
změří síly v Beachklubu Ládví. 
V nabídce nechybějí ani tenis, 
softbal, pétanque, malá kopa-
ná, nohejbal. Vše uzavře 11. říj-
na fitness pětiboj ve Fitness 

Podrobnější informace o pozicích na 
https://bohnice.cz/o-nemocnici/kariera/   

https://www.jobs.cz/prace/?company%5b%5d=4072118
Kontakt: Mgr. Machocký, tel.: +420 725 827 015

E-mail: daniel.machocky@bohnice.cz

www.bohnice.cz

NABÍZÍME:

 zázemí silného státního zdravotnického zařízení,
 odpovídající finanční ohodnocení na základě předchozí praxe (dle platových tarifů) 
 a zaměstnanecké výhody,
 příležitost pro samostatnou tvůrčí práci,
 profesní vzdělávání,
 stravenky na základě délky odpracované směny až do 110 Kč,
 MultiSport Karta s příspěvkem zaměstnavatele,
 příspěvek na penzijní připojištění,
 možnost rekreace ve vlastních zařízeních (Jizerské hory, Jižní Čechy),
 možnost sportovního vyžití v areálu,
 možnost ubytování v ubytovně, po zapracování možnost získání služebního bytu.

V RÁMCI DOPLŇOVÁNÍ NAŠEHO TÝMU HLEDÁME VHODNÉ 
UCHAZEČE/UCHAZEČKY NA OBSAZENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 

PRACOVNÍCH POZIC:

VŠEOBECNÁ/PRAKTICKÁ SESTRA SE ZÁJMEM O PSYCHIATRII

LÉKAŘ/LÉKAŘKA - PSYCHIATR (PO ATESTACI)

VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

NUTRIČNÍ TERAPEUT/KA

ERGOTERAPEUT/ERGOTERAPEUTKA

Je libo tenis, pétanque či nohejbal?

světě pod 
Palmovkou. 
Sportovní klání 
jsou určena pro 
jednotlivce, 
rodiny i skupi-
ny přátel. 
Přihlášky 
a další infor-
mace najdete 
na www.pra-
ha8.cz v sekci 
sport. 
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Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

 
SOBOTA 12. ZÁŘÍ  

V O L E J B A L  
AREÁL ZŠ NA ŠUTCE 
PRAHA 8 – TROJA, NA ŠUTCE 440/28

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ 

P L Á Ž O V Ý  V O L E J B A L
AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 19. ZÁŘÍ 

AREÁL TC ESO 
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

T E N I S

NEDĚLE 27. ZÁŘÍ

P É T A N Q U E
AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
PRAHA 8 – BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 3. ŘÍJNA 

M A L Á  K O P A N Á
AREÁL TJ SOKOL ČIMICE 
PRAHA 8 – ČIMICE, NA PRŮHONU 229/20

S O F T B A L L
SOBOTA 26. ZÁŘÍ

AREÁL ZŠ DOLÁKOVA 
PRAHA 8 – BOHNICE, DOLÁKOVA 555/1

S P O R T U J E
C E L Á  P R A H A  8
2 0 2 0

PŘIHLÁŠKY A JINÉ INFORMACE NAJDETE NA WWW.PRAHA8.CZ (SPORT) 
     NEBO U PANÍ V. WILDTOVÉ NA E-MAILU: VLADISLAVA.WILDTOVA@PRAHA8.CZ, 222 805 104.

NEDĚLE 11. ŘÍJNA 

F I T N E S S  P Ě T I B O J  
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU 
PRAHA 8 – NÁM. DR. V. HOLÉHO 1054/13

NEDĚLE 4. ŘÍJNA 

N O H E J B A L
AREÁL SK METEOR 
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 29/3
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SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku
sportovní legenda

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

Městská část Praha 8 pořádá
pod patronací Jána Mahora
(Sportovní legendy Prahy 8)
anketu SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2020

Nominační lístek

nominace do kategorie:
 žáci
 žákyně

 junioři
 juniorky

 sportovní tým sportovní klub 

 muži
 ženy

 trenér
 legenda

jméno a příjmení nominovaného / název nominovaného 
týmu či klubu:

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

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

*nepovinné

Vyplněný kupón zasílejte na adresu:
Městská část Praha 8
Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
Zenklova 1/35, Praha 8, 184 00
obálku označte: 

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

NOMINACE
PRODLOUŽENY

M ě stsk á  čá st
Pra h a  8

M ě stsk á  čá st
Pra h a  8

Městská část
Praha 8

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

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy
v daném roce):

sportovní odvětví:

 Nominovat můžete do: 31. 11. 2020 
 O pořadí rozhodne hodnotící komise z řad 
 zastupitelů MČ Praha 8, zástupců úředníků ÚMČ 
 Praha 8 a zástupců odborné veřejnosti.

Základní pravidla: 
Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha 8, nebo musí být registrovanými 
členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem na území městské části Praha 8. Tato podmín-
ka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být nominován každý občan, který 
má nesporné zásluhy o rozvoj sportu a v době své aktivní sportovní činnosti působil či žil v Praze 8.

SPORTOVEC PRAHY 8

Nejlepší sportovce budeme 
vyhlašovat v kategoriích:

2020

ROKU 2020

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2020

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

žáci (ročník 2006 a mladší)

žákyně (ročník 2006 a mladší)

junioři (ročník 2001-2005)

juniorky (ročník 2001-2005)

dospělí – muži (ročník 2000 a starší)

dospělí – ženy (ročník 2000 a starší)

trenér roku
sportovní tým
sportovní klub
sportovní legenda

Naskenovaný lístek lze zaslat na e-mail: 
osmicka@praha8.cz nebo vladislava.wildtova@praha8.cz.
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Zdravotní a sociální péče

Jak se nesesypat z péče o blízkého

.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

ZDRAVOTNÍ SESTRAMEDIÁTOR

RODINNÝ PRŮVODCE

FYZIOTERAPEUT

TRENÉR PAMĚTI

PSYCHOLOG

PRÁVNÍK

   JSTE V SITUACI,
 KDY PEČUJETE O
SVÉHO BLÍZKÉHO?

  NEDAŘÍ SE VÁM SKLOUBIT
PRÁCI, PÉČI A DOMÁCNOST?

CHCETE PORADIT, 
   JAK SE Z TOHO
     NESESYPAT?

FARMACEUT

Projekt Dva životy – Praha CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008187 je
spolu�nancován prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR

607 307 187

dvazivoty@adoma-os.cz

29.09.2020

ZDARMA

od 16:00

Těšínská 600/4
Praha 8 - Bohnice
učebna č. 23

počet míst omezen
     v případě zájmu
      nás kontaktujte
                    (viz výše)

KONZULTANT PRO 
SLAĎOVÁNÍ 

PRACOVNÍHO ŽIVOTA A PÉČE

KONZULTANT PRO 
SLAĎOVÁNÍ 

PRACOVNÍHO ŽIVOTA A PÉČE

 

 

Evropská unie
Evropský sociální fond

Kulturní dům Krakov
kde:

kdy:

• vyšetření pigmentových znamének 
dermatoskopem ve spolupráci s prof. 
MUDr. Arenbergerem, DrSc., MBA 
a týmu lékařů z Dermatovenerologické kliniky 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

• ukázky první pomoci, měření tuku v těle, 
orientační měření zraku

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
pořádá pod záštitou místostarostky 

Mgr. Vladimíry Ludkové

DEN ZDRAVÍ
melanom

středa 9. 9. 
13–18 hod.
prostranství mezi

KD Krakov a OC Krakov
Praha 8 – Bohnice

DEN ZDRAVÍDEN ZDRAVÍ
melanommelanom

středa 9. 9. středa 9. 9. 

a týmu lékařů z Dermatovenerologické kliniky a týmu lékařů z Dermatovenerologické kliniky 
Fakultní nemocnice Královské VinohradyFakultní nemocnice Královské Vinohrady

  Hudební odpoledne  
s pí Beranovou  
od 14 hodin     

 7. 9. – KS Burešova
 21. 9. – KS Bulovka
  „Trampské písničky“ – tema-

tické hudební odpoledne 
s Mgr. Vomáčkou  
od 14 hodin   

 8. 9. – KS Křižíkova
 7. 9. – KS Taussigova
 14. 9. – KS Burešova
 17. 9. – KS  Bulovka

  ČOPN – rehabilitační decho-
vé cvičení od 14 hodin   

 14. 9. – KS Taussigova
  CEREBRUM – přednášky na 

zajímavá témata  
vždy od 14 hodin

 14. 9. – KS Bulovka
 22. 9. – KS Křižíkova
 30. 9. – KS Burešova
  Centrum Amélie Praha 

– relaxace pro zdraví  
od 14 hodin 

 23. 9. – KS Burešova

Adresa Provozní doba Od – do Vedoucí

DPS Křižíkova 50 úterý a čtvrtek 14:00–17:00 Alena Tesařová

DPS Bulovka 10 pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 Alena Šoutová

Taussigova 1172 pondělí a středa 13:00–16:00 Dušan Luczy

DPS Burešova 12 při CAP 
(viz. program CAP)

pondělí a středa 13:30–16:00 Renata Šamšová

SPECIÁLNÍ PROGRAM KLUBŮ DUBEN 2020:

Zveme vás  k pravidelnému setkávání s vrstevníky v příjemném 
domácím prostředí našich klubů, kde je možné si při kávě popovídat, 
zahrát společenské hry, zazpívat si a  účastnit se pravidelně pořáda-
ných kulturních  programů, dílniček a přednášek na různá témata.

KLUBY SENIORŮ 
Info: www.sospraha8.cz
Tel: 283 842 214
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Zdravotní a sociální péče – CAP

PONDĚLÍ
  8:00–9:00  AJ pro začáteční-

ky – (vede F. Urban) od 7. 9.
  9:00–12:00  Arteterapie 

– tvůrčí dílna seniorů  
(vede R. Svobodová) od 14. 9.

  10:00–11:00  Cvičení na 
židlích  
(vede I. Kostečková) od 7. 9.

  11:00–11:50  AJ Language 
Titbits – jazykové lahůdky 
z angličtiny  
(vede PhDr. J. Sukopová)  
od 14. 9.

  11:30–12:45  Jóga  
(vede E. Bihelerová) od 5. 10.

  13:00–13:50  Repeating 
English – zač. a mírně pokr. 
(vede V. Machulková) od 7. 9.

  13:30–16:00  Klub seniorů 
– (vede R. Šamšová) v klubovně 
v přízemí 

  13:00–15:30  Přístup na 
internet  

  14:00–16:00  Právní poraden-
ství – pro objednané 7. a 14. 9.

ÚTERÝ
  8:00–8:50  Čchi–kung  

(vede pí M. Vilímová) od 22. 9.
  9:10–10:00  Čchi–kung  

(vede pí M. Vilímová) od 22. 9.
 8 :00–9:30  Přístup na inter-

net 
  8:00–8:50  AJ pro začáteční-

ky od 1. 9.
  9:00–9:50  AJ pro mírně 

pokročilé 1 – Angl. pro jaz. 
školy I. + písně s kytarou  
(vede Ing. P. Vondráček) od 1. 9.

  9:30–11:00  Dramaticko–reci-
tační kroužek (vede Z. Poková) 
od 1. 9.

  10:00–11:00  Školička PC 
– konzultace  
(vede Ing. V. Pázler) 8. a 22. 3.

  10:10–11:00  AJ pro středně 
pokročilé – Angl. pro jaz. školy 
II. + písně s kytarou  
(vede Ing. P. Vondráček) od 1. 9.

  10:00–11:30  NJ – pro mírně 
pokročilé (vede J. Kříž) od 22. 9.

  11:10–12:00  AJ pro mírně 
pokročilé 2 – Angl. pro jaz. 
školy I. + písně s kytarou  
(vede Ing. P. Vondráček) od 1. 9.

  13:00–14:30  IJ – pro začáteč-
níky (vede J. Kříž) od 22. 9.

  13:00–14:30  Přístup na 
internet    

  13:30–15:00  Esperanto – pro 
mírně pokročilé  
(vede V. Markant)

STŘEDA
  8:00–12:00  Přístup na 

internet
  8:30–9:20  AJ – pro mírně 

pokročilé (vede Ing. H. Souku-
pová) od 2. 9.

  9:00–11:00  ŠJ pro radost 
(vede J. Štoffanová) od 16. 9.

  9:30–10:45  Trénink paměti 
(vede Mgr. Z. Pondělíčková)  
od 2. 9.

  9:30–11:00  Zdravotní cviče-
ní: všestrannost a terapie 
tancem na známé melodie  
(vede J. Matějková) od 2. 9.

  9:50–10:45  AJ – pro pokroči-
lé (vede M. Mizerová) od 9. 9.

  11:00–13:00  Kurzy společen-
ského tance (vede  
Ing. M. Sokol, E. Dlouhá) od 2. 9.

  11:10–12:00  NJ – pro pokroči-
lé (vede JUDr. M. Pudil) od 9. 9. 

  11:15–12:30  AJ – pro pokro-
čilé (vede Z. Mejstřík) od 9. 9.

  13:30–16:00  Klub seniorů 
(vede R. Šamšová) v klubovně 
v přízemí  

  13:30–15:30  PC Školička (vede 
RNDr. E. Tomková) od 7. 10.

  14:30–16:00  NJ – konverzace 
pro pokročilé  
(vede T. Zelinka) od 16. 9.

ČTVRTEK
  9:00–11:00  Školička PC 

a internetu konzultační meto-
dou – pokr. (vede Mgr. K. Čer-
ný) objednání v kanceláři CAP!

  9:30–10:45  IJ – pro mírně 
pokročilé (vede J. Kříž) od 24. 9.

  10:00–10:50  AJ – konverzace 
pro pokročilé (vede  
Ing. M. Kolářová) od 10. 9.

  11:00–11:50  AJ – pro středně 
pokročilé (vede Ing. H. Souku-
pová) od 3. 9.

  11:10–12:00  AJ – pro středně 
pokročilé (vede Ing. M. Kolářo-
vá) od 10. 9.

  11:10–12:00  AJ pro středně 
pokročilé – Bible stories + 
písně s kytarou  
(vede Ing. P. Vondráček) od 3. 9.

  13:00–15:00  Školička PC 
a internetu – pro mírně pokro-
čilé (vede P. Smitková) od října

PÁTEK
  8:00–12:00  Přístup na 

internet
  9:00–10:30  American English 

– konverzace pro pokročilé 
(vede Mgr. H. Vašíčková) od 11. 9.

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

  10:00–11:00  Cvičení na židlích 
(vede I. Kostečková) od 4. 9.

SPECIÁLNÍ
  1. 9. od 13:30  Libosad s Mgr. 

K. Pinkasem – sraz 13:30 
v Such dole zastávka Zeměděl-
ská univerzita, bus 207 a 247 
z Vítězného náměstí v Dejvicích.

  7. 9. od 14:00  Hudební odpo-
ledne s M. Beranovou a kol. 
– v KLUBU SENIORŮ

  14. 9. od 14:00  Trampské 
písničky s Mgr. Vomáčkou 
– v KLUBU SENIORŮ

  15. 9. od 14:00  Božena Něm-
cová – přednáší H. Kohoutová

  21. 9. od 13:30  Tvořivá 
dílnička – vede J. Chybová

  23. 9. od 14:00  Relaxace pro 
zdraví – vede K. Maulenová 
MSc. Centrum Amelie Praha 
v KLUBU SENIORŮ

  29. 9. od 9:35  Vysoké Mýto 
– celodenní výlet s Mgr. K. 
Pinkasem, sraz 9:35 u pokladen 

Hlavního nádraží. Rychlík 
odjíždí 9:58 – každý si sám 
zajišťuje zpáteční jízdenku do 
stanice Vysoké Mýto – město

  30. 9. od 13:30  Procházka po 
Praze s průvodkyní JUDr. H. 
Barešovou – přihlášení předem 
nutné od prvního dne v měsíci 
pouze telefonicky nebo osobně 
v kanceláři CAP Burešova 

  30. 9. od 14:00  CEREBRUM 
– přednášky na zajímavá 
témata

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 
KLUBU SENIORŮ: 

Pondělí
  9:30–12:00  Nordic Walking 

pro méně zdatné – více infor-
mací na webu: klus–osmicka.
webnode.cz 

Úterý
  14:00–16:00  Cvičení ONLI-

NE (taneční terapie) –  
(vede R. Šamšová) v Klubu 
seniorů Burešova

Středa
  13:00–16:00  Šachový krou-

žek probíhá v prostorách CAPu

Čtvrtek
  Pravidelně každý týden s ohle-

dem na aktuální počasí pořádá-
me turistické výlety s RNDr. M. 
Štulcem za přírodními a kultur-
ními památkami středních 
Čech. Informace získáte v kan-
celáři CAP Burešova

  9:30–12:00  Nordic Walking 
pro méně zdatné (vede L. Čipe-
ra) více informací na webu: 
klus–osmicka.webnode.cz 

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

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů 
 Praha 8, Burešova 1151/12 tel.: 283 881 848 
email: cap@sospraha8.cz

www.sospraha8.cz

UPOZORNĚNÍ: Prosíme 
dobrovolníky i klienty, aby si 
překontrolovali své aktivity. 
Vzhledem k situaci došlo 
k časovým změnám. Prosto-
ry je nutné po každé aktivitě 
dezinfikovat a klienti by se 
měli potkávat na chodbách 
minimálně. 
Děkujeme za pochopení 
a těšíme se na vás v září.

Program

ZÁŘÍ
2020

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Burešova

POVÍDKY A PŘÍBĚHY Z CEST
Marek Dziabowsky

E-KNIHA

POVÍDKY A PŘÍBĚHY Z AUTOROVÝCH CEST
PO STŘEDNÍ AMERICE A AFRICE

65 stran 32 povídek 12 foto za 139,- Kč

ke stažení na:
www.databook.cz/povidky a pribehy z cest-6357

placená inzerce
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Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů pro seniory
 Praha 8, Mazurská 484/2 tel.: 283 024 118 
email: cap@sospraha8.cz

www.sospraha8.cz

PONDĚLÍ
  8:00–9:00  Přístup na 

internet 
  8:00–8:45  Čchi – kung  

(vede M. Dobrovská) – od 7. 9. 
  9:00–10:00  AJ – pro pokro-

čilé (vede Mgr. M. Rexová) – 
od 14. 9.

  9:00–10:00  Nordic walking 
– sraz na Mazurské před cent-
rem CAP – od 7. 9.

  9:10–10:00  Čchi – kung  
(vede RNDr. J. Pospíšilová) –  
od 14. 9.

  9:15–10:15  Školička PC 
a internetu pro začátečníky 
(vede O. Měchura) – od 7. 9.

  10:15–11:15  Interlingua pro 
mírně pokročilé (mezinárodní 
jazyk – vede O. Měchura) – od 
7. 9.

  10:20–11:20  Jóga  
(vede J. Borská) – od 14. 9.

  11:45–12:30  Zdravotní 
cvičení na bederní páteř  
(vede J. Wurmová) – od 21. 9. 

  12:30–15:00  Přístup na 
internet 

 12:50–15:15  Stolní tenis    

ÚTERÝ
  8:00–8:45  Spinální cvičení 

– bederní páteř  
(vede M. Dobrovská) – od 8. 9.

  8:30–9:40  NJ - konverzační 
metodou pro pokročilé  
(vede L. Ulč) – od 8. 9.

  8:45–9:35  Školička PC  
a internetu pro mírně pokro-
čilé (vede Ing. B. Šmilauer) –  
od 8. 9.

  9:00–12:00  Nordic walking 
(vede S. Činátlová) – sraz na 
Mazurské před centrem CAP 
– od 8. 9. 

  9:10–10:00  Zdravotní cviče-
ní (vede J. Hrubá) – od 15. 9.

  9:45–10:45  Interlingua pro 
pokročilé (mezinárodní jazyk 
– vede O. Měchura) – od 8. 9.

  10:00–10:50  AJ – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) – od 8. 9.

  10:20–11:00  Zdravotní 
cvičení na židlích  
(vede Mgr. Z. Vévoda) – od 6. 10.

  11:20–12:40  Jóga  
(vede E. Bihelerová) – od 6. 10.

  11:30–12:30  AJ – pro mírně 
pokročilé  
(vede E. Hyklová) – od 8. 9.

  13:00–14:30  Přístup na 
internet 

  13:00–15:00  Stolní tenis pro 
pokročilé

  13:00–14:00  IJ – pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) – od 
8. 9.

STŘEDA
  8:00–9:00  Přístup na 

internet
  8:00–8:45  Zdravotní cvičení 

(vede Kovaříková) – od 9. 9.
  8:15–9:30  AJ – pro pokročilé 

(vede Mgr. E. Emmerová) – od 2. 9. 
  9:00–9:50  Školička PC a in-

ternetu pro mírně pokročilé 
(vede Ing. V. Košťál) –  liché 
týdny: 9. 9. a 23. 9.   

  9:10–9:50  Zdravotní cvičení 
s pomůckami  
(vede Mgr. Z. Vévoda) – od 7. 10.

  9:15–10:15  Cvičení – Taiči 
– cvičí se v KD Krakov  
(vede M. Nová) – od 7. 10.

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

  10:00–11:00  Školička PC 
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) –  liché 
týdny: 9. 9. a 23. 9.

  10:00–11:00  Trénink paměti 
na PC – Brain Jogging  (vede 
Mgr. Z. Vévoda) –  sudé týdny: 
od 7. 10.

  10:20–11:20  Zdravotní 
cvičení (vede V. Formánková) 
– od 23. 9.

  10:30–11:30  Zdravotní 
cvičení – cvičí se v KD Krakov 
(vede L. Němcová) – od 7. 10.

  11:00–12:00  FJ – konverzace 
(vede M. Randyšová) – od 9. 9.

  11:45–13:00  Jóga  
(vede J. Borská) – od 16. 9.

  13:00–15:00  Přístup na 
internet

 13:30–15:00  Stolní tenis 
  13:30–15:00  Klubové setkání 

(2. 9., 16. 9. a 30. 9.)
  13:30–15:00  Bingo – spole-

čenská hra (vede I. Košťálová 
a J. Hrubá)  – liché týdny: 9. 9. 
a 23. 9. 

ČTVRTEK
  8:10–9:10  Čchi-kung  

(vede J. Vilímová) – od 17. 9.
  8:30–9:30  AJ – pro mírně 

pokročilé (vede Ing. H. Souku-
pová) – od 3. 9.

 9 :30–10:50  Všestranné 
zdravotní cvičení a terapie 
tancem (vede J. Matějková) – 
od 3. 9.

  9:30–11:00  Nordic walking 
– sraz na Mazurské před cent-
rem CAP  

  11:15–12:15  Jóga  
(vede M. Musilová) – od 24. 9. 

  12:30–13:30  NJ - pro mírně 
pokročilé (vede L.Ulč) – od 3. 9.

  12:40–13:40  Relaxační 
cvičení motivované jógou  
(vede E. Parma) – od 10. 9.

  13:45–14:45  Cvičení – Taiči 
pro začátečníky – cvičí se v KD 
Krakov (vede M. Nová) – od 8. 10.

  13:50–14:45  AJ – pro pokro-
čilé (vede E. Parma) od 10. 9.

  14:00–14:45  Cvičení – Veselé 
židle (vede M. Dobrovská) – od 
10. 9.  

PÁTEK
  8:00–9:00, 12:00–14:00  Pří-

stup na internet
 8:00–9:15  Stolní tenis 
  8:30–9:30  AJ – začátečníci 

(vede  H. Pexová) – od 25. 9.
  9:00–9:50  Školička PC – prá-

ce se soubory (vede J. Votrubo-
vá) – sudé týdny: 11. 9. a 25. 9

  9:40–10:20  Zdravotní cviče-
ní na bederní páteř  
(vede J. Wurmová) – od 25. 9.

  10:00–10:50  Interlingua pro 
mírně pokročilé (mezinárodní 
jazyk – vede O. Měchura) 

  10:00–10:50  Školička PC 
– práce se soubory (vede J. 
Votrubová) – sudé týdny: 11. 9. 
a 25. 9.

  10:40–11:40  Orientální tance 
(vede H. Kurková) – od 25. 9.  

  11:00–11:50  Interlingua pro 
začátečníky (mezinárodní jazyk 
– vede O. Měchura) – od 11. 9.

  11:55–12:55  Zdravotní cvičení 
(vede Z. Josková) – od 4. 9.

  13:15–14:00  Zdravotní 
cvičení na židlích  
(vede Mgr. Z. Vévoda) – od 2. 10.

SPECIÁLNÍ
  10. 9. od 10:00  Háčkování 

a pletení (vede J. Novotná)    
  15. 9. od 10:00  Korálková 

dílnička – koná se v KD Krakov 
(vede Ing. B. Rošická)     

  17. 9. od 8:00  Patchworková 
dílnička  
(vede Mgr. S. Kyselová) – mate-
riál zajištěn             

  21. 9. od 13:30  Přednáška 
– Božena Němcová  
(přednáší H. Kohoutová)     

  24. 9. od 10:00  Háčkování 
a pletení (vede J. Novotná)

  25. 9. od 11:00  Výtvarná 
dílnička – malování akrylový-
mi barvami  
(vede A. Gaislerová)   

ANGLIČTINA pro děti na ZŠ/SŠ

Platnost: do 20.9.2020. Platí pro studenty, kteří do Rolina ještě nechodili. Více info na: info@rolino.cz

SLEVA 40 % = 4.080,- Kč

Kód na přihlášku:PR92021CrNt

Kód na přihlášku:POUKAZ

Zájemci o kurzy se mohou 
hlásit v kanceláři  CAP  Ma-
zurská buď osobně nebo 
telefonicky na č. 283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit 
na všechny dílničky 
a přednášky!  
Děkujeme za pochopení.

Prosíme všechny klienty 
a lektory, aby si překontrolo-
vali časy svých aktivit. 
Vzhledem k situaci došlo 
k časovým změnám. Prosto-
ry je po každé skupině nutné 
dezinfikovat a klienti by se 
neměli potkávat na cho-
dbách. Děkujeme za pochope-
ní a v září se na vás budeme 
moc těšit. 

Program

ZÁŘÍ
2020

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ 

CAP Mazurská

placená inzerce
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Inzerce

FESTIVAL PIVO A BURGER
13.9.2020 OD 11 H

KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8
Akce je pod záštitou starosty Ondřeje Grose 

- celoroční docházka ve škol. roce 2020/21

ROLINO 9 - Prosek 

28 Na trhu více
než 28 let

www.rolino.cz

ANGLIČTINA pro děti na ZŠ/SŠ
NEW ROLINO 9Prosekod září 2020

(3min od zastávky metra „C” Střížkov)

80,- Včetně učebnice,
testů, vysvědčení, atd...vyuč. hod

Začínáme vždy v září...
... v týdnu od pondělí 7. 9. 2020

7x v Praze
ROLINO 7
STODŮLKY
Praha 13 - Stodůlky

ROLINO 8HÁJE
Praha 11 - Háje

ROLINO 2
NÁM. MÍRU
Praha 2 - Vinohrady

ROLINO 3

HOSTIVAŘ

Praha 10 - Hostivař

ROLINO 4

HANSPAULKA

Praha 6 - Hanspaulka

ROLINO 1
FLORA
Praha 3 - Vinohrady

ROLINO 9
PROSEK
Praha 9 - Střížkov

 individuální přístup, výuka ve skupinkách max. po 7 žácích, 
stejného věku a jazykových znalostí = vstupní přezkoušení

 žák navštěvuje výuku 1x týdně 120 min. vcelku

 výuka probíhá po celý školní rok a návaznost je vždy zajištěna      
i v dalších letech

 při omluvené absenci žáka nabízíme možnost náhradních hodin

 unikátní řady učebnic a další výukové materiály jsou zpracovány 
dle věku a pokročilosti žáků a jsou zcela ZDARMA

 komunikativní způsob výuky a psychologie cviku, tj. kombinace 
hry, konverzace a drilových cvičení

 žák se nejprve učí v cizím jazyce to, co by měl znát ve své mateřštině, 
proto si zafixuje nové vědomosti naprosto přirozeně

  jedná se o ucelený systém výuky: vlastní výukové materiály, kdy za 
jednu návštěvu výuky se probere právě jedna lekce z dané učebnice 
= rodič přesně ví, jaké učivo žák probírá, jaký je DÚ, atd...

NEW

placená inzerce

placená inzerce

367-20_SEVT_inzerat_92x130mm_v1.indd   1 29.06.2020   11:01:57

placená inzerce
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ŘEMESLNÍCI

 ̀OPRAVA ŽALUZIÍ–VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK–NOVÉ ŽALUZIE–
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN–
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE–
SÍTĚ PROTI HMYZU. Tel.: 733 720 950 
pavel.janci@email.cz

 ̀REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových 
jader, malování,  
www.malreko.cz, tel.: 603 410 942

 ̀MALÍŘ, LAKÝRNÍK,  
tel.: 605 015 145

 ̀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

 ̀ELEKTROINSTALACE nové rozvody. 
Zjištění závad a opravy. Tel.: 608 278 778, 
polacek.L@seznam.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–
TOPENÁŘ– montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032

 ̀Provádíme sádrokartonářské práce 
(stropy, příčky, předstěny, půdní 
vestavby, akustické odhlučnění, 
bytová jádra). Dále provádíme 
zednické a malířské práce. Tel.:  
605 075 095. Milos.Verner@email.cz

 ̀ELEKTRIKÁŘ VESELÝ.  
Tel.: 602 881 859

 ̀ŘEMESLNÉ PRÁCE LEVNĚ: 
MALOVÁNÍ, INSTALATÉRSKÉ, 
ZEDNICKÉ aj. práce v domácnosti. 
Tel.: 602 835 102

 ̀ZEDNICKÉ, obkladačské a malířské 
práce. Tel.: 602 386 895,  
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz

 ̀MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rychle, 
kvalitně a čistě, tel.: 736 734 947

 ̀REKONSTRUKCE BYTŮ 
A KOUPELEN NA KLÍČ, spolehlivost 
a 10% sleva, demkiv@seznam.cz,  
tel.: 778 000 698

 ̀ZÁMEČNICTVÍ – KOVOVÝROBA. 
Zakázková výroba dle přání zákaz níka 
– mříže, ploty, zábradlí, schodiště a jiné. 
www.vasi-zamecnici.cz,  
telefon: 776553340

 ̀MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ 
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. T.: 725 173 593, 
www.malir-zenisek.cz

 ̀ZEDNÍK, MALÍŘ, REKONSTRUKCE 
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694,  
josef.bazant72@seznam.cz

 ̀MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, 
stěrky a sádrokarton. Sezonní sleva  
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476. 

 ̀ELEKTRIKÁŘ SE ŽL – spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 440 551

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

 ̀ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. Nepřetržitě! 
Rekonstrukce koupelen a bytových 
jader. Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 ̀ELEKTRIKÁŘ opravy rekonstrukce 
revize zásuvky světla www.elektri-
karerben.cz. Tel.: 604 516 344

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

 ̀REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER, kompletní rekonstrukce bytů 
www.rek-bachr.cz. Tel.: 732 359 883

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

 ̀!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv za rozumnou cenu. Stěhování. 
Tel.: 773 484 056

 ̀ŠICÍ STROJE–OPRAVY A PRODEJ. 
Opravy všech značek šicích strojů. 
Prodej nových šicích strojů. Autori-
zovaný servis Singer, Klapkova 74,  
182 00 Praha 8. Tel.: 272 773 079,  
www.singerservis.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

 ̀HODINOVÁ VNUČKA je služba, 
která nabízí seniorům pomoc 
s úklidem, doprovod k lékaři, naučení 
ovládání PC, mobilu, společné pro-
cházky, předčítání, záznam paměti, 
návštěva kulturních akcí. Tel.:  
606 740 390, www.hodinovavnucka.cz

 ̀DÁMY S LUXEM – čištění koberců 
a sedaček profi strojem Kärcher. Praxe 
8 let. Tel.: 732 212 022

 ̀LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ 
– vyklidíme Váš dům, byt a jiné. 
Pracujeme levně, rychle, kvalitně – 
i o víkendu. Ceny dohodou. Roman 
Tel.: 775 520 155

 ̀VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU, SKLEP, 
DŮM. Volejte tel.: 608 884 148. Ceny 
dohodou.

 ̀ZAHRADNICKÉ PRÁCE LEVNĚ: 
KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
A POSTŘIK stromů a keřů, stříhání 
keřů, sekání, údržba trávníků, odvoz 
odpadu atd. Tel.: 604 512 297

 ̀KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
STROMŮ A KEŘŮ VČ. ODVOZU.  
TEL: 604 512 297

 ̀MOKRÁ PEDIKÚRA NA 
PALMOVCE. Základní cena 320 Kč 
(neděláme odlakování a lakování). 
Kde? Kadeřnictví a kosmetika.
Novákových 12 (vchod za rohem z ul.
Heydukova). Objednávky  
tel.: 723 864 763, 284 828 216

 ̀STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA – 
prádlo se snadno vytáhne ke stropu 
a nepřekáží. Montáž: tel.: 602 273 584

 ̀"EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ  
Ing. Mirgová, Tel.: 603 415 830 
www.predseda-svj.cz"

 ̀SERVIS PC pro Prahu 8 a 9.  
Tel.: 604 552 758

 ̀Zajistíme správný chod vašeho 
počítače či notebooku. Čištění, opravy, 
instalace, konzultace, výkup a nově 
ZDARMA vzdálená podpora.  
info@itcan.cz.  T.: 731 732 737

REALITY POPTÁVKA

 ̀HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 – 3+1 
v Praze 8 a 9. Tel.: 778 085 837

 ̀Koupím byt nebo menší domek 
v Praze a blízkém okolí. Na 
vystěhování nespěchám, lze i na 
dožití. Platba ihned. Vyplatím dluhy 
i exekuce. Tel.: 608 661 664

 ̀VÝKUP BYTŮ PRAHA. MOŽNOST 
BYT NADÁLE UŽÍVAT. Vykupujeme 
byty i s dluhy nebo v exekuci. Platba 
ihned v hotovosti. Tel.: 739 665 455

 ̀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

REALITY SLUŽBY

 ̀MARTIN KRATOCHVÍL – REALIT NÍ 
MAKLÉŘ NA DOPORU ČENÍ pro Prahu 
8. Osobní přístup. 20 let zkušeností 
na trhu. NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY při 
prodeji a pronájmu vaší nemovitosti. 
Zdarma tržní odhad a poradenství. 
Spolehlivost. Tel.: 777 150 350, 
www.martinkratochvil.cz.

 ` "MARKÉTA JISKROVÁ – CERTIFI-
KOVANÁ REALITNÍ MAKLÉŘKA 
Specializace na prodej bytů, rodin-
ných domů a pozemků. Zodpo-
vědnost a profesionalita. Nadstan-
dardní prodejní marketing. Tržní 
a jiné odhady nemovitostí. Poraden-
ství. www.marketa-jiskrova.cz.  
Tel. 602 363 213"

REALITY PRONÁJEM

 ̀Pronajmu garáž v ul. Čumpelíkova 
1768, Praha 8, tel. 607 187 617

 ̀Hledám menší byt do 15 tisíc nebo 
větší do 20 tisíc jen pro 2 osoby – pár. 
Ideálně dlouhodobě, lodžie výhodou, 
ale nemusí být, centrum do 30 minut. 
Zařízení na dohodě. RK nevolat. 
Děkuji. Tel.: 605 845 088

NÁKUP – PRODEJ

 ` DŘEVĚNÉ HRAČKY ČESKÉ 
VÝROBY ! Velký výběr nabízíme 
v naší prodejně Praha 8, Ořechová 5,  
tel.: 722 942 194 e-shop: 
drevenehracky-inna.cz

 ̀Ořechy–králíky–slepice–med.  
Tel.: 723 266 481

 ̀ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY, 
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy.  
Tel.: 773 542 797

 ̀KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI, 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400

 ̀AUTO DO 30 000 Kč koupím.  
Tel.: 602 889 740

 ̀Koupím staré šperky i poškozené 
zlaté mince, stříbrné předměty, staré 
zbraně, hodinky atd. INTERANTIK 
Praha 9, Pod Pekárnami 3,  
T.: 605 829 440 po 10h. Děkujeme.

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

ZDRAVÍ

 ` Různé druhy masáží, diagnostika 
poruch pohybového aparátu 
a rekondiční cvičení.  
Yoga Karlín, Barbora Karešová,  
tel. 777 676 256

VÝUKA – KURZY

 ̀VÝUKA ANGLIČTINY 
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,  
www.angmat.cz

 ̀DOUČOVÁNÍ DĚTÍ všech věkových 
kategorií včetně přípravy na přijímací 
zkoušky + AJ, NJ.  
Tel. 737 112 013

 ̀TRÉNINKY PLAVÁNÍ – plavco.cz

NABÍDKA PRÁCE

 ` Hledáme kolegy pro montáže 
žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu. Volná 
pracovní doba, odměna dle počtu 
zakázek, rozsah práce dohodou. 
Vhodné i jako přivýdělek. Jednoduché 
montáže, zapracujeme. Kontakt 
písemně na gato@gato.cz,  
telefon: 777 038 000
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Společenská rubrika

Leden 2020
Bubík Antonín

Petrus Tomáš

Řádek Jonáš

Únor 2020
Hudema Albert

Müller Damián

Březen 2020
Čiháková Jarka

Hanžlová Lada

� Kratěk Jiří

� Morávková Eliška

Stránský Tobiáš

� Vondráčková Zoe

Duben 2020
� Bařinová Aida Stela

Berta Roland Dan

Burianová Laura

� Jedlička Petr

Krejča Ondřej

Kupcová Karolína

Richter Lukáš

Květen 2020
� Gregora David

� Koutníková Ester

� Kovářík Patrik

� Starý Antonín

Červen 2020
� Karlovská Rozálie

� Landová Valerie 

Červenec 2020
� Žák Jakub

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

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470
těšíme se na vás v září 2020:
d

Pá 11.9. od 19:30: Karkulka 2020
velmi starý příběh o lesních radostech 
a nebezpečích, špičatých vlčích 
zubech a poměrně protivné veverce
d

St 23.9. od 19:30: S citem
veselá a napínavá romance o přípravě 
krásné posázavské svatby inspirovaná 
nejnovějším románem Jáchyma Topola 
"Citlivý člověk"
d

podrobnosti a další program na 
www.divadlokamen.cz
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Ke gratulantům se připojuje 
i MČ Praha 8: 
„Gratulace jsou pro mě nejen příjemným setkáním, 
ale rovněž možností dotázat se na potřeby seniorů, 
poskytnout poradenství ve věci dostupných sociál-
ních 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-mailové adrese: 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.

Červen 2020
Dne 19. 6. oslavili manželé 
Mgr. Marie a Ing. Miloslav 
Cymbálovi 50 let společného 
života, zlatou svatbu. Gratulu
jeme a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let. 

Dne 24. 6. oslavila v plné síle 
a čipernosti se svojí rodinou 
krásných 90 let paní Milena 
Bečková, rodačka z Karlína. 
K tomuto životnímu jubileu 
jí všichni moc gratulujeme 
a přejeme ještě spoustu 
krásných let! 

Dne 29. 6. oslavil náš tatínek 
a manžel František Hotový 
krásné 73. narozeniny. Vše 
nejlepší a mnoho zdraví 
přeje manželka Václava 
a děti Vendulka a Michal 
s rodinami.

Červenec 2020
Dne 17. 7. oslavili 50 let 
společného života, zlatou 
svatbu manželé Danuše 
a Václav Váchovi. Přejeme 
hodně štěstí, zdraví a pohody 
do dalších let.

Dne 26. 7. se v plné duševní 
a tělesné svěžesti dožívá 
krásných 95 let paní Olga 
Täubelová, Libeňačka tělem 
i duší. Prožila zde celý život 
a vzhledem k tomu, že její 
maminka zde měla obchod 
s textilem (do r. 1948, než jí 
ho komunisté zavřeli) a ona 
sama v obchodě prožila celé 
dětství, zná nejen mnoho 
lidí, ale je vlastně i chodící 
libeňskou historií. Mnoho 
zdraví a štěstí jí přeje celá 
rodina včetně 6 vnoučat 
a 17 pravnoučat. 

Dne 30. 7. oslavili 50 let 
společného života, zlatou 
svatbu manželé Marta 
a Jan Tomanovi. Přejeme 
do dalších let hodně štěstí 
a zdraví. 

Dne 30. 7. oslavili manželé 
Ing. Jiří a Milena Bečkovi 
65 let společného života, 
kamennou svatbu. Gratulu
jeme a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let.

Srpen 2020
Dne 7. 8. oslavili výročí 
svatby Arna a Ivan Vávrovi. 

Ten čas tak letí, ANO řekli 
jste si před 55 lety. Úspěšný 
ať je každý Váš den. Hodně 
štěstí, zdraví jen. Vše nejlepší 
přeje celá rodina. 

Září 2020
Dne 5. 9. oslaví manželé 
Marie a Jaroslav Votavovi 
zlatou svatbu. Přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti 
do dalších společných let. 
Syn s manželkou a dcera 
s rodinou.

Dne 26. září oslaví naše 
milá maminka a manželka 
Václava Hotová krásné 
73. narozeniny. Přejeme 
jí z celého srdce vše 
nejlepší. Manžel František 
a děti Vendulka a Michal 
s rodinami.

JUBILEA
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Servis

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

BIOODPADOVÉ KONTEJNERY

Lokalita Datum Čas

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 1. 9. 13:00–17:00

Gdaňská x Toruňská 1. 9. 14:00–18:00

Frýdlantská 2. 9. 13:00–17:00

Pernerova x Kubova 2. 9. 13:00–17:00

Na Přesypu x Pod Přesypem 3. 9. 13:00–17:00

V Zahradách x Na Sypkém 3. 9. 13:00–17:00

Kašparovo náměstí 3. 9. 14:00–18:00

Ke Stírce x Na Stírce 3. 9. 15:00–. 9.00

Braunerova x Konšelská 4. 9. 13:00–17:00

Havlínova x Pohnertova 4. 9. 13:00–17:00

Havránkova x Šimůnkova 4. 9. 14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská 4. 9. 15:00–. 9.00

U Pekařky 5. 9. 08:00–12:00

Křivenická x Čimická 5. 9. 08:00–12:00

Lindavská 5. 9. . 9.00–13:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 5. 9. 10:00–14:00

Na Truhlářce (parkoviště) 7. 9. 13:00–17:00

U Draháně 163/9 16. 9. 13:00–17:00

Na Vartě 7. 9. 14:00–18:00

Na Žertvách x Vacínova 8. 9. 13:00–17:00

Nad Popelářkou x Nad Strání 9. 9. 13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická 9. 9. 14:00–18:00

K Haltýři x Velká skála 9. 9. 14:00–18:00

Nekvasilova x K Olympiku 9. 9. 15:00–. 9.00

Klecanská x Na Ládví 10. 9. 13:00–17:00

Pakoměřická x Březiněveská 10. 9. 13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 10. 9. 14:00–18:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí 10. 9. 14:00–18:00

Pernerova x Peckova 10. 9. 15:00–. 9.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 11. 9. 13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 11. 9. 14:00–18:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 11. 9. 15:00–. 9.00

Modřínová x Javorová 12. 9. . 9.00–13:00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 14. 9. 13:00–17:00

Na Pecích x Chaberská 14. 9. 13:00–17:00

Stejskalova x U Rokytky 14. 9. 14:00–18:00

U Pekařky 15. 9. 13:00–17:00

V Zahradách x Na Sypkém 15. 9. 14:00–18:00

V Zámcích (u domu 51/64) 16. 9. 13:00–17:00

Janečkova 16. 9. 14:00–18:00

Přívorská x Hanzlíkova 16. 9. 14:00–18:00

K Mlýnu x Chorušická 16. 9. 15:00–. 9.00

Kandertova x Lindnerova 17. 9. 13:00–17:00

Chaberská x Líbeznická 17. 9. 13:00–17:00

Petra Slezáka x Urxova 17. 9. 14:00–18:00

Písečná x Na Šutce 17. 9. 15:00–. 9.00

Pivovarnická (proti domu č. 7) 18. 9. 13:00–17:00

Pobřežní x U Nádražní lávky 18. 9. 13:00–17:00

Braunerova x Konšelská 18. 9. 14:00–18:00

Libišská 18. 9. 14:00–18:00

K Haltýři x Velká skála 19. 9. 08:00–12:00

Lokalita Datum Čas

Hlivická 19. 9. . 9.00–13:00

Podhajská pole 21. 9. 13:00–17:00

Prosecká x Františka Kadlece 21. 9. 14:00–18:00

Lindavská 22. 9. 14:00–18:00

Roudnická (za Bešťákovou) 23. 9. 13:00–17:00

Na Přesypu x Pod Přesypem 23. 9. 13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská 23. 9. 14:00–18:00

Služská x Přemyšlenská 23. 9. 14:00–18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 23. 9. 15:00–. 9.00

Šimůnkova (slepý konec) 24. 9. 13:00–17:00

Mazurská (u trafostanice) 24. 9. 13:00–17:00

Kašparovo náměstí – u školy 24. 9. 14:00–18:00

Mlazická 24. 9. 14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 24. 9. 15:00–. 9.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 25. 9. 13:00–17:00

Štěpničná (parkoviště) 25. 9. 14:00–18:00

Stejskalova x U Rokytky 25. 9. 14:00–18:00

Kollárova x Pernerova 25. 9. 15:00–. 9.00

Korycanská x K Ládví 26. 9. 08:00–12:00

V Zámcích (u domu 51/64) 26. 9. 08:00–12:00

Tanvaldská (proti domu č. 1) 26. 9. . 9.00–13:00

Trojská x Nad Trojou 26. 9. 10:00–14:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 29. 9. 13:00–17:00

Třeboradická x Košťálkova 29. 9. 14:00–18:00

Valčíkova x Na Truhlářce 30. 9. 13:00–17:00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 30. 9. 13:00–17:00

V Nových Bohnicích x K Farkám 30. 9. 13:00–17:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 30. 9. 14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská 30. 9. 14:00–18:00

Lokalita Datum Čas

Střížkovská 64 2. 9. 14:00–18:00

Klecanská x Na Ládví 2. 9. 15:00–19:00

Trojská x Nad Trojou 6. 9. 09:00–12:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 6. 9. 13:00–16:00

Nad Popelářkou 177/12 8. 9. 14:00–18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 9. 9. 13:00–17:00

V Nových Bohnicích x K Farkám 11. 9. 14:00–18:00

Turská x K Větrolamu 13. 9. 09:00–12:00

K Haltýři x Velká skála 13. 9. 13:00–16:00

Fořtova x Do Údolí 16. 9. 13:00–17:00

Sopotská x Bydhošťská 18. 9. 15:00–19:00

Přemyšlenská x Chaberská 19. 9. 08:00–12:00

Kubišova x Gabčíkova 20. 9. 09:00–12:00

Do Údolí x Libeňská 20. 9. 13:00–16:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 22. 9. 13:00–17:00

Pernerova x Sovova 27. 9. 09:00–12:00

Přívorská x Hanzlíkova 27. 9. 13:00–16:00

K Mlýnu x Chorušická 29. 9. 14:00–18:00

Modřínová x Javorová 29. 9. 15:00–19:00
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU  
(VELMI TĚŽKÉ)

Správné znění tajenky z letního dvojčísla, citát 
francouzského spisovatele, představitele realismu 
a romantismu Honoré de Balzaca:
„Nenávist má lepší paměť než láska“

Výherci, kteří získávají knihu Stanislava Procházky 
a Milana Koukala „Úsměvy i vrásky Standy 
Procházky“, jsou:

Milan Libich, Čimice
Fialová Marie, Karlín
Dagmar Formanová, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla nám  
zašlete nejpozději do 7. září 2020 na adresu:
Měsíčník Osmička,
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní 
kontakt.

V tajence najdete jeden z citátů německého 
spisovatele Ericha Marii Remarqua, od jehož úmrtí 
letos v září uplyne 50 let. 

vylosovaní výherci získají
dárkový certifikát  

od společnosti SPORTISIMO 
v hodnotě  
500 korun

9
3

576
2

4 1 6
7 1 2
34 7

951 8
1

6
1 35

7 3

4 21
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Inzerce


