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vážení čtenáři,  
obyvatelé prahy 8,
troje volby najednou – do zastupitelstva Prahy 8, na magistrát a do senátu 
– jsou za námi. Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste k volebním urnám přišli, 
a to bez ohledu na to, koho jste volili. Oproti volbám před čtyřmi lety se 
dokonce účast v hlasování do Zastupitelstva MČ Praha 8 zvedla o sedm 
procentních bodů a vrátila se zpět nad čtyřicetiprocentní hranici. Dokázali 
jste, že vám není vývoj nejen v naší městské části lhostejný. A to je moc 
dobře! 

Zastupitelstvo prošlo z vůle voličů výraznou obměnou. Nyní probíhají 
jednání o sestavení koalice, kdo bude radnici vládnout a kdo bude v opozici. 
Výsledek by měl být znám a hlasováním potvrzen na prvním povolebním 
jednání nového zastupitelstva, které je svoláno na 14. listopadu 2018 od 
14 hodin do tzv. Bílého domu. A protože jednání zastupitelstva jsou veřejná, 
jste všichni zváni!

O tom, jak jednání zastupitelstva dopadlo, o složení nové rady i o všem 
dalším podstatném, co hýbe naší městskou částí, vás budeme pravidelně 
informovat nejen v Osmičce, ale i na našich webových stránkách a na 
Facebooku Prahy 8. 

 

Vladimír Slabý
šéfredaktor časopisu Osmička

Android Apple
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stavební uzávěra

praha 8 chce 
ochránit sídliště 
Ďáblice a střížkov

 nmČ Praha 8 podnikla další 
kroky k ochraně svých sídlišť 
před nepřiměřenou výstav-
bou. vedení se rozhodlo 
použít právní institut územ-
ního opatření o stavební 
uzávěře podle stavebního 
zákona, které vydává rada 
hlavního města Prahy, a to 
ve vztahu k sídlišti Ďáblice 
i sídlišti střížkov.

Z pohledu vybraných pozemků 
v sídlištích Ďáblice a Střížkov 
Metropolitní plán nově neumož-
ňuje výstavbu výškových byto-
vých domů, a to nad určité 
podlaží. Na některých pozem-
cích v těchto sídlištích pak 
dokonce nepřipouští vůbec 

žádnou stavební činnost. Využití 
pozemků v těchto sídlištích je 
tedy dle návrhu nového Metro-
politního plánu jiné, než jak je 
tomu v současné době. 

Jenže než nový Metropolitní 
plán vstoupí v platnost, hrozí 
zvýšená aktivita developerů 
a tlak na zahušťování prostran-
ství i na výstavbu výškových 
budov. Proto se MČ Praha 8 
rozhodla použít právní institut 
územního opatření o stavební 
uzávěře podle stavebního záko-
na, které vydává Rada hlavního 
města Prahy. Ten je určený 
k tomu, aby takovým následkům 
zabránil. Z výše uvedených 
důvodů si vedení MČ Praha 8 
nechalo u spolupracující advo-

kátní kanceláře zpracovat kvali-
fikovaný podklad, který by měl 
právě vydání stavební uzávěry 
pro sídliště Ďáblice a Střížkov 
iniciovat. Praha 8 v podnětu 
navrhuje, aby stavební činnost 
vedoucí zejména k výstavbě 
výškových bytových domů byla 
na těchto sídlištích zakázána 
anebo omezena, a to až do doby 
nabytí platnosti Metropolitního 
plánu. Poté by neměla být s ohle-
dem na podobu Metropolitního 
plánu realizovatelná vůbec.

Tématu zahušťování sídlišť se 
vedení Prahy 8 aktivně věnuje 

již dlouhodobě. V současné době 
probíhá proces přípravy a schva-
lování nového územního plánu 
hlavního města Prahy – tzv. 
Metropolitního plánu. „Obecně 
se dá říct, že Metropolitní plán 
opouští současné plánování na 
základě funkčního využití ploch 
a navrací se k dřívějšímu způso-
bu územního plánování, kdy 
základními principy byly vyme-
zování veřejných prostranství, 
struktury a kompozice zástavby 
či stanovení výškové regula-
ce,” vysvětluje starosta Prahy 8 
Roman Petrus.  (mak)

energetika
Karlín 
má novou 
elektrickou 
rozvodnu
Pražská energetika otevřela 
v Karlíně novou rozvodnu. 
Ta se tak stává zásadním 
energetickým bodem v met-
ropoli a bude zásobovat 
elektřinou celou rozvíjející se 
oblast Rohanského ostrova. 

Rozvodna se stavěla skoro 
dva roky a je vybavena tím 
nejmodernějším zařízením.  
Bude tak schopna fungovat 
v rámci chytrých sítí, až se 
jednou Praha zcela promění 
ve Smart City. „Vybrali jsme si 
opravdu, co se parametrů 
týče, nejkvalitnější technolo-
gii, kde nám výrobce garantu-
je, že by v řádu 30 až 40 let 
měla být bezporuchová, 
bezúdržbová a měla by tiše 
fungovat sama. Bude bezob-
služná, nebude tady žádná 
obsluha. Dálkově dispečeři 
uvidí, co se tady děje nebo 
neděje,“ řekl Milan Ham-
pl, předseda představenstva 
PREdistribuce. (býv)

Sídliště Ďáblice, letecký pohled.

V obřadní síni Libeňského 
zámku bylo 1. a 2. října slav-
nostně přivítáno 149 nových 
občánků naší městské části. 
Tohoto milého ceremoniálu se 
ujaly radní pro kulturu Jana 
Solomonová, radní pro škol-
ství Anna Kroutil a zastupitel-
ka Kateřina Halfarová. „Srdeč-
ně vám všem přejeme dobrý 
a úspěšný život v Praze 8, jehož 
příjemným začátkem je slav-
nostní přivítání na Libeňském 
zámku,“ popřála za celou měst-
skou část všem malým občán-
kům radní Jana Solomonová.

Během obou říjnových dnů 
jsme přivítali 71 holčiček 
a 78 chlapečků, z toho jedna 
dvojčátka. Celkem jsme za rok 
2018 přivítali 399 dětí – 
163 dívek a 236 chlapců, 
z toho jedna dvojčátka. Pro 
zajímavost – v loňském roce 
jsme přivítali 440 dětí, z toho 
byly čtyři páry dvojčátek.

Další Vítání občánků se 
uskuteční na jaře 2019. O ter-
mínu budou rodiče informová-
ni prostřednictvím časopisu 
Osmička a webových stránek 
www.praha8.cz.  (vrs)

FOtO: Vladimír Slabý

VíTáNí NOVýCH OBČáNKů PRAHy 8
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úcta a uznání

praha 8 ocenila tři osobnosti 
čestným občanstvím

 nv obřadní síni libeňského 
zámku proběhlo 27. září 
slavnostní předání Čestného 
občanství městské části 
Praha 8. získaly ho tři osob-
nosti, které se zasloužily 
o šíření dobrého jména naší 
městské části. 

Toto ocenění získali Marie 
Petrželová, Josef Vojta a Franti-
šek Suchý (in memoriam), za 
kterého ho převzala jeho man-
želka. O udělení Čestného ob-
čanství rozhodlo zastupitelstvo 
na svém květnovém jednání. 
Ocenění předávali starosta 
Roman Petrus a radní pro kultu-
ru a sport Jana Solomonová.

phdr. marie petrželová
PhDr. Marie Petrželová celý svůj 
profesní život pedagoga a psy-
chologa zasvětila dětem se 
specifickými potřebami. Jejíma 
rukama prošlo přes dvacet tisíc 
dětí s nějakým handicapem (ať 
už zdravotním, nebo sociálním). 
Je zakladatelkou CID (Centra 
integrace dětí a mládeže, o. s.) se 
sídlem v Karlíně, dodnes je jeho 

výkonnou ředitelkou i statutár-
ním zástupcem. Jejím životním 
krédem je Dopřejme krásné 
a šťastné dětství i dětem se 
specifickými potřebami. Paní 
Petrželová bydlí v Karlíně.

josef vojta
Josef Vojta je bývalý vynikající 
český fotbalista, československý 
reprezentant, držitel bronzové 
medaile z ME 1960 a stříbrné 
z LOH 1964 v Tokiu. V domácí 
soutěži získal v dresu Sparty 
Praha 2x titul mistra Českoslo-
venska a 1x Československý 
pohár, 2x se s ní probojoval 

do čtvrtfinále Pohár mistrů 
evropských zemí a 1x s ní vybojo-
val Středoevropský pohár. 
Po skončení vrcholné kariéry 
hrál ještě několik let nižší soutěže 
– mimo jiné za Meteor Praha VIII. 
V roce 2018 mu byl v rámci 
ankety Nejlepší sportovec Pra-
hy 8 hlasováním veřejnosti 
udělen titul Sportovní legenda 
Prahy 8. Pan Vojta bydlí v Libni.

ing. františeK suchý
Ing. František Suchý zažil hrůzy 
nacistického i komunistického 
teroru. Za války se zasloužil, 
společně se svým otcem, který 

byl ředitelem krematoria ve 
Strašnicích, o uchování záznamů 
o osudu řady nacisty poprave-
ných českých vlastenců. V této 
praxi se svým otcem pokračovali 
i po roce 1948, kdy pro změnu 
uchovávali záznamy o lidech 
popravených komunistickým 
režimem. V roce 1952 byl za 
špionáž a velezradu odsouzen 
k 25 letům žaláře, ve věznicích 
strávil 12,5 roku. V roce 2011 
mu byl prezidentem Václavem 
Klausem propůjčen Řád Tomáše 
Garrigue Masaryka III. tří-
dy. Pan Suchý bydlel v Bohni-
cích.  (red)

kOlPingův dům v bOhnicích

nová zahrada nabízí 
zábavu i relaxaci
Maminky s dětmi v nepříznivé 
životní situaci, které využívají 
služby bohnického Kolpingova 
domu, se radují z nové zahrady. 
Revitalizace za přibližně 2,5 mi-
lionu korun bez DPH trvala asi 
osm měsíců. Symbolicky byla 
zahrada otevřena v úterý 
2. října za účasti místostarosty 
Prahy 8 Radomíra Nepila 
a ředitelky azylového domu 
Aleny Rackové. 

Revitalizace byla zahájena 
na podzim 2017 a dokončena 
v září 2018. Zahrada, která je 
příležitostně otevřena i veřej-
nosti, má nyní nové pískoviště, 
dětské hřiště, tabuli na křídy, 
ping-pongový stůl, ohniště, 
pergolu, lavičky a osvětlení. 

Část zahrady slouží k zahrad- 
ničení.

„Zahrada přiléhající Kolpin-
govu domu byla v zanedbaném 
stavu, rozhodně neposkytovala 
tak příjemné venkovní prostře-
dí, jak by si klienti i zaměstnan-
ci zasloužili,“ popisuje stav před 
revitalizací Radomír Nepil 
a pokračuje: „Bylo nutné oživit 
stávající zeleň a pozemek 
pročistit od náletových dřevin. 
Je zde nový plot a přístřešek 
pro studnu. Je neuvěřitelné, 
jak místo prokouklo.“

Azylový dům je určen pro 
matky s dětmi, které nemají 
vlastní bydlení ani zázemí 
rodiny, která by jim pomohla, 
a nejsou schopny řešit svou 

těžkou situaci vlastními silami 
a prostředky. „Věřím, že nová 
krásná zahrada pomůže mamin-
kám v jejich tíživé životní situa-
ci a zpříjemní i dětem jejich 
pobyt v azylovém domě,“ hod-
notí revitalizaci Nepil.

Kolpingův azylový dům pro 
matky s dětmi disponuje sedmi 
pokoji s vlastním sociálním 
zařízením s celkem 22 lůžky, 
prádelnou, kočárkárnou a učeb-
nou. Všechny pokoje jsou nyní 
plně obsazeny. Cílem je mj. také 
příprava rodičů na nový start do 
života a minimalizace závislosti 
na sociálních dávkách. Více 
na www.kolpingpraha.cz. (mak)

vzPOmínka
osmička si 
připomene 
den veteránů
V pátek 9. listopadu si Pra-
ha 8 slavnostně připomene 
české vojáky, kteří zahynuli 
v ozbrojených konfliktech 
od 1. světové války až po 
současnost.

U pomníku v Bohnicích, 
vedle kostela sv. Petra a Pavla, 
proběhne pietní akt v 10:00; 
u pomníku na Střížkově, 
v ulici U Kapliček, proběhne 
v 11:00 hodin.

Na obou pietních aktech 
je vítána veřejnost.

Den válečných veteránů 
se slaví symbolicky 11. 11., 
neboť v tento den bylo roku 
1918 podepsáno příměří mezi 
Německem a Spojenci, které 
ukončilo 1. světovou válku. (lk)

Phdr. Marie Petrželová JoSef voJta ing. františek Suchý
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PrOblematika ČistOty veřejnéhO PrOstranství

nekrmte holuby!
 nOdbor životního prostředí úmČ Praha 8 obdržel již 

několik podnětů obyvatel, které trápí znečišťování 
veřejného prostranství holubím trusem a krmení 
holubů. krmit holuby by obyvatelé neměli, ale ne- 
ní to žádným právním předpisem zakázáno. 

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti 
zákon č. 250/2016 Sb., o odpo-
vědnosti za přestupky a řízení 
o nich, který v ustanovení § 20 
stanoví odpovědnost právnické 
osoby za přestupek. Je tedy 
i povinností SVJ, BD, obchod-
ních center, Technické správy 
komunikací, a. s., Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, a. s., kaž-
dého vlastníka objektu, zajistit 
objekt před hnízděním a pose-
dáváním holubů.

Druhým problémem je krmení 
holubů. Krmení holubů je na-
prosto nevhodné, neboť vysoká 

potravní nabídka přispívá spolu 
s příznivými podmínkami ke 
hnízdění a přemnožení holubích 
populací s řadou negativních 
důsledků. Holubi mohou být 
nositeli různých druhů parazitic-
kého hmyzu, zejména roztočů. 
Drobní alergogenní roztoči 
mohou způsobit u citlivých 
jedinců, zejména dětí astmatické 
obtíže, rýmu či záněty spojivek. 

Zabezpečení objektů přede-
vším proti holubům, ale i jiným 
ptákům a netopýrům, je soubor 
opatření, vedoucích k ochraně 
lidského zdraví, životního pro-

středí a majetku osob před nega-
tivními vlivy souvisejícími s pří-
tomností těchto zvířat. Důvodem 
k zabezpečení bývá především 
značná koncentrace živých ptáků 
a z toho vyplývající hromadění 
trusu či uhynulých zvířat, což 
bývá spojeno s řadou nejen 
zdravotních problémů. Často 
dochází k poškozování a konta-
minování různých prostor, na 
pláštích budov a venkovních 
konstrukcích dochází k destrukci 
a ničení stavebních materiálů. 

Holub skalní, žijící ve městech, 
není ptákem, na kterého by se 
vztahovala ustanovení § 5a 
a § 5b zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Toto 
sdělení vychází ze stanoviska, 
vyjádřeného v materiálu Evrop-

ské komise Report From the 
Commission on the Application 
of Directive 79/409/EEC on the 
Conservation of Wild Birds 
(COM 2002, 146 final), ze které-
ho vyplývá, že na populace 
domestikovaných druhů včetně 
ferálních, s uvedením ferálních 
populací holuba skalního jako 
konkrétního případu, se nevzta-
huje ochrana podle článku 1 
směrnice Rady 79/409/EHS.

V zimních měsících přistoupí 
Úřad městské části Praha 8 
ke snižování holubí populace 
na objektech, které jsou ve 
vlastnictví nebo správě městské 
části. Je tedy pouze na vás, 
vlastníci objektů, jestli se také 
k této akci na své finanční nákla-
dy připojíte. 

Více informací k problematice 
snižování holubí populace vám 
sdělí Mgr. Eva Šimková na tel. 
čísle 606 602 773 nebo e-mailu  
eva.simkova@praha8.cz.

EVa ŠimkOVá

Zahrádkáři osady Hercovka se 
nestarají jen o zahrádky, které 
mají pronajaté na pozemku 
města, ale minimálně 2x ročně 
při brigádách, ale i mimo ně, se 
starají o okolí osady, které je při 
úklidech parku opomíjeno. 
Úklid přístupové cesty ke 
vchodu do osady, hlavně však 
cesty, která na ni navazuje 
podél horní části osady a je 
pravidelnou trasou pejskařů, 
maminek s kočárky a i běžců, je 
pro ně samozřejmostí. Obrázky 
jsou z brigády uskutečněné 
22. září. (red)

ZAHRáDKáŘI Z HERCOVKy ČISTILI CESTy

městské zahradniČení

mč praha 8 otevřela své  
první komunitní záhony

 nmČ Praha 8 ve spolupráci s místními 
obyvateli a organizací kokoza otevřela 
ve čtvrtek 27. září první komunitní 
záhony na invalidovně. 
Místo poblíž ul. K Olympiku, na kterém 
komunitní záhony vznikly, bylo vytipováno 
místními obyvateli v rámci dubnové výzvy 
MČ Praha 8. „O městské zahradničení je 
mezi lidmi zájem, jde o dlouhodobý pozitiv-
ní trend. Společné zahradničení pomáhá 
vylepšovat sousedské soužití. O pěstování 

mají zájem zejména rodiny s malými dětmi, 
kdy rodiče chtějí dětem ukázat, co obnáší 
pěstování,“ vysvětluje záměr zakládat 
v Praze 8 komunitní zahrady radní Hana 
Matoušová.

Celkem v rámci výzvy přišlo 13 podnětů 
a 27. září 2018 byl spuštěn provoz první 
zahrady. Otevření předcházela nezbytná 
úprava pozemku, a instalace tří vyvýšených 
záhonů. „Základní vybavení zahrady finan-
covala Osmička z městského rozpočtu, 

konkrétní plodiny, které zde budou pěsto-
vány, ale vybrali a financovali místní, kteří 
budou zahradu užívat,“ popisuje postup 
založení zahrady radní Matoušová. Provoz 
zahrady nyní již budou komunitní zahrad-
níci zajišťovat sami.

„Mám velkou radost, že se na celé realiza-
ci zahrady podílely místní rodiny s dětmi. 
Speciální dík patří samozřejmě také sociál-
ně prospěšnému podniku Kokoza, který na 
otevírání komunitních zahrad s naší měst-
skou částí spolupracuje,“ dodává Matoušo-
vá. Více o Kokoze na www.kokoza.cz.

MČ Praha 8 postupně pracuje na realiza-
ci dalších komunitních zahrad, jejichž 
navrhovatelé se do výzvy přihlásili. Jedná 
se např. o zahradu v ul. Pod Plynojemem, 
Binarova a Štíbrova. (mak)

POzvánka
Zasadíme 
strom svobody
V rámci oslav 100 let vzniku 
samostatného Českosloven-
ska bude v Kobylisích vysa-
zen Strom svobody.  Zahájení 
oslavy Sázení stromu se 
uskuteční 25. 10. v 16 hod. 
před školou v Burešově ulici. 
Vystoupí umělecký sbor ze 
ZUŠ Taussigova a skupina 
Joyful. Svou účastí přispějete 
k důstojné oslavě tohoto 
výročí. Pořadatelem je Spolek 
Krásné Kobylisy.  (resch)
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Vážená redakce, 
chtěla bych poděkovat za krásný kulturní 
zážitek, koncert Veselé troky v Krakově. Bylo 
to po dlouhé době milé pohlazení na duši 
a ještě s příjemným překvapením ve formě 
pohoštění a krásného kalendáře našeho 
obvodu Osmičky. Už tady bydlíme 55 let, na 
rozhraní Kobylis a Troje a stále mi vyvstává 
obraz, jaká zde byla nedotčená krajina, když 

jsme začali jako družstvo zde stavět. Ale 
historie je určitě zajímavější, bohužel nevím, 
kde by bylo k mání se o ní dočíst, ať už se to 
týká Kobylis, Bohnic, Troje atd. Snad by to 
mohl být dobrý námět pro někoho do časopi-
su Osmička, i na pokračování, protože nás 
starousedlíky by to velmi zajímalo, ale i moje 
dcery se poptávají, co zde bylo na tomto území 
a kdy vůbec začalo osídlení atd. Prosím ne-
zlobte se, že tak touto formou kladu otázky, 
ale fakt nevím, s kým si popovídat, komu dát 
podnět k zahloubání se do historie. Děkuji 
mnohokrát za bohulibou činnost, kterou 
děláte všichni pro nás seniory.

dagmar VŠEtEčkOVá

Vážená paní Všetečková, děkujeme za pochva-
lu i za námět. O některých sídlištích v Praze 8 
jsme již psali při příležitostech jejich výročí. 
O sídlišti Kobylisy to bylo v Osmičce 
č. 11/2015, o sídlišti Bohnice–Troja v Osmičce 
č. 2/2017, o experimentálním sídlišti Invali-
dovna byl nejen článek v č. 7/2017, ale ve 
stejné době i rozsáhlá výstava v prostorách 
tzv. Bílého domu.

libOr kálmán,  
pověřený vedoucí odboru kultury, sportu 
a mládeže a památkové péče (OkSmPP)

Vážená redakce,
Rád bych toto cestou poděkoval Bc. Gabriele 
Císařové, vedoucí Oddělení bytů ÚMČ Praha 8 
za perfektní práci tajemnice Komise pro 
obecní byty, přípravu 35. zasedání komise 
v právě skončeném volebním období a zpraco-
vání asi 400 stran zápisů z jejích zasedání. 
Členům komise tím ušetřila mnoho práce 
a času. Přeji hodně úspěchů do další činnosti.

ing. iVan PEŠl, předseda komise

Ptali jste se na www.Praha8.cz
○ Dobrý den. 
Oceňuji společenské události na 
Karlínském náměstí, ale chtěla 
bych se zeptat, jestli by v novém 
roce šlo umístění hudebního 
pódia nějak upravit na jinou 
stranu nebo ho posunout? V létě 
je mnoho akcí a večer je to dost 
hlasité, neboť je to směrované do 
ulice, kde se to rozléhá mezi byty 
a nemůžeme mít ani otevřené 
okno. Přeci jen tady bydlí hodně 
rodin s malými dětmi a večer 
toho už je opravdu moc. 
Děkuji.  martina

Vážená paní Martino, 
na Karlínském náměstí se koná 
celá řada akcí, z nichž pouze 
některé organizuje Odbor kultu-
ry, sportu, mládeže a památkové 
péče ÚMČ Praha 8. Pokud k ta-
kovým akcím dochází (Karlínský 
masopust apod.), tak pódium 
vždy stavíme za kostel před DDM 
Spektrum. Výjimkou bude Slav-
nostní rozsvěcení vánočního 
stromu na náměstí 26. listopadu 
2018, kdy pódium na cca 2 hodi-
ny postavíme pod strom směrem 
k tramvaji. Ostatní akce pořádají 
jiné subjekty a s Odborem kultu-
ry, sportu, mládeže a památkové 
péče nesouvisí.

libOr kálmán,  
pověřený vedoucí odboru  
kultury, sportu a mládeže  

a památkové péče (OkSmPP)

○ Dobrý den, 
chtěl jsem se zeptat, zda se 
uvažuje v dohledné době 
o kultivaci pozemku mezi 
panelovou protihlukovou stěnou 
podél ulice Liberecká a ulicí 
Černého? Bylo by možné v těch 
místech vybudovat např. park, 
různá hřiště, parkovací dům 
apod.? Tento neutěšený stav trvá 
již déle než 20 let. alEŠ michna

Vážený pane Michno, 
na revitalizaci vámi zmíněného 
prostoru má MČ Praha 8 čerstvě 
zpracovanou studii s návrhem 
řešení tohoto prostoru. Je zde 
navržen lesopark s mnoha 
funkcemi pro občany. 

ing. tOmáŠ bEnEŠ,  
vedoucí oddělení plošné správy 

území, odbor životního prostředí 
(OŽP)

○ Dobrý den, 
ráda bych se zeptala, jestli 
je možné dát na každé dětské 
hřiště s pískem nějakou bednu 
na hračky. Dítě mi odrostlo 
a byla by škoda je vyhazovat. 
Děkuji za odpověď. 
 Jana
Vážená paní Jano, 
děkujeme vám za váš praktický 
podnět. Touto věcí se budeme 
dále zabývat, vyhodnotíme 
nejpraktičtější řešení, zřejmě 
plastový box s víkem. 

Po pořízení budou sběrné 
nádoby na hračky umístěny 
na plot dětského hřiště, poblíž 
pískoviště. Nádoby označíme 
dle způsobu užití.

libOr hOFFmann, oddělení 
plošné správy území, odbor 

životního prostředí (OŽP)

○ Dobrý den. 
Kdy předpokládáte, že budou 
uvedeny do provozu podzemní 
kontejnery na náměstí Dr. 
V. Holého a v ulici Na Rokytce? 
A která současná stání budou 
zrušena? Děkuji.  barták

Vážený pane Bartáku, 
předpokládaný termín uvedení 
do provozu podzemních 
separačních kontejnerů je 
začátek prosince 2018. Záleží 
však na kolaudaci či souhlasu 
příslušného stavebního odboru, 
zda vydá souhlas s užíváním 
této stavby. Zatím je vše na 
dobré cestě. Stávající separaci 
na náměstí Dr. Holého bychom 
rádi alespoň z části ponechali, 
ale zase záleží na schvále- 
ní Magistrátu hl. m. Prahy, zda 
z důvodu financí nebude trvat 
na jeho úplném odstranění. 
U Rokytky je situace naprosto 
jasná, tam zůstanou jen 
podzemní kontejnery. Ty 
stávající nadzemní budou 
odvezeny.

Jiří JanSa, oddělení rozvoje, 
odbor životního prostředí (OŽP)

○ Dobrý den. 
Kdy se konečně začne 
dostavovat centrum Nová 
Palmovka a začne se dávat do 
pořádku a čistit celé její okolí? 
Zatím jsou lavičky kolem 
zastávky a přilehlá louka rájem 
bezdomovců a opilců. 
Děkuji za odpověď.
 mEdiSauSkaitE

Vážená paní Medisauskaite, 
po schválení Dohody o narov- 
nání se společností Metrostav, 
které proběhlo na jaře letošního 
roku, se na jejím základě začaly 
připravovat veškeré kroky 
ke znovuzahájení výstavby 
objektu. Součástí této dohody 
bylo mimo jiné také rozhodnutí, 
že v části budoucího objektu, 
kde měla být původně obchodní 
galerie, bude sídlit Zdravotnická 
záchranná služba hl. města 
Prahy. V tuto chvíli se již fyzicky 
pracuje na kontrole oken 
a výměně těsnících prvků. 
Dále například probíhají revize 
instalovaných elektrozařízení 
a připravuje se dokončení 
střešního pláště a současně 
i fasády. Souběžně se také 
připravuje projektová doku- 
mentace na dostavbu části 
objektu, kde bude sídlit 
Zdravotnická záchranná služba 
hl. města Praha.

ing. bc. Jiří EliáŠ,  
vedoucí odboru správy majetku 

(OSm)

Čtenáři píší

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

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

Čisté ulice

Zametací stroje 
budou jezdit 
i v zimě
Už čtvrt roku vypomáhají úkli-
du v MČ Praha 8 tři špičkové 
zametací stroje při oddělení 
okamžitého úklidu. Denně jsou 
schopny uklidit až šest kubíků 
smetků. Za čtvrt roku najely 
skoro tři tisíce km. Nasazeny 
budou i v zimě.

Zametací stroje uklízí Prahu 8 
od pondělí do pátku ve třech 
lokalitách, a to Karlín–Invalidov-
na–Libeň, Střížkov–Kobylisy 
a Bohnice–Čimice. „Během 
šestihodinové denní směny jsou 
naši zaměstnanci jedním stro-
jem schopni uklidit 1,5 až 2 kubí-
ky smetků. Podněty, která místa 
je třeba nad rámec běžného 
úklidu prověřit, zasílají oddělení 
okamžitého úklidu referenti 
OŽP, ale i samotní občané, a to 
skrze aplikace Dej tip či Hlášení 
závad, nebo třeba přes Facebook. 
Za čtvrt roku dohromady ujely 
skoro tři tisíce kilometrů. To je 
pro představu jako cesta Praha–

Barcelona a zpět,“ popisuje 
činnost zametacích strojů mís-
tostarosta Prahy 8 Matěj 
Fichtner.

Jedná se o prvotřídní stroje 
švýcarské společnosti Bucher 
Schörling CityCat 2020, která 
patří ke světové špičce v oboru. 
Zásobník na vodu má objem 
300 l, přičemž nechybí systém 
recyklace vody. Zásobník na 
smetky má objem 1,8 m3. „Stroje 
vynikají kromě vysokého výko-
nu a snadné obsluhy i ohledupl-
ností vůči životnímu prostředí. 
Jejich činnost a momentální 
lokalizaci můžeme kontrolovat 
pomocí GPS systému, který je ve 
vozech nainstalován,“ doplňuje 
informace místostarosta 
Fichtner.

Ke každému stroji jsou přiřa-
zeni dva zaměstnanci. Jeden 
na samotnou obsluhu stroje 
a druhý k nezbytným servisním 
aktivitám. „Stroje se přirozeně 

nedostanou všude, a tak jeden 
z kolegů vymetá štěrk, drobné 
odpadky, spadené ovoce či ne-
dopalky například zpod laviček 
a koutů. Odpad či větve, které 
stroje nemohou odklidit, hlásí 
zaměstnanci referentům, kteří 
úklid zajistí jinými prostředky. 
V tomto směru bych rád podě-
koval za skvělou spolupráci 
dobrovolným hasičům,“ vysvět-
luje Fichtner.

Při nákupu strojů se pamato-
valo i na jejich nasazení v zim-
ních měsících, a proto je lze 
opatřit také radlicí. „Zametací 
stroje budou využity i v zimě 
jako výpomoc pro úklid stále 
neudržovaných chodníků či míst, 

například parků. Stroje budou 
díky instalaci sypačem inertního 
posypu chodník zamést i posy-
pat drobným štěrkem, případně 
solí,“ uvádí Fichtner. 

V rámci oddělení okamžitého 
úklidu pracují od začátku srpna 
také čtyři odsouzení z Vazební 
věznice Praha – Pankrác. „Páno-
vé pomáhají s úklidem a údrž-
bou veřejné zeleně, odstraňová-
ním nelegálních výlepů a reklam 
a dalších obdobných prací pod 
dozorem zaměstnance ÚMČ 
Praha 8. Jejich práce je skvělá, 
městské části se dozajista vyplá-
cí,“ komentuje program pomáha-
jí odsouzeným s návratem do 
života Fichtner.  (mak)

ZaMetací StroJe jsou schopny denně uklidit až šest kubíků smetků. 

uPOzOrnění

vysazovat dřeviny 
lze jen s povolením 
vlastníka pozemku
Na území MČ Praha 8 se může-
te občas setkat s množstvím 
vysazených dřevin občany. 
Často se jedná o nekvalitní 
výpěstky ze soukromé zahrád-
ky, dřeviny dovezené z volné 
přírody nebo jiné nevhodné 
dřeviny do městské zeleně.

Jsme velmi rádi, že obyvate-
lům není jejich životní prostor 
lhostejný, nicméně je třeba si 
uvědomit několik základních 
faktů:
•	 K výsadbě dřeviny na ploše 

patřící jinému vlastníku je 
třeba mít jeho souhlas a po-
volení příslušného OŽP MČ.

•	 Nově vysazené dřeviny jsou 
majetkem vlastníka pozem-

ku a vlastník může kdykoliv 
s dřevinou naložit dle svého 
uvážení.

•	 Úřad MČ vede evidenci 
nových výsadeb. Občany 
vysazené dřeviny nejsou 
v evidenci a není jim v přípa-
dě potřeby poskytována 
náležitá péče (zálivka, odbor-
né řezy apod.).

•	 Dřeviny jsou často vysazová-
ny na plochách, kde vedou 
inženýrské sítě. K vysazení 
dřeviny je třeba mít povolení 
správce inženýrských sítí.

•	 V rámci výsadby nebývá 
často dodržena správná 
technologie a dřevinám 
se poté nedaří. 

•	 Některé výpěstky překážejí 
při seči, zvláště jejich ne-
vhodně řešené plůtky 
a opěrné tyče.

•	 Mladé a malé rostliny také 
velmi trpí poškozením psí 
močí a posypovými solemi. 
Proto je důležité zvolit 
správný druh, vhodnou 
velikost dřeviny a umístění, 
aby v městské zeleni 
prosperoval.
Správci zeleně pracují s ma-

povými podklady, ve kterých 
nové výsadby obyvatel nejsou 
zahrnuty. Většina území 
MČ Praha 8 má vypracované 
studie na revitalizaci zeleně 
právě na základě těchto mapo-
vých podkladů.  V nich s načer-
no vysazovanými dřevinami 
není do budoucna počítáno.

Odbor OŽP může takto 
vysazené dřeviny z výše uve-
dených důvodů nechat odstra-
nit, proto vyzýváme občany 
MČ Praha 8, aby výsadby 
nerealizovali bez písemného 
povolení.  (mak)

nOvé zóny 
Od PrOsince
Zóny placeného stání v oblas-
ti Severozápad (ohraničeno 
ulicemi Horňátecká – Třebo-
radická – Na Šutce – Písečná 
– Čimická) budou zprovozně-
ny od 3. prosince 2018. (red)

Foto: Vladimír Slabý

POdzimní 
úklid na 
střížkOvě
Odbor životního prostředí 
ÚMČ Praha 8 a Sbor dobro-
volných hasičů Praha 8 zvou 
dobrovolníky na podzimní 
úklid okolí Kauflandu na 
Střížkově, který se uskuteční 
dne 10. 11. od 9 do 12 hod. 
Sraz dobrovolníků je v 9 hod. 
na zastávce MHD Třebenická 
busu č. 152, 177, 183 na 
straně směrem do centra. 
Kontakt: Mgr. Eva Šimková, 
tel. 606 602 773. (šim)
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OSMIČKA radí spoluobčanům „Nové zastupitelstvo”
To je jednoduché, první jednání nového zastupitelstva je
naplánované na st edu 14. listopadu od 14 hodin do tzv.
Bílého domu. Zasedání je ve ejné, jste všichni zváni!

ř
ř

Komunální volby
s radnicí p kn
zat ásly, co?

ě ě
ř

Jo, n které tradi ní
partaje ze zastupitelstva

zmizely, jiné úpln nové
se objevily.

ě

ě

č Bylo by asi fajn se
s novými zastupiteli
n jak seznámit.ě

Ale jak jich chceš všech
45 dostat v jednu chvíli

na jedno místo?

A p ímý p enos
z jednání bude i na

www.praha8.cz.

ř ř

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

antigrafiťák má úsPěch 

praha 8 
odstraňuje 
nelegální graffiti

 nProjekt mČ Praha 8 bojující proti vandalství nazvaný anti-
grafiťák je úspěšný. Od dubna 2018 se do něj zapojilo již 82 
majitelů družstev a svj. Odstraněno bylo již přes 1630 m2 gra-
ffiti a antigraffiti nátěrem ochráněno přes 8560 m2 fasád.

O odstraňování nelegálního 
graffiti je zájem. Dokazuje to 
úspěch projektu MČ Praha 8 
nazvaný Antigrafiťák. „Proti 
vandalství jsme začali bojovat již 
v roce 2017. Program spočíval 
v systematickém monitoringu 
nám svěřených objektů, které 
jsou, respektive byly poškozeny 
graffiti, jeho odstranění a násled-
né aplikaci antigraffitového 

nátěru,“ přibližuje začátky 
Antigrafiťáka místostarosta 
Prahy 8 Radomír Nepil a pokra-
čuje: „Sprejerům je, samozřejmě, 
jedno, zda ničí soukromý, nebo 
městský objekt, proto jsme se 
letos rozhodli rozšířit program 
i na vlastníky soukromých 
nemovitostí.“

Cílem programu je nejen 
hezčí městská část, ale přede-

vším pomoc majitelům nemovi-
tostí s opravou fasád a ochra-
nou proti vandalům. MČ 
Praha 8 nabízí prvotní odstra-
nění graffiti a poté aplikaci 
antigraffiti nátěru. V případě 
následného poškození je graffiti 
opět odstraněno.

Přes webový formulář na 
stránce antigrafitak.cz se od 
dubna do srpna 2018 přihlásilo 
již 82 majitelů družstev a SVJ 
a bylo vypracováno 165 Vstup-
ních karet do projektu na objek-
ty v jejich vlastnictví. „Podepsá-
no je již 32 smluv na 72 objektů, 
které získají antigraffiti nátěr. 
Další smlouvy na 11 objektů 
jsou připraveny k podpisu,“ 
informuje předseda komise pro 
majetek Prahy 8 Michal Fi-
šer. „Doposud bylo odstraněno 
přes 1630 m2 graffiti a antigra-
ffiti nátěrem ochráněno přes 
8560 m2 fasád. Úspěch nás 
samozřejmě těší – osmička 
je krásná část Prahy, která si 
zaslouží mít neponičené budo-
vy,“ dodává Fišer.

Do projektu se mohou zapojit 
kromě soukromých vlastníků 
nemovitostí, družstev a SVJ 
také firmy podnikající na území 
MČ Praha 8. Zájemci o účast 
v projektu se mohou registrovat 
skrze webový portál aplika-
ce antigrafitak.cz, infolinku 601 
106 123 či e-mail info@antigra-
fitak.cz. Podmínkou pro zapoje-
ní se do programu je stavebně 
technická příprava povrchu 
fasády, na kterou je následně 
aplikován antigraffiti nátěr. 
Délka procesu od prvotní regis-
trace žádosti o zapojení se do 
programu Antigrafiťák po 
podpis smlouvy by neměla být 
delší než dva týdny. 

„Rozpočet na program je 
omezený. Není, bohužel, v našich 
silách aplikovat antigraffiti 
nátěr na všech místech, kde by 
to bylo třeba. Proto je důležité se 
do programu Antigrafiťák při-
hlásit co možná nejdříve,“ dopl-
ňuje Michal Fišer.

marcEla kOnrádOVá

infOrmace

povinnost zajišťovat čistotu 
kontejnerových stání

 nbytová družstva a svj si mnohdy 
nejsou vědoma své odpovědnosti za 
čistotu kontejnerových stání na směs-
ný odpad u svých domů. Proto přiná-
šíme informaci o povinnostech vlast-
níků bytových domů v souvislosti 
s kontejnerovými stáními.
Vlastník bytového domu má podle ustano-
vení § 6 obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 
Sb. HMP, povinnost zajistit u svozové spo-
lečnosti dostatečný objem sběrných nádob 

na směsný odpad, doporučený objem podle 
druhu objektu a nese odpovědnost za čisto-
tu a pořádek v prostoru i kolem stanoviště 
sběrných nádob na směsný komunální 
odpad (kontejnerové stání).

Závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP 
stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území 
hlavního města Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). 
Městská část v případě zjištění znečištění 

stanoviště nádob vyzývá příslušného vlast-
níka bytového domu (tj. který má ve stání 
umístěné kontejnery na směsný komunální 
odpad) k úklidu a odstranění objemného 
odpadu v souladu s ustanovením § 33a odst. 
2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb. HMP, 
o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého se právnická nebo podnikající 
fyzická osoba dopustí přestupku tím, že 
neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, 
který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled 
městské části. Za takový přestupek lze podle 
§ 33a odst. 4 stejného zákona uložit pokutu 
do 500 000 Kč.

Službu úklidu stanoviště sběrných nádob 
nabízí např. svozová společnost Pražské 
služby, a. s.

Další informace naleznete na Portálu 
životního prostředí hl. m. Prahy. (mak)
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Radnice informuje

Občanská demOkratická strana + svObOdní
9 mandátů 17,38 % hlasů

po-
řadí zvolený zastupitel preferenč-

ní hlasy

1. Mgr. Vladimíra Ludková 39 let, metodička sociálních 
služeb, Praha 8 6 439

2. Ondřej Gros 43 let, manažer, opoziční zastupitel, Praha 8 5 794

3. Mgr. Martin Cibulka 46 let, správce lesního hospodářství, 
Praha 8 5 742

4. Bc. Josef Slobodník 35 let, živnostník, Praha 8 5 606

5. Bc. Tomáš Mrázek 44 let, tiskový mluvčí, Praha 8 5 578

6. Mgr. Libor Paulus 47 let, facility manager, Praha 8 5 557

7. Mgr. Martin Roubíček 47 let, právník, Praha 8 5 654

8. Bc. Tomáš Bína 56 let, technik, Praha 8 5 532

9. Tomáš Mikulenka 53 let, jednatel firmy, Praha 8 5 507

tOP 09 a starOstOvé a nezávislí – sPOjené síly PrO Prahu 8
6 mandátů 11,29 % hlasů

po-
řadí zvolený zastupitel preferenč-

ní hlasy

1. Mgr. Tomáš Tatranský 41 let, lektor a konzultant, Praha 8 4 002

2. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. 38 let, ekonom, pedagog, Praha 8 4 042

3. Tomáš Slabihoudek 40 let, ředitel společnosti, Praha 8 3 915

4. Bc. Martin Jedlička 32 let, dopravní a motoristický novinář, 
Praha 8 3 793

5. Ing. Petr Pelc 30 let, marketingový specialista, Praha 8 3 760

6. Mgr. Hana Krausová 27 let, výkonná ředitelka v oblasti 
cestovního ruchu, Praha 8 3 792

Osmička sObĚ – zelení, kdu-čsl a nezávislí
3 mandáty 6,06 % hlasů

po-
řadí zvolený zastupitel preferenč-

ní hlasy

1. MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 44 let, zást. starosty MČ Praha 8, 
fotograf, VŠ pedagog, Praha 8 2 616

2. Mgr. Tomáš Pavlů, BD 52 let, lektor, zastupitel, Praha 8 2 308

3. Ing. Hana Matoušová 34 let, radní MČ Praha 8, datová 
analytička, Praha 8 2 221

česká Pirátská strana
8 mandátů 15,86 % hlasů

po-
řadí zvolený zastupitel preferenč-

ní hlasy

1. Alice Hamalová 28 let, chemik, technolog laboratoří, 
Praha 8 5 429

2. Karel Ptáček, DiS. 36 let, projektový manažer, Praha 8 5 387

3. Mgr. Jitka Novotná 28 let, informatička, Praha 8 5 339

4. Mgr. Ivo Slávka 52 let, právník, Praha 8 5 374

5. Michal Novák, MBA 46 let, nezávislý konzultant, Praha 8 5 233

6. Bc. Anna Filínová 36 let, projektová manažerka, Praha 8 5 201

7. Mgr. Pavel Franc 39 let, IT manažer, Praha 8 5 225

8. Jan Hamal Dvořák 31 let, informatik, Praha 8 5 124

PatriOti PrO Prahu 8
3 mandáty 5,63 % hlasů

po-
řadí zvolený zastupitel preferenč-

ní hlasy

1. Jiří Vítek 45 let, hasič, lektor civilní ochrany, předs. BD 
Řešovská, Praha 8 2 748

2. Mgr. Michal Janovský 50 let, učitel na gymnáziu, předseda 
BD/SVJ Hlivická, Praha 8 2 245

3. Bc. Michal Švarc 53 let, org. amat. hud. festivalů, předs. ŠR 
ZŠ B. Hrabala, Praha 8 2 160

Osmička Žije, nezávislí kandidáti POdPOření POdPisy Občanů
8 mandátů 14,7 % hlasů

po-
řadí zvolený zastupitel preferenč-

ní hlasy

1. Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček 45 let, právník, zastupitel 
MČ Praha 8, Praha 8 5 679

2. MVDr. Bc. Vladislava Vojtíšková 31 let, manažerka 
vědeckých projektů, zast. MČ Praha 8, Praha 8 5 283

3. Václav Stránský 40 let, projektový manažer v let. sp. a 
majitel prod. kol, Praha 8 5 013

4. Ilona Tůmová 52 let, asistentka v nakl. Portál, org. 
sousedských setkání, Praha 8 5 089

5. Bc. Ondřej Buršík 25 let, výzk. prac. v ÚJV Řež a ved. skaut. 
střediska, Praha 8 5 064

6. RNDr. Dana Blahunková 47 let, středoškolská učitelka, 
zastupitelka MČ Praha 8, Praha 8 5 003

7. Ing. Perla Kuchtová, Ph.D. 59 let, vysokoškolská učitelka, 
zastupitelka MČ Praha 8, Praha 8 5 057

8. Mgr. Jiří Derfl 51 let, personalista a daňový expert, Praha 8 4 773

anO 2011
8 mandátů 14,43 % hlasů

po-
řadí zvolený zastupitel preferenč-

ní hlasy

1. MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. 38 let, lékařka, Praha 8 4 789

2. Michal Fišer, MBA 34 let, výkonný ředitel, Praha 8 4 712

3. Mgr. et Mgr. Jana Solomonová 34 let, radní MČ Praha 8, 
Praha 8 4 806

4. PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA 34 let, manažer, Praha 8 4 688

5. Radomír Nepil 33 let, místostarosta MČ Praha 8, Praha 8 4 728

6. Mgr. Kateřina Halfarová 41 let, ředitelka Osmičky pro 
rodinu, Praha 8 4 714

7. Ing. Anna Kroutil 36 let, specialistka strukturálních fondů 
Evropské unie, Praha 8 4 678

8. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 75 let, vysokoškolský učitel, 
Praha 8 4 582

vOlby 2018

v zastupitelstvu bude opět 
sedm politických subjektů

 nkomunální volby, které 
proběhly 5.–6. října, určily 
složení zastupitelstva měst-
ské části Praha 8 pro příští 
čtyři roky.

Pětiprocentní hranici, nutnou 
pro získání mandátu, překročilo 
stejně jako v minulém volebním 
období sedm politických sub-
jektů. Nově zvolené Zastupitel-

stvo se sejde ke svému prvnímu 
jednání 14. listopadu 2018.

Výsledky voleb byly velice 
těsné a žádná ze stran nemá 
v pětačtyřicetičlenném Zastupi-
telstvu dominantní postavení. 
Nejvíce hlasů získala koalice 
ODS a Svobodní, která obsadí 
devět křesel. Druhé místo 
obsadila Česká pirátská strana, 
která jako nováček získala osm 

mandátů. Stejný počet mandátů 
získaly v pořadí třetí sdružení 
Osmička žije, nezávislí kandidá-
ti podpoření podpisy občanů, 
a celkově čtvrté hnutí ANO 
2011. 

Dále v Zastupitelstvu zased-
nou TOP 09 a Starostové a ne-
závislí – spojené síly pro Pra-
hu 8 (6 mandátů), Osmička sobě 
– Zelení, KDU-ČSL a nezávislí 

(4 mandáty) a Patrioti pro 
Prahu 8 (3 mandáty). 

Zcela propadly tradiční strany 
jako ČSSD a KSČM, které se do 
Zastupitelstva vůbec nedostaly.

Z jednotlivých kandidátů 
získala nejvíce preferenčních 
hlasů Vladimíra Ludková z ODS 
(6439 hlasů). 

Volební účast dosáhla 
43,74 procenta, což je o sedm 
procentních bodů více než před 
čtyřmi lety.

senátní volby
V senátních volbách zvítězil 
ekonom Lukáš Wagenknecht 
(Piráti), který ve druhém kole 
porazil lékaře Pavla Dungla 
(TOP+STAN). (vrs)
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Kompletní 
výsledky voleb 
do Zastupitelstva 
mč praha 8
 Občanská demOkratická strana + svObOdní
(17,38 % hlasů) 244 815 hlasů, 9 mandátů

 česká Pirátská strana
(15,86 % hlasů) 223 419 hlasů, 8 mandátů

 OSMIČKA ŽIJE, nezávislí kandidáti  
POdPOření POdPisy Občanů 
(14,7 % hlasů) 207 116 hlasů, 8 mandátů

 ANO 2011 
(14,43 % hlasů) 203 288 hlasů, 8 mandátů

 TOP 09 a starOstOvé a nezávislí –  
sPOjené síly PrO Prahu 8 
(11,29 % hlasů) 159 080 hlasů, 6 mandátů

 OSMIČKA SOBĚ – ZELENÍ, KDU-ČSL a nezávislí 
(6,06 % hlasů) 85 406 hlasů, 3 mandáty

 PATRIOTI PRO PRAHU 8 
(5,63 % hlasů) 79 384 hlasů, 3 mandáty

 kOmunistická strana čech a mOravy 
(4,81 % hlasů) 67 704 hlasů, 0 mandátů

 česká strana sOciálnĚ demOkratická 
(4,18 % hlasů) 58 930 hlasů, 0 mandátů

 svObOda a Přímá demOkracie – Tomio Okamura (SPD)
(3,5 % hlasů) 49 297 hlasů, 0 mandátů

 STAROSTOVÉ PRO PRAHU
(2,11 % hlasů) 29 715 hlasů, 0 mandátů

 S. O. S. ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdruŽení dsz a nk 
(0,06 % hlasů) 829 hlasů, 0 mandátů

senátní volby 2018 
novým senátorem v obvodu Praha 8 
je lukáš wagenknecht.

výsledKy 2. Kola:

54,45 %  
Ing. Lukáš  
Wagenknecht,  
Česká pirátská strana
39 let, ekonomický analytik,  
soukromý podnikatel

45,54 %  
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., TOP + STAN
70 let, lékař, přednosta ortopedie

výsledKy 1. Kola:

18,15 %  Ing. Lukáš Wagenknecht, Česká pirátská strana

15,29 %  prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., TOP + STAN

12,99 %  JUDr. Milan golas, ODS
59 let, právník

12,69 %  Ing. Jiří haramul, ANO
64 let, starosta Praha–Březiněves

11,74 %  Mgr. Hayato okamura, KDU-ČSL
51 let, tlumočník a průvodce

5,48 %  Roman Petrus, ČSSD
40 let, starosta MČ Praha 8

5,14 %  Josef nosek, HPP
50 let, starosta MČ Praha 8 v letech 2000–2011

4,72 %  prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., SNK ED + Evropani
52 let, VŠ učitel – matematika a finance

4,07 %  genmjr. PhDr. Luděk kula, SPD
53 let, ředitel bezp. agentury, genmjr. Vězeň. služby ČR – v. v.

3,82 %  Vladislav koPal, KSČM
64 let, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 8

2,19 %  Mgr. Petr hannig, Rozumní
72 let, předseda strany, bývalý prezidentský kandidát

1,19 %  Michal malý, Svobodní
62 let, ředitel společnosti

1,03 %  Hana Dolejší, Patrioti ČR
71 let, umělecká vedoucí folklorního souboru Valášek

0,86 %  PhDr. Vladimíra VítoVá, Ph.D., Aliance národních sil
55 let, předsedkyně Českého mírového fóra

0,48 %  JUDr. Marta choVancoVá, SSPD-SP
60 let, právník

0,09 %  JUDr. Jiří Doubek, NáS
71 let, podnikatelIlustrační foto: Zdeněk Šír
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Kultura

umění ve veřejném PrOstOru

svět prvního patra
 nPouhých 25 let stačilo, abychom se 

přestali dívat kupředu a vzhůru. aby-
chom dobrovolně sklonili hlavu a začali 
si křivit krční páteř. abychom se stali 
otroky mobilů a sociálních sítí. 

Možná jsem z pohledu mobilních závisláků 
na úrovni prvoka, ale mám jen prastarý 
„hloupý“ tlačítkový telefon. Snad je to tím, že 
mám rád staré – a také funkční! – věci. Rád 
se kochám pohledem na věci, které jsou star-
ší mne. I proto mám rád například svět 
prvního patra. Jda Karlínem, hledím na 
sochařské dekorace některých činžáků, které 
zachycují život vojáků a válečných invalidů. 

A uvědomuji si, že kráčím místy, kde kdysi 
bylo cvičiště a lazaret, a že tehdejší vojenský 
svět dnes nereprezentuje jen Invalidovna.

Jsou ulice pro turisty a ulice, kam tito sot-
va přijdou. Má je i Praha 8. Každá ulice 
odněkud někam vede a nejen sama o sobě 
– vede i toho, kdo jí prochází. Zkuste proto 
i vy zdvihnout hlavu od displeje svého 
mobilu a nechte se vést do zcela jiného 
světa! Nejen v Karlíně pak objevíte úžasné 
domovní dekorace. Žádná z nich nebyla 
stvořena k tomu, aby stála bez povšimnutí. 
Jsem přesvědčen, že socha, která je sama, 
je ovlivňována svou samotou. Staňte se na 
chvíli jejím společníkem. Zkuste při tom 

občas stisknout spoušť fotoaparátu (beru 
na milost i ten v mobilu), ale tak, jak byste 
stiskli milovanou osobu.

A víte co? Pošlete nám záběry soch, sošek, 
lunet, mozaik, domovních znamení, pamět-
ních desek a dalších ozdob domů Prahy 8, 
které shrbení mobilní závisláci vůbec nere-
gistrují – a které by tak upadly v zapomnění. 
Vytvořme společně unikátní archiv „světa 
v prvním patře“ Prahy 8. Fotografie, označe-
né přesnou adresou domu, na kterém se 
dekorace nachází, zasílejte na e-mail: 
osmicka@praha8.cz. 

Vladimír Slabý

Statek Vraných, Bohnická 36, Staré Bohnice

Březinova 14, Karlín

Pošta Krakov, Lodžská 598/3, Troja

Křižíkova 123/69, Karlín

Podlipného 997/8, Libeň

Hybešova 14/10, Karlín

Křižíkova 506/62, Karlín
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Březinova 14, Karlín

Podlipného 864/17, Libeň

Metro Palmovka, Libeň

ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, Karlín

ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, Karlín

Sokolovská 416/124, Karlín

Roh ulic Křižíkova a Březinova, Karlín

Střížkovská 718/32, Libeň

Sokolovská 890/125, Libeň

Nákupní centrum Draháň, Čimice

Lékárna Ládví, Burešova 1664, 
Kobylisy

Pošta Ládví, Burešova 1663/6, 
Kobylisy

MŠ Šiškova, Kobylisy

Křižíkova 123/69, Karlín Hybešova 14/10, Karlín
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Rozhovor

SPOrtOVní SamOrOSt lumír ruzha,  
VEtEránSký miStr SVěta VE StOlním tEniSu:

nikdy jsem nikomu 
nedal nic zadarmo

 nusměvavý životní kouzelník lumír ruzha z kobylis doslova eliminoval věk. 
z velmi dobrého hokejisty, který v 50. letech vedl jako kapitán pražskou slavii, se 
na stará kolena přeorientoval na stolní tenis a dnes, v 91 letech, je mezi veterány 
čtyřnásobným mistrem světa a šestinásobným mistrem evropy.

Letos v červnu jste v americ-
kém Las Vegas na mistrovství 
světa veteránů získal titul 
světového šampiona mezi 
stolními tenisty v kategorii nad 
90 let. V 91 letech – gratuluji 
a smekám!
„Je to můj čtvrtý a poslední titul. 
Už před cestou do Ameriky jsem 
si říkal, že je asi nejvyšší čas 
skončit. A jsem rád, že se loučím 
se zlatem ze čtyřhry a stříbrem 
z dvouhry.“

Z devatenácti veteránských 
světových šampionátů jste chyběl 
jen čtyřikrát, celkem jste přivezl 
14 medailí, dalších 16 z mistrov-
ství Evropy. Máte nějaký recept 
na vítězství?
„Nikdy jsem nikomu nedal nic 
zadarmo, vždycky chci vyhrát 
a peru se až do posledního 
míčku. Při jednom zápase 
v pražské soutěži proti mě třeba 
stál sebevědomý třináctiletý 
floutek, a za hodinu už ho 

brečícího pohlavkoval rozzlobe-
ný tatínek, protože se mnou 
jasně prohrál.“

Jaké jsou boje mezi veterány?
 „Tvrdé. Jestli si někdo myslí, že 
je to nějaká sranda, tak to nepři-
chází v úvahu. To je skutečně boj 
o titul mistra světa, akorát jsme 
starý.“

Odkud čerpáte tu neuvěřitelnou 
sílu a energii?
„Asi z božských genů. Lékaři mi 
říkávali, že mám kosti jako bejk. 
A dneska dodávají, že mě ten 
nahoře má asi rád. Při zápase se 
v klidu ohnu pro míček, což 
mezi soupeři rozhodně není 
samozřejmostí. A navíc nepiju 
a nekouřím – nikdy jsem si 
nedal ani šluka. Ostatně jediný 
vážnější zdravotní problém 
jsem měl před třemi lety, když 
mi diagnostikovali rakovinu 
tlustého střeva. V devadesáti 
jsem ji porazil…“

Kde se zrodila vaše láska 
k pohybu?  
„Co já se pamatuji, tak jsem 
pořád sportoval. Táta mi s rados-
tí kupoval brusle, míč… Už jako 
kluk jsem se věnoval nejrůzněj-
ším sportům – závodně jezdil na 
kole, plaval, koulel kuželky, vrhal 
koulí, hrál basketbal, fotbal, 
hokej… Hokej mi šel nejlíp, už 
ve čtrnácti jsem hrál za muže 
Benešova.“

To jste ale byl věkem ještě starší 
žák!
„Byl, ale nevypadal jsem. Měřil 
jsem 183 cm a vážil 85 kilo. 
A s hokejkou mi to šlo tak, že 
jsem hned v prvním zápase za 
dospělé dal Říčanům tři góly 
a bylo vymalováno. Na vojně 
jsem si musel přibrat ještě ragby, 
protože to byla láska jednoho 
z důstojníků. Hrál jsem zápasy 
za jeho tým a za odměnu nemu-
sel skákat padákem.“

V té době sice byli sportovci 
oficiálně amatéry, ovšem ti 
špičkoví, zejména armádní 
sportovci, byli na naše tehdejší 
poměry zabezpečeni dobře. Vám 
ale vojna dveře do tohoto světa 
vyvolených neotevřela…
„Soudruzi po mně šli, nebyl jsem 
ve straně, navíc tatínek byl 
živnostník, měl cukrárnu. Z rod-
ného Benešova jsem se tak po 
vojně musel spakovat a už jako 
ostřílený hokejista přišel v roce 
1952 do Slavie. Za ni jsem hrál až 
do roku 1965, pět let jsem byl 
dokonce kapitánem. Váleli jsme 
druhou ligu, do první jsme se ale 
nikdy nedostali, byť jsme v roce 
1955 padli až v baráži.“

Nemrzí vás to?
„Mrzí, nemrzí. Ve Slavii jsem 
narazil na své limity. Byl jsem 
samorost, ruce s hokejkou jsem 
měl fantastické, ale na bruslích 
jsem byl pomalý. To už bylo 
neodstranitelné. Nahrazoval 
jsem to tvrdostí a zarputilostí. 

Byl jsem vyhlášený jako tvrďák, 
kterému bylo lepší se vyhnout, 
zejména když jsem měl vztek. 
A to já měl vždycky, když hrál 
soupeř zákeřně, když píchal holí 
do ledvin. Já jsem nikdy nehrál 
zákeřně. Taky jsem už měl 
108 kilo a nebylo snadné mě 
zastavit. Nikdy jsem ale neměl 
potřebu mstít se soupeřům 
pěstmi.“

Postavou jste byl nepřehlédnutel-
ný, to se musí uznat.
„Někdy je dobré takto narůst. 
Jednou jsem jel tramvají, byl tam 
chlap, který provokoval a obtě-
žoval ostatní. Strčil jsem do něj 
– zrovna byly v zastávce otevře-
né dveře. Vyletěl ven, řidič zavřel 
– a lidé tleskali. Snažil jsem se za 
všech okolností ve sportu i v ži-
votě udržet si vnitřní vyrovna-
nost. Ta je základ.“

Pro dnešní mladou generaci – 
za jaké peníze jste ve Slavii hrál? 
„Bral jsem stovku měsíčně jako 
základní plat, jako trenér pak 
350 korun, z toho se nedalo 
normálně žít. Proto jsem vždyc-
ky po pár hodinách spánku 
musel do práce, která mě živila. 
Tehdy to bylo běžné, nikdy by 
mě nenapadlo mluvit v souvis-
losti se sportem o penězích! 
Navíc když nešlo o peníze, byla 
sranda. A bez srandy bych ne-
chtěl v mančaftu ani být. Já jsem 
měl Slavii rád, měl jsem slušné 
zaměstnání, a pokud to šlo 
skloubit, tak mi to bylo úplně 
jedno. Hrál jsem, i když mi byl 
klub dlužný.“šikovné ruce a ostříží zrak byly vždy velkou zbraní Lumíra Ruzhy. 

Šestnáct let jsem  
tam byl jako blbec 

a pak jsem měl 
v 75 letech na krku 

zlatou medaili! 

Foto: archív Lumíra Ruzhy
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Co to bylo za práci, která vás 
živila?
„Byl jsem stavbyvedoucí, praco-
val jsem u Stavby silnic a želez-
nic. Měl jsem postupně na sta-
rost asi dvacet staveb, pendloval 
jsem mezi nimi. A v důchodu 
jsem až do svých jednaosmdesá-
ti dělal posílkáře v tiskárně 
Svoboda.“

Mezi koncem hokejové kariéry 
a začátkem té stolnětenisové 
ale uplynulo dost vody ve Vltavě. 
Nechyběl vám pohyb?
„Já jsem se hýbal pořád! Z naše-
ho bytu v Kobylisích jsem něko-
likrát týdně chodil pěšky do 
Běchovic, kde jsme měli ústředí. 
Na těch 17 km jsem měl dvě 
a půl hodiny. Vstával jsem v půl 
čtvrté, měl jsem cestou po půl 
hodinách kontrolní stanoviště 
– a když jsem na něj přišel poz-
ději, věděl jsem, že musím zrych-
lit, abych došel včas. Až zpátky 
do Prahy mě vozilo služební 
auto.“

Takže z hokejisty jste se stal 
nejdříve chodcem?
„Bral jsem to jako trénink na 
slavný dálkový pochod Praha–
Prčice. Ušel jsem při něm trasu 
měřící 74 km.“

Kdy jste se stěhovali do Kobylis?
„V roce 1968. A bydlíme tu dosud. 
Stěhovali jsme se do ještě nezko-
laudovaného domu, chyběla 
zábradlí na schodech, dodělávaly 
se podlahy, kuchyň neměla 
odpovídající odvětrání… Ale 
nechtěli jsme čekat, báli jsme se, 
že nám byty seberou pro ruské 
vojáky. Dům je cihlový, žádný 
panelák, a patří pořád bytovému 
družstvu. Tehdy to byl jeden 
z prvních místních činžáků.“

Co tady v okolí v té době vlastně 
bylo?
„Byla tu zahrádkářská kolonie. 
Naproti, kde je dnes základní 
škola Na Šutce, byl statek, tehdy 
už notně zchátralý. Ovšem 
traduje se, že ho kdysi navštívila 
dokonce královna Marie 
Terezie.“

Kam jste chodili jako mladá rodina 
na procházky?
„Do Čimického nebo Bohnické-
ho háje, do parku Drákula. Na 
celodenní výlety jsme vyráželi 
do Draháňského údolí. Ale to 
tehdy vypadalo úplně jinak, 
bylo zarostlé, projít se nedalo, 
takže jsme kočárek často ne-

mohli tlačit, ale přenášeli jsme 
ho na rukách.“ 
(„Sport a pohyb je prostě neod-
dělitelnou součástí jeho života,“ 
vmísila se do rozhovoru jeho 
manželka paní Eva, která je 
Ruzhovi velkou oporou už více 
než 50 let. „A věřte, že život 
s takovým sportovcem je někdy 
řehole. Ale kdybych to nechtěla, 
tak s ním nebudu.“)

Co vás vedlo k tomu, že jste vzal 
na prahu důchodového věku do 
ruky pingpongovou pálku?
„Nikdy mě nenapadlo říct si 
- Máš to zapotřebí, takhle se 
honit? Ostatní jezdí na chaty 
nebo mají jiné koníčky, já takové 
záliby nemám. Mám sport. A tak 
jsem hledal takový, který by 
nějak eliminoval věk.“

Co jste si z hokeje přinesl do 
stolního tenisu?
„Dobrou koordinaci pohybu 
a ostříží zrak. To je velmi důleži-
té, protože kdo hůře vidí, později 
reaguje na pohyb míčku. Zvládl 
jsem i to, že od roku 2002 hrají 
veteráni s většími míčky, které 
lítají pomaleji, protože mají 
průměr 40 milimetrů místo 38.“

A také vám určitě zůstala už 
zmiňovaná bojovnost…
 „Už ve Slavii jsem spoléhal na to, 
že spadne strom, zhasne světlo, 
prostě jsem bojoval až do konce. 
U zeleného stolu jsem zpočátku 
samozřejmě prohrával, ale učil 
jsem se, nechal si radit od lepších 

a nebál jsem se pracovat se svým 
mentálním nastavením. Řekl 
jsem si – Hergot, ty bys přece 
taky mohl mít nějakou medaili. 
Musíš být šampion, máš na to! 
Nakonec jste začal porážet 
i bývalé profesionály a v roce 
2002 v Lucernu se konečně stal 
mistrem světa. Šestnáct let jsem 
tam byl jako blbec a pak jsem 
měl v 75 letech na krku zlatou 
medaili!“

Vladimír Slabý

luMír ruZha se svými medailemi. Foto: Vladimír Slabý 

vítěZné geSto po zisku titulu mistra světa. Foto: archív Lumíra Ruzhy

lumír ruZha 
(* 6. ledna 1927)
Hokejista a stolní tenista, 
bydlící již 50 let v Praze 8, 
v ulici Na Šutce.
S hokejem začal v rodném 
Benešově, za Slavii Praha hrál 
od roku 1952, pět let byl jejím 
kapitánem a pak ji vedl jako 
trenér. S hokejovým dorostem 
„sešívaných“ získal 3. místo 
v ČSR. 
V roce 1986 startoval poprvé 
na veteránském turnaji ve 
stolním tenise. V r. 2002 se stal 
poprvé mistrem světa, v r. 2018 
vybojoval čtvrtý titul mistra 
světa a rozhodl se ukončit 
sportovní kariéru. Celkem 
získal 30 medailí (10 zlatých, 
10 stříbrných a 10 bronzových) 
z MS a ME veteránů. Hraje 
za TTC Praha v Ďáblicích. 
Od r. 1991 dělá předsedu Česko-
moravskému klubu veteránů.
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Bezpečnost

z deníku POlicie Čr

propíchnuté kolo
Starší, ale jak vidět stále 
osvědčený způsob krádeže 
zvolili pobertové, kteří na 
parkovišti u Kauflandu v ulici 
Střelničná propíchli majiteli 
vozidla kolo. Situace, kdy bude 
poškozený zaujat jeho 
výměnou, chtěli využít k jeho 
okradení. Nakonec však okradli 
kolegu poškozeného, který mu 
pomáhal kolo vyměnit, a jehož 
v té chvíli rovněž neuzamčený 
a nehlídaný automobil stál 
opodál. Přišel tak mimo jiné 
i o batoh s částkou 60 000 Kč. 
Podobný způsob krádeže zvolili 
podezřelí ještě před prodejnou 
OBI v jiné městské části, načež 
byli kriminalisty vypátráni 
a zadrženi. Kromě sdělení 
obvinění padl v tomto případě 
i návrh na vzetí do vazby. 

ochucený čaj
Dva zatím dosud neznámí 
pachatelé okradli ukrajinskou 
státní příslušnici poblíž provo-
zovny McDonald‘s na Florenci, 
a to pravděpodobně tak, že jí 
potom, co se jí úspěšně vlicho-
tili do přízně, podali čaj ochu-
cený mimo jiné uspávacím 
prostředkem. 

Když se poškozená cizinka 
na lavičce po nějaké chvíli 
probrala, zjistila, že jí chybí 
kromě finanční hotovosti 
i mobilní telefon a modlitební 
knížka, vše v celkové škodě 
540 amerických dolarů.  
Jelikož vše nasvědčuje tomu, 
že poškozená byla uvedena 
podezřelými úmyslně do stavu 
bezmoci, vyšetřují detektivové 
popsaný skutek jako zločin 
loupeže.

z deníku městské POlicie Prahy 8

Zapálený 
automobil
Až hlídkou strážníků přivolaní 
hasiči museli zlikvidovat požár 
vozu Škoda Felicie v Povltav-
ské ulici, kterou neznámý 
pachatel dle vyjádření vyšetřo-
vatele HZS úmyslně zapálil. 
Felicie stála na místě delší 
dobu a byla opatřena tzv. 
botičkou. Případ vyšetřuje 
jako trestný čin žhářství státní 
policie.

dítě mezi opilými 
bezdomovci
Na upozornění občanů vyjela 
hlídka strážníků do ulice 
U Libeňského pivovaru, kde 
se měla skupina „bezdomovců“ 

hlučně bavit a popíjet alkohol. 
Na místě bylo navíc hlídkou 
zjištěno, že se mezi podnapilý-
mi osobami nachází i malé dítě 
v kočárku. Jelikož žena, která 
měla dítě na starosti, jevila 
značný stupeň podnapilosti, 
byl na místo povolán dosaho-
vý pracovník OSPODu (Orgán 
sociálně-právní ochrany dětí), 
který zařídil předání dítěte 
dědečkovi. Věc byla následně  
postoupena k projednání 
příslušnému správnímu 
orgánu. 

Dlužno dodat, že všímavost 
spoluobčanů byla v tomto 
případě opravdu namístě, 
jelikož dítě bylo nedostatečně 
oblečeno a jevilo už známky 
nachlazení.

Z policejních zdrojů sestavil
zdEněk nagOVSký

POlicejní zPráva PrO mČ Praha 8

ládví není 
problémová oblast
Na sociálních sítích se již něko-
lik týdnů objevují stížnosti na 
zhoršenou bezpečnost v lokalitě 
Ládví. Proto si vedení MČ Pra-
ha 8 si vyžádalo zpracování 
zprávy Police ČR a Městské 
police stran kriminality v oblasti 
Ládví. Skutečnost je dle zprávy 
zcela odlišná od situace popiso-
vané v různých facebookových 
skupinách.

Podněty našich občanů na 
bezpečnost radnice nebere na 
lehkou váhu. Proto si nechala 
vypracovat podrobnou zprávu 
stran kriminality v posledním 
čtvrtroce v dané oblasti. Zpráva 
byla zpracována pro období od 
1. května do 10. srpna 2018 se 
zaměřením na ulice Střelničná, 
Hlaváčova, Kyselova, Opálkova, 
Binarova, Burešova, Hrubého, 
Rajmonova, Kurkova, Za Střelni-
cí a Taussigova. „Podle zprávy, 
která obsahuje vyjádření Policie 
ČR i Městské policie je skutečně 
situace diametrálně odlišná od 
příspěvků uživatelů Facebooku. 
Například v daném období byl 
na Ládví nahlášen jen jeden 
případ krádeže motorového 
vozidla, tři případy kapesních 
krádeží a žádná loupež,“ vyjme-

novává starosta MČ Praha 8 
Roman Petrus. Policie ČR v loka-
litě dále eviduje např. čtyři 
vloupání do bytů či sklepů 
a čtyři případy krádeží věcí 
a součástek z motorových 
vozidel.

„Občané přesto trvají na tom, 
že bezpečnost na Ládví je více 
než zhoršená,“ říká starosta 
Petrus a dodává: „Proto jsem se 
rozhodl celou zprávu zveřejnit 
a opět apelovat na každého, kdo 
je svědkem nebo obětí trestného 
činu, aby jej neprodleně nahlásil 
Policii ČR nebo Městské policii.“

Na Ládví je kromě běžné 
hlídkové činnosti umístěna 
jednou za čtyři dny také mobilní 
služebna Městské policie, která 
je občanům k dispozici. (mak)

Ilustrační foto: Vladimír Slabý

Zavřená vrata na Rokytce 
a spuštěná čerpadla během 
protipovodňové zkoušky. 

Prevence

v libni a Karlíně se 
trénovalo na povodně
Obranu proti velké vodě si 
v sobotu 22. září 2018 vyzkouše-
li v Karlíně a v Libni. Hlavní 
město Praha totiž uskutečnilo 
další protipovodňové cvičení. 
Plánované cvičení Karlín a Li-
beň 2018 zahrnovalo výstavbu 
a prověření protipovodňových 
opatření na pravém břehu 
Vltavy mezi 52,5 a 44,5 říčním 
kilometrem.

Cílem cvičení bylo prakticky 
prověřit činnost všech složek, 
které se podílejí na řešení povod-
ňových situací v hlavním městě 
Praze, zejména funkčnost a do-
statečnost techniky pro výstav-
bu protipovodňových opatření 
města a správnou montáž a de-
montáž mobilních prvků proti-

povodňové ochrany. Dále bylo 
cílem cvičení prověřit stav 
pevných částí protipovodňové 
ochrany a zdokumentovat 
případné vady k zajištění 
nápravy. 

Celková délka všech praž-
ských protipovodňových opatře-
ní včetně zemních valů, betono-
vých stěn i mobilního hrazení 
je více než 19 kilometrů. Z toho 
mobilní zábrany měří téměř 
sedm kilometrů. V oblasti Karlí-
na a Libně měří protipovodňová 
ochrana 4,2 km a tvoří vzájemně 
se prolínající opatření: 
•	 mobilní protipovodňové  

stěny – délka 506,9 m,  
výška od 0,8 m po 3,8 m

•	 železobetonové zdi
•	 zemní protipovodňové valy
•	 protipovodňová opatření 

na kanalizační síti
•	 uzávěr Libeňských přístavů 

a čerpací stanice Rokytky
Výstavba protipovodňových 

opatření v etapě 0003 byla 
dokončována a předávána hl. m. 
Praze v rozmezí let 2005 až 2006 
a vyžádala si investiční náklady 
ve výši 643,50 mil. Kč, z toho na 
unikátní přečerpávací stanici 
a protipovodňový uzávěr Rokyt-
ky a Libeňských přístavů 
301,72 mil. Kč. (mak)

Foto: Zdeněk Šír
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Doprava

lanOvka z POdbaby dO bOhnic 

Každých 
60 sekund kabinka 
pro 35 cestujících 

 nlanovka, která by měla spojit Podbabu se zoo a s boh-
nicemi, má podporu hlavního města i Prahy 6 a Prahy 8. 
První cestující by mohla svézt mezi lety 2023 a 2024. 

Cesta z Dejvic do Bohnic se 
zkrátí skoro o půl hodiny, samot-
ná stavba lanové dráhy je otáz-
kou jednoho roku. Půjde o nejtiš-
ší a nejekologičtější dopravní 
prostředek, který by mohl začít 
vozit cestující v rámci systému 
Pražské integrované dopravy.

Nástupní stanice na Podbabě 
u společného přestupního 
terminálu s vlaky, autobusy 
a tramvajemi, překonání Vltavy 
a čistírny odpadních vod 
vzduchem za pomoci dvou 
pilířů, zastávka u Zoologické 
zahrady a stoupání do Bohnic 
k přestupnímu terminálu 
Krakov. To je podle studie, 
kterou na základě zadání 
hlavního města připravila 
organizace ROPID, nejlepší 
a nejrychleji realizovatelná 
varianta spojení Prahy 8, 
Zoologické zahrady a Prahy 6. 
Její součástí by mohlo být 
i uvažované parkoviště P+R 
na Podbabě.

Doba jízdy 7 minut, interval 
60 sekund a přepravní kapacita 
2–4 tisíce osob za hodinu dle 
provozního režimu. Takto 
navržená kapacita zahrnuje 
i potřebnou rezervu pro sezonní 
i jiné výkyvy v poptávce a pro 
budoucí růst počtu cestujících.  
Takové jsou základní parametry 
připravované lanové dráhy.

Trasa vede záměrně mimo 
území Zoologické zahrady, aby 
lanovka nekřížila její území, ale 
je dost blízko, aby mohla přivést 
cestující přímo k plánovanému 
novému vstupu do areálu. Díky 
tomu by se vyřešil problém 

s přetěžovanou autobusovou 
linkou 112 i nedostatkem 
parkovacích míst kolem zoo. 
Zároveň nevede navržená trasa 
přes žádný z obytných domů.

„Musíme řešit komfortní 
spojení Prahy 6 a Prahy 8, 
protože dnes neexistuje, a to je 
v roce 2018 ostuda. Lanovou 
dráhu jsme schopni postavit 
velmi rychle oproti 
tramvajovým tratím. Studie 
jasně ukazuje, že pokud chceme 
lidem nabídnout v dohledné 
době rychlé spojení těchto míst, 
je správnou cestou lanovka,“ řekl 
náměstek primátorky a radní 
pro dopravu Petr Dolínek. 
„Neznamená to, že se 
v budoucnu nemohou postavit 
také tramvajové tratě, povedou 
ale v tunelech ve velmi složitých 
geologických podmínkách 
a bude trvat ještě dlouhou dobu, 
než budou moci vyjet.“

náKlady na stavbu 
lanové dráhy
Náklady na výstavbu lanové 
dráhy vychází na 1–1,5 miliardy 
korun s tím, že lanová dráha 
zabere jen minimum místa na 
povrchu. Nezbytnými stavbami 
jsou pouze dvě konečné, mezis-
tanice u zoo a šest pilířů.

časová úspora pro 
cestující
Největší časová úspora vznikne 
při cestách z centra Prahy 6 do 
Bohnic. Pokud pojede dnes 
cestující od areálu vysokých škol 
v Dejvicích na Krakov, potřebuje 
průměrně ¾ hodiny. Až bude 
stát lanovka, bude stejná cesta 
trvat jen 21 minut.

„Dlouhodobě tu chybí 
použitelné dopravní spojení 
z Bohnic do Dejvic, lanová dráha 
je velmi elegantní a rychlé 
řešení, které je navíc levnější 
než cokoliv jiného. Praha 8 tento 
projekt podporuje. Ne nadarmo 
se staví lanovky v národních 
parcích. Ekologičtější a tišší 
dopravní prostředek, který 
zvládne zároveň přepravit tisíce 

lidí za den, Praha naplánovat ani 
nemůže,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus.

Stejně to vidí Praha 6: 
„Po tomto propojení voláme již 
dlouho a sami jsme si nechali 
zpracovat analýzu možných 
variant spojení. Když od nás 
chcete jet dnes do Bohnic, 
musíte tramvají přes Letnou na 
metro, tím dojedete do Kobylis 
a pak autobusem do Bohnic. 
Nebo si můžete vybrat variantu 
s přívozem. Je to ale naprosto 
absurdní, protože vzdušnou 
čarou je Krakov 3,5 kilometru 
z Dejvické. Jen těžko byste 
hledali v hlavním městě 
složitější spojení dvou 
městských částí, než má Praha 6 
a Praha 8, byť jsme skoro 
sousedé. Lanová dráha je 
nejlogičtější řešení. Bude 
postavena mnohem rychleji 
a ekonomičtěji než tramvaje 
v tunelech. Podporujeme každé 
řešení, které ulehčí Praze 6 
od současné dopravní situace,“ 
doplnila místostarostka Prahy 6 
Eva Smutná.

Zapojení do systému pid
„Když se řekne lanová dráha, 
většina lidí si představí spíše 
turistickou atrakci, my tady ale 
mluvíme o plnohodnotném 
dopravním prostředku Pražské 
integrované dopravy, za který 
si nikdo nebude účtovat žádné 
speciální jízdné,“ upozorňuje 
vedoucí Odboru městské dopra-
vy ROPID Martin Fafejta. „Ka-
binky budou bezbariérové pro 
vozíčkáře i rodiče s kočárkem. 
Na letní sezonu počítáme se 
zapojením kabin pro cyklisty. 
Základní přepravní kapacitu 
lanovky plánujeme na 2000 osob 
za hodinu, to vychází z propočtů 
dopravního modelu Technické 
správy komunikací. Lanovka má 
plánovanou dostatečnou kapaci-

tu i na situaci, že bude hezky 
a do zoo pojedou stovky lidí.“

další schvalování 
lanové dráhy
Ještě před tím, než se začne 
lanová dráha stavět, čeká ji 
potřebná administrativa. 
„Po schválení studie radními 
a také zastupiteli bude možné 
začít pracovat na zanesení 
lanové dráhy do územního 
plánu, současně projektovat pro 
územní rozhodnutí a následně 
připravit dokumentaci pro 
stavební povolení. Pak se může 
začít stavět. Realistický výhled, 
kdy se lanovkou svezou první 
cestující, je mezi lety 2023 
a 2024, když všechno dobře 
půjde,“ odhadl radní pro dopra-
vu Petr Dolínek.

technologie tří lan
Technologie lanové dráhy je 
navržena na systému tří lan, 
který je schopen odolávat i velmi 
silnému větru. Kabinu nesou 
dvě lana a pohání ji lano třetí. 
Ve stanici se od nich kabina 
odpojí, aby mohli cestující v kli-
du nastoupit a zase vystoupit, 
a pak se k nim opět připojí, aby 
mohla plnou rychlostí pokračo-
vat dále. Cestující nastupují 
a vystupují, když se kabina 
pohybuje rychlostí jen 
0,54 km/h, takže je to bezpečné 
i pohodlné. Technologie myslí 
i na stav nouze, kdyby se lanová 
dráha z jakéhokoliv důvodu 
zastavila. Nehrozí, že by bylo 
potřeba cestující dostávat z ka-
bin za pomoci hasičů nebo 
vrtulníku. Systém pracuje s tzv. 
evakuační kabinou, která se 
k cestujícím bez problému 
dostane po třetím laně. Do té 
si cestující přestoupí a odveze 
je do stanice.

Pid.cz

náStuPní stanice ve dne...

... a tatáž ZaStávka v Podbabě 
v noci.
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Pozvánky

TRADIČNÍ  ADVENTNÍ KONCERTY

Pokladna KD Krakov, Těšínská 600, 
P8-Bohnice od 14.11.2018 
(pondělí – čtvrtek, 16.00 – 19.00) 
rezervace na tel. 283 090 427

Adventní koncerty 
Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8 – Libeň
Informace: vladislava.wildtova@praha8.cz  
nebo 606 613 390

obřadní síň Libeňského zámku: 
13.11. a v den konání koncertů 
vždy od 18,00 – do 18,30 hodin.

Předprodej vstupenek:

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 
vás srdečně zve na

I. Adventní koncert
úterý  27. 11. 2018 
19,00 - kaple

JAKUB KOS´  – tenor
MILOSLAV ŠIMEK - varhany
Vstupné: 50,- Kč

II. Adventní koncert
úterý 4. 12. 2018 
19,00 - obřadní síň

LUCIE HILSCHEROVÁ - mezzosoprán
JAN ADAMUS - hoboj, anglický roh
LINDA SÍTKOVÁ - varhany
Vstupné: 50,- Kč

III. Adventní koncert
úterý 11. 12. 2018 
19,00 - obřadní síň

LUBOŠ SKALA - zpěv
AHMAD HEDAR - klavír 
Vstupné: 50,- Kč

IV. Adventní koncert
Úterý 18. 12. 2018 
19,00 - obřadní síň

PETRA ČERNOCKÁ - zpěv
JIŘÍ PRACNÝ- kytara
Vstupné: 100,- Kč

Mikulášskou
nadílkuMN MN

1. prosince 
15.00 I 18.30
KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ

vás zvou na

Burešova 1661⁄2, Praha 8

15.00  Otevření KD
15.30 – 17.00  Soutěže, hry a diskotéka
17.00 – 18.00  Mikulášova družina
18.30  Ukončení programu

Vánoční workshopy pro děti

VSTUPNÉ ZDARMA
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Ohlédnutí

KARLÍNSKÉ

Vedoucí ateliéru: Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D. 

OSTROVY At
eli

ér
 M

3

Návrh nového řešení 
oblasti Rohanského 
ostrova v Praze 8 

- práce studentek Ateliéru M3 
katedry zahradní a krajinné 
architektury výstavu pořádá 
FAPPZ ČZU v Praze společně  
s MČ Praha 8 a KD Ládví

Galerie v přízemí -  
Kulturní dům Ládví

VSTUP ZDARMA

4.10.2018              31.12.2018
VERNISÁŽ - ZAČÁTEK 16:00

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Bližší info u paní Koštové:
petra.kostova@praha8.cz, tel.: 222 805 162

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8 
POD VEDENÍM 
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

START: ATLETICKÁ DRÁHA 
U ZŠ BUREŠOVA 
(Praha 8 – Kobylisy, Burešova 1130/14)

Účast na trénincích je ZDARMA, 
začít můžete kdykoli.

BĚHÁME S OSMIČKOU

Městská část Praha 8 
ve spolupráci se sdružením 

R TEAM pořádají
Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

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

KDY:  1., 8., 15., 22. a 29. listopadu
+ 6., 13. a 20. prosince 2018
každý čtvrtek od 18. hodin

V sobotu 29. září proběhly před Úřadem městské části Praha 8 
v Libni Oslavy dne seniorů. Na akci přišly tisíce spokojených 
návštěvníků, a to nejen seniorského věku. Senioři si během slu-
nečného odpoledne mohli například zahrát pétanque nebo zatan-
covat. Na pódiu vystoupily folklorní soubory českých krajanů 
žijících v zahraničí, své největší hity zazpívala Naďa Urbánková, 
staropražská kapela Třehusk připomněla dobu 1. republiky, 
diváky rozesmáli Zuzana Bubílková s Petrem Jančaříkem a na 
závěr vystoupil yoyo Band. Pro malé návštěvníky byl připraven 
skákací hrad a balonky v barvách naší městské části.  (lk)

FOtO: Vladimír Slabý

Na louce u ZŠ Žernosecká se ve čtvrtek 11. října děti rozloučily 
s létem společně se složkami integrovaného záchranného systé-
mu (IZIS) i s ekologickým přístupem k životnímu prostředí. 
Jedním z cílů akce, kterou připravila MČ Praha 8, bylo seznámit 
děti s činností policistů, záchranářů či hasičů. Hravým způsobem 
se dozvěděly, co má která složka IZS na starosti v případě nebez-
pečí, ale také jak by se ony samy měly v případě ohrožení chovat. 
Děti si vyzkoušely mnoho aktivit, ke kterým by se při hodinách 
prvouky, vlastivědy či přírodovědy, do kterých výuka k bezpeč-
nosti spadá, nedostaly.  (býv)

FOtO: Vladimír Slabý

OSLAVy DNE SENIORů V LIBNI DěTI SE ROZLOUČILy S LéTEM

Cvičení pro seniory Trénink plážového
volejbalu 55+úterý 18-19 hodin

čtvrtek 10-11 hodin18:00 - 18:30 - cvičení na písku
18:30 - 19:30 - nordic walking

Cena 80 KčCena 50 Kč

VEDENÉ POHYBOVÉ LEKCE V BEACHKLUBU LÁDVÍ

Přihlášky na www.beachklubladvi.cz
nebo 725 455 047

Pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse
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Měníme Prahu 8

mOje OsmiČka. můj náPad. mOje Čtvrť.

představujeme 
návrhy občanů 
v participativním 
rozpočtu 2018

 nObčané podali v tomto roce 36 návrhů na projekty ke 
zvelebení veřejných ploch v mČ Praha 8. Představujeme 
vám 30 projektů, protože dva byly rovnou zamítnuty pro 
nesplnění pravidel participativního rozpočtu (týkaly se 
dopravních opatření), jeden navrhovatel stáhl a tři zamítl 
příslušný odbor úřadu po dohodě s navrhovatelem. 

Uvedené projekty jsou navrženy 
v celkovém objemu 21 milionů 
korun. Malých projektů v rozme-
zí 100–500 tisíc korun je navrže-
no 15, velkých projektů v rozme-
zí 501 tisíc až 2 miliony korun je 
navrženo také 15. Zapojte se do 
hlasování o projektech, protože 
na jejich realizaci v příštích 
letech je vyhrazeno 10 milionů 
korun z rozpočtu MČ Praha 8. 
Hlasování zahajujeme 30. října. 
Do té doby může dojít k úpra-
vám projektů navrhovateli, 
proto sledujte webové stránky 
mojeosmicka.praha8.cz.

libeň
nechceme se dusit 
v holešovičkách 
•	 Instalovat imisní monitorova-

cí stanice typu HotSpot, která 
bude denně měřit hodnoty 
imisí ul. V Holešovičkách.

vzhůru do Proseckých skal
•	 Vybudovat terénní schodiště 

z Horní Libně do Proseckých 
skal pro zpřístupnění parkové 
oblasti Proseckých skal větší-
mu počtu obyvatel.

amfiteátr pro relaxaci, 
ale i vzdělávání v Praze 8
•	 Vytvořit venkovní posezení ve 

tvaru amfiteátru v parku Pod 
Korábem pro relax i posezení 
s možností kulturních akcí.

chytré toalety pomohou zkul-
turnit Prahu 8
•	 Umístit na dvě exponovaná 

místa (metro, autobusové a tram-
vajové zastávky) chytré toalety 
ovládané přes mobilní aplikaci.

rostliny do ulic
•	 Rozmístit v lokalitě ul. Konšel-

ská propojující Zenklovu ulici 
s parkem Pod Korábem velko-
objemové nádoby s okrasnými 
keři/nízkými stromky.

libeňská zeď
•	 Opravit zeď a použít ji jako 

plátno. Vyhlásit soutěž na 
grafický návrh inspirovaný 
libeňským umělcem Karlem 
Hlaváčkem, který se na zeď 
nanese.

revitalizace a zastínění 
dětského hřiště košinka 
v parku Pod korábem
•	 Upravit dětské hřiště Košinka 

v parku Pod Korábem pomocí 
výstavby dvou typů pergol, 
výsadby stromů, zavedení 
zdroje pitné vody a zastínění.

komunitní zahrada kotlaska 
– kámen a voda v zahradě
•	 Zkvalitnit přístup a pobyt 

návštěvníků komunitní zahra-
dy prostřednictvím vybudová-
ní cest v zahradě s použitím 
především přírodního 
kamene.

Kobylisy
zelená střecha pro stanici 
metra ládví
•	 Osadit zelení střechu stanice 

metra Ládví s cílem zlepšit 
místní mikroklima a snížit 
efekt tepelného ostrova 
města.

výsadba stromů podél ulice 
střelničná
•	 Vysadit stromy podél pozemní 

komunikace Střelničná, které 
by odstínily cestu k metru 
a zároveň fungovaly jako 
zelená klimatizace proti 
efektu městských ostrovů.

vodní hřiště pro děti v beach-
klubu ládví
•	 Vybudovat vodní hřiště s tě-

mito prvky: ruční pumpa, 
Archimedův šroub, korýtka, 
stavidla a vodní mlýnek.

komunitní zahrada na střeše 
kc hrubého
•	 Vybudovat relaxační zahradu 

pro širokou veřejnost na 
střeše kulturního a volnočaso-
vého objektu Komunitního 

centra Hrubého s komunitní-
mi záhony pro zájemce o pěs-
tování vlastních rostlin.

Outdoor gym
•	 Vybudovat v areálu Beachklu-

bu Ládví kvalitní multifunk- 
ční prostor pro všechny 
generace.

rozšíření parkourového hřiště 
pro mládež i dospělé
•	 Vybudovat ucelené hřiště 

zaměřené na parkour pro 
věkovou kategorii nad 15 let 
v prostorách Beachklubu 
Ládví.

Obnova trávníků kobylisy
•	 Obnovit původní trávníky 

u chodníků v oblasti Kobylis 
– oblast ohraničená ulicemi 
Střelničnou, Žernoseckou, 
Vršní a Čumpelíkovou.

hřiště na pétanque vnitroblok 
hlaváčova–taussigova
•	 Vybudovat dvě hřiště na 

pétanque pro sportování 
a volnočasové aktivity rodin 
a sousedů ve vnitrobloku 
Hlaváčova–Taussigova.

zelení k metru
•	 Revitalizovat zeleň v území 

Taussigova x Hlaváčova (vý-
sadba keřů a stromů), vytvořit 
nové mlatové cesty v zeleni, 
kačírkové přístupové pásy, 
montáž laviček a odpadko-
vých košů s popelníky.

relaxační přírodní louka – hmy-
zí domov
•	 Vytvořit v okolí Kobyliského 

náměstí přírodní rozmanité 
louky, která bude alespoň po 
celé jaro nesečená, a vytvoří 
tak přírodní teritorium vče-
lám a ostatnímu hmyzu.

hravě s tichou kavárnou
•	 Vybudovat u Tiché kavárny 

ul. Burešova provazové hřiště, 
kolem kterého budou umístě-
ny lavičky a upravit hrací 
plochy pro hru pétanque.

multifunkční hřiště v ulici 
bedřichovská + návaznost
•	 Vybudovat prostor pro spor-

tovní vyžití dětí i dospělých.

Karlín
zelená tepna karlínského 
nábřeží – přístup k přívozu 
a minipark
•	 Vybudovat důstojnou přístu-

povou cestu od Karlína k pří-
vozu do Holešovic, vydláždit 
cestu k přívozu a vysadit pás 
v parkové úpravě podél této 
cesty, včetně stromů a laviček.

bohnice
nová travnatá plocha na hřišti 
„žluťák“ (hřiště u zŠ dolákova)
•	 Zvelebit hřiště „Žluťák“, zejmé-

na upravit zanedbanou trav-
natou plochu pro míčové hry, 
zkulturnit betonové „brány“ 
na tomto hřišti, doplnit o dva 
piknikové stoly, přidat lavičku 
a případně oplotit část hřiště.

rozšíření hřiště – Přirozeně 
po trávě
•	 Rozšířit stávající dětské hřiště 

o přilehlou travnatou plochu, 
výsadba stromu a přidání 
nových herních prvků.

úprava veřejného prostoru – 
zpevnění vyšlapaných cest 
v travní zeleni na severozápad-
ním okraji sídliště bohnice
•	 Vydláždit nebo jinak zpevnit 

vyšlapané cestičky v travní 
zeleni.

bOna park
•	 Vybudovat sportovně-relaxač-

ní park poblíž ul. Pod Čimic-
kým hájem. Projekt by měl 
přispět k smysluplnému 
využívání volného času široké 
veřejnosti.

vzduchová trampolína 
pro všechny
•	 Umístit v areálu ZŠ Dolákova 

vzduchovou trampolínu pro 
využití všemi věkovými 
kategoriemi.

veřejné cvičiště
•	 Přebudovat ve vnitrobloku 

ulic Čimická, Lindavská a Bu-
kolská nevyužívané bývalé 
volejbalové hřiště na veřejné 
cvičiště, doplněné o cvičící 
stroje pro seniory a o malou 
lezeckou stěnu.

troja
dobrý den, pojďte ven aneb 
vraťme děti do ulici
•	 Vytvořit prostřednictvím 

nástřikových barev na povr-
chu chodníků vedoucích do 
školy ZŠ Na Šutce Cestu her 
– soubor edukativních a hra-
cích prvků, pítko a venkovní 
galerii výtvorů dětí ze základ-
ní školy. 

hercovka žije
•	 Vytvořit komunitní kout, kde 

se budou moci setkávat oby-
vatelé ulice Nad Hercovkou 
a blízkého i širšího okolí 
s posezením, hracími prvky, 
komunitním kompostérem.

trampolína u zastávky – a děti 
budou rády čekat
•	 Vybudovat za přístřeškem 

nástupní stanici autobusu 
Poliklinika Mazurská zemní 
trampolínu a přinést dobrou 
náladu do cestování MHD.

iVa háJkOVá,
koordinátorka ma21
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ParticiPativní rOzPOČet

jak řešíme 
projekty z roku 
2017

 nv listopadu minulého roku 
občané hlasovali o sedma- 
dvaceti projektech podaných 
do participativního rozpočtu 
moje Osmička 2017. mezi 
vítězné projekty se jich 
dostalo dvacet, které řeší 
příslušné odbory úřadu 
městské části Praha 8 
a některé servisní středisko 
pro správu svěřeného 
majetku mČ Praha 8.

projeKty v realiZaci
Obnova zeleně a výsadba 
stromů v zeleném pásu podél 
komunikace Pobřežní 
a rohanské nábřeží, Praha 8
řeší Odbor životního prostředí
Se souhlasem vlastníka 

pozemku, hl. m. Praha, vysadíme 
stromy na podzim tohoto roku.
komunitní centrum a zahrada 
kotlaska: zázemí v zeleni 
v dolní libni
řeší Odbor správy majetku
Altán je vybudován a bude 
ještě dovybaven, zřízení hřiště 
je v realizaci.

projeKty, u Kterých 
jsou Zpracovávány 
projeKtové 
doKumentace 
a výběrová říZení
Obnova pítka na návsi 
ve starých bohnicích
řeší Odbor správy majetku
rozšíření naučné stezky 
bohnice v území bohnice 
a troja na pozemcích hmP

řeší Odbor správy majetku
chodník pro lidi nebo dráha 
pro cross? ul. frýdlantská
řeší Odbor životního prostředí
wc, pítka a zastřešení  
dětských hřišť
řeší Odbor životního prostředí
skatepark
řeší Odbor životního prostředí
voda, voda, nechť jí není škoda!
řeší Odbor životního prostředí
dětská hřiště ul. žernosecká 
a Čumpelíkova
řeší Odbor životního prostředí
světlo a vodu pro libeňskou 
psí louku
řeší Odbor životního prostředí
voda do veřejného prostoru 
u alberta (bez hřišť)
řeší Odbor životního prostředí
z bývalé sauny klubovnu pro 
skauty, areál mŠ dolákova
řeší Servisní středisko pro správu 
svěřeného majetku MČ Praha 8
Outdoor gym na ládví – napříč 
generacemi, ul. žernosecká
řeší Servisní středisko pro správu 
svěřeného majetku MČ Praha 8
Parkurové hřiště pro teenagery 
v žernosecké ulici v areálu 
beachklubu ládví
řeší Servisní středisko pro správu 
svěřeného majetku MČ Praha 8
Odpadkové koše kolem psího 
hřbitova, hřbitova choro- 
myslných v bohnicích a na tzv. 
malé vyhlídce
řeší Odbor životního prostředí
bezbariérový přístup a osvětle-
ní schodů a chodníku vedoucích 
z ulice bublíkova
řeší Odbor životního prostředí

projeKty v řešení
Obnova fontány Palmovky
řeší Oddělení strategického 
rozvoje a místní Agendy 21
Připravujeme projektovou 
dokumentaci na celkovou úpra-
vu předprostoru nové budovy 
na Palmovce, jíž součástí je 
oprava fontány. 
Obnova dětského hřiště 
v batličkově ulici

řeší Odbor životního prostředí
Na místě je problém s podzemní-
mi sítěmi, zvažujeme jiné mož-
nosti pro umístění.

projeKty, Které 
nebudou realiZovány
vytvoření pěšího přechodu 
pro chodce z karlínského 
náměstí (dětského hřiště)
řeší Odbor dopravy
Šetřením silničního správního 
úřadu bylo zjištěno, že v této 
oblasti jsou dostatečné pěší 
vazby. V požadovaném místě je 
vzdálenost ke stávajícím přecho-
dům umístěným v levé i pravé 
části náměstí 46 m. Požadavek 
nelze dále uspokojit z důvodu 
zrušení minimálně čtyř parkova-
cích stání a technickou překážku 
tvoří i sloup veřejného osvětlení. 
Na základě uvedených skuteč-
ností byl návrh zamítnut.
spojení pro pěší a malé cyklisty 
mezi Čimicemi a kobylisy
řeší Odbor dopravy
Technická správa komunikací 
Praha dokončila rozšíření krajni-
ce vozovky doplněné betonový-
mi dlaždicemi. Při využití komu-
nikace je nutné dodržovat ust. 
zák. č. 361/2000 Sb., zákon 
o silničním provozu. Jelikož se 
jedná o rozšíření krajnice, niko-
liv o vytvoření chodníku, není 
možná realizace osvětlení. 
Přechod přes ul. Ústecká není 
možné realizovat z důvodu 
plánované opravy komunikace 
Ústecká a připravované výstav-
by tramvajové trati.
revitalizace veřejného 
prostoru u metra křižíkova, 
výměna městského mobiliáře
řeší Odbor životního prostředí
Magistrát hl. m. Prahy (vlastník 
pozemku) má v plánu obnovit 
mobiliář v této lokalitě z vlastní-
ho rozpočtu. 
Více na www.praha8/ma21.cz

iVa háJkOVá
koordinátorka ma21

koMunitní Zahrada Kotlaska v novém. Foto: archiv KZ
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Zdravotní a sociální péče

burza  
seniOrů
burza seniOrů  
se nachází v Gerontologickém centru,  
Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy, 
tel. 286 883 676.

Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova 
Kontakt: Jana Fejfarová, tel. 725 008 407 
Iva Hubená, tel. 737 353 942    

PROGRAM NA listOPad
  1. 11. čtvrtek 13.00–14.00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy v Gerocentru, 
vede paní Müllerová.

  6. 11. úterý od 13.00 hod.  
 CVIČENí PAMěTI v Gerocentru, 
vede Iva Hubená.

  13. 11. úterý od 13.00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – KORáLKy  
v Gerocentru, vede paní Boušová.

  15. 11. čtvrtek 13.00–14.00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy v Gerocentru, 
vede paní Müllerová.

  20. 11. úterý 13.00–16.00 hod. 
 BABINEC – SPOLEČENSKé HRy  
v Gerocentru, vede paní Hubáčková.

  27. 11. čtvrtek od 14.00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – MIKULáŠSKé 
A VáNOČNí OZDOBy v Gerocentru, 
vede paní Boušová.

 středy: 7., 14., 21. a 28. 11. 
od 13.00 hod.  NORDIC WALKING 
– VyCHáZKA S HOLEMI. 
Sraz ve 13.00 hod. v Gerocentru. 
Hole vlastní! Vede Iva Hubená.

 úterky: 6., 13., 20. a 27. 11. 
od 14.00 hod.  BOWLING – 
HERNA V DOLNíCH CHABRECH. 
Sraz ve 13.50 hod. před hernou 
(spojení: autobus č. 162, stanice Osická, 
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy), 
vede Věra Dvořáková.

  4. 12. úterý od 13.00 hod.  
 CVIČENí PAMěTI v Gerocentru, 
vede Iva Hubená.

gerOntOlOgické centrum 

nová zahrada láká 
ke sportu i posezení

 nkobyliské gerontologické centrum otevřelo ve středu 3. října 
novou zahradu určenou zejména pro své klienty. 

Revitalizace 3476 m2 trvala zhruba pět 
měsíců a MČ Praha 8 vyšla na přibližně 
5,5 milionu korun bez DPH. Symbolickou 
pásku přestřihli místostarosta Prahy 8 
Radomír Nepil (ANO) a Petr Procházka, 
zástupce ředitelky Centra.

Zahrada, která má sloužit jako součást 
léčby a rekonvalescence klientů Gerontologic-
kého centra, potřebovala především obnovit 
zeleň, chodníky a pěšinky, nové trávníky 
i záhony mají vlastní závlahový systém. „Are-
ál neskutečně prokouknul. Díky rekonstrukci 
cest a instalaci osvětlení je pobyt venku pro 
seniory nejen příjemný, ale i bezpečný. Neza-
pomněli jsme ani na možnost aktivního 
trávení volného času a nainstalovali nové 
zvýšené lavičky se stolky, venkovní scrabble 
a cvičicí a posilovací stroje,“ vyjmenovává 
Radomír Nepil, místostarosta MČ Praha 8. 
V areálu je několik míst k posezení, včetně 
nového altánu i hřiště na pétanque. 

Zahrada, jejíž revitalizace probíhala za 
plného provozu Gerontologického centra, 

vyšla radnici Prahy 8 na cca 5,5 milionu 
korun bez DPH. Areál je přístupný také 
veřejnosti, a to denně od 8 do 19 hodin. 
Kuželky, pétanque a další příslušenství 
k venkovním aktivitám jsou k zapůjčení na 
recepci Centra.

Gerontologické centrum vzniklo v roce 
1992 a je příspěvkovou organizací MČ Pra-
ha 8. Jeho cílem je poskytování zdravotních 
a sociálních služeb především seniorům 
Prahy 8, nabízí širokou paletu služeb od 
ambulance, osobní asistence, přes denní 
stacionář až po 46 lůžek odborného geri-
atrického léčebného ústavu. Díky spolupráci 
s Českou alzheimerovskou společností se 
centrum zabývá také podporou pacientů 
postižených demencí a jejich rodinných 
příslušníků a společně s partnerem obecně 
prospěšné společnosti GEMA rovněž podpo-
rou a rozvojem zdraví ve vyšším věku. Více 
na www.gerontocentrum.cz.

marcEla kOnrádOVá

nemOcnice na bulOvce

psí doktorka začala 
poslední rok své služby
Před nedávnem, přesně 27. září, 
měla canisterapeutická fenka 
zlatého retrívra Fanynka „malé 
velké výročí“. Před šesti lety, 
tedy 27. září 2012, jí jako malé 
štěňátko předávaly Pomocné 
tlapky na Oddělení následné 
péče Nemocnice Na Bulovce 
a nové paničce klinické psycho-
ložce Lence Procházkové, u kte-

ré je v rodině a denně s ní do-
cházela do práce.

Fanynka tedy vstoupila do 
svého sedmého roku služby, ale 
ten bude už velmi specifický. 
Fanynka totiž půjde během roku 
2019 do zaslouženého canistera-
peutického důchodu a za paci-
enty dochází už jen ve velmi 
šetřícím režimu a pouze na 

Neurologické oddělení. Jejím 
největším úkolem je se teď 
naučit být i přes den doma, což 
je pro všechny pejsky běžná věc, 
ale Fanynka na to není moc 
zvyklá. Jako první „psí doktor-
ka“ v Česku totiž celé dny pomá-
hala léčit pacienty v Nemocnici 
Na Bulovce. Její medicínou byla 
láska, šikovnost a srst. 

Díky Fanynce vzniklo v Ne-
mocnici Na Bulovce i canis- 
terapeutické centrum. Fanynka 
si prostě zaslouží obrovské 
poděkování a respekt.

martin ŠalEk 
fanynka při práci. Foto: Nemocnice 
Na Bulovce

klienti gerontologického centra mají na zahradě k dispozici nejrůznější cvičící a posilovací 
stroje, ale také nový altán nebo venkovní scrabble. Foto: Vladimír Slabý
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sOs Praha 8

denní stacionář 
zajišťuje péči 
i aktivní program

 nv Osmičce vám postupně představujeme jednotlivé 
služby, které nabízí sOs Praha 8 (sociální a ošetřova-
telské služby, dříve Oússz), což je příspěvková organi-
zace zřízená městskou částí Praha 8 za účelem posky-
tování sociálních a zdravotnických služeb v Praze 8. 
v tomto čísle vám přiblížíme denní stacionář.

Denní stacionář je další registro-
vanou sociální službou příspěv-
kové organizace Sociální a ošet-
řovatelské služby Praha 8. 

Uvedená služba je poskytována 
v Domě s pečovatelskou službou 
na adrese Praha 8 – Karlín, 
Křižíkova 50, v 7. patře s výta-

hem, s vlastním sociálním 
zařízením, kuchyňkou a dvěma 
slunnými terasami. Kapacita 
zařízení je 15 klientů, provoz 
zajišťují 4 pracovnice přímé 
péče každodenně od 7.00 do 
18.00 hodin kromě víkendu.

Denní stacionář je určen 
k denní péči o seniory, případně 
občany s lehkým zdravotním 
postižením, kteří jsou částečně 
soběstační, ale chybí jim společ-
nost vrstevníků, nebo potřebují 
zvýšený dohled při běžném 
denním režimu. Zajištěním 
denní péče s aktivním progra-
mem včetně stravy pomáhá 
služba rodinám, kde by mohl 
senior strádat pocitem osamě-
losti nebo postupnou ztrátou 
svých schopností a komunikač-
ních dovedností. Toto vše jim 
stacionář nahradí v prostředí, 

které se podobá prostředí domá-
címu a s dohledem kvalifikova-
ného personálu.  

Naše služby jsou přednostně 
poskytované občanům z Pra-
hy 8, kterým zajistíme i dopravu 
do stacionáře a zpět dle potřeby. 
V případě volné kapacity je 
stacionář otevřen i pro klienty 
z jiných městských částí.

Úhrada za ubytování a celo-
denní stravu včetně oběda činí 
251 korun denně. Jsme schopni 
zajistit také diabetickou stravu.

Přijďte se alespoň podívat, 
jste vítáni!

Pro bližší informace a jednot-
livé kontakty se prosím obracej-
te na naše webové stránky 
www.sospraha8.cz.

michal SOučEk,  
ředitel SOS Praha 8 

Představujeme
spolek dobré 
místo otevřel 
tvůrčí dílny
Spolek Dobré místo, z. s., 
rozvíjí své aktivity v areálu 
Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. Nabízí zdarma 
pomoc zdravotně postiženým 
lidem libovolného věku, kteří 
mají invalidní důchod kvů-
li duševnímu onemocnění. 

Spolek otevřel v pavilo-
nu 19 v areálu PN tvůrčí dílny, 
kde si můžete ušít něco na 
sebe, vyrobit dárek pro své 
blízké, napsat básničku nebo 
pod vedením akademické 
malířky rozvíjet svůj výtvarný 
talent. Potkáte tu také vyško-
lené pracovníky, kteří vám 
mohou nabídnout podporu 
i v místě vašeho bydliště. 
Všichni pracovníci Dobrého 
místa prošli horším obdobím 
duševní nemoci, ale dokázali 
se s ní časem vyrovnat a chtějí 
se o tuto zkušenost podělit 
i s vámi. „Zároveň chceme 
poprosit o pomoc. Jsme 
neziskovka, rádi bychom 
nabídli tvůrčí aktivity co 
nejvíce lidem, ale chybí nám 
čtvrtky, tempery, akrylové 
barvy, korálky,“ říká Jana 
Peková z Dobrého místa. 

Dílny v pavilonu 19 v PN 
Bohnice fungují v út, st a pá 
od 13 hod. Pro informace se 
můžete zastavit od úterý do 
pátku (10–15 hod.), nebo volat 
na telefon 737 163 704.  (jap)

nejúČinnějŠí Prevence? OČkOvání!

chřipka ohrožuje 
nejvíc školáky 
a seniory 

 nbilance chřipky v Praze jen 
za sezonu 2017–2018 je 18 
úmrtí a 48 těžkých průběhů. 
Oproti sezoně 2014–2015 se 
jen v Praze počet obětí chřip-
ky zvýšil trojnásobně a počet 
těžkých komplikovaných 
případů více než dvojnásob-
ně. Přitom se onemocnění dá 
předejít očkováním.

Chřipka je velmi závažné  
a bohužel mnohými stále vel- 
mi podceňované onemocnění, 
které přichází pravidelně  
s podzimním a zimním časem.  
V průběhu chřipky může dojít,  
obzvláště u straších a oslabe-
ných jedinců, ke komplikacím.  
Jedním z častých rizik je také 
sekundární infekce bakterií 
Streptococcus pneumoniae, 
která může u oslabených jedin-
ců vyvolat např. zápal plic či 
ještě závažnější invazivní pneu-
mokokové onemocnění. 

Riziko úmrtí na chřipku je 
u seniorů 60krát vyšší, 75–90 % 
zemřelých na chřipku a její 
komplikace je ve věku 65 a více 
let. V tomto věku narůstá i rizi-
ko onemocnění pneumokoko-
vým zánětem plic. K rizikovým 
skupinám kromě seniorů patří 
lidé s chronickým kardiovasku-

lárním nebo respiračním one-
mocněním (CHOPN – chronická 
obstrukční plicní nemoc a ast-
ma), nádorovým onemocněním, 
kouřící a nadměrně konzumují-
cí alkohol a lidé žijící dlouhodo-
bě ve zdravotnickém zařízení 
nebo domově pro seniory.

Nemocem lze přitom předejít, 
nejlepší prevencí chřipky i pneu- 
mokokových nákaz je očkování. 
Navíc obě vakcíny jsou pro lidi 
starší 65 let zcela hrazeny 
zdravotními pojišťovnami 

a očkování lze aplikovat součas-
ně při jedné návštěvě lékaře. 
Přesto je proočkovanost proti 
oběma onemocněním v České 
republice velmi nízká, proti 
chřipce je více jak desetkrát 
nižší oproti doporučení Světové 
zdravotnické organizace.

Chřipka je relativně závažné 
onemocnění probíhající v epide-
miích. Ročně chřipkou onemoc-
ní přibližně 10 až 15 procent 
populace všech věkových kate-
gorií. Nejvyšší výskyt chřipky 
je u školáků a u dospívajících, 
maximum počtu úmrtí pak 
mezi seniory. Typickým obdo-
bím chřipkových epidemií je 
začátek kalendářního roku, 
epidemie obvykle trvá 4 až 8 
týdnů. Nekomplikovaná chřip-
ka trvá přibližně jeden týden, 
často však může dojít ke kom-
plikacím vyvolaným tzv. pri-
mární nebo sekundární bakteri-
ální infekcí. 

„K primárním komplikacím 
patří například velmi závažný 
chřipkový zánět plic,“ říká ke 
komplikacím chřipky MUDr. 
Hana Roháčová, primářka 
Kliniky infekčních, parazitár-
ních a tropických nemocí Ne-
mocnice Na Bulovce. „I při 
včasné intenzivní péči umírá 
až polovina pacientů. Častější 
komplikací chřipky jsou dru-
hotné bakteriální infekce, které 
vznikají v důsledku rozsáhlého 
poškození epitelu dýchacích 
cest způsobeného virem chřip-
ky. Bakterie tak mají otevřenou 
cestu k průniku do dolních 
dýchacích cest, což může vést 
k závažnému bakteriálnímu 
zánětu plic.“  (vrs)

co dělat, Když 
onemocníte 
chřipKou?
•	 Zůstaňte doma (nejlépe v posteli) 

a omezte kontakt s ostatními 
(i v rámci rodiny), aby nedošlo 
k jejich nákaze.

•	 Odpočívejte a pijte hodně 
tekutin.

•	 Použité papírové kapesníky 
zásadně vyhazujte do odpadko-
vého koše.

•	 Při kašlání / kýchání si přikryjte 
ústa.

•	 Dbejte na hygienu rukou – často 
si myjte ruce mýdlem a vodou, 
zvláště po kašli a kýchání.

•	 Kontaktujte telefonicky svého 
lékaře.
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Školství a mládež

Program na listopad
s Osmičkou pro rodinu

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Krabík

Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8

KOMUNITNÍ A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

H ě
po-pá

Individuální logopedická
konzultace s M. Karolovou

erna pro rodi e s d tmič
: :9 00–12 00

13:00–18:00
tel.:

e-mail:
283 090 431

Jednorázové akce
5. 11.

Kontakty:
krabik@osmickaprorodinu.cz

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

Č
č Č

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

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

26. 11.

Kontakty:
dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou

Jumping pro ženy

Prožít hudbu

Hudební hrátky se Šárkou

Montessori

Pohybovky pro děti s Ivetou

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Jumping pro děti

Dámský klub

Jumping
Piano hraní

Výtvarka s Ivetou

Jumping pro ženy

ě

Jumping pro děti

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

11:00–12:00
ě

19:30–20:30

9:00–9:40
Vhodné pro děti od 2–4 let

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

16:00–16:45
Vhodné pro děti 3–6 let

10:00–11:00
od 4 let

16:30–17:30
s výtvarnou dílnou

18:00–20:00, každou lichou středu

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

9:30–10:30

ě
11:00–12:00

S možností hlídání dětí od 1 roku

Nechte se svým tělem a sluchem vést

od 4 let
10:30–11:30

S možností hlídání d tí od 1 roku

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

14:20–15:10

Nechte se svým tělem a sluchem vést

8:00–9:00

15:00–16:00

Cvi ení Pilates

Prožít hudbu pro d ti

č

Přednáška s PČR
pro nejmenší

tel.:
e-mail:

281 863 104

Jednorázové akce

Úvodní slovo

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

14. 11.

19. 11.

Kontakty:
krc@osmickaprorodinu.cz

Hudební zkušebna

Montessori herna a zahrada

Vedená hodina Montessori

Angličtina hrou

OSMIvolňas

Hudební zkušebna

Montessori herna a zahrada

Jóga s hlídáním dětí

Druhá míza

Vedená hodina Montessori

Comics 8 point

Hudební zkušebna

Montessori herna a zahrada

Vedená hodina Montessori

OSMIvolňas

Hudební zkušebna

Montessori herna a zahrada

Výtvarná dílna s Magdou

Hudební zkušebna

Ateliér intuitivní malby

Arteterapie, Fenomém kruhu

Přednáška s PČR
pro nejmenší

Individuální logopedická
konzultace s M. Karolovou

9:00–16:30, pro všechny od 12let

9:00–16:30

9:30–10:15, pro děti 1–4 roky

10:30–11:15, pro děti 2–4 roky

17:00–19:00, pro všechny 15–17let

9:00–14:00, pro všechny od 12let

9:00–14:00

9:00–10:00

10:00–12:00

15:00–15:45, pro děti 1–4 roky

15:00–16:00, pro děti 10–14 let
16:30–17:30, pro všechny od 14 let

9:00–16:30, pro všechny od 12let

9:00–16:30

10:00–10:45, pro děti 1–4 roky

17:00–19:00, pro všechny 15–17let

9:00–16:30, pro všechny od 12let

9:00–16:30

10:00–11:00, pro děti 1,5–4 let

9:00–16:30, pro všechny od 12let
Montessori herna a zahrada
9:00–16:30

15:00–16:30, pro děti od 7 let

17:00–19:00, pro dospělé

15:00–16:00

13:00–18:00
tel.:

e-mail:
725 860 929

Jednorázové akce

Pondělí

Úterý

Středa

Aby záda nebolela

Dětský klub Osmička

Herna pro rodiče s dětmi

Jóga pro začátečníky

Ping pong

Výtvarka pro nejmenší

Zdravotní cvičení pro seniory

Cvičení pro nejmenší

Herna pro rodiče s dětmi

Hravé tancování

Ping pong

Zpátky do formy, pro všechny

Zpátky do formy

Aby záda nebolela

Dětský klub Osmička

Herna pro děti a rodiče

18:00–19:00, pro dospělé

13:00–17:00, pro děti 6–12 let

9:00–13:00

19:00–20:00, pro dospělé

11:00–14:00, pro všechny

10:00–11:00, pro děti od 1 roku

9:00–10:00, 10:00–11:00, pro dospělé

10:00–11:00, pro děti 1,5–3 roky

11:00 17:00

15:00 16:00, pro děti 6 12 let

11:00 14:00

17:30–18:30, pro dospělé
s hlídáním dětí

od 1 roku, 16:30 17:30, pro dospělé

10:00 11:00, pro dospělé

13:00 17:00, pro děti 6 12 let

9:00 13:00

–

– –

–

–

–

– –

–

18:00–19:00, pro dospělé
Pilates pro začátečníky

19:00–20:00, pro dospělé

11:00–15:00, pro všechny

16:00–17:00, pro děti 3–6 let

17:00–18:00, pro dospělé

9:00–10:00, 10:00–11:00, pro dospělé

15:00–16:00, pro rodiče s dětmi

11:30–17:00

19:00–20:30, pro dospělé

17:00–18:30, pro všechny

11:00–14:00, pro všechny

13:00–14:00, pro děti s rodiči

10:00–11:00, pro dospělé

11:00–13:00

11:00–12:00, pro děti od 1 roku

- zahřejeme vás v chladném dni

Pilates

Ping pong

Tanečky pro nejmenší

Taneční pohybová průprava
pro seniory

Balanční cvičení pro seniory

Cvičení pro nejmenší

Herna pro rodiče s dětmi

Jóga pro pokročilé

Jugger

Ping pong

Deskové hry

Jóga s hlídáním dětí od 1 roku

Ping pong

Výtvarka pro nejmenší

Jóga
Listopadová sousedská slavnost

Čtvrtek

Pátek

Jednorázové akce

Milí spoluob ané,č
s hrdostí vám op t p ináším aktivity,
které jsme v Osmi ce pro rodinu
pro vás p ipravili na nastávající,
barevné období. Stejn jako se v tomto
m síci v p írod objevuje široká škála
barev, tak i Osmi ka pro rodinu stále
rozši uje spektrum nabízených služeb,
akcí a kurz
Chladn jší po así nás více posouvá
do vnit ních prostor, kde si spole n
m žete užít tradi ní i netradi ní
zp soby relaxace, pohybu, zábavy
a vzd lávání. Stejn tak s námi m žete
také vyrazit na zajímavé výstavy,
nebo za ít s p ípravou na váno ní

ě ř

ř
ě

ě ř ě

ř
ů.

ě
ř ě

ů
ů

ě ě ů

ř

č

č

č
č

č č

č č

období. Rádi bychom zd raznili i akti
vity pro mládež, které m žete zažít
nap íklad v Komunitním a rodinném
centru v Bohnicích a p íjemn tak
trávit odpoledne tvorbou komiksu
v Comics 8 point, nebo v klubu
OSMIvol as.

Nemrzn te venku, sv j as m žete
trávit s námi!

T ší se na vás celý tým Osmi ky pro
rodinu.

ů -
ů

ř
ř ě

ň

ě ů ů

ě

č

č

Kate ina Halfarová, editelkař ř
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Osmička pro mládež

Klub MAPA

Osmička pro seniory

V Komunitním a rodinném centru
v Bohnicích m žete v úterý p íjemn
strávit odpoledne na Comics 8 point,
kde se se zkušenou lektorkou
Št pánkou Jislovou nau íte postupn
vytvo it celý komiks.
Kurz spojuje teorii i praxi, ú astník m
p edává znalosti a u í je novým
schopnostem.
Pokud máte zájem o voln jší formu
zábavy, v pond lí a st edu dorazte na
OSMIvol as.
Nemrzni venku, sv j volný as m žeš
trávit s námi.

ů ř ě

ě ě
ř

ů
ř

ě
ě ř

ň
ů ů

č

č
č

č

M žeš si n co vyrobit, kouknout se na
film, zacvi it si anebo si jen popovídat
s kamarády.

ů ě
č

S chladn jším po asím se aktivity
v Map p esouvají do vnit ních
prostor klubu. Máme za sebou
nap íklad halloweenské dlabání dýní
i další setkání s cvi eným psím šam

pionem Dextrem. Názorn jsme si
p edvedli, jak ke ps m p istupovat,
vyzkoušeli jsme základní povely nebo
nap íklad to, jak dobrý mají psi ich.
Každé úterý a st edu také
pokra ujeme v bezplatném
dou ování, o které je letos velký
zájem. Tento m síc ná pak eká
debata o významných podzimních
dnech a státních svátcích.

ě
ě ř ř

ř
-

ě
ř ů ř

ř
ř

ě s

č

č č

č

č
č

č

Tanec má tu výhodu, že ho lze
provozovat v každém v ku. Dámy

páni, kte í máte rádi pohyb, zapojte
se do Tane ní pohybové pr pravy.
P ipome te si správné držení t la,
získejte základy rytmiky a estetiky,
ve te se ke správné koordinaci
pohyb . V osobní a p átelské
atmosfé e a vše za doprovodu tane ní
hudby. Pokud máte chu si rad ji
zacvi it, protáhnout se a posilovat,
navštivte pravideln probíhající
Zdravotní cvi ení. Sou ástí je pomoc
a poradenství s pohybovým aparátem

ě
i ř

ů
ř ň ě

ď
ů ř

ř
ť ě

ě

č

č

č

č č

a získání tip na lehké cvi ení b hem
všedních denních inností.

ů ěč
č

Tane ní pohybová pr prava a Zdravotní cvi ení
v Rodinném centru Osmi ka v imicích

č č
č Č

ůOsmi ka pro rodinu p ipravuje novou
dávku zábavy!

č ř

Novinky v Rodinném centru Čimice Druhá míza v Komunitním a rodinném
centru Osmi ka v BohnicíchčV Rodinném centru v imicích se

rozjíždí nové kurzy pro malé a velké.
Na co se m žete t šit? D ti už od 1
a p l roku mohou každé úterý a tvrtek
navštívit Cvi ení pro nejmenší, kde si
spolu s rodi i protáhnou celé t lo. Pro
d ti od t í let je tu potom ve st edu
Tane ní pohybová pr prava, kterou
vede mistr ech a Moravy ve spole
enském tanci Ji í Melichar. D ti si to

nejen užijí, ale také získají vhled do
základ klasických tanc . Starší d ti si
mohou užít spoustu zábavy na Hravém
tancování každé úterý, vžít se do hudby

Č

č
č
č

č
Č

č

ů ě ě
ů

ě
ě ř ř

ů
-

ř ě

ů ů ě

Chcete se vrátit v ase? Zavítejte s námi
do dvacetiletého období nezávislého

eskoslovenska mezi lety 1918–1938.
Poznejte rozmanitost tehdejší um
lecké produkce, um ní první republiky

č

Č
ě-

ě

a perfektn se uvolnit. Pro ty, kte í si
radši hrají, tvo í a zárove se necht jí
vázat jen na jednu innost nabízíme
v pond lí a st edu D tský klub
Osmi ku, kde si spole n užijeme
spoustu zábavy p i rozmanitém
programu. Nezapomn li jsme ale ani
na seniory, na které tu bude každou
st edu ekat Ji í Melichar s Tane ní
pohybovou pr pravou. P ij te si
uvolnit mysl i celé t lo a t eba se

nau it to, na co jste si za celý život
nenašli as.

ě ř
ř ň ě

,
ě ř ě

ě
ř
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č
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č
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P ij te na setkání v úterý 13. 11. v 9 hodin a poj te
s námi na výstavu ve Veletržním paláci.

ř ď ď

NOVINKY V DK ÁBLÍKĎ
Chcete si odpo inout jiným zp sobem a zažít
netradi ní zp sob relaxace?
Pak zkuste navštívit kurz Prožít hudbu, který je
pro d ti dosp lé.
Pus te všechno z hlavy, na nic nemyslete
a nechte se unášet hudbou.

č
č

ů
ů

ě i ě
ť

Mapa
Klub

po-čt

ř
:

Sokolovská 121, Praha 8
tel.:
e-mail:

Otevřený klub pro děti
a mládež od 6 do 15 let,
13:00–18:00,
zdarma, rezervace není nutná

606 634 847

Úterý:
St eda:

tvrtek

dou ování
dou ování

15. 11. Tematický den: Významné dny
a státní svátky

č
č

Č

Otevírací doba klubu Mapa:

Kontakty:

mapa@osmickaprorodinu.cz

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

a významná kulturní centra mladého
státu. Výstava je sou ástí oslav
p ipomenutí významných výro í roku
2018 spojených s naší státností.
Poj me si ud lat v úterý 27. 11.
od 10 hodin klidnou a nefalšovanou
podzimní atmosféru, než se všichni
pustíme do váno ních p íprav.
Zveme vás na p edváno ní dýchánek
do Komunitního rodinného centra.
Zp íjemn te si chladný ve er
relaxa ním cvi ením pod vedením
zkušené lektorky. A že vám chybí
nápad na váno ní mlsání? Nevadí.
Spole n se pak pustíme do pe ení
originálních vitrážových perní k

ř

ď ě

ř
ř

ř ě

ě
ů.

č
č

č
č

č
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Inzerce / pozvánky

Kde se sbírá?
Na vybraných mateřských a základních 
školách budou umístěny označené 
nádoby, do kterých můžete vaše dary 
přinést a které po ukončení sbírky 
budou předány potřebným.

Co se sbírá?
Oblečení a boty pro děti  0 -12 let, 
hračky, stavebnice, deskové hry, 
školní potřeby a pomůcky, knihy.

Kdo bude dary využívat?
Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8
Centrum integrace dětí a mládeže CID, o.s.
Kolpingův dům Praha 8  a další..

Co se sbírá?
Oblečení a boty pro děti  0 -12 let, 
hračky, stavebnice, deskové hry, 
školní potřeby a pomůcky, knihy.

Kdo bude dary využívat?

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Zastavte se na chvíli 
v tříkrálovém čase 
a vzpomeňte si na druhé.
Při povánočním úklidu se možná najde celá řada 
věcí, které byste vyhodili, a ony přitom mohou 
sloužit dál! Děti z Klokánku, Centra integrace dětí 
a mládeže, Kolpingova domu a dalších organizací 
vám budou vděčné za oblečení, hračky, i školní po-
třeby. Oblečení může být obnošené, ale vždy musí 
být čisté a použitelné. Hračky rovněž také prosíme 
čisté a kompletní.

pořádá tradičníMěstská část Praha 8

Tříkrálovou 
   Sbírku

od 3. 1 - 12. 1. 
2019 

Kdy se sbírá? 

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

placená inzerce

 
 

 

Požadujeme: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost.
Nabízíme: stabilní pracovní dobu, 
zázemí prestižní 
státní organizace, příspěvek na stravování, 
místo pracoviště Praha 4, 8, 13. 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  

informační  

služba

HLEDÁ
PRACOVNÍKY ÚKLIDU,
malíře a elektrikáře.  

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce
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Nové trhy Na KraKově 
Už se těšíte na úplně nové  

farmářské trhy v Praze? 
Od 1. listopadu je otvírá společnost 

Softmail ve spolupráci s radnicí 
Prahy 8 u centra Krakov v Bohnicích. 
V sousedství nákupní galerie vyrostou 
stánky s ovocem, zeleninou, masem, 
sýrem, pečivem a dalšími produkty 

od lokálních výrobců.  
Nově vybudovanému prostoru 

s odpočinkovou zónou a pódiem 
vévodí kavárna s celoročním 
provozem. Čerstvé potraviny 

si můžete nakoupit každé úterý 
a čtvrtek. V dalších týdnech se trhy 

rozšíří o další stánky. 
placená inzerce
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Školství a mládež

Vánočn tvořen pr o enior 
adventn venc

Akce pro seniory 

MČ P8 zdarma

Kdy: 
27. 11. 14.00–18.00

Kde: 
Muzeum hl. m. Prahy, 

Na P� íčí 52/1554, 
Praha 8 

Nutná rezervace na: 
pavla.tomsikova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 112

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

rady nejen PrO děti

umíte správně 
přejít vozovku?

 nděti rády zažívají pocit volnosti, kdy se často pohy-
bují bez dozoru dospělých. jednou z rizikových oblastí 
je pohyb dětí na pozemních komunikacích.  

Je důležité, aby byly seznamová-
ny se správným chováním již od 
útlého věku, a měli bychom mít 
stále na paměti, že se učí přede-
vším nápodobou, pomocí vzorů 
v rodině. Preventivně-výchovná 
činnost je součástí práce Měst-
ské policie hl. m. Prahy. A proto-
že opakování je matka moudros-
ti, zopakujme si hlavní zásady 
správného přecházení vozovky:
•	 Zastavte se na okraji chodníku 

před přechodem pro chodce.
•	 Rozhlédněte se a posuďte 

hustotu provozu a rychlost 
vozidel.

•	 Dejte najevo svou polohou na 
okraji chodníku a například 
mávnutím paží, že chcete 
přejít přes vozovku (doporu-

čuje se předpažit ruku s dlaní 
směrem k přijíždějícímu 
vozidlu).

•	 S řidičem přijíždějícího vozi-
dla navažte oční kontakt 
a zjistěte, zda se i on dívá na 
vás. Řidič, který se na vás 
nedívá, obvykle před přecho-
dem nezastaví.

•	 Jestliže vozidlo před přecho-
dem zastaví, vstupte na 
přechod pro chodce, a co 
nejrychleji přejděte na dru-
hou stranu vozovky.

•	 V polovině přechodu pro 
chodce, než vstoupíte do 
protisměrného jízdního 
pruhu, opět zkontrolujte, zda 
jste přijíždějícími řidiči re-
spektováni a můžete přechá-

zení bezpečně dokončit 
(pokud si nejste jisti zastave-
ním vozidla, vyčkejte, ale 
nesnažte se vrátit zpět – je to 
velmi nebezpečné!).

•	 Na širokých a víceproudých 
silnicích volte raději přechod, 
který má světelnou signaliza-
ci nebo je uprostřed vozovky 
ochranný ostrůvek. Vhodné je 
také využít nadchodu nebo 
podchodu.

•	 Chodec nesmí vstupovat na 
přechod, když přijíždějí vozi-
dla s právem přednostní jízdy 
vybavená modrými majáky – 
sanitka, hasiči, policie, plynaři 
a další. Pokud se již na pře-
chodu pro chodce nebo na 
vozovce nacházíte, neprodle-

ně uvolněte prostor pro 
projetí těchto vozidel.

•	 Vozovku s tramvajovým 
pásem přecházejte zvlášť 
uvážlivě a počítejte s dosta-
tečnou časovou rezervou pro 
její bezpečné přejití. A pama-
tujte, že řidič tramvaje má 
před chodcem přednost!

•	 Pro jistotu připomeňme 
povinnost nevstupovat do 
vozovky na přechodu říze-
ném světelnými signály, když 
svítí červené světlo – stůj!
Nezapomínejme, že každý 

z nás je účastníkem silničního 
provozu a měl by znát nejen svá 
práva, ale i povinnosti. 

měStSká POliciE hl. m. Prahy
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PřecháZení vozovky má svá pravidla, která zajišťují bezpečnost chodců. 

Foto: Vladimír Slabý

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
Nutná rezervace účastníků předem na emailu: zdenek.sir@praha8.cz , nebo tel. 222 805 105
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY
PRAHA 
NEZNÁMÁ

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

1. 11. 2018 OD 15:00
 Teorie zahradních měst 
a jejich aplikace

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Městská část Praha 8 vás zve na

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

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

6. 11. 2018 OD 15:00
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka 
aneb od pádu z okna ke slávě
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Změna programu vyhrazena.
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

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

LISTOPAD 20
18

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

JAK SE ČERTI ŽENILI. Muzikálová pohádka o líném princi, 
lakomé tetě Kordule, princezně Adélce, peklu a lásce, která je silnější než 
všechno zlo na světě. Hraje Metropolitní divadlo Praha. Od 4 let.

KLENOTY ČESKÉ HUDBY. Koncert při příležitosti státního 
svátku a k oslavě stého výročí naší republiky provede dětské publikum ze 
století do století českou hudbou. Zazní drobné skladbičky F. Škroupa, 
A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka i dalších skladatelů. V závěru uslyšíme 
i několik lidových písní. Během koncertu se posluchači dozví mnoho 
zajímavostí o harfě, flétně a zpěvu od interpretek. Účinkuje Musica dolce 
vita. Od 9 let.

KLENOTY ČESKÉ HUDBY

TŘI PRASÁTKA. Na malém statku žijí prasátka, a protože se 
bojí, že budou poražena, vydají se na dlouhou cestu plnou zpívaného 
dobrodružství za doprovodu ukulele a dvou kytar... Hraje Divadlo 
Pruhované panenky. Od 4 let.

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL. Činoherní pohádka  
o mlsném Luciferovi. Ono to není jen tak uvařit to nejlepší jídlo v celém 
pekle, a když je navíc v sázce pekelný trůn a do čertovské kuchyně se 
připlete i jedna nevinná lidská dušička, je to najednou ještě složitější... 
Hraje DS Starý Návrat. Od 4 let.

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL 

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL 

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

MALÁ ČESKÁ MUZIKA Jiřího Pospíšila. 
DIVADELNÍ BONBONIÉRA PRO SENIORY. 
Mimořádný hudební pořad ke 100. výročí založení Československa 
sestavený z oblíbených písní T. G. Masaryka i Jana Masaryka a lidových 
písní, které hrály úlohu v procesu našeho národního sebeuvědomování. 
Vstupné zdarma.

HVĚZDNÝ VEČER. Michal Viewegh. 
Večer s českým spisovatelem a publicistou, držitelem prestižní 
Ceny Jiřího Ortena z roku 1993 a nejprodávanějším českým autorem. 
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

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

HVĚZDNÝ VEČER. Vilma Cibulková. 
Setkání s výraznou osobností českého herectví. 
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

PÍSNĚ, KTERÉ NEODNESL ČAS. Zpívají Petra 
Beoková a Petr Macháček s klavírním doprovodem Jakuba 
Přibyla. Všichni tři jsou členové divadla Semafor. Zazní známé melodie 
divadla Semafor obohacené o chansonové písně a písně ze starých 
filmů. Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

UŽ ZASE MILUJU! Komedie o dvou múzách a jejich objevu, 
nadaném skladateli. Snaží se jej přesvědčit, jak důležité při tvorbě je 
trápení a jak se to mnohým umělcům vyplatilo. Když už to vypadá, 
že jim podlehne, objeví se nová láska, která jej staví před rozhodnutí: 
Volit lásku, nebo kariéru umělce? Ale neposlechnout múzy?! 
Hrají Michaela Dolinová, Sandra Pogodová a Václav Tobrman.  
Vstupné 200 Kč/studenti a senioři 120 Kč.

3/11 
so 
15:00 

5/ 11 
po 
19:00 

9/ 11 
pá 
19:00 

14/ 11 
st 
19:00 

21/ 11 
 st 
19:00 

28/ 11 
st 
19:00 

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

DVANÁCT MĚSÍCŮ

DRAK. Představení ke 105. výročí založení LD Jiskra.

DRAK

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

4/11    ne 
10:00 
10/ 11  so 
15:00 
11/ 11 ne 
10:00 
18/ 11 ne 
10:00 
25/ 11 ne 
10:00  

ČERVENÁ KARKULKA. Loutková pohádka. 
Hraje LD Jiskra.

KOUZELNÝ DUN DUN A LÍNÝ MAKAK.  
Kapela Dun dun nám představí zábavnou pohádku s písničkami. Hudebně 
- divadelní soubor tvoří skladatel Jaroslav Vaculík, známý autorským albem 
pro děti Bublanina a hlavně tvorbou pro divadlo Sklep, Hana Navarová – 
herečka Divadla Sklep a skladatelka dětských písniček v Kouzelné školce   
a František Váňa – loutkář Divadla Sklep. Od 4 let. 

HOVORY W. Zábavný pořad ve stylu talk show „HOVORY W“  
s Jiřím Werichem Petráškem, spojený s autogramiádou jeho knihy 
„KAPKA DO ŽIL“. Povídání o životě, tátovi, ženských, lidech blízkých  
i vzdálených, o veselých zážitcích z natáčení, divadla i dabingu a o jeho 
nové knize. S hostem si bude povídat nakladatel Pavel Meszaros a zazní  
i písničky nejen Osvobozeného divadla, které si i publikum s chutí zazpí-
vá. Za klávesami usedne dvorní pianista Marty Kubišové, Marie Rottrové  
a dalších hvězd, pan Karel Štolba. 

NOC DIVADEL V DIVADLE KARLA HACKERA. 
Vstupné zdarma.

17/11 so 
15:00 

17/11 so 
17:00 

17/11 so 
19:00 

8/11 
čt 
9:00; 10:30

15/ 11  čt 
9:00; 10:30

16/ 11  pá 
9:00; 10:30
24/ 11 so 
10:30 

29/ 11  čt 
9:00; 10:30; 
14:00  

30/ 11  pá 
9:00; 10:30

1/ 12  so
10:30

BONBONIÉRA

DIVADELNÍ

PRO SENIORY

 VSTUPNÉ 
ZDARMA

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Malá Česká 
Muzika 

3. 11.
v 15:00

REZERVACE: 
www.divadlokh.cz

Divadlo 
Karla Hackera 
Klapkova 26, Praha 8

Jiřího Pospíšila
Mimořádný hudební pořad ke 100. výročí založení 
Československa sestavený z oblíbených písní 
T. G. Masaryka i Jana Masaryka a lidových písní, 
které hrály úlohu v procesu našeho národního
sebeuvědomování.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

REZERVACE: 
www.divadlokh.cz

 
5/11
2018 

v 19:00

Vstupné 150 Kč / studenti a senioři 70 Kč.

HVEZDNÝ 
VECER 

DIVADLO 
KARLA HACKERA 

Klapkova 26, Praha 8

5/11

HVEZDNÝ 

 Viewegh
Večer s českým spisovatelem a publicistou, 
držitelem prestižní Ceny Jiřího Ortena z roku 1993 
a nejprodávanějším českým autorem.

Michal

Akce se koná pod 
záštitou radní pro kulturu 

Jany Solomonové.

Pozvánky
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2 .  R OČN Í K

C E N T R U M  R O S A  V Á S  Z V E  N A  
F E S T I V A L  S E N I O R S K Ý C H  D I V A D E L  2 0 1 8  

8.- 10. 11. 2018 od 17 hodin
patronka: Mgr. Lenka Lázňovská 

moderátor: Radek Pokorný 
 

divadelní představení, besedy, hudba, zpěv a tanec 
pod záštitou radní Městské části Prahy 8 Jany Solomonové 

 
projekt je spolufinancován z Operačního programu Praha pól růstu 

Centrum RoSa, Střelničná 1680/8, Praha Kobylisy, www.centrumrosa.cz
organizátor: partneři: hosté:

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

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

vstup 
zdarma

H E L E N A  V A N I Š O V Á

N A C H Á Z E N Í
21. 11. 2018 – 27. 1. 2019

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

vás srdečně zve na výstavu

O T E V Ř E N O
po a st: 8.00–18.00 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.
pá: 8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřeno
www.praha8.cz

Městská část 
Praha 8

vás srdečně 
zvou na výstavu

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

Svatopluk Král
technika, hra, humor

19. 9. – 30. 11. 2018

Z akce bude 
pořízena  

foto a video 
dokumentace, 

která může být 
zveřejněna.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

odbor kultury, sportu, mládeže 
a památkové péče pořádá

Eliška Brožková Pospíšilová – klarinet
Daniel Wiesner - klavír

Cyklus zámeckých koncertu

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

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

www.praha8.cz

Program: 
zazní skladby autorů: 
B. Martinů, 
M. Arnold, 
F. Poulenc, 
C. Debussy, 
C. M.von Weber

úterý  13. 11.  2018  19,00 hodin
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Kultura

POzvánka na výstavu

nacházení heleny vanišové
 nPrvní patro libeňského zámku zapl-

ňuje od 21. listopadu 2018 do 27. ledna 
2019 výstava nacházení velmi nadané 
výtvarnice heleny vanišové. Pojďme 
a zahleďme se na díla, která jsou průře-
zem její novější tvorby. 

Zastavme se na chvíli před díly Heleny 
Vanišové a nechme se unášet jejich poetikou, 
vciťme se do dějů, které v nich objevíme, 
a poddejme se naléhavému působení jejich 
harmonické, byť velmi syrové barevnosti. 
Uvidíme obrazy velkých rozměrů i menší 
obrázky, oleje, akvarely, jakož i drobná díla 
vytvořená ze dřeva.

Co víme o této nepochybně velmi nadané 
malířce? Nadání a naléhavá potřeba vyjadřo-
vat své pocity a vidění světa výtvarnými 
prostředky dalo jejímu životu pevný směr už 
na střední škole. Zdeněk Sýkora, vynikající 
abstraktní malíř, inovátor i teoretik výtvar-
ného umění, jeden z jejích učitelů na pražské 
univerzitě, nepochybně vyjádřil i její krédo, 
když zmínil svůj „silný pocit přírody vníma-
ný všemi smysly“, který jej prostupoval po 
celou dobu jeho malířského života a je beze-
sporu určující i pro ni. Dalším výrazným 
učitelem Heleny Vanišové, který takříkajíc 
ovlivnil její básnický pohled na svět, byl 
Cyril Bouda, ale mnoho se naučila i od nada-
ných výtvarníků z téže katedry, kteří se 
souhrou náhod neocitli na výsluní obecného 
zájmu, nicméně byli výbornými učiteli 

a výtečně ovládali své řemeslo: plastickému 
vidění se naučila od sochaře a medailéra 
Rudolfa Semráda a kompozičnímu mistrov-
ství od svého manžela, malíře Leo Vaniše.

V barevné modelaci byla snad ovlivněna 
Cézannem, a historici a morfologové výtvar-
ného umění by možná shledávali celou řadu 
dalších vlivů. Jeden z nich objevil neuvěřitel-
nou blízkost jejích obrazů k nejlepším dílům 
současných inuitských umělců, s nimiž se 
seznámila teprve tohoto léta 2018.

Jistěže se u Heleny Vanišové projevuje 
poučenost z vývoje moderního a postmoder-
ního umění, i umění nejrůznějších přírod-
ních národů, který neustále sleduje, ale tady 
už se dostáváme na zcela jinou půdu: tato 
výtvarná umělkyně je svá a jedinečná. Jak 
už jsme řekli, charakterizuje ji značné vý-
tvarné nadání, cit pro malířské i sochařské 
prostředky, ale zároveň též fascinace jejím 

bezprostředním okolím, které transponuje 
zcela po svém, ať už je to domácí prostředí, 
nebo pošumavská krajina, k níž má velmi 
silný vztah. Vše, co dělá, dělá dokonale. 
Je nesmírně pilná. Její byt i venkovský dům 
jsou jednou velkou galerií.

Ve zkratce bychom tedy mohli dílo Heleny 
Vanišové charakterizovat takto: fascinace 
přírodou jakožto celkem i věcmi blízkými, 
intimními; pocitovost, snovost, zvláštní 
syrové barevné vidění, posedlost prací, tudíž 
neustálé hledání stylu a zdokonalování 
výtvarného projevu, neobvyklost a zejména 
nezařaditelnost. Oh, málem bych zapomněl, 
také lidská vřelost: jen se podívejte na její 
drobné plastiky, které se tak líbí nejen dětem 
ale i dospělým. Přeji vám krásný umělecký 
zážitek.

michaEl makOVEc

Partnerská výstava

láskyplné silentium júlia hegyesiho 
 nv libeňském zámku můžete až do 

16. listopadu 2018 zhlédnout výstavu 
silentium malíře júlia hegyesiho, 
kterou v rámci partnerství městských 
částí Praha 8 a košice – staré mesto 
připravilo múzeum vojtecha löfflera. 
vstup je zdarma.
Výstava pod názvem Silentium/Ticho 
představuje tvorbu Júliusa Hegyesyho, 
posledního Mohykána, který se nikdy 
nesnažil začlenit do žádného z aktuálních 
uměleckých proudů. Umělec, který patří 
mezi nejvýznamnější představitele výcho-
doslovenského výtvarného umění druhé 
poloviny minulého století, je velmi dobře 
znám jako vynikající kreslíř, který našel 
vzácnou rovnováhu mezi rozumem a citem. 
Na výstavě jsou prezentované kresby uh-
lem, rudkou a suchým pastelem, také i gra-
fické práce technikou suché jehly a linorytu.

Július Hegyesy se ve své tvorbě od začát-
ku vytrvale a konzistentně věnoval tématu 
výtvarného zpracování portrétu, aktu, 
krajiny a zátiší, a to nenapodobitelným 

přístupem a rukopisem. Svá kreslířská, 
malířská a grafická díla vytváří s neuvěři-
telnou lehkostí, ale nikdy neklesne k okáza-
losti exhibicionistického virtuosa; paletu 
suverénně ovládaných vyjadřovacích 
prostředků používá úsporně až asketicky. 
Pro jeho rukopis je charakteristická disci-
plína i hravost v jednom. Osoby zobrazené 
ve svých portrétech vnímá láskyplně, jeho 
akty jsou plné úcty k ženskosti, portréty 

zdrženlivě pozorující, zátiší a krajiny jsou 
meditativní a intimní. Autor nenarušuje 
pokoj zobrazeného, neanalyzuje ani nehod-
notí svoje modely. Nepromítá své pocity do 
zobrazovaných motivů; nechává své moti-
vy, lidi, přírodu a věci být takovými, jaké 
jsou, dovolí jim „dýchat“. A nechává dýchat 
i nás, diváky, dovolí nám, abychom se spolu 
s ním stali tichými pozorovateli. I proto se 
výstava nazývá Silentium/Ticho.

Július Hegyesy se narodil v Hosťovcích 
21. února 1933. Po studiu na gymnáziu 
v Košicích nastoupil roku 1953 na vysokou 
školu výtvarných umění v Bratislavě. 
Studium absolvoval v ateliéru Dezidéra 
Millyho v roce 1959. Pedagogicky působil 
v letech 1960–1964 na výtvarném odboru 
Ľudovej školy umenia v Košicích a od roku 
1964 působil na Katedre výtvarnej výcho-
vy Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ 
v Košicích. Po sloučení kateder v roce 1978 
byl členem kolektivu Pedagogické fakulty 
až do roku 1999. Od roku 1939 tvořil a žil 
v Košicích. Zemřel v dubnu tohoto roku.

 (pat)

kavečanSké lúky, 42 x 56, 2015, suchý pastel.

Zahradník na Jaře, akvarel, 1989. helena vanišová v ateliéru.
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Ohlédnutí za divadelní OsmiČkOu

přehlídka potvrdila kvalitu
 ndva týdny na přelomu 

září a října jste mohli 
sledovat v divadle karla 
hackera již 4. ročník pře-
hlídky ochotnických sou-
borů divadelní osmička. 

Festival potvrdil vysokou 
úroveň a kvalitu všech 
vystupujících.  

Všech jedenáct souborů 
ukázalo, jak nadšení a láska 
k ochotnickému divadlu mezi 
lidmi stále přetrvává. Divadlo 
Divoch Dolní Chabry dokázalo, 
že patří opravdu k naší ochot-
nické špičce a za hru Martiny 
Mrňavé Sestry zcela po zásluze 
získalo 1. místo před souborem 
Bez debat (M. Camoletti: Do py-
žam). Cenu Divadla Karla Ha-
ckera si odneslo Studio Švando-
va divadla za ztvárnění hry 
podle povídek Franze Kafky 
Kafkárium.  (býv)

POzvánka dO kin atlas a evald

prahu 8 oživí 
středoevropská 
kinematografie

 nve dnech od 1. do 8. listo-
padu oživí kina atlas 
a evald mezinárodní filmo-
vý festival 3kino, který 
přináší českým divákům 
to nejlepší ze současné 
kinematografie visegrádské 
čtyřky.

Během 5. ročníku festivalu 
se představí  více než 40 filmů 
a 30 hostů ze čtyř zemí! 

Za první čtyři roky působení 
si Mezinárodní filmový festival 
3Kino získal prestiž mezi 
odborníky i v řadách veřejnos-
ti. „Pátý ročník je dalším důka-
zem stoupající obliby tohoto 
festivalu, jeho délka se vyšpl-
hala z pěti na osm dní, a to 
proto, že o festival je velký 
zájem nejen z řad diváků, ale 
i hostů,“ říká ředitel festivalu 
Vavřinec Menšl.

Sály kin Atlas a Evald uve-
dou více než 40 snímků z řad 

polské, maďarské, slovenské 
a české kinematografie. 

Festival 3Kino zahájí polská 
road movie trenérova dcera 
ze světa profesionálních 
tenisových hráčů, který přije-
dou představit samotní tvůrci. 
Českou kinematografii zastou-
pí film chvilky, který vypráví 
příběh o základních situacích, 
vztazích a emocích, které 
potkávají každého člověka 
a jsou mu důvěrně známé. 
Blíže ho představí režisérka 
Beata Parkanová spolu s he-
rečkou Jenovéfou Bokovou. 
Slovensko se představí doku-
mentem varga Soni Maletz 
o nedávno zesnulém sloven-
ském hudebníku Mariánu 
Vargovi. 

Detailnější informace o fes-
tivalu naleznete na stránkách 
www.3kino.cz.

adéla brabcOVá

Pkf – Prague PhilharmOnia 

Za hudbou 
do Kd ládví
Světoznámý orchestr PKF – 
Prague Philharmonia, který 
má zázemí v KD Ládví, zve na 
akce, které pořádá ve spoluprá-
ci s městskou částí Praha 8.

mikulášské setkání dětské-
ho klubu notička (ne 9. 12. 
2018, celodenní akce). Unikátní 
Dětský klub Notička se výraz-
ně odlišuje od podobných 
aktivit v Praze, protože velmi 
citlivě a kreativně propojuje 
hudbu s dalšími uměleckými 
profesemi. K členství v klubu 
není nutné hudební vzdělání, 
Notička je určena všem dětem 
od 3 do 14 let (aktivity jsou 
děleny podle věku). Vzhledem 
k omezené kapacitě je nutné se 
na akci registrovat. Cena 500 
Kč na osobu, sleva pro souro-
zence. Informace a registrace: 
zaalova@pkf.cz nebo na www.
pkf.cz/noticka 

pro šKoly
koncerty pro školy – hudební 
olympiáda (čt 6. 12. a pá 7. 12. 
2018, 9.30 a 11 hod.). Populární 

koncerty PKF – Prague 
Philharmonia se skřítky Šímou 
a Lupi pro žáky mateřských 
a 1. stupně základních škol. 
Maximální kapacita koncertu 
je 250 osob, místa je nutné 
rezervovat. Vstupné 50 Kč pro 
žáky škol v Praze 8, pedagogic-
ký doprovod zdarma. Více 
informací a rezervace na 
vstupenky@pkf.cz a na  
www.pkf.cz/skoly.

Orchestr ve 3d – ludwig 
van beethoven (po 4. 1. 2019 
od 8.30 hod.) Využijte poslední 
volný termín v této sezoně! 
Nový edukační program PKF 
– Prague Philharmonia pro 
děti 10+ určený základním 
školám a gymnáziím. Maximál-
ní kapacita setkání je 25 osob, 
vstup pouze na rezervaci. 
Vstupné 50 Kč pro žáky škol 
v Praze 8, pedagogický dopro-
vod zdarma. Více informací 
a rezervace na e-mailu vstu-
penky@pkf.cz a na www.pkf.
cz/orchestrve3D, další akce 
na www.pkf.cz.  (pkf)

Studio švandova divadla si za hru na motivy povídek Franze Kafky odneslo Cenu Divadla Karla Hackera. 

Soubor SuMuS zaujal hrou A. N. Ostrovského Bouře, závěrečný potlesk si ale zasloužili všichni účastníci. 

Foto: Pavla Tomšíková
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Sport

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku
sportovní legenda

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

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

Nominační lístek

nominace do kategorie:
 žáci
 žákyně

 junioři
 juniorky

 muži
 ženy

 trenér
 legenda

jméno a příjmení nominovaného:

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

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

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

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

*nepovinné

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

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

nominovat můžete: 

NOMINACE
PRODLOUŽENY

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

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

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2018

Nejlepší sportovce budeme 
vyhlašovat v kategoriích:

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

žáci (ročník 2004 – 2011)

žákyně (ročník 2004 – 2011)

junioři (ročník 1999 - 2003)

juniorky (ročník 1999 - 2003)

dospělí – muži (ročník 1998 a starší)

dospělí – ženy (ročník 1998 a starší)

trenér roku
sportovní legenda

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 
a TJ Sokol Čimice  vás zvou na

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 
V NOHEJBALU

KDY: sobota 
8. prosince 2018

od 10:00 /prezence od 9:30

KDE: TJ Sokol Čimice
Čimice – Na průhonu 229/20 

(nafukovací hala)

Vaši účast potvrďte nejpozději do 5.12. 
u paní Koštové na tel.: 222 805 162, 

nebo na email: petra.kostova@praha8.cz
 www.praha8.cz

Turnaj je určen pro trojice
(mohou být i smíšené)

Hrát se bude v nafukovací hale.
Občerstvení zajištěno.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Účast 
zdarma

Počet účastníků 
je omezen!

Olympiáda třetího
věku

čtvrtek 8.11.2018
od 10:00

Beachklub Ládví, Praha 8
Sportovní disciplíny:
- lukostřelba
- pétanque
- šipky
- hod na cíl
Soutěží se ve 4 členných
týmech

Akce probíhá ve vytápěné nafukovací hale

Pro všechny účastníky bude teplý oběd

Pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse

Přihlášky telefonicky na + 420 725 455 047
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judO club raiOn-ryu 

titul českých 
šampionů putuje 
opět na prahu 8

 nOpět jako každý rok se 
koncem září v pražských 
vršovicích konalo mistrov-
ství České republiky v judo 
kata s mezinárodní účastí 
Polska a německa. a závod-
níci z našeho klubu skutečně 
excelovali! 
Sešlo se kolem 34 závodníků, 
soutěžilo se v pěti sestavách. 
Náš klub se zúčastnil s největ-
ším počtem osmi soutěžících. 
U těchto soutěžních sestav musí 
každá dvojice předvést excelent-
ní výkon a sehranost pohybů. 
Vše vyžaduje dlouhodobou 
přípravu. 

Zlato do našeho klubu přines-
ly ve své kategorii v Katame no 
katě Veronika Honsová a Anna 

Krulišová, a staly se tak přebor-
níky ČR se 435 body, stříbro 
v téže katě obsadily opět Veroni-
ka Honsová a Žaneta Bartáková 
s počtem 433 body a bronz 
získaly Zuzana Ratajová a Anna 
Marešová s počtem 426 bodů. 
Výsledky tak byly velmi vyrov-
nané. Všechny dívky jsou z naše-
ho klubu.

V kategorii dospělých do 
klubu přinesl 2x bronz Vladimír 
Novotný a Štěpán Benca (Judo 
SKP Most) v katě Goshin jutsu 
s počtem bodů 535 a v Kime no 
katě s počtem bodů 495, kdy jim 
druhé místo uteklo jen těsně. 
Dále startovali Eva Marešová 
a Martin Kolář, kteří skončili na 
4. místě v Nage no katě, a Martin 
Kolář a Vladimír Novotný, kteří 

také získali 4. místo, ale tento-
krát v Katame no katě. 

V neposlední řadě startovali 
i vedoucí JC Raion-ryu Filip 
Rubínek a Marek Lanč v Kime 
no katě, kteří skončili s počtem 
481 bodů na pátém místě, proto-
že museli opakovat chybně 
provedenou techniku, a přišli 
tak o velký počet bodů, který se 
už nepodařilo dohnat. V dnešní 
době se množí mnoho napadení 

a je třeba umět ve stresové 
situaci reagovat rychle a s kont-
rolou nad útočníkem. Právě nyní 
probíhají v Karlíně kurzy sebeo-
brany pro veřejnost zdarma ve 
spolupráci s naším oddílem. 
Nábor nových členů do našich 
řad dětí a dospělých probíhá 
nepřetržitě! 

Více na www.judopraha.eu.

FiliP rubínEk, Jc raion-ryu

Již tradiční seriál sportovních 
klání s názvem Sportuje celá 
Praha 8, který probíhal každý 
víkend až do 30. září byl vel-
kým lákadlem pro všechny 
příznivce aktivního pohybu. 
Kromě tradičních sportů, jako 
jsou plážový či šestkový volej-

bal, softbal nebo tenis si desítky zájemců vyzkoušeli pétanque, 
kuželky nebo malou kopanou. Poslední víkend byl vyhrazen 
sportovnímu pětiboji a nohejbalu.  (vrs)

FOtO: Vladimír Slabý

Pražský tým Beachservice 
zvítězil v klubovém mistrov-
ství České republiky v plážo-
vém volejbalu, který se odehrál 
v Beachklubu Ládví. Průběh 
turnaje Uniqa MČR klubů 
v plážovém volejbalu byl velmi 
napínavý. Tým Beachservice 

získal titul mistrů republiky po vítězství v opravdu dramatickém 
finále nad favorizovaným týmem Hamr Sport, a to 3:2 na zápasy. 
Bronzovou medaili obdržel Beachklub Strahov. Městská část 
Praha 8 byla jedním z partnerů turnaje.  (kad)

CELá PRAHA 8 SPORTOVALA NA LáDVí DOMINOVAL BEACHSERVICE 

sOftbal jOudrs Praha

sezona ve znamení zlata, 
stříbra, bronzu i brambor
Víkendem 13.–14. října se uzavřela letošní 
softbalová sezona, a je čas i trochu bilanco-
vat. Letošní sezona byla pro náš klub jako 
vždy napěchovaná, navíc ještě vyšperkova-
ná o krásný turnaj světového softbalu 
nejlepších týmů každého kontinentu.

Jako první se už na konci června o svůj 
titul popraly juniorky, které na Open MČR 
do 19 let obhájily bronzovou medaili. Šest 
t-ballových týmů nejmenších si sezonu 

užilo, odehrály spoustu super zápasů 
a přivezly si putovní pohár ze Salla Bagan-
zy, což je prestižní italský turnaj pro mlá-
dež. Naši žáci do11 let pak pokračovali 
zlatou medailí z domácího šampionátu. 
Žákyně rovněž obhájily zlato, a na domácí 
půdě, tak opět mohou užívat titul mistr 
ČR. Žáci starší se zúčastnili finálového 
turnaje a odvezli si spoustu krásných 
zážitků a zkušeností. 

Kadetky na MČR v moravských Kuno- 
vicích podlehly poprvé až ve finále a při-
vezly si domů krásné stříbrné medaile 
a navíc postup do extraligy. Naši kadeti 
rovněž postoupili do extraligy, na finálo-
vém turnaji pak skončili pátí. Junioři mají 
vrchol sezony tento týden, tak jim držme 
palce. 

Muži A letos do vysněné extraligy 
nepostoupili, ale v druhé lize vybojovali 
třetí místo, když v semifinále podlehli 
velmi těsně budoucím vítězům z Břeclavi. 
Ženské áčko po velmi dobře rozjeté sezoně 
nakonec skončilo čtvrté, nicméně v týmu 
je spousta mladých nadějí a tým se teprve 
sehrává a připravuje na budoucí boje 
o titul. (ston)

Judo club ryion-ryu, zleva sedící: Honsová, Krulišová, Bartáková, 
Ratajová, Marešová, stojící: Kolář, Rubínek, Lanč, Novotný. 
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Historie

stO let rePubliky

vznik čsr provázela 
i nečekaná překvapení

 nmnohé vzpomínky ke 100. výročí zrození Čsr vzbuzují dojem, jako by 
se tak stalo mávnutím historickým kouzelným proutkem. s naší 
samostatností však souvisejí zajímavé souvislosti, nečekané náhody.

Umíte si představit, že budete 
mít úřední nárok na ¼ kg ne-
chutného chleba týdně? Z Vídně, 
metropole Rakousko-uherské 
monarchie, přitom nekyne 
žádná naděje na zlepšení život-
ních podmínek. Výjimkou není 
hlad, hlavně pohublých dětí, ba 
ani umírání na tuberkulózu či 
epidemii španělské chřipky.

národní výbor boduje
Symbolickým světlem na konci 
tunelu se stal Národní výbor 
československý (NVČ). Předáci 
tuzemských politických stran ho 
ustavili 13. 7. 1918 v pražském 
Obecním domě. Předsedou 
zvolili budoucího premiérového 
premiéra ČSR Karla Kramáře, 
místopředsedy pak agrárníka 
Antonína Švehlu a sociálního 

demokrata Františka Soukupa. 
Tento kolektivní politický orgán 
se měl připravit na rozpad 
Rakousko-Uherska a poté vytvo-
řit samostatný stát. 

Z podnětu NVČ Socialistická 
rada na 14. 10. vyhlásila generál-
ní stávku proti vývozu potravin 
z českých zemí. Při ní však 
nelenilo ani císařské vojsko 
a od demonstrantů vyklidilo 
střed Prahy. Protestní akce poté 
pokračovaly na předměstích 
– mj. v Libni a Karlíně. 

i v chladu bylo 
občas horKo
Potom přišlo pondělí 28. října. 
V chladném ránu se představite-
lé NVČ Švehla a Soukup vydali 
do ústředí Obilního ústavu 
v paláci Lucerna na Václavském 

náměstí. Odtud se totiž řídilo 
rozdělování tolik potřebného 
obilí a jeho vývoz do ostatních 
zemí mocnářství. Výřečný Šveh-
la nechal svolat všechny počet-
né úředníky a mohutným hla-
sem oznámil: „Na základě 
manifestu jeho veličenstva se 
vytváří Československý stát 
a my dnes jeho jménem přebírá-
me správu Obilního úřadu. 
A proto je třeba, abyste nám jako 
představitelům tohoto státu 
složili slib věrnosti.“ Poněkud 
zkoprnělí rakouští úředníci této 
žádosti (oficiálně nepodložené!) 
vyhověli. 

Jen o pár desítek metrů dál 
čekaly na čtenáře vývěsky 
redakce listů Národní listy 
a Národní politika. Tam se před 
desátou dopolední objevilo 

oznámení, že vláda ve Vídni 
údajně přijala podmínky, které 
k ukončení války požadoval 
americký prezident W. Wilson. 
Jedna z nich uváděla mj. „právo 
Čechoslováků na nezávislý 
samostatný stát z Čech, Moravy, 
Slezska a Slovenska“. 

naštěstí se nestřílelo
Nadšení lidé – často díky pomo-
ci hasičů s vysokými žebříky – 
vyvěšovali červenobílé prapory, 
strhávali německé nápisy, orlice 
i další připomínky císaře pána. 
Bohužel, někteří napadali i ra-
kouské důstojníky. Jen díky 
rozvaze velitele rakousko-uher-
ské posádky generála E. Zanan-
toniho nestříleli do lidí vojáci. 
Maďarští ozbrojenci nasadili 
u sochy svatého Václava už 
poránu kulomet. Hned s ním 
však odešli, když sem dorazil 
mohutný dav, který vedl katolic-
ký kněz Izidor Zahradník. Ten 
za velkého jásotu vyhlásil samo-
statný československý stát! 
Lidský had se potom přesunul 
k blízkému nádraží Františka 
Josefa I. (dnešní Hlavní nádra-
ží). Odtud železničáři do celé 
země přinášeli informace 
o pražském převratu. 

V onen osudný den se vojáci 
pohybovali nejen na Staroměst-
ském a Václavském náměstí, ale 
nechyběli mj. ani na Karlově 
mostě. Na nikoho však nezaúto-
čili, když se přesvědčili, že nový 
stát by se zbraní bránili váleční 
zběhové a hlavně sokolové. Ti už 
začali hlídat Pražský hrad a další 
důležité objekty. Velel jim dlou-
holetý starosta České obce 
sokolské Josef Scheiner.

Kapely nechtěly 
ani drancování
Kupodivu, o těchto historických 
událostech dlouho nic netušili 
členové NVČ. Teprve v poledne 
dorazili na místodržitelství, kde 
s novou situací seznámili vice-
prezidenta Jana Kosinu. Překva-
peně vyhrkl: „Vyžádám si in-
strukce z Vídně!“

Někde se už projevovala 
davová psychóza, hrozilo dran-
cování obchodů, napadání 
cizinců. Žurnalista Jiří Stříbrný 
(člen NVČ) tomu předešel spás-
ným nápadem: Lidé v ulicích se 
budou slušně chovat, jestliže 
budou mít možnost tancovat 
i jinak se radovat! Proto radnice 
dostaly pokyn, aby do ulic vysla-
ly různé kapely, které by uspořá-
daly „hudební produkce“. První 
taková kutálka přišla rovnou ze 
svatby. Z kasáren v Karlíně na 
Václavské náměstí pochodovala 

ManifeStace na Václavském náměstí 28. října 1918.
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stalO se (nejen) v Praze 8...
15. 11. 1939  Pohřeb studenta  
Jana Opletala, jenž vinou ně-
meckých okupantů zemřel 
11. 11., se stal mohutnou proti-
německou demonstrací. Účast-
níky byli především studenti, 
čehož nacisté využili k rozho-
dujícímu útoku na české vysoké 
školství a českou inteligenci.

15. 11. 1944  První nálet 
anglických a amerických 
bombardérů na Prahu. Další 
následovaly 12. 2. 1945 a 25. 3. 
1945 (na území dnešní Prahy 8).

17. 11. 1939  Nacisté uzavřeli 
všechny české vysoké školy. 
Popravili devět studentských 
předáků, brutálně obsadili 
vysokoškolské koleje a 1200 
vysokoškoláků deportovali 
do koncentračních táborů.

17. 11. 1989  V Praze 
na Albertově se konala 

manifestace vysokoškoláků 
za účasti 15 tisíc osob na 
památku smrti Jana Opletala. 
Po ní následovala pietní 
vzpomínka na Vyšehradě. 
Část účastníků se v průvodu 
z Vyšehradu přesunula na 
Národní třídu, kde je napadli 
příslušníci pohotovostního 
pluku SNB. Nepřiměřený zásah 
a rozhořčení veřejnosti se staly 
počátkem politických změn.

20.–27. 11. 1952  V Praze se  
konal inscenovaný politický 
proces s vedením protistátního  
spikleneckého centra v čele 
s R. Slánským, bývalým generál-
ním tajemníkem KSČ. Bylo vy-
neseno 11 rozsudků smrti,  
které byly 3. 12. vykonány.

21. 11. 1934  Na základě výno-
su ministerstva školství předala 
německá univerzita v Praze his-
torické insignie Karlově univer-

zitě. Tento výnos se stal signá-
lem k fašistickým výtržnostem 
v Praze 24. listopadu.

23.–24. 11. 1990  Konaly se 
první svobodné komunální 
volby do zastupitelstev měst 
a obcí.

25. 11. 1992  Federální shro- 
máždění schválilo ústavní 
zákon o zániku československé 
federace.

25. 11. 1996  Zastupitelstvo 
Prahy schválilo Územní plán 
Prahy 8 s metrem do Ládví.

25.–26. 11. 1989  Ke zvýšení 
tlaku na prosazení politických 
změn svolalo Občanské fórum 
(OF) na Letenskou pláň další 
masové demonstrace, kterých 
se účastnily statisíce lidí. Nové 
vedení KSČ však na novou 
situaci nereagovalo. 

28. 11. 1932  Činnost zahájily 
tzv. Zenklovy pracovní kolony. 
V nich nezaměstnaní za mzdu 
50 Kč za tři dny vykonávali 
pouliční a nádenické práce. 

28. 11. 1989  Na jednání 
delegací federální vlády 
a Občanského fóra došlo 
k dohodě, že do 3. 12. bude 
vytvořena nová československá 
vláda.

30. 11. 1967  Byl vydán zákon 
č. 111/1967 Sb., o hlavním městě  
Praze. Mj. v § 19 připojoval od 
1. 1. 1968 k území hl. města 
21 obcí Středočeského kraje, 
včetně Dolních Chaber a Ďáblic.

28. 11. 1980  V Praze byla 
zprůjezdněna tzv. severní cesta. 
Součástí je i most Barikádníků 
dlouhý 222 m a široký 33,5 m. 
Rekonstruoval se v letech 
1974–1980.

velká vojenská kapela, kterou 
dirigoval reprezentant slavného 
muzikantského rodu – Bohumil 
Vejvoda. (Tohoto vlastence za 
účast v odboji Němci popravili 
roku 1942 v Berlíně.)

šoK: prasKlo to 
i beZ nich!
V šest hodin večer začala 
v Obecním domě plenární schů-
ze NVČ. Účastníci schválili 
zásadní zákon, který začíná 
slovy: „Samostatný stát česko-
slovenský vstoupil v život“. 
Jednání se účastnil už také 
Vavro Šrobár. Tento vůdce 
pročeského křídla ve slovenské 
politice přijel dopoledne do 
Prahy hned poté, co opustil 
maďarské vězení. Stal se členem 
NVČ a ministrem pro správu 
Slovenska. 

Málo se ví, že nejvýznamnější 
slovenský politik – Milan Rasti-
slav Štefánik v dopisu T. G. Ma-
sarykovi vyjádřil nesouhlas 
s vyhlášením republiky. Nelíbila 
se mu ani přílišná demokracie, 
na kterou prý není slovenský lid 
zvyklý! 

Paradoxem je, že historické 
události se odehrávaly bez 
přítomnosti předsedy NVČ 
Karla Kramáře. Ten se 25. 10. 
s několika známými politiky 
vlakem vydal do Švýcarska. 
Tam na ně čekala vůdčí osob-
nost zahraničního odboje – 
Edvard Beneš, nad kterým jako 
Damoklův meč stále visel ra-
kouský zatykač pro velezradu. 

V luxusním hotelu Beau Rivage 
na břehu Ženevského jezera 
jednali o tom, co udělají, „až to 
doma praskne“. Nakonec 31. 10. 
podepsali tři závěrečné doku-
menty. Kramář a další Češi se 
vrátili do Prahy až 4. listopadu. 
Velice se divili, že převratné 
události se odehrály bez nich!

rychlé Změny 
na radnici
Není tajemstvím, že nečekané 
překvapení čekalo i na jiných 
místech. Dá se to říci i o pražské 
radnici. Hned 29. 10. městská 
rada v čele se starostou Karlem 
Grošem slavně uvítala vznik 
ČSR. Brzy však byl Groš i s dvě-
ma náměstky odvolán z funkce. 
Ještě stačil podepsat pozvánky 
na schůzi 6. 11., kde se měla volit 
nová městská rada.

NVČ však tyto plány zhatil: 
Přijal usnesení o rozpuštění 
dosavadního pražského zastupi-
telstva. Nově zřídil Správní sbor 
a direktivně jmenoval jeho členy 
v čele s právníkem Přemyslem 
Šámalem. Ten po celém městě 
nechal vyvěsit výrazné červené 
plakáty s varováním: „Spoluob-
čané! V Praze objevili se podvrat-
ní živlové, kteří po svém způsobu 
narušují klid!...“ Hlavním úkolem 
byla příprava řádných pražských 
obecních voleb, které se konaly 
15. 6. 1919. Problémy nastaly 
i s tím, že domů se vraceli demo-
bilizovaní vojáci a také tisíce 
příslušníků československého 
zahraničního vojska. (Pojmeno-
vání československé legie se 
objevilo až po skončení 1. světo-
vé války.) Měli se hlásit u svých 
dřívějších zaměstnavatelů či ve 

zprostředkovatelnách práce. 
Letáky vyzývaly: „Lide dělný,… 
nespoléhej se na podporu, která 
může být poskytnuta jen těm, 
kdož opravdu obživu zjednati si 
nemohou. Kdo jsi schopný práce 
zemědělské, věnuj se této!“

pestrá národnostní 
směsice
Podle oficiálního sčítání ČSR 
byla v únoru 1921 domovem 
13 613 172 obyvatel. Z toho bylo 
6 850 000 Čechů, 3 123 000 Něm-
ců (často nespokojených), 
1 910 000 Slováků, 745 000 Maďa-
rů, 461 000 Rusů a Ukrajinců, 
180 000 Židů a 75 000 Poláků. 
Mladičkou republiku čekala 
budoucnost pestřejší než barvy 
duhy!

milan kOukal

hranice Československé republiky v období do roku 1938. 
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Společenská rubrika

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Nabídka volných 

pracovních míst 
na ÚMČ Praha 8

Nabízíme stabilní a smysluplné  
zaměstnání s řadou  
nadstandardních benefitů.

Hledáme nové kolegy 
na řadu volných pozic.

Nabídku volných míst naleznete na našich webových stránkách: 
www.praha8.cz

září 2018
Dne 17. 9. oslavila krásné 
91. narozeniny paní věra 
žufanová. Přejeme hodně 
štěstí, zdraví a životní pohody. 

Dne 21. 9. oslavili manželé 
bohumila a josef maternovi 
50 let společného života, 
zlatou svatbu. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí 
a zdraví. 

říjen 2018

Dne 11. 10. oslavili Pavel 
a christiane Popovi 
50. výročí svatby. Ještě 
jednou děkujeme za Vaši 
lásku a přejeme Vám 
mnoho dalších hezký let 

ve zdraví. Betty, Ally, Nikolay 
a Veronika. 

Dne 11. 10. oslavili manželé 
jiřina a jiří jandovi 
50. výročí společného života, 
zlatou svatbu. Přejeme hodně 
štěstí a zdraví. 

listopad 2018

Ke krásným 98. narozeninám, 
které oslaví dne 23. 11. paní 
marie Šímová, přeje všechno 
nejlepší, hodně štěstíčka 
a zdravíčka Vlasta s rodinou.

Dne 28. 11. oslaví zlatou 
svatbu jaroslava a zdeněk 
novotných. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let. 

duben 2018
Tomešová Sára

květen 2018
� Konopáčová Viktorie 

Řápek Stanislav

Červen 2018
� Kalinová Karolína 

Maňáková Rebeka
� Michalová Tereza 

Novák Jakub
� Pojerová Inés 

Červenec 2018
Dekar Alice
� Hanzal Tadeáš 

Moravcová Nela
Slezáková Anna
� Šebánková Natalie 

srpen 2018
� Copák Kamil Adam 

Zděnovec Michal

září 2018
� Fabiánová Ema 

Mucha Štěpán

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

nOvě narOzené děti

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

jubilea

 vážení spoluobčané, 
•  v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, 
kontaktujte na telefonních číslech 222 805 170 nebo 601 306 107, 
popřípadě na e-mailu: osmicka@praha8.cz.

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

sudoKu  
(středně těžké)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Ponechme vojevůdcům koně, jinak budou 
na pomnících vypadat jako myslitelé.“

výherci, kteří získali po dvou vstupenkách 
do multikina cinestar a kalendář mČ Praha 8:
Filip Suchý, Bohnice
Jana Jabůrková, Karlín
Dominik Gregora, Čimice 

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 10. listopadu 2018 na adresu:
 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

vylOsOvaní výherci
získají po dvou vstupenkách

dO multikina 
cinestar

a kalendář
MČ Praha 8 na rok 

2019

Zábava

„člověk vzlétá, aby předstihl zvuk, ale...“ 
(dokončení  v tajence).

miroslav horníček (10. listopad 1918 – 15. únor 2003),  
český herec, dramatik, režisér, spisovatel, výtvarník,  
glosátor a divadelní teoretik. 100. výročí narození.
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Zdravotní a sociální péče – CAP

sociální a ošetřovatelské služby praha 8 
centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113 
E-mail: cap@sospraha8.cz

www.sospraha8.cz

pondělí
   9:00–12:00  Přístup na internet
   9:00–12:00  arteterapie – tvůrčí 
dílna seniorů (vede R. Svobodová) 

   9:30–12:00  nordic walking 
pro méně zdatné (vedou  
H. Šandová a J. Řezníčková)

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

   10:00–10:50  fj zábavným způso-
bem (vede Ing. K. Krpejš)

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

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

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

   11:30–12:45  jóga  
(vede E. Bihelerová) 

   13:00–13:50  repeating english – 
začátečníci a mírně pokročilí 
(vede V. Machulková) 

   13:00–16:00  Přístup na internet 
   14:00–16:00  Právní poradenství 
– pro objednané – 5. a 19. 11.

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

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

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

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

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

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

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

   10:00–11:00  Školička Pc – konzul-
tace (vede Ing. V. Pázler) 6. a 20. 11. 

   11:15–12:00  Přístup na internet 
   11:00–11:50  aj mírně pokr. 2 
– angl. pro jaz. školy i. + písně 
s kytarou. (vede Ing. P. Vondráček)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   9:00–10:00  Orientální tanec 
pro seniory (vede Bc. K. Vlčková) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

speciální: 
   pravidelně každý týden (s ohledem 
na předpověď počasí) pořádáme pod 
vedením rndr. m. Štulce turistické 
výlety za přírodními a kulturními 
památkami středních Čech. Aktuál-
ní informace v kanceláři CAP.

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

   5. 11. od 15:00  tvořivá dílnička 
– vede Jana Vávrová

   8. 11. od 14:00  doba rudolfa ii. 
– přednáška s PhDr. A. Karkulovou

   12. 11. od 8:00  vystřihovánky 
– vede J. Chybová

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

   13. 11. od 9:00  Paličkování 
– vede D. Zemanová

   13. 11. od 14:00  františek ladislav 
rieger – přednáška s H. Kohoutovou

   14. 11. od 13:00  trénink paměti 
– s Bc. Anetou Novotnou

   15. 11. od 13:00  zaměřte se na své 
srdce – přednáší R. Svobodová 

   16. 11. od 10:00  tvořivá dílnička  
– s Duhovým tandemem, rezervace 
nutná!

   19. 11. od 10:00  zdravotní seminář 
pro seniory – vedou profesionální 
záchranáři

   23. 11. od 8:30  Patchwork 
– vede S. Kyselová

   26. 11. od 8:00  vystřihovánky 
– vede J. Chybová

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

   26. 11. od 15:15  tvořivá dílna: 
věnce – vede Jana Vávrová

   27. 11. od 10:00  hrátky z papíru 
– vede D. Zemanová

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

   29. 11. od 14:00  beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. B. Tranovou 

   30. 11. od 10:00  tvořivá dílnička: 
korálkové hvězdy – s Duhovým 
tandemem, rezervace nutná!

centrum  
aktivizaČních 
PrOgramů

caP burešova

PrOgram

listopad 

2018

placená inzerce

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

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

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

placená inzerce

Oddíl kopané TJ Sokol Troja
hledá nové hráče

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

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

zast. Čech. škola.

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

2., 9., 16., 23., 30.11.
rezervace míst u paní Koštové:
petra.kostova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 162
Z akce bude pořízena foto a video 
dokumentace, která může být zveřejněna.

• Zaměříme se na protahování celého těla          
• Posilování hlubokých svalů
• Posílíme pánevní dno 
• Osvojíme si správné dýchání a držení těla                                          
• Použijeme lehké cvičební pomůcky                    
• Zbavíme se bolesti zad
• Cvičíme v malých skupinkách

KDE: Centrum RoSa 
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)
KDY: pátek od 10:00 a od 11:15

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Městská část Praha 8 vás zve na
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.sospraha8.cz

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

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

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

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

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

   10:30–11:30  jóga (vede J. Borská)
   11:00–12:15  trénink paměti  
(vede RNDr. B. Trnková)  

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

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

   13:00–14:00  interlingua – 
mezinárodní jazyk  
(vede O. Měchura) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   13:00–15:00  sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice SOS) – 
liché týdny: 6. a 20. 11.

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

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

    9:00–9:50  Školička Pc a internetu 
pro mírně pokročilé  
(vede Ing. V. Košťál) –  
liché týdny: 7. a 21. 11.  

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

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

   10:00–11:00  Školička Pc 
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) –  
liché týdny: 7. a 21. 11.

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

   10:00–11:00  trénink paměti na Pc 
– brain jogging – sudé týdny: 
14. a 28. 11.

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

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

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

   11:45–12:45  jóga (vede J. Borská)
   13:00–15:00  Přístup na internet
   13:30–15:00  stolní tenis  
(vede V. Soušková)

   13:30–15:00  bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová a L. Něm- 
cová) – liché týdny: 7. a 21. 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   8:30– 9:20  interlingua – 
mezinárodní jazyk –  
vede O. Měchura)

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

   9:00–9:50  Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 2., 16. a 30. 11. 

   9:30–10:30  zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 

   10:00–10:50  Šj – pro mírně 

pokročilé – opakování od 10. lekce 
(vede PhDr. O. Macíková)

   10:00–10:50  Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 2., 16. a 30. 11. 

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

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

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

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

speciální: 
   1. 11. od 10:00  výtvarná dílnička  
– Quilling (vede J. Hrubá)

   2. 11. od 11:00  Poradna –  
hubneme pro krásu a zdraví  
(poradí L. Bejčková)

   5. 11. od 10:30  vystřihovánky 
(vede J. Chybová)

   5. 11. od 13:30  Přednáška –  
vietnamem od severu k jihu 
(přednáší RNDr. B. Trnková)

   7. 11. od 10:00  vycházka – 
Okolo trojského zámku  
(vede Mgr. Z. Vévoda)

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

   8. 11. od 9:30  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

   9. 11. od 11:00  výtvarná dílnička 
– malování – přijďte vyzkoušet různé 
techniky (vede A. Gaislerová)

   12. 11. od 13:30  Přednáška –  
františek ladislav rieger  
(přednáší H. Kohoutová)

   14. 11. od 13:30  klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)        

   15. 11. od 11:00  trénink paměti 
(přednáší Bc. A. Novotná)     

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

   19. 11. od 13:30  Přednáška – 
nebezpečí, která hrozí seniorům 
v běžném životě a jak jim 
předcházet (přednáší Z. Hotzký)

   19. 11. od 15:00  zdravotní seminář 
pro seniory (vede prof. záchranář)

   20. 11. od 10:00  korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede Ing. B. Rošická)   

   21. 11. od 10:00  vycházka – 
kobyliská vozovna  
(vede Mgr. Z. Vévoda)

   22. 11. od 9:30  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

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

   26. 11. od 13:30  kosmetická 
poradna – krásné můžeme být 
v každém věku   
(přednáší  D. Grünová)

   28. 11. od 13:30  klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)   

   29. 11. od 10:00  výtvarná dílnička 
– Quilling (vede J. Hrubá)

   30. 11. od 11:00  Poradna – 
hubneme pro zdraví a krásu  
(poradí L. Bejčková)

centrum  
aktivizaČních  
PrOgramů

caP mazurská

PrOgram

listopad 

2018

vás zve na
5. 11., 9. 11., 12. 11.

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

Nordic walkingu
lekce

mimořádné výlety:
2. 11.  Ze Stromovky do Sedlece 
délka cca 6,5 – 7,5 km
16. 11. Ze Satalic do Ctěnic 
(délka 6,5 km) 

SRAZ JE NA KONEČNÉ 
TRAM 17 „VOZOVNA 
KOBYLISY“.

1. hodina od 9.30
2. hodina od 10.35

Půjčování holí – omezený 
počet, nutné nahlásit 
předem

rezervace míst 
u paní Koštové:
petra.kostova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 162
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Zdravotní a sociální péče / pozvánky

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

  7. 11. od 14:00 hod. 
 NAPŘíČ NěMECKEM, I. část – 
přednáška Ing. Burdycha

  12. 11. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE S M. 
BERANOVOU A KOL.

  14. 11. od 15:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE  
s Koty-bandem“

  19. 11. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky – Máme rádi 
zvířata

  21. 11. od 14:00 hod. 
 POTRAVINy A My –  
povídání o výživě

  26. 11. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

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

 Každý čtvrtek  
od 10:00 do 11:00 hod.  
 PůJČOVáNí KNIH Z KNIHOVNy 

sos taussigova 1172/1, 
1. patro, č. 21, Kobylisy
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

  5. 11. od 13:00 hod. 
 BABINEC – povídání u kafíčka

  7. 11. od 13:00 hod. 
 VOLNá HERNA

  12. 11. od 13:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky – Máme rádi 
zvířata

  14. 11. od 13:00 hod. 
 STOP ZAPOMíNáNí – 
paměťové cvičení s Bc. Novotnou

  19. 11. od 13:00 hod. 
 ZPíVáME A HRAJEME 
NA LIDOVOU NOTU – kdo rádi 
zpíváte nebo hrajete na nějaký 
hudební nástroj, přijďte mezi nás, 
společně si zamuzicírujeme.

  21. 11. od 13:00 hod. 
 HRAJEME BINGO

  26. 11. od 14:00 hod. 
 VOLNá HERNA

  28. 11. od 14:00 hod. 
 I My JEDNOU BUDEME STAŘí 
– navštíví nás děti z mateřské 
školky Šiškova v rámci projektu 
Mezi námi

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

dps KřižíKova 50, 
příZemí, Karlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 14:00–17:00 hod.

  1. 11. od 14:00 hod. 
 HRAJEME BINGO

  6. 11. od 15:00 hod. 
 PíSNIČKy Z KLOBOUKU – 
komponovaný pořad Jindřicha 
Krause

  8. 11. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky – Máme rádi zvířata

  13. 11. od 15:00 hod. 
 ZAJíMAVOSTI ZE SEVERNí 
ANGLIE – přednáška Ing. Orny

  15. 11. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI 
s Bc. Novotnou

  20. 11. od 8:30 hod. 
 CELODENNí VýLET  
do skanzenu Přerov nad Labem

  22. 11. od 14:00 hod. 
 KLUBOVá VyCHáZKA 
na výstavu 100 let republiky 
v Obecním domě (sraz před 
vchodem)

  27. 11. od 15:00 hod. 
 VýTVARNá DíLNIČKA 
Mgr. Neckářové – adventní věnce

  29. 11. od 14:00 hod. 
 FILMOVý KLUB 
Mgr. Neckářové – Země, 
odkud přicházím

  Po celou dobu je v klubu volný 
přístup na internet.

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

  5. 11. od 14:00 hod. 
 NAPŘíČ NěMECKEM, I. část 
– cestovatelská přednáška 
Ing. Burdycha

  8. 11. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH – 
Seniorfitnes 

  8. 11. od 15:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE  
s Koty-bandem

  12. 11. od 14:00 hod. 
 POTRAVINy A My –  
příjemné povídání nejen  
o zdravé výživě

  15. 11. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky – Máme rádi 
zvířata

  19. 11. od 14:00 hod. 
 HRAJEME BINGO

  22. 11. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH – 
Seniorfitnes 

  22. 11. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI 
s Bc. Novotnou

  26. 11. od 13:30 hod. 
 MEZIGENERAČNí SETKáNí 
s dětmi z MŠ Mezi námi, povídej

  Bližší informace o klubech 
seniorů v Praze 8 najdete 
na internetových stránkách 
sospraha8.cz.

PrOgramy klubů seniOrů / listopad

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

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

kdy: úterý 11. prosince 
           od 14:00
kde: Kulturní dům Krakov 
          velký sál (1. patro)
vstup: ZDARMA 
                 OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

HEIDI JANKŮ 
  a PETRA RÉZOVÁ 

(saxofon)

ktttatat nana cncn iapopop slelel cece hchc uhuh

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

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

kdy: pondělí 17. prosince     
           od 14:00 
kde: Kulturní dům Ládví
–        velký sál 
vstup: ZDARMA 
                OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

HEIDI JANKŮ 
  a PETRA RÉZOVÁ 

(saxofon)

ktttatat nana cncn iapopop slelel cece hchc uhuh

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

Pavlína Filipovská 
   a Pavel Skalický

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

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

KDY: středa 14. listopadu od 14:00
KDE: Kulturní dům Ládví – velký sál 
VSTUP: ZDARMA/OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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pořad Včera 
neděle byla

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

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

KDY: 7. LISTOPADU OD 14:00
KDE: KULTURNÍ DŮM KRAKOV 
VSTUP: ZDARMA/OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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pořad Včera 
neděle byla

VELKÝ SÁL 
(1. PATRO) 

Pavlína Filipovská 
   a Pavel Skalický
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Praha 1848 1918
13. 6.  2018 –24. 2. 2019

Srpen 1968 v Praze
22. 8. – 2. 12. 2018

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

LANGWEILŮV MODEL PRAHY
1826 –1837

15. 11. 2018 v 16. 30 hod. 
Komentovaná prohlídka výstavy. www.muzeumprahy.cz

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

LISTOPAD

PÁ

PO

SO

19.00

19.00

19.00

02

05
03

FUK!

ČT 19.0001 LAZEBNÍK SEVILLSKÝ

SEDMÉ NEBE
MOCNÁ AFRODÍTÉ

PÁ 18.0009 Vernisáž Kristýna Šraierová

ČT 19.0008 MYŠI NATÁLIE 
MOOSHABROVÉ

SO 19.0010 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ÚT 19.0006 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Teatr Dramatyczny,
host divadla

Festival Ostrava v Praze

PÁ 19.3002 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

ST 19.3007 JAK SBALIT ŽENU 2.0

ÚT 19.3006 KVIDOULE 3 + KK Cabaret Calembour, 
host divadla

PO 19.0012 PANÍ BOVARYOVÁ

PO 10.0019 DOKONALÁ SVATBA

ÚT

ST

ÚT

10.00

19.00

19.00

20

21
20

DOKONALÁ SVATBA

SEDMÉ NEBE
ČT 19.0022 NORA

DOKONALÁ SVATBA

ÚT

PÁ

19.00

19.00

13

16

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

FUK!

ST 19.0014 NĚCO ZA NĚCO

Anglické titulkyPO 19.0019 LASKAVÉ BOHYNĚ

1. veřejná generálka,
Indigo Company, host divadla

Derniéra

2. veřejná generálka,
Indigo Company, host divadla

Premiéra,
Indigo Company, host divadla

PO 19.3012 POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT PÁ 19.0023 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

SO 24 JAK SBALIT ŽENU 2.0

ÚT 19.0027 DON JUAN
ST

PÁ

19.00

19.00

28

30

SEDMÉ NEBE

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

PO 19.00

19.30

26 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

SO 19.0024 EDITH A MARLENE

ČT 19.3029 MLČENÍ BOBŘÍKŮ

ČT 22 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

19.30

POzvánka

přijďte se podívat, jak 
se dělá věda na osmičce

 n seriál o ústavech akademie 
věd v Praze 8 již vychází 
několik měsíců, a proto vás 
možná napadlo, jaké by to 
bylo, jít se na některé praco-
viště podívat. ideální příleži-
tostí jsou dny otevřených 
dveří pořádané u příležitosti 
týdne vědy a techniky.

Týden vědy a techniky je největ-
ší vědecký festival u nás. Je po-
řádaný Akademií věd ČR a jejími 
jednotlivými ústavy, kde můžete 
navštívit exkurze, přednášky, 
promítání, workshopy nebo 
výstavy na přírodovědná, tech-
nická i humanitní témata. Celou 
akcí se bude letos prolínat téma 
stého výročí vzniku ČR. Vstup 
na všechny akce je zdarma, 
ovšem je nutné se vždy předem 
registrovat přímo u dané akce 
na webu tydenvedy.cz. 

Exkurze do Archeologického 
ústavu zpřístupní proces 
záchrany archeologických 
nálezů, a to od jejich vyzvednutí 
ze země až po uložení do 
depozitáře nebo vystavení 
v muzeu.

Na Fyzikálním ústavu si 
zájemci mohou poslechnout 
například o zkoumání struktury 
hmoty na urychlovači LHC, 
o supravodičích, umožňujících 
dosahovat enormních 
magnetických polí a o tom, jak 
vědci pozorují nejenergičtější 
částice ve vesmíru. Nahlédnou do 
mikroskopické struktury věcí 
kolem, seznámí se se speciálními 
materiály pro 21. století nebo 
uvidí lasery, pomáhající medicíně.

Seznámení s jedinečnými 
historickými dokumenty, 
spjatými s Akademií, i příběh 
archivů v Česku nabídne 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR. 

Čínskou a všeobecnou 
orientální knihovnu můžete 
navštívit v Orientálním ústavu, 
kde si též můžete domluvit 
přednášku z oblasti Orientu 
a orientalistiky.

Pro opticky vzdělané je 
připravena exkurze na Ústav 
fotoniky a elektroniky, týkající 
se optické mikroskopie velmi 
malých rozměrů, vláknových 
laserů a dalších témat. 

Pracovníci Ústavu fyzikální 
chemie J. Heyrovského přiblíží 
možnou budoucnost elektroniky 
založenou na molekulách, to, jak 
se dá využít fluorescence 
k zobrazování molekul v živých 
buňkách třeba v medicíně a jak 
se dají v laboratoři studovat 
procesy způsobující tvorbu 
ozonové díry nad Antarktidou. 
Připomenut bude i samotný 
J. Heyrovský. Pro nejmenší je 
přichystáno chemické divadlo.

Ústav fyziky plazmatu se 
zabývá mimo jiné důležitou 
otázkou pokrytí energetické 
spotřeby lidstva. O tom, jak toto 
ožehavé téma vyřešit, uslyší 
návštěvníci na přednášce a ve 
filmu, a pracoviště s tokamakem, 
laserem a dalšími přístroji bude 
možné i navštívit.

Řadu přednášek 
o informačních technologiích 
i matematice si můžete 
poslechnout na Ústavu 
informatiky. Třeba o Fieldsově 
medaili pro matematiky, 
srovnávané s Nobelovou cenou. 
Aktuálním tématem je 
vyhodnocování testů, třeba 
maturitních. Jinde se bude 
diskutovat analýza dat ve 
fyzikálních experimentech – 
to, jak pomáhá matematika 
při vývoji léků, nebo tvorba 
klimatických modelů.

Exkurze v Ústavu teorie 
informace a automatizace 
přiblíží numerické metody, které 
zkvalitňují fotografie, řídí auta 
i dopravu ve městech, 
průmyslové roboty nebo i letový 
provoz. 

míla mOudrá
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Servis

velkOObjemOvé kOntejnery

Lokalita Území Datum Čas

K Haltýři x Velká skála Troja 1. 11. 13:00–17:00

Kubišova x Gabčíkova Libeň 1. 11. 14:00–18:00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 1. 11. 15:00–19:00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 1. 11. 16:00–20:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 2. 11. 13:00–17:00

Na Truhlářce x Kubišova Libeň 2. 11. 14:00–18:00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 2. 11. 15:00–19:00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 2. 11. 16:00–20:00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) Libeň 3. 11. 08:00–12:00

Křivenická x Čimická Čimice 3. 11. 09:00–13:00

Na Truhlářce x Gabčíkova Libeň 3. 11. 10:00–14:00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 5. 11. 13:00–17:00

Kurkova (parkoviště) Kobylisy 5. 11. 14:00–18:00

Lindavská Bohnice 6. 11. 13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 6. 11. 14:00–18:00

Libišská (parkoviště) Kobylisy 7. 11. 13:00–17:00

Mazurská (u trafostanice) Troja 7. 11. 14:00–18:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 7. 11. 15:00–19:00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 7. 11. 16:00–20:00

Mlazická Čimice 8. 11. 13:00–17:00

Nad Popelářkou x Nad Strání Troja 8. 11. 14:00–18:00

Chorušická x K mlýnu Čimice 8. 11. 15:00–19:00

Na Pecích x Chaberská Kobylisy 8. 11. 16:00–20:00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 9. 11. 13:00–17:00

Modřínová x Javorová Kobylisy 9. 11. 14:00–18:00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 9. 11. 15:00–19:00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 9. 11. 16:00–20:00

Uzavřená Kobylisy 10. 11. 08:00–12:00

Valčíkova x Na Truhlářce Kobylisy 10. 11. 08:00–12:00

Pod Labuťkou Libeň 10. 11. 09:00–13:00

Na Vartě Libeň 10. 11. 09:00–13:00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 10. 11. 10:00–14:00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 12. 11. 13:00–17:00

Hlivická Bohnice 12. 11. 14:00–18:00

Nekvasilova X K Olympiku Karlín 13. 11. 13:00–17:00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 13. 11. 14:00–18:00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 14. 11. 13:00–17:00

U Pekařky Libeň 14. 11. 14:00–18:00

Nad Rokoskou x Na úbočí Libeň 14. 11. 15:00–19:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 14. 11. 16:00–20:00

Pernerova x Kubova Karlín 15. 11. 13:00–17:00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 15. 11. 14:00–18:00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 15. 11. 15:00–19:00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 15. 11. 16:00–20:00

Braunerova x Konšelská Libeň 16. 11. 13:00–17:00

Drahorádova Střížkov 16. 11. 14:00–18:00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 16. 11. 15:00–19:00

Písečná x Na Šutce Troja 16. 11. 16:00–20:00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 17. 11. 08:00–12:00

Podhajská pole – u trafostanice Čimice 17. 11. 08:00–12:00

Fořtova x Do údolí Čimice 17. 11. 09:00–13:00

Prosecká x Františka Kadlece Libeň 17. 11. 09:00–13:00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 17. 11. 10:00–14:00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 19. 11. 13:00–17:00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 19. 11. 14:00–18:00

Křivenická x Čimická Čimice 20. 11. 13:00–17:00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 20. 11. 14:00–18:00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 20. 11. 15:00–19:00

Lokalita Území Datum Čas

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 20. 11. 16:00–20:00

Lindavská Bohnice 21. 11. 13:00–17:00

Štěpničná (parkoviště) Libeň 21. 11. 14:00–18:00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 21. 11. 15:00–19:00

Fořtova x Do Údolí Čimice 21. 11. 16:00–20:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 22. 11. 13:00–17:00

Trojská x Nad Trojou Troja 22. 11. 14:00–18:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 22. 11. 15:00–19:00

Modřínová x Javorová Kobylisy 22. 11. 16:00–20:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 23. 11. 13:00–17:00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 23. 11. 14:00–18:00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 23. 11. 14:00–18:00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) Libeň 23. 11. 15:00–19:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 23. 11. 16:00–20:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 24. 11. 08:00–12:00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 24. 11. 08:00–12:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 24. 11. 09:00–13:00

Burešova Kobylisy 24. 11. 09:00–13:00

U Pekařky Libeň 24. 11. 10:00–14:00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 26. 11. 13:00–17:00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 26. 11. 14:00–18:00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 27. 11. 13:00–17:00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 27. 11. 14:00–18:00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 27. 11. 14:00–18:00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 28. 11. 13:00–17:00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 28. 11. 14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 28. 11. 14:00–18:00

Drahorádova Střížkov 28. 11. 15:00–19:00

Janečkova Kobylisy 28. 11. 16:00–20:00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 29. 11. 13:00–17:00

Kandertova x Lindnerova Libeň 29. 11. 14:00–18:00

Kašparovo náměstí  
(za Braunerova x Konšelská) Libeň 29. 11. 14:00–18:00

Kubišova x Gabčíkova Libeň 29. 11. 15:00–19:00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 29. 11. 16:00–20:00

K Haltýři x Velká skála Troja 30. 11. 13:00–17:00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 30. 11. 14:00–18:00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 30. 11. 14:00–18:00

Na Truhlářce x Kubišova Libeň 30. 11. 15:00–19:00

Uzavřená Kobylisy 30. 11. 16:00–20:00

biO vOk hrazené mhmP

Lokalita Datum Čas

Kubišova x Gabčíkova 3. 11. 13:00–16:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 3. 11. 13:00–16:00

K Mlýnu x Chorušická 10. 11. 13:00–16:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 10. 11. 13:00–16:00

Střížkovská 64 11. 11. 09:00–12:00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 11. 11. 13:00–16:00

Na Pěšinách x Na Stírce 17. 11. 13:00–16:00

Petra Bezruče x U Pískovny 17. 11. 13:00–16:00

Kandertova 18. 11. 09:00–12:00

Turská x K Větrolamu 24. 11. 09:00–12:00

U Pekařky x Pod Bání 24. 11. 09:00–12:00

Havlínova x Klíčanská 25. 11. 09:00–12:00

Javorová x Březová 25. 11. 09:00–12:00
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biO vOk

Lokalita Datum Čas

K Mlýnu x Chorušická 1. 11. 14:00–18:00

Nad Popelářkou x Nad strání 2. 11. 14:00–18:00

Lyčkovo náměstí 3. 11. 08:00–12:00

Modřínová x Javorová 3. 11. 09:00–13:00

Do Údolí x Libeňská 5. 11. 14:00–18:00

Havlínova x Klíčanská 6. 11. 14:00–18:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 7. 11. 14:00–18:00

Na Přesypu x Pod Přesypem 8. 11. 14:00–18:00

Sopotská 9. 11. 14:00–18:00

K Haltýři x Velká Skála 12. 11. 14:00–18:00

Turská x K Větrolamu 13. 11. 14:00–18:00

Na Hranicích x Kočova 14. 11. 14:00–18:00

U Pekařky x Pod Bání 15. 11. 14:00–18:00

Brandýská x Ke Hřišti 16. 11. 14:00–18:00

Fořtova x Okořská 19. 11. 14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 20. 11. 14:00–18:00

Klecanská x Na Ládví 21. 11. 14:00–18:00

Kandertova západní konec 22. 11. 14:00–18:00

Kubišova x Pod Vlachovkou – Gabčíkova 26. 11. 14:00–18:00

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže  
spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, 
kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína 
z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, 
kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny 
a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče  
a TC ESO vás zvou na

VÁNOČNÍ TURNAJ SENIORŮ  
V TENISOVÉ ČTYŘHŘE

KDY: sobota 
15. prosince 2018
od 10:00 /prezence od 9:30

KDE: Tenisový klub ESO
Ládví - Chabařovická 4

(nafukovací hala)

Turnaj je určen pro věkovou kategorii  
ženy 50+, muži 55+

Vaši účast si rezervujte 
do 12.12. u paní Koštové 
na tel.: 222 805 162, 
nebo na emailu: 
petra.kostova@praha8.cz
Počet účastníků je omezen!

www.praha8.cz
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řemeslníci

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

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

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

 ELEKTRO VESELý.  
Tel.: 602 881 859

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

  INSTALATéRSKé 
PRáCE, OBKLADy, ZED. 
REKONSTRUKCE,  
byt, dům. Tel.: 603 184 081,  
e-mail: olaolda@volny.cz

  INSTALATéR ŠVáRA.  
Tel.: 728 324 916

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

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

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

 MALíŘ, LAKýRNíK.  
Tel.: 605 015 145

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

  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

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

služby

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

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

 LIKVIDACE POZůSTALOSTí– 
VyKLIDíME VáŠ DůM, 
ByT a jiné. Pracujeme levně, 
rychle, kvalitně – i o víkendu. 
Tel.:775 520 155

 VyKLIDíME VáŠ ByT, PůDU, 
SKLEP, DůM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou.

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

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

 PRODEJ MOLITANů, 
KOŽENEK, POTAH. LáTEK. 
Matrace na míru. Čalounictví. 
Na Veselí 2, za rohem 
domu, Praha 4 – Pankrác. 
Tel.: 241 402 270,  
www.molitany.cz

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

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

 EXTERNí PŘEDSEDA SVJ  
Ing. Mirgová, tel.: 603 415 830, 
www.predseda-svj.cz

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

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

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

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

 OS. ASISTENTKA SENIORů, 
ZDRAVOTNí SESTRA 
s dlouholetou praxí nabízí  
domácí péči. Tel.: 774 105 588

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

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

  STěHOVáNí 7 DNí 
V TýDNU, 24 HOD. DENNě. 
Tel.: 721 955 496

 VyKLíZENí 7 DNí  
V TýDNU, 24 HOD. DENNě.  
Tel.: 601 091 354

 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

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

 ZA ODVOZ NABíZíME 
UMěLOU TRáVU ROZŘEZANOU 
do ploch cca 1,5 x 2 m z renov. 
hřiště TJ Sokol, ul. Na Průhonu, 
P8 – Čimice, tel.: 723 284 764

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

 KáCENí A ŘEZ RIZIKOVýCH 
STROMů stromolezeckou 
technikou. Tel.: 606 527 091

reality – poptávKa

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

 KOUPíM ByT, ROD., ČINŽOVNí 
DůM, VILU, POZEMEK JAKKOLI 
VELKý, i spoluvlast. podíl s právní 
vadou, exekucí, nežádoucím 
nájemníkem. Formality vyřídím. 
I na dožití. Tel.: 603 420 013.

reality – služby

 MARTIN KRATOCHVíL 
– REALITNí MAKLéŘ – 
SPECIALISTA PRO PRAHU 8, 
17 let zkušeností na trhu. Prodej 
a pronájem nemovitostí. Zdarma 
tržní odhad a poradenství. 
Spolehlivost. Ulice Pobřežní, P–8,  
www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350

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

 PRODEJ ByTU ČI DOMU NENí 
ŽáDNá LEGRACE. Naštěstí 
jsme tu my a se vším Vám 
pomůžeme. Poradíme, nafotíme, 
prodáme za tu nejlepší cenu. 
Bezpečná smlouva o prodeji dle 
aktuálních regulí samozřejmostí. 
Tel.: 720 442 221, e-mail:  
info@reality-skyner.cz,  
www.reality-skyner.cz

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

reality – pronájem

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

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

náKup – prodej

 KNIHy A KNIŽNí 
POZůSTALOST koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

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

 KRáLíKy, VEJCE, OŘECHy 
Tel.: 723 266 481

 OŘECHy, ŘEPA, HOUBy  
Tel.: 723 266 481

vyuKa – KurZy

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

 TRéNINKy PLAVáNí –  
plavco.cz

auto – moto

 VýKUP VOZIDEL POJíZDNýCH  
I HAVAROVANýCH. 
Tel.: 739 665 445

nabídKa práce

 CHCETE SI PŘIVyDěLAT? 
Úklid sněhu v Bohnicích – 200 m2, 
paušál od prosince do března. 
Tel.: 777 255 267

 ELETRIKáŘ, LAKýRNíK,  
tel.: 776 172 530

Inzerce

Inzerci na těchto stránkách 
objednávejte  

u Aleny Teichmannové, 
alena.teichmannova@praha8.cz

tel. 222 805 162
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Objednání na tel. 222 805 638 
v čase 9.00 – 11.00 hodin 
nebo emailem: 
pavlina.plchova@praha8.cz 

Interaktivní kurzy první pomoci vedené profesionálními záchranáři.

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

PRO VEŘEJNOST ZDARMA

Kurzy první 
pomoci

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
       pro obyvatele MČ Praha 8 

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

2018

Objednání na tel. 222 805 638 

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

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 

  Kurzy první pomoci jsou určeny   Kurzy první pomoci jsou určeny 
       pro obyvatele MČ Praha 8 

  Certifi kát s platností 2 roky  Certifi kát s platností 2 roky

2018

  6. 12. > ZÁKLADNÍ KURZ 
10. 12. > KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
11. 12. > KURZ PRVNÍ POMOCI 
               U DOPRAVNÍCH NEHOD

pořádá

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

Interaktivní kurzy první pomoci vedené profesionálními záchranáři.

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
velký sál ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 
Praha 8 – Libeň

PRO VEŘEJNOST ZDARMA

Kurzy první 
pomoci

pořádá

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
       pro obyvatele MČ Praha 8 

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

Objednání na tel. 222 805 638 

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 

pořádá

  Kurzy první pomoci jsou určeny   Kurzy první pomoci jsou určeny 
       pro obyvatele MČ Praha 8 

  8. 11. > ZÁKLADNÍ KURZ
12. 11. > ZÁKLADNÍ KURZ 
19. 11. > KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
22. 11. > KURZ PRVNÍ POMOCI 
               U DOPRAVNÍCH NEHOD2018

KDY? 
kurz č.1:  každou středu od 17:00 do 18:30 (celkem 5 lekcí)
kurz č.2:  každou středu od 18:30 do 20:00 (celkem 5 lekcí)

KDE? 
Tělocvična vedle školní jídelny (bývalé fi tness) na ZŠ Burešova, 
Praha 8, Burešova 1130/14

CO S SEBOU? 
Na úvodní hodinu pohodlné oblečení, sešit na poznámky 
a dobrou náladu

Na každé lekci budou 2 až 3 lektoři a v úvodní lekci ukázka napadení.

pořádá

7. 11. – 5. 12. 2018

Bezplatné kurzy bezpečného chování jsou určeny pro občany 
MČ Prahy 8. Jedná se o dva souběžné kurzy, každý má 5 lekcí 
po 90 ti minutách. 

Každý kurz bude po max. 20 ti účastnících. 
Kurzy budou probíhat vždy ve středu.
Jedny kurzy od 17.00 do 18.30 hod, 
druhé od 18.30 do 20. 00 hod. 

Kurz obsahuje témata, kde budou s frekventanty probrány 
úvod do sebeobrany, občanská povinnost a poskytnutí první 
pomoci nebo pomoci lidem v nouzi, nutná a přiměřená sebe-
obrana, komunikace a verbální dovednosti, rizikové faktory 
a základy zdravého pohybu pro zvýšení kondice. 

Podzimní kurzy 
bezpečného chování

Kontakt pro zájemce: Daniel Průša, email: prusa@coafi n.cz , tel. 222 315 932
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Inzerce

placená inzerce

Elegantní bydlení  
v nadčasovém stylu

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

  Skanska – Konečně doma

Dobrý soused-Nase Praha 188x86mm   1 12.10.18   16:14

placená inzerce

 CHCEŠ SI VYDĚLAT 2000 KČ ZA DEN?
Jsme česká kurýrní společnost a také člen mezinárodní 
skupiny Rakouské pošty, přepravu zásilek zajišťujeme 
již od roku 1990. Patříme mezi největší hráče na trhu.

Hledáš dlouhodobou brigádu?
MY HLEDÁME KURÝRY!

Denní výdělek 1 000–2000 Kč

PROČ JÍT K NÁM?
Nabízená mzda je reálná. Záleží jen 

na tvém výkonu. Sám si vybereš, které 
dny v týdnu můžeš chodit do práce. 

Práce vhodná nejen pro studenty 
s řidičským průkazem skupiny B 

a zálibou v řízení. Spolupráce možná 
formou DPP nebo ŽL.

Kontaktujte nás:
Miluše Bőhmová: nabor@intime.cz 
tel.: 702 292 631  
Navštivte www.intime.cz nebo  
www.facebook.com/intime.cz

placená inzerce

karlínské farmářské trhy

husí hody a pivní speciál 
 nrádi bychom vás jako v minulém roce pozvali, ve spolupráci se společ-

ností husí játra – filip töpfer na akci husí hody na karlínský farmářský 
trh. akce se uskuteční v sobotu 3. listopadu od 8:00 do 14:00 hodin. 

Na husích hodech nebude chybět 
poctivá husa s knedlíkem a zelím, 
prodej chlazených hus, husí 
a kachní paštiky, Foie Gras, 
husí burger, občerstvení i pro  
(ne)milovníky husích specialit, 
pivní speciály z mini pivovaru, 
limo, svařák a medovina. Součástí 
akce bude tradiční hudební vy-
stoupení, workshopy pro děti 
a oblíbené opékání špekáčků.

Více informací naleznete  
na facebookovém profilu trhů:  
@karlinsketrhy. (lik)



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

Cena 2. a 4. obálky (1/1 strany) je 70 000 Kč,
cena 3. obálky (1/1 strany) je 60 000 Kč.
Řádková inzerce:
• 85 Kč za řádek o 30 znacích

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

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

OSMIČKA – měsíčník Městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
e-mail: inzerce@praha8.cz • www.praha8.cz
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1/1 strany
188 x 264 mm

55 000 Kč

1/2 strany
92 x 264 mm

27 500 Kč

1/2 strany
188 x 130 mm

27 500 Kč

1/3 strany
59 x 264 mm

18 500 Kč

1/3 strany
188 x 86 mm

18 500 Kč

1/4 strany
92 x 130 mm

14 000 Kč

1/4 strany
188 x 63 mm

14 000 Kč

1/8 strany
92 x 63 mm

7 000 Kč

1/9 strany
61 x 86 mm

6 500 Kč

1/16 strany
44 x 63 mm

3 500 Kč

1/16 strany
92 x 30 mm

3 500 Kč

1/32 strany
44 x 30 mm

2 000 Kč



Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče vás zve na
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Letos bude 
mít Praha 8 

4 stromy

Ládví
28. 11.

od 17 hodin

Elsnicovo náměstí
27. 11.  

od 17 hodin

Karlínské náměstí
26. 11. 

od 17 hodin

Slavnostní rozsvěcení 

vánočních stromů
Hřiště ZŠ Glowackého

 29. 11.
od 17 hodin

DUŠIČKOVÝ 
VEČER NA ZÁMKU

      kdy:  v sobotu 3. listopadu 2018
                  (od 17:00 do 21:00)

Libeňský zámek (vstup do areálu boční 
bránou z ulice U Libeňského zámku)
Prohlídky zámku se strašidly
(poslední prohlídka začíná ve 20:30)
Tvořivé dílny pro děti na zámeckém nádvoří
Ohňová show Pa-li-tchi (18:00, 19:00, 20:00)
Občerstvení

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

VEČER NA ZÁMKU
Vstup na 

akci zdarma.Vstup na 

VEČER NA ZÁMKU
      kdy:       kdy:       kdy: 
                  (od 17:00 do 21:00)                  (od 17:00 do 21:00)

Akce se koná pod záštitou radní 
pro kulturu Jany Solomonové DDM hl. m. Prahy

OSMIČKA
pro rodinu D D M  P r a h a  8

S p i r á l a


