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Evropské šampiónky 
v aerobiku jsou z Prahy 8 

Špičkový orchestr 
se stěhuje do Ládví  

Jak se 200 let stavebně 
vyvíjel Karlín 

str. 32str. 28 str. 36

Ohlédnutí za její úspěšnou rekonstrukcí a dalšími 
vzpomínkovými akcemi najdete na str. 30 a 31
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Operace Anthropoid
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Pozvánky

DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

Najdete nás také na  
Facebooku KinobusCZ

Informace o programu na: 
www.dpp.cz/kinobus

PROGRAM:
 28. 8. pondělí Lichožrouti
 29. 8. úterý Rande naslepo
 30. 8. středa Anděl Páně 2
 31. 8. čtvrtek Masaryk

AREÁL PSYCHIATRICKÉ 
NEMOCNICE BOHNICE 
Ústavní 91, Praha 8 
Zastávky Odra, Katovická,  
linky: 177, 200 a 202

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 20.30 hodin

ROČ 
NÍK

DPP_17W086_013_Kinobus inz Bohnice_188x130.indd   1 14.06.17   13:12

DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

Najdete nás také na  
Facebooku KinobusCZ

Informace o programu na: 
www.dpp.cz/kinobus

PROGRAM:
 7. 8. pondělí Zootropolis
 8. 8. úterý Božská Florence
 9. 8. středa Rogue One: Star Wars
 10. 8. čtvrtek Spotlight

KOUPALIŠTĚ LÁDVÍ 
Štíbrova 17 
v blízkosti stanice metra Ládví

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 21.00 hodin

ROČ 
NÍK

DPP_17W086_013_Kinobus inz Ladvi_188x130.indd   1 14.06.17   12:54
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4 ČtenářI náM píší…
… a my odpovídáme

5 ZprAvOdAjStví
Ocenění pro Prahu 8 

10 rAdnIce InfOrMuje
Na jakých veřejných místech v Praze 8 
se nesmí pít alkohol? 

12 fóruM ZAStupItelů
Proč se v Praze 8 poslední tři roky neuklízí?

17 dOprAvA
Na konci srpna se v Kobylisích a Ládví 
rozšíří zóny placeného stání

18 ŽIvOtní prOStředí
Svůj dub má i výsadkář Josef Valčík

22 ZdrAvOtní A SOcIální péČe
Setkání mladých geriatrů

24 šKOlStví A MládeŽ
Zážitkový den otočil běh času

34 SpOrt
Tenista Václav Strožík zve ke 2. ročníku 
ankety Nejlepší sportovec Prahy 8

36 HIStOrIe
200 let Karlína: Jak se stavebně  
vyvíjelo Špitálsko

39 ZábAvA
Křížovka o ceny 

vážení spoluobčané,
byl jsem na Facebooku kritizovaný pro mnoho věcí. Jednou z nich byl přístup 
Prahy 8 k developerům. Dovolím si proto popsat, jak probíhá povolování stavby. 
ÚMČ Prahy 8 má dvě části: samosprávu a úředníky státní správy. Ty nesmíme 
ovlivňovat. Porušovali bychom tím totiž zákon. Když je povolena 
jakákoliv stavba, není to tak Petrus, ani rada a zastupitelstvo MČ, 
kdo ji povolil. Jsou to úředníci státní správy, kteří posuzují 
všechny zákonné předpoklady pro to, zda stavba může 
vzniknout.  

Tento systém má řadu nevýhod, ale výhodou je, že se dá bránit 
různými odvoláními. Ty můžeme podávat a v řadě případů 
jsme tak učinili. Běžně děláme už i to, že dopředu říkáme 
investorům, že využijeme všechny své legální možnosti, 
aby daná stavba nebyla realizována. Pokud jde o dovolá-
ní, tak to jde opět pouze ke státní správě na vyšším 
stupni, v našem případě k Magistrátu hl. m. Prahy.    

Každá stavba většího rozsahu musí mít územní 
rozhodnutí a stavební povolení. To jsou dva po sobě 
jdoucí procesy, ke kterým se dá vyjadřovat. Pokud má 
investor obě dvě rozhodnutí, smí stavět. Může ovšem 
čekat nebo stavbu úplně vzdát. Nelze však už podávat 
odvolání. Příkladem toho, že někdy stavebníci mezi 
získáním povolení a výstavbou čekají, jsou například 
Libeňské doky, které mají stavební povolení z roku 2014 
a ještě nejsou dokončeny. Podobně je tomu i u stavby AFI 
v Karlíně a Rustonky v Libni. 

Na závěr chci říci, že se stejně jako naši předchůdci snažíme 
v maximální možné míře omezit novou zástavbu na sídlištích. 
Děláme to však především reálnými kroky, a nikoliv velkými 
prohlášeními na Facebooku.      

 
Roman PetRus

starosta mČ Praha 8

Android Apple

20 úZeMní rOZvOj
Analytická studie Palmovky:  
Kdy, když ne teď? 

14 rOZHOvOr
Každá loutka má svou duši i charakter, 
říká Bohuslav Šulc 

Periodický tisk územního samosPrávného celku
vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797
náklad: 64 200 ks
distribuce: Česká distribuční, a. s.
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Ptali jste se na www.Praha8.cz
○  Dobrý den, 
při doslovném výkladu 
dopravního značení – „ome-
zení rychlosti, zákaz stání“ 
by večer po ukončení 
omezení platnosti zóny 
platil „zákaz stání“ pro celou 
zónu. Nutno upravit. 
Jan HoRák

Vážený pane Horáku,
stání vozidel v zóně 
s dopravním omezením 
(zóna 30, zákaz stání) 
je možné pouze na vyznače-
ných místech jako parkoviš-
tě (v tomto případě 
vyhrazená stání v rámci zón 
placeného stání). Časový 
údaj na dodatkové tabulce 
(např. 08–20 h + další text) 

pouze stanovuje, po jakou 
dobu je toto stání zpoplatně-
no, resp. je zde možné stát 
pouze s parkovacím 
oprávněním. Dopravní 
značení je z tohoto pohledu 
v pořádku.
maRek ČeRný,  
odbor dopravy (oD)

○  Dobrý den, 
zajímalo by mě, proč se při 
rekonstrukci chodníku 
v ulici Sosnovecká nemyslelo 
na bezbariérový nájezd (pro 
vozíčkáře a kočárky). Navíc 
tu u vstupu na chodník stále 
parkují auta a mnohdy není 
jiný přístup než přes trávník. 
Přijde mi škoda při realizaci 

nového povrchu chodníku 
toto opomenout.
VeRonika FaigloVá

Vážená paní Faiglová, 
Váš podnět týkající se 
rekonstrukce chodníku 
v ul. Sosnovecká předáváme 
správci této komunikace, 
jímž je Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, 
která je v této věci kompe-
tentní. Co se týče znepřís-
tupnění chodníku parkující-
mi vozidly, odbor dopravy 
situaci prověří a projedná 
s PČR případná dopravní 
opatření zamezující 
parkování v tomto místě.
lenka kaPlanoVá,  
odbor dopravy (oD)

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

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

Čtenáři píší

Vážený pane vedoucí,
dovolte mi, abych vám jménem svým i všech 
členů naší delegace z obou níže uvedených 
organizací co nejupřímněji poděkovala za 
přípravu, organizaci i samotný průběh 
vzpomínkového programu věnovaného 
75. výročí operace Anthropoid, který proběhl 
v sobotu 27. 5., jehož jsme se měli možnost 
zúčastnit již od samotného ranního pietního 
aktu v Gabčíkově ul. 4 při odhalení pamětní 
desky manželům Ryšavým. Očekávali jsme, že 
akce bude poměrně velká, nicméně to, jak vše 
bylo postaveno i zajištěno a s jakým obrov-
ským nasazením se každý z účastníků chopil 
svého úkolu, jsme nečekali ani v nejmenším. 
A jelikož ,,duchovním otcem“ celého projektu 
jste prý byl, pane Kálmáne, Vy jako vedoucí 
odboru kultury, dovoluji si Vám toto skromné 
poděkování adresovat přímo. V mezidobí jsem 

již e-mailem děkovala našim historikům, kteří 
se se stejnou vervou a nasazením podíleli na 
nezapomenutelné, obdobně laděné, byť více 
pietní akci zde v Plzni. Není divu, že vše tak 
bezvadně probíhalo a fungovalo, když se toho 
zhostili takoví lidé, jako jste Vy i Vaši kolegové, 
byť je nám jasné, že to při přípravách bylo 
mnohdy více než stresující a hektické. Však to 
známe všichni, když se něco většího organizu-
je (viz např. u nás každoroční výjimečné 
oslavy osvobození). 

Ještě jednou tedy mnohokrát děkujeme za 
nezapomenutelné zážitky a loučím se za 
všechny s přáním, aby na všech úřadech vždy 
byli tak skvělí lidé a úředníci, jako jste vy.
S přátelským pozdravem

iVeta iRVingoVá, jednatelka leteckého  
hist. klubu gen. Jana R. irvinga Plzeň, z. s.,  
a členka svazu letců ČR Dobrý den,

bydlím v Libni v ulici Pivovarnická. 
Problémem tu je kanalizace. Na konci 
Pivovarnické, pod mostem pro železnici je 
neprůchodný a nefunkční kanál, cesta je 
tam tudíž neprůchodná i neprůjezdná! 
Vede tudy i cyklistická stezka. Drží se tam 
stále! zapáchající voda, kaluž je přes celou 
silnici. Bylo by potřeba – k velké radosti 
a ulehčení obyvatel Pivovarnické ulice – 
kanál opravit. 
Jana selingeRoVá a libuše JiRákoVá

Dobrý den, 
děkuji za vaši zprávu. Není to jen 
o kanálu, celkově je ten prostor zanedba-
ný, chybí tam asfalt a drenáž, vypadá to 
tam jako na konci světa. Z tohoto důvodu 
zadala MČ Praha 8 zpracování projektu 
malé revitalizace, předpoklad realizace je 
letošní podzim nebo příští rok, podle toho, 
kdy bude stavební povolení.
S pozdravem
matěJ FicHtneR,  
zástupce starosty mČ Praha 8

Vážená redakce,
napadlo mě, v souvislosti s dnešními horky, 
že vymizely „kašny“. Je mi jasné, že v době, kdy 
šetříme vodou, je to asi zbytečný povzdech, ale 
třeba malá pítka nebo mělká koryta s opako-
vaně tekoucí vodou by určitě horké sídliště 
ochladila. Možná se s tím počítá při revitaliza-
ci prostoru před OC Krakov. Nevím. Hodnotím 
psí loučky, alespoň v Bohnicích, kde bydlím, si 
to psi užívají! Přeji pevné nervy v boji proti 
stavebním firmám, které by nejraději 
zabetonovaly širé okolí. Až nebudou žádné 
stromy, tak už bude pozdě.
aDRiena kaDeřábkoVá

Dobry den, paní Kadeřábková,
děkuji za pozitivní reakci, revitalizace 
Krakova by měla s vodním prvkem počítat. 
Pokud byste měla zájem o úpravu konkrétní-
ho prostoru ve vašem okolí, zasazení stromu, 
úpravu zeleně, opravu chodníku apod., 
prosím dejte mi vědět a pokusíme se to zařídit.  
matěJ FicHtneR, zástupce starosty

Vážení, 
chtěla bych touto formou vyslovit   mým 
kolegům z dramaticko-recitačního kroužku 
při CAP Ládví můj upřímný obdiv. Tento 
ochotnický spolek existuje již 7 let a já, 
přestože jsem členkou už dva roky, stále 
nevycházím z údivu nad jejich vitalitou 
a schopnostmi. Jsem vlastně nejmladší člen 
a mnohdy mě tzv. strčí do kapsy. A co obdivuji 
nejvíc? Schopnost se po různých atacích 
nemocí, životních ztrátách znovu vrátit do 
kolektivu a opět se plnohodnotně podílet na 
vytváření a osobní prezentaci programů. A že 
jdeme z akce do akce! A tím přejdu k dalšímu 
– chci poděkovat všem, co nám dávají 
možnost si programy v pohodě připravovat. 
To je pro nás velmi důležité, mít pěkné zázemí. 
Můžeme tak bez problémů tvořit a rozdávat 
pak radost i ostatním. Naposledy to bylo 
v krásném prostředí zahrádkářské osady 
Palmovka, tam bylo opravdu veselo.  
Děkuji vám a přeji všem krásné nejen jaro.
VěRa musiloVá
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Zpravodajství

Džungle v poDchoDu u tramvajové zastávky Štěpničná.

zvyŠování kvality veřejné služby 

Ocenění pro prahu 8
Konference Moderní veřejná 
správa se konala ve dnech 
1. a 2. června 2017 v Brně. 
Součástí konference bylo 
vyhlášení výsledků Soutěže 
o Ceny Ministerstva vnitra za 
kvalitu ve veřejné správě za rok 
2016. Městská část Praha 8 
získala ocenění za dosažení 
kategorie C kritérií místní 
Agendy 21. 

Cenu Ministerstva vnitra 
převzali za MČ Praha 8 Petr 
Vilgus, zástupce starosty 
MČ Praha 8, Josef Rambousek, 
tajemník Úřadu MČ Praha 8 
a koordinátorka MA21 Iva 
Hájková. „Ocenění Ministerstva 
vnitra si vážím, protože místní 
Agenda 21 je metoda, která 
v sobě zahrnuje participaci 
s občany, udržitelný rozvoj, 

strategické řízení, systematič-
nost. A o to se již dva roky 
snažíme,“ říká zástupce starosty 

MČ Praha 8 Petr Vilgus, který 
je zároveň politikem místní 
Agendy 21. ( jha)

oPen house 
Praha
Invalidovna 
lákala nejvíc
Třetí ročník festivalového 
víkendu 13.–14. května 
přinesl silný ohlas a zájem 
veřejnosti i médií. Všech 
43 budov navštívilo přes 
43 tisíc zájemců! 

Nejnavštěvovanější 
budovou byla Invalidovna, 
kam se za oba dny podívalo 
3016 osob. Druhou nejvíce 
navštěvovanou budovou bylo 
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR, jehož proskle-
nou kupoli si prohlédlo 
2608 lidí. Symbolický bronz si 
za 2252 návštěvníků zasloužil 
libeňský plynojem. Dvoutisí-
covou hranici překročil 
i Palác Archa (2037 návštěv). 

Většina lidí navštívila 
několik objektů a řada 
návštěvníků kvůli festivalu 
přijela do Prahy i ze vzdále-
ných míst nejen České 
republiky. Lidé měli zájem 
jak o historické, tak moderní 
stavby, neodradily je ani delší 
fronty. (býv)

běh naděje 
proti rakovině
V pořadí 10. ročník Běhu 
naděje se uskutečnil ve 
čtvrtek 25. května 
u ZŠ U Školské zahrady. 
Na tratě od 360 do 2800 m 
vyběhlo přes 60 závodníků. 
Každý z nich svým dobrovol-
ným startovným přispěl na 
boj s onkologickými nemoce-
mi – veškeré vybrané peníze 
pořadatel, kterým byly 
společně MČ Praha 8, 
ZŠ U Školské zahrady 
a 68. pionýrská skupina 
Lvíčata, zašlou na celorepubli-
kové konto, odkud je dostane 
klinika dětské hematologie 
a Onkologie FN v Motole na 
výzkum genetické predisposi-
ce k nádorovým onemocně-
ním v dětském věku. Běh je 
součástí celorepublikového 
projektu Skutky naděje, z. s., 
který organizuje společnost 
Erbia Holding. V loňském roce 
bylo vybráno 518 246 korun 
a za devět let trvání Běhu 
naděje celkem 4 911 397 
korun. (vrs)

umění v Podchodu

Mladý výtvarník 
vyzdobil štěpničnou

 nPodchod u tramvajové zastávky Štěpničná byl vymalován 
malbou od mladého umělce. toto umělecké dílo zobrazuje 
podobnost mezi přírodní džunglí a tzv. sídlištní džunglí. 

Městská část Praha 8 jím 
nechala zkrášlit toto dříve dosti 
nevzhledné místo, které bylo 
často počmárané od sprejerů. 

Malba je proto natřena speciál-
ním nátěrem, aby z ní bylo 
jednodušší odstranit graffiti. 
Náklady na zhotovení tohoto 

uměleckého díla by měly činit 
90 000 korun. „Velmi se nám 
osvědčilo zkrášlení podchodu 
u metra Ládví uměleckým dílem 
od mladé umělkyně. Podobným 
způsobem byl proto zveleben 
i nedaleký podchod u tramvajo-
vé zastávky Štěpničná. Věřím, že 
jeho nová podoba se bude našim 
obyvatelům líbit a zpříjemní jim 
jejich cestu na tramvaj,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman Petrus.  

Zkulturnění podchodu 
u tramvajové zastávky Štěpničná 
navazuje na úspěšné vymalování 
podchodu u metra Ládví 
uměleckým dílem s názvem 
Pandemie, které mělo u místních 
občanů velice pozitivní ohlasy. 
Městská část Praha 8 nechá 
proto zvelebit mladými umělci 
i další nevzhledné plochy, kolem 
kterých prochází vysoký počet 
lidí. V nejbližší době tak bude 
uměleckým dílem zkrášlen 
i podchod pod komunikací 
Vysočanská nedaleko autobuso-
vé zastávky Třebenická.  (pep)

Zástupci MČ Praha 8 s oceněním za zvyšování kvality veřejné služby.

V pondělí 12. června proběhlo v zámecké 
obřadní síni letošní druhé Vítání občánků. 
Radní pro kulturu Jana Solomonová přivítala 
během této slavnostní chvíle 93 nových občanů 
Prahy 8, kterým přejeme do života mnoho 
štěstí, zdraví a spokojenosti!

Foto: VlaDimíR slabý

PřIVíTALI JSME NAŠE NOVé OBČáNKy 
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Zpravodajství

loga tříDěného sběru děti vyrobily s fantazií 
sobě vlastní z nejrůznějších materiálů. 
Zastoupeny jsou plasty stejně jako papír, kartony, 
kov nebo staré baterie. Foto: Vladimír Slabý

Děti Ze ZŠ palmovka se předvedly na jevišti 
divadla Gong.

konference lázně be in karlín  

debata o trendech 
ve vzdělávání  
V pátek 2. června proběhla pod 
záštitou starosty Prahy 8 
Romana Petruse v Karlínské 
obchodní akademii a VOŠE 
konference Lázně be in Karlín. 
Její letošní ročník se věnoval 
především současným 
trendům ve vzdělávání. 

Organizátoři konference se 
ji snažili uspořádat tak, aby se 
její návštěvníci do ní aktivně 
zapojili, a mohli tak spoluvy-
tvářet její obsah. Akce byla 
pojata v uvolněném lázeňském 
duchu. Účastnily se jí osobnos-
ti z podnikatelského i veřejné-
ho života, například náměstek 
ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Stanislav Štěch 
a radní hl. m. Prahy Irena 
Ropková.  „Velmi oceňuji, že 
tuto akci pořádající Karlínská 
obchodní akademie se snaží 

rozvíjet podnikavost a samo-
statnost svých studentů. 
V tomto duchu byla uspořádá-
na i tato konference, na jejímž 
průběhu se podíleli studenti 
této školy, kteří tak získali 
cenné praktické zkušenosti. 
Ty se jim budou určitě hodit 
při jejich přechodu do pracov-
ního života,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus, který se 
účastnil slavnostního zahájení 
této akce.

Hlavní častí konference byly 
workshopy. Diskutovalo se 
v nich například o tom, jak 
u studentů podporovat 
podnikavost, a o přínosech 
moderních vyučovacích 
metod. Konference byla 
zakončena ve večerních 
hodinách bohatým kulturním 
programem. (pep)

soutěž

vyberte nejlepší 
logo tříděného sběru
Až do 31. července 2017 můžete navštívit 
soutěžní výstavu prací na téma logo 
tříděného sběru, kterou můžete navštívit 
v OC Krakov. Přímo na místě můžete 
hlasovat o tom, které z vystavených log vás 
nejvíce zaujalo. Do soutěže, kterou v květnu 
vyhlásila Praha 8, se přihlásilo devatenáct 
skupin dětí. Ty dostaly za úkol vytvořit 
z papíru, plastu, nápojových kartonů apod. 
logo tříděného sběru umístěné na polystyré-
novou desku. „Naší snahou je hravým 

způsobem dětem představit ekologická 
témata a vzbudit v nich přirozený zájem 
o svět kolem nás,“ říká iniciátorka akce radní 
Anna Kroutil, která bude v září soutěžícím 
předávat ocenění. Součástí výstavy je 
i sbírka uzávěrů z PET lahví, jejíž výtěžek 
bude použit na pořízení polohovací postele 
pro áju Rybákovou. Ta se na výstavu přijela 
podívat v doprovodu své maminky. Expozicí 
je provedla radní Jana Solomonová, která 
celou výstavu zahájila.  (býv)

zŠ Palmovka

Setkání pro radost v Gongu
 nve čtvrtek 25. 5. se sešli žáci zŠ Palmovka se svými nejbližšími v divadle Gong. 

Paní učitelky s dětmi natrénovaly různá 
vystoupení. Zpívalo se, tančilo, hrálo na 
hudební nástroje, a dokonce diváci zhlédli 
i muzikál. Dětem se vše krásně povedlo, 
však také žádné oko nezůstalo suché. 
Atmosféra v divadle byla okouzlující a plná 
rozzářených dětských úsměvů. To vše 
mohou potvrdit i naši hosté – Anna Kroutil 
a Jana Solomonová, radní městské části 
Praha 8. Vystoupení navázalo na naše 

tradiční vystoupení pro rodiče, které 
pořádáme v naší škole již více než 25 let 
a prostředí divadla umocnilo atmosféru 
setkání. 

Třeba se Setkání pro radost pořádané 
ve spolupráci se Spolkem přátel školy 
v prostorech divadla stane pro děti 
z Palmovky také tradicí.

VěRa VeJRažkoVá, Zš Palmovka

Celkem 26 nových alejových stromů bylo díky MČ Praha 8 
vysázeno ve druhé polovině května v katastrálním území Libeň. 
Kultivary javoru stříbrného, lípy malolisté, jírovce maďalu a hrušně 
Calleryovy nyní rostou v ulicích Primátorská, Pivovarnická, 
U Libeňského pivovaru, Na Rokytce, U Libeňského zámku, 
U Českých loděnic a na Elsnicově náměstí. „Zeleň v městském 
prostředí takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat přiroze-
né rytmy, zejména střídání ročních období. Stromy zvlhčují 
vzduch, a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví,“ 
konstatoval Matěj Fichtner, kterému při sázení posledního stromu 
s chutí pomáhali i malí návštěvníci Thomayerových sadů.  (býv)  
 Foto: VlaDimíR slabý

NOVé STROMy V LIBNI
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29.-30.7. 2017
XIV. ROČNÍK

hrad Houska
// Kokořínsko //

pohádky pro děti
hudba, řemesla
hry, pohoda ...

Těšíme se na Vás!

Problémy jsou od toho, aby se řeŠily

travnaté plochy 
už do nebe 
neporostou

 nProblémy s neposekanou 
trávou trápily v jarních 
týdnech všechny obyvatele 
Prahy 8. radnice nakonec 
musela přistoupit k vypově-
zení smlouvy s firmou 
komwag a zajištění seče 
jinými dodavateli této služby.

V průběhu roku 2016 proběhla 
soutěž na firmu na sekání trávy 
a úklid listí. V této veřejné 
zakázce uspěla obchodní 
korporace Komwag, podnik 
čistoty a údržby města, a. s., 
která nabídla cenu za tyto 
služby zhruba o 15 milionů 
nižší, než byla předpokládaná 
hodnota zakázky. Městská část 
nejprve požádala o objasnění 

mimořádně nízké nabídnuté 
ceny, přičemž firma Komwag 
městskou část opakovaně 
ujišťovala, že má na plnění 
zakázky dostatečné materiální 
i lidské kapacity. MČ tedy 
v prosinci 2016 s firmou 
Komwag uzavřela řádnou 
smlouvu na tři roky. 

Dne 10. dubna došlo mezi 
odborem životního prostředí 
a firmou Komwag k předání 
území, na kterých měla být seč 
prováděna. Firma Komwag sice 
zahájila na základě společného 
jednání sekání travnatých 
ploch, ale nestíhala. Společnost 
proto byla 15. května upozorně-
na na nedostatky a vyzvána 
k jejich odstranění. Podle 

smlouvy měly být všechny 
dohodnuté plochy posečeny do 
10 dnů. Vzhledem k tomu, že 
termín dokončení nebyl 
dodržen, musela MČ Praha 8 
zajistit seč za pomoci třetích 
stran a o pomoc byla požádána 
i Technická správa komunikací 
a magistrát. V konečném 
důsledku to vyústilo v ukončení 
smlouvy mezi MČ Praha 8 
a společností Komwag. 

„Rada městské části na svém 
jednání dne 14. června schválila 
odstoupení od smlouvy s firmou 
Komwag z důvodu jejího 
porušování,“ říká místostarosta 
Matěj Fichtner, a dodává: 
„Z důvodu porušování smlouvy 
byly na Komwagu uplatněny 
veškeré sankce v souladu se 
smlouvou.“ 

Bezprostředně po odstoupení 
od smlouvy s firmou Komwag 
vyhlásila Rada MČ novou 
veřejnou zakázku na poskytová-
ní služeb údržby zeleně, 
spočívající v sekání travnatých 
ploch včetně sběru, odvozu 
a likvidace posečené hmoty na 
území městské části Praha 8. 

Tato veřejná soutěž je zadaná 
formou nadlimitního řízení 
a přihlásit se do ní může 
neomezený počet dodavatelů. 
Výběr nového dodavatele skončí 
v polovině srpna, smlouva s ním 
bude uzavřena s účinností od 
1. září.

V přechodném období je péče 
o zeleň zajištěna náhradními 
dodavateli, takže obyvatelé naší 
městské části nemusí mít obavy, 
že by travnaté plochy v majetku 
Prahy 8 nebyly sečeny.

VlaDimíR slabý
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nová aPlikace 

podávání 
podnětů bude 
od září mnohem 
snadnější 

 nměstská část Praha 8 usiluje o to, aby mohli její občané 
jednoduše nahlásit své podněty a stížnosti ke stavu veřejné-
ho prostoru a ty byly rychle vyřízeny. Proto bude v září 
letošního roku spuštěna nová jednotná mobilní a internetová 
aplikace dej tip. 

Její výhodou oproti většině 
podobných na území hl. m. 
Prahy už fungujících aplikací je, 
že dokáže podněty a stížnosti 
zaslané jejími uživateli poslat 
přímo úředníkovi, který má 
danou problematiku na starost. 
Pokud řešení zaslaného podnětu 
není v kompetenci naší městské 
části, pak aplikace je schopná ho 
prostřednictvím zaměstnanců 
ÚMČ Prahy 8 předat příslušným 
organizacím hlavního města 
Prahy, pod které tato problema-
tika spadá. 

Tato komunikace bude 
probíhat systémově a občan tak 
uvidí, v jakém stavu je řešení 
jeho námětu a jaký konkrétní 
pracovník ho má na starost, a to 
i v případě, že jeho vyřízení 
nepřísluší MČ Praha 8. Většina 
podobných aplikací naopak jen 
shromažďuje došlé zprávy od 
občanů do jedné emailové 
adresy, ze které musí být 
přeposlány příslušnému 
úředníkovi. „Cílem aplikace 
Dej tip není jen umožnit našim 
občanům snadno a rychle 

prostřednictvím jejich mobil-
ních zařízení podat podněty 
a stížnosti ke stavu veřejného 
prostoru v naší městské části, 
ale bude díky ní možné je i začít 
v podstatě okamžitě řešit. 
Nebude totiž nutné, aby je musel 
někdo předávat k řešení 
a zbytečně se tím ztrácel čas,“ 
uvedl radní Karel Šašek.       

Předností této aplikace je také 
to, že jde o zákaznické řešení, 
proto v ní po jejím plném 
spuštění budou moci její 
uživatelé najít i mapu zimní 
údržby chodníků, aby viděli, 
zda za jejich úklid zodpovídá 
Magistrát hl. m. Prahy nebo 
městská část Praha 8. Pokud by 
se aplikace osvědčila a měla 
pozitivní hodnocení od svých 
uživatelů, je po technické stránce 
možné ji proměnit na celopraž-
skou aplikaci. Mohla by tak být 
využívána po celém našem 
hlavním městě. Dej tip je totiž 
schopen identifikovat příslušný 
úřad městské části, pod který 
spadá oblast, kde vznikl 
problém, na který uživatelé této 
aplikace upozorňují. 

Případné rozšíření aplikace 
Dej tip mimo naši městskou 
část však MČ Praha 8 nemůže 
ovlivnit.   (pep)

dovolená v zahraniČí 

jak je to s cestovními 
doklady pro děti?

 nrodinné dovolené spojené s cestováním do 
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. 
co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?  

Věděli jste například, že i děti 
mohou do členských států 
Evropské unie a dalších 
vybraných evropských zemí 
cestovat na vlastní občanský 
průkaz? 

Pro cestování s dětmi do 
zahraničí již od roku 2012 platí, 
že i dítě musí mít vlastní 
cestovní doklad, jelikož ve 
zmíněném roce došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení 
možnosti cestovat na zápis 
v cestovním dokladu rodiče. 
Pro rodiče to ovšem neznamená, 
že se jim kvůli pořízení cestovní-
ho dokladu pro děti dovolená 
nějak zásadně prodraží. Cestovní 
pas pro dítě do 15 let totiž stojí 
100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let. 

Vzhledem k nestabilní 
bezpečnostní situaci v někte-
rých zemích, které byly dlouho-
době turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo 
Turecko, se dá letos očekávat 
nárůst zájmu o cestování po 
Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat po většině 
států Evropy pouze s občan-
ským průkazem. Na ten je nyní 
možné vycestovat do zemí 
Evropské unie a také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Makedonie, Norska, 
Srbska, Švýcarska a na Island. 
Cena za vydání občanského 
průkazu pro dítě do 15 let je 
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

O vyřízení cestovního pasu 
nebo občanského průkazu pro 

dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, 
kterému stačí s dítětem zajít na 
nejbližší obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. 
K žádosti, kterou namístě 
zpracuje úředník, se již nepřed-
kládá fotografie; úředník pořídí 
fotografii přímo na úřadu 
při podání žádosti. Při podání 
žádosti zákonný zástupce 
předkládá svůj průkaz totož-
nosti a rodný list dítěte. 
V případě, že má dítě vydán již 
platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad, lze tento 
předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního 
pasu nebo občanského průkazu 
činí maximálně 30 dnů. 
V případě vycestování v kratší 
lhůtě než 30 dnů je možné 
požádat o vydání cestovního 
pasu ve zkrácené lhůtě šest 

pracovních dnů; tento úkon 
je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2 000 korun. 
Bližší informace k vyřizování 
osobních dokladů lze nalézt 
na webu Ministerstva vnitra 
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.

V případě, že má dítě cestovat 
mimo Evropskou unii, doporu-
čujeme se předem informovat 
u zastupitelského úřadu 
daného státu, jaké jsou podmín-
ky vstupu, pobytu a vycestová-
ní s nezletilým dítětem. Je také 
třeba dát si pozor na to, že 
některé státy mimo Evropskou 
unii mohou vyžadovat určitou 
minimální dobu platnosti 
cestovního dokladu při vstupu 
na jejich území nebo ukončení 
pobytu – nejčastěji činí 
požadovaná minimální doba 
platnosti šest měsíců. 

Podrobnosti k těmto i dalším 
podmínkám (např. vízová 
povinnost) lze zjistit u zastupi-
telského úřadu daného státu, 
popřípadě je lze nalézt na webu 
Ministerstva zahraničních věcí 
na adrese: www.mzv.cz v sekci 
Cestujeme a dále v části Státy 
a území – informace na cesty.

 (red)

cyklostezky
Skok vpřed
Ministerstvo dopravy ČR 
vydalo aktualizované 
Technické podmínky TP 179 
– Navrhování komunikací pro 
cyklisty, platné od června 
2017. Schválení nových 
technických podmínek je 
převratným mezníkem pro 
rozvoj cyklistické infrastruk-
tury v Česku. V minulosti totiž 
musely kompetentní orgány 
pracně a zdlouhavě vyjedná-
vat každé cyklistické opatření 
individuálně, přičemž ale 
těmto opatřením scházela 
opora ve schválených 
dokumentech. Nyní mají 
projektanti, úředníci i doprav-
ní policie k dispozici jasný 
vzor, který jim umožňuje 
navrhovat a posléze schvalo-
vat funkční řešení. „Nové TP 
179 vítám s velkým potěše-
ním, neboť usnadňují 
budování kvalitní cyklistické 
infrastruktury. Cyklisté se tak 
v budoucnu mohou těšit na 
příjemnější jízdu bez zbyteč-
ných překážek,“ říká zástupce 
starosty Petr Vilgus. (kvap)

Radnice informuje
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nebojte se na
nás kdykoliv obratit
se svým problémem.

to
je ale
smůla.

vážně to
funguje?

děkuji!
již je vše jak

má být.

skvělý časopis s informacemi
o praze 8. a chodí mi pravidelně
do schránky.

máte pravdu, ale mě
už několik čísel

nepřišlo.

není nic jednoduššího. napište
na mail:
a váš problém bude vyřešen.

distribuce@praha 8.cz
o něco později...

!

více informací najdete na nebo na našemwww.praha8.cz

OSMIČKA
pomáhá spoluobčanům

TÉMA: Dostáváte časopis
pravidelně do schránky?

právní 
poradna 
pokračuje

 n i nadále je možné využít bezplatný 
právní poradenský servis. jednou 
týdně mohou občané Prahy 8 konzul-
tovat své dotazy v libeňském zámku.

Poradenská činnost 
je poskytována 
v oblasti bydlení, 
expertních stanovisek 
a konzultací k legisla-
tivě v oblasti družstev-
ního i vlastnického 
bydlení a služeb 
spojených s touto 
problematikou, dále 
pak v oblasti Občan-
ského zákoníku 
a Zákona o obchodních korporacích. 
„Bezplatná právní poradna pro občany 
zcela splnila svůj účel a mezi občany je 
velmi populární. Proto jsme se rozhodli 
v ní pokračovat i nadále za stejných 
podmínek. Věřím, že občané budou 
využívat těchto služeb k řešení svých 
problémů tak, jako v minulosti,“ uvádí 
starosta MČ Praha 8 Roman Petrus. 

Právní servis je poskytován v místnosti 
č. 2 v Libeňském zámku (Zeklova 1/35, 
Praha 8). Poradenství poskytuje 
JUDr. Jitka Kocianová. Sjednání termínu 
je možné po předchozím objednání 
na telefonu JUDr. Kocianové 723 761 089  
nebo e-mailové adrese  
kociankajitka@seznam.cz. (red)

krizové situace

I větší rodina 
může bydlet 
pohromadě
Městská část Praha 8 má k dispozici tzv. 
krizové byty, které poskytuje bezplatně 
svým občanům pro krátkodobé ubytování 
v případě krizových situací, mezi které patří 
například povodeň či požár. 

Oddělení bezpečnosti a krizového řízení 
může využít pro tyto účely pět bytů 
kategorie 1+0 se základním vybavením 
v bytovém domě Taussigova 1172/1, Praha 8 
- Kobylisy. Nově budou dva z těchto bytů 
vyměněny za byt kategorie 3+1. Budou se 
tak moci pohromadě ubytovat příslušníci 
větší rodiny, což v malých bytech není 
možné.  

Byty občanům MČ Prahy 8 přidělují 
pracovníci oddělení bezpečnosti a krizového 
řízení, kteří jsou přítomni při krizových 
událostech. Zajištují i bezplatné zapůjčení 
dalších potřebných věcí, například odvlhčo-
vačů (vysoušečů).   (pep)

zóny Placeného stání

prodlužte si už teď své 
parkovací oprávnění

 ndovolujeme si upozornit naše spoluobčany, že už nyní si mohou v přízemí 
tzv. bílého domu (u meteoru 6, Praha 8 – libeň) prodloužit své parkovací 
oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 8.  

Je tím možné se vyhnout nepříjemnému 
čekání ve frontách, které může hrozit po 
skončení letních prázdnin, kdy se předpo-
kládá největší počet zájemců o prodlouže-
ní parkovacího oprávnění. K prodloužení 
POP je i nadále nutné doložit trvající 
právní vztah k vozidlu. Ceny za parkovací 
oprávnění zůstávají stejné jako minulý rok.    

Městská část Praha 8 v průběhu 
července znovu otevře registrační místo 
pro ZPS v Kulturním domě Ládví, aby její 
občané nemuseli při prodlužování svého 
parkovacího oprávnění ztrácet svůj čas 
čekáním ve frontách a dojížděním. Přesný 
termín jeho otevření bude zveřejněn na 

internetových stránkách naší městské 
části.  

Poslední pořadové lístky pro vyřízení požadav-
ků v tomto registračním místě se vydávají 
15 minut před koncem provozní doby.   (red)

provozní doba registračního místa 
pro ZpS v tzv. bílém domě  
(u Meteoru 6, praha 8 – libeň):   
po 8.00–12.00 hod., 13.00–18.00 hod. 
út 8.00–12.00 hod., 13.00–16.00 hod. 
St 8.00–12.00 hod., 13.00–18.00 hod. 
Čt 8.00–12.00 hod., 13.00–15.30 hod. 
pá 8.00–12.00 hod.

bezPlatný servis 
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Radnice informuje

vyhláŠka

na jakých veřejných místech 
se nesmí pít alkohol? 

 nletní počasí láká k posezení na čerstvém vzduchu. 
avšak v řadě případů může konzumace alkoholu na veřejných 
místech přinést vedle jiných následků i pokutu od městského 
strážníka či přestupkového oddělení úřadu mČ Praha 8. 

Vyhláška hl. m. Prahy č. 12/2008 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
zakazuje požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostran-
stvích, ve znění pozdějších 
předpisů, totiž vymezuje, kde 
všude je v Praze konzumace 
alkoholu zakázána.  Od 1. čer-
vence 2017 vstoupí v platnost 
nový přestupkový zákon, který 
stanovuje, že maximální možná 
výše uložené pokuty za nere-

spektování této vyhlášky 
se zvedá z 30 tisíc korun na 
100 tisíc korun. 

„řešíme často stížnosti 
občanů na hluk a nepořádek, 
který způsobují lidé silně 
posílení alkoholem. Tato 
vyhláška nám pomáhá omezit 
pití alkoholu v místech, kde jeho 
konzumace představuje 
společenský problém,“ říká 
starosta MČ Praha 8 Roman 

Petrus. „Na druhou stranu si 
uvědomujeme, že mnoho lidí 
nemusí vědět, na kterých 
veřejných místech je jeho pití 
zakázáno. Je proto na začátku 
léta určitě užitečné seznámit 
naše občany s přehledem 
veřejných míst, kde je zakázaná 
konzumace alkoholických 
nápojů,“ dodává starosta Roman 
Petrus.        

Obecně je pití alkoholu na 
veřejných místech zakázáno 
v okruhu 100 metrů od:
• vestibulů stanic metra,
• škol a školských zařízení,
• zdravotnických zařízení,

• dětských hřišť a pískovišť.
Není rovněž dovoleno pít 
alkoholické nápoje na zastáv-
kách městské hromadné 
dopravy a v jejich těsné 
blízkosti. 

Nad rámec těchto obecně 
vymezených míst je výše 
zmíněnou vyhláškou konzuma-
ce alkoholických nápojů 
zakázána na dalších 162 mís-
tech naší městské části, 
například v okolí většiny 
supermarketů a nákupních 
center, ve většině parků, na 
psích loukách a ve vnitroblo-
cích některých domů. (pep)

náMěStí A ulIce 
 ` 1. Prostranství s lavičkami 

mezi ul. BUDíNOVA, BULOVKA 
a ZENKLOVA 

 ` 2. BUREŠOVA 1661/2, 
prostranství u kulturního domu 
Ládví 

 ` 3. ČIMICKá – v okolí zastávky 
autobusu Sídliště Čimice 

 ` 4. ČIMICKá – prostranství 
před plaveckým bazénem Šut-
ka a v okolí zastávky autobusu 
Pod Čimickým hájem 

 ` 5. ĎáBLICKá, K ZAHRADNIC-
TVí – v okolí zastávky tramva-
je Sídliště Ďáblice a parkoviště 
u Ďáblického hřbitova 

 ` 6. ELSNICOVO NáM. 
 ` 7. KARLíNSKé NáM. 
 ` 8. KOByLISKé NáM. – zastáv-

ky MHD, ohraničeno ulicemi 
POD KyNCLOVOU, UZAVřENá, 
NAD ZáLOŽNOU, U DĚTSKéHO 
DOMOVA a NA PĚŠINáCH, pro-
stor před Salesiánským centrem 
(KOByLISKé NáM. č. 640) 

 ` 9. KřIŽíKOVA – Autobusové 
nádraží Florenc a v okolí vstupů 
na nádraží Florenc 

 ` 10. LUDMILINA 
 ` 11. LyČKOVO NáM. 
 ` 12. MOLáKOVA 
 ` 13. NáM. BOHUMILA HRA-

BALA 
 ` 14. NáM. DR. HOLéHO 
 ` 15. NáM. STARé BOHNICE 
 ` 16. POD SíDLIŠTĚM, KLAP-

KOVA – v okolí zastávky tramva-
je Kobylisy 

 ` 17. Prostranství mezi ul. RO-
HANSKé NáBř., VOCTářOVA 
a tokem Vltavy 

 ` 18. SOKOLOVSKá – u vstupů 
do metra Invalidovna 

 ` 19. SOKOLOVSKá, KE ŠTVA-
NICI, ZA POříČSKOU BRáNOU, 
KřIŽíKOVA – prostranství ko-
lem metra Florenc včetně vstupů 
do metra a zastávek MHD 

 ` 20. ŠIMŮNKOVA 
 ` 21. TĚŠíNSKá 600/4, prostran-

ství u kulturního domu Krakov 
(pěší zóna) 

 ` 22. THáMOVA 
 ` 23. Prostranství před Finanč-

ním úřadem Prahy 8, TROJSKá 
č. 13a 

 ` 24. TROUSILOVA – prostran-
ství před kulturním domem Se-
verka 

 ` 25. Prostranství před Disko 
klubem Fleapit, NON-STOP, TřE-
BORADICKá č. 53 

 ` 26. U METEORU 
 ` 27. U SyNAGOGy 
 ` 28. UZAVřENá, NAD ZáLOŽ-

NOU, U DĚTSKéHO DOMOVA, 
NA PĚŠINáCH 

 ` 29. VOJENOVA 
 ` 30. ZENKLOVA od křižovat-

ky ulic U METEORU, STEJSKA-
LOVA, ZENKLOVA do křižovatky 
ulic PRIMáTORSKá, ZENKLO-
VA, U ROKyTKy 

 ` 31. Úsek u ul. ZENKLOVA 
č. 846/195 (Misionářky lásky), 
po obou stranách komunikace 

 ` 32. Prostranství před sportov-

ním a kulturním centrem,  
ul. NEKVASILOVA č. 652/2 

 ` 33. Prostranství před Muzeem 
hl. m. Prahy, ul. NA POříČí č. 52 

 ` 34. Prostranství před sportov-
ním centrem, ul. U SLUNCOVé 
č. 624/27 

 ` 35. Prostranství před divadlem 
Karla Hackera, ul. KLAPKOVA 
č. 3/26 

 ` 36. Prostranství před Divadlem 
Pod Palmovkou, ul. ZENKLOVA 
č. 566/34 

 ` 37. Prostranství před  
Hudebním divadlem Karlín,  
ul. KřIŽíKOVA č. 283/10 

 ` 38. BUREŠOVA – Fitness park 
u domu s pečovatelskou službou 
BUREŠOVA č. 1151/12 

 ` 39. CAFOURKOVA –  
za domem č. 526/13 

 ` 40. HANOUŠKOVA –  
za domem č. 544/10 

 ` 41. CHVATĚRUBSKá – 
za domem č. 351/16 

 ` 42. KRyNICKá – naproti 
vchodu č. 505/29 

 ` 43. KUBíKOVA – za domem 
č. 1176/1 

 ` 44. LEHNICKá – za domem 
ul. VRATISLAVSKá č. 398/2 

 ` 45. LODŽSKá – u křižovatky 
s ul. KATOVICKá 

 ` 46. MOLáKOVA –  
u domu č. 592/20 

 ` 47. OKAřSKá –  
u domu č. 339/15 

 ` 48. OUHOLICKá –  
u dětského hřiště Ouholická 

 ` 49. RATIBOřSKá –  
u domu č. 752/30 

 ` 50. řEŠOVSKá – vedle domu 
ul. ZELENOHORSKá č. 489/2 

 ` 51. TAUSSIGOVA – CHABA-
řOVICKá (u jezírka): u ZŠ Tau-
ssigova 

 ` 52. TřEBORADICKá (Sokolní-
ky) – ÚDH Třeboradická 

 ` 53. Prostranství před č. 674/48 
v ul. NA HRANICíCH před 
domovem důchodců 

 ` 54. Prostranství před č. 1698/1 
v ul. KUBíKOVA před domovem 
důchodců 

 ` 55. Prostranství před č. 1194/4 
v ul. RAJMONOVA před budo-
vou stacionáře 

 ` 56. Prostranství před č. 336/2C 
v ul. PERNEROVA před Azylo-
vým domem Sv. Terezie 

 ` 57. Prostranství okolo č. 484/2 
v ul. MAZURSKá v okolí polikli-
niky Mazurská 

 ` 58. Prostranství před č. 1600/5 
v ul. ŠIMŮNKOVA před Geronto-
logickým centrem 

 ` 59. Prostranství před č. 67/2 
v ul. NA BULOVCE před nemoc-
nicí Bulovka 

 ` 60. Prostranství před 
č. 1027/19 v ul. MIROVICKá 
před domovem důchodců 

 ` 61. Prostranství před č. 1764/2 
v ul. ČUMPELíKOVA před poli-
klinikou Čumpelíkova 

 ` 62. Prostranství před Muze-
em hl. m. Prahy, NA POříČí 
č. 1554/52 

přehled veřejných míst, kde je zakázaná konzumace alkoholu:
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ObcHOdní centrA 
 ` 63. Areál Draháň –  

ČIMICKá 780/61 
 ` 64. Areál Krakov –  

HNĚZDENSKá 595/1, 598/3 
 ` 65. Areál Ládví –  

BUREŠOVA 1660/1, 1658, 1659 
 ` 66. Areál Nisa – KRyNICKá 31 
 ` 67. Areál Odra –  

LODŽSKá 399/26 
 ` 68. Areál Visla –  

ZHOřELECKá 514/2 
 ` 69. Prostranství před super-

marketem Albert –  
TROUSILOVA 1031/2 

 ` 70. Prostranství před super-
marketem Albert – U LIBEŇSKé-
HO PIVOVARU 63/2 

 ` 71. Prostranství před super-
marketem Billa – NA HRáZI 4 

 ` 72. Prostranství před super-
marketem Kaufland –  
STřELNIČNá 2270/46 

 ` 73. Prostranství před 
supermarketem Kaufland,  
ulice VOCTářOVA 

 ` 74. Prostranství před super-
marketem Lidl – LODŽSKá č. 30, 
ČIMICKá č. 43 

 ̀75. Prostranství před supermar-
ketem Penny, ulice MAŠKOVA 

 ` 76. Prostranství u nákupního 
centra ŠIMŮNKOVA č. 1625/1 

 ` 77. Prostranství okolo su-
permarketu Penny Market, 
ul. HNĚZDENSKá č. 658/8 

 ` 78. Prostranství okolo super-
marketu Albert, ul. KřIŽíKOVA 
č. 2113/44 

 ` 79. Prostranství okolo super-
marketu Albert, ul. SOKOLOV-
SKá č. 394/17 

 ` 80. Prostranství okolo super-
marketu Albert, ul. STřELNIČ-
Ná č. 1660/31 

 ` 81. Prostranství okolo super-
marketu Albert, ul. MOLáKOVA 
č. 578/614 

 ` 82. Prostranství okolo super-
marketu Albert, ul. K LáDVí 
č. 344/4 

 ` 83. Prostranství okolo super-
marketu Albert, ul. KLAPKOVA 
č. 26/3 

 ` 84. Prostranství okolo super-
marketu Billa, ul. SOKOLOVSKá 
č. 69/14 

 ` 85. Prostranství okolo super-
marketu Billa, ul. LODŽSKá 
č. 808/24 

 ` 86. Areál Severka ul. TROUSI-
LOVA č. 1031/2 

 ` 87. Areál Šutka – ul. ČIMIC-
Ká prostranství před č. 442/3, 
443/35, 446/37 

 ` 88. Areál Čumpelíkova, pro-
stranství okolo ul.ČUMPELíKO-
VA č. 1222/6 

 ` 89. prostranství u provozovny 
v ul. SOKOLOVSKá č. 1853/153 

 ` 90. prostranství u provozovny 
v ul. SOKOLOVSKá č. 551/131 

 ` 91. prostranství u provozovny 
v ul. SOKOLOVSKá č. 530/210 

 ` 92. prostranství u provozovny 
v ul. SOKOLOVSKá č. 93 

 ` 93. prostranství u provozovny 
v ul. SOKOLOVSKá č. 1280/80 

 ` 94. prostranství u provozovny 
v ul. SOKOLOVSKá č. 85/6 

 ` 95. prostranství u provozovny 
v ul. SOKOLOVSKá č. 87/95 

 ` 96. prostranství u provozovny 
v ul. BATLIČKOVA č. 1971 

 ` 97. prostranství u provozovny 
v ul. ŠALDOVA č. 466/34 

 ` 98. prostranství u provozovny 
v ul. ŠALDOVA č. 431/22 

 ` 99. prostranství u provozovny 
v ul. ŠALDOVA č. 406/28 

 ` 100. prostranství u provozovny 
v ul. KřIŽíKOVA č. 435/11l 

 ` 101. prostranství u provozovny 
v ul. KřIŽíKOVA č. 530/28 

 ` 102. prostranství u provozovny 
v ul. KřIŽíKOVA č. 163/33 

 ` 103. prostranství u provozovny 
v ul. KOLáROVA č. 190/12 

 ` 104. prostranství u provozovny 
v ul. VíTKOVA č. 318/1 

 ` 105. prostranství u provozovny 
v ul. CHABAřOVICKá č. 1327/13 

 ` 106. prostranství u provozovny 
v ul. CHABAřOVICKá č. 1326/25 

 ` 107. prostranství u provozovny 
v ul. RAJMONOVA č. 1203/6 

 ` 108. prostranství u provozovny 
v ul. HLAVáČOVA č. 1159/12 

 ` 109. prostranství u provozovny 
v ul. VACíNOVA č. 396/5 

 ` 110. prostranství u provozovny 
v ul. HNĚZDENSKá č. 557/28 

 ` 111. prostranství u provozovny 
v ul. NOVáKOVÝCH č. 858/27 

 ` 112. prostranství u provozovny 
v ul. KARLíNSKé NáM. č. 156/2 

 ` 113. prostranství u provozovny 
v ul. NAD ŠUTKOU č. 503/9 

 ` 114. prostranství u provozovny 
v ul. ZENKLOVA č. 162/220 

 ` 115. prostranství u provozovny 
v ul. ZENKLOVA č. 57/238 

 ` 116. prostranství u provozovny 
v ul. ZENKLOVA č. 437/88 

 ` 117. prostranství u provozovny 
v ul. ZENKLOVA č. 1545/39 

 ` 118. prostranství u provozovny 
v ul. ZENKLOVA č. 633/141 

 ` 119. prostranství u provozovny 
v ul. ZENKLOVA č. 27 

 ` 120. prostranství u provozovny 
v ul. KLAPKOVA č. 160/63 

 ` 121. prostranství u provozovny 
v ul. KLAPKOVA č. 1778/47 

 ` 122. prostranství u provozovny 
v ul. KLAPKOVA č. 161/35 

 ` 123. prostranství u provozovny 
v ul. KLAPKOVA č. 40/3 

 ` 124. prostranství u provozovny 
v ul. TANVALDSKá č. 1335/9 

 ` 125. prostranství u provozovny 
v ul. STřEKOVSKá č. 1342/10 

 ` 126. prostranství u provozovny 
v ul. DAVíDKOVA č. 63 

 ` 127. prostranství u provozovny 
v ul. ZELENOHORSKá č. 480 

 ` 128. prostranství u provozovny 
v ul. ZELENOHORSKá č. 485/10 

 ` 129. prostranství u provozovny 
v ul. PODLIPNéHO č. 997/2 

 ` 130. prostranství u provozovny 
v ul. KONŠELSKá č. 532/10 

 ` 131. prostranství u provozovny 
v ul. VE VRCHU č. 42/10 

 ` 132. prostranství u provozovny 
v ul. NA DĚDINCE č. 917/13 

 ` 133. prostranství u provozovny 
v ul. PRIMáTORSKá č. 1830/51 

 ` 134. prostranství u provozovny 
v ul. U LIBEŇSKéHO PIVOVARU 
č. 1615/18 

 ` 135. prostranství u provozovny 
v ul. HEJDUKOVA č. 374/2 

 ` 136. prostranství u provozovny 
v ul. TřEBORADICKá č. 1077/16 

pArKy A OStAtní 
veřejná Zeleň 

 ` 137. Thomayerovy sady, 
U LIBEŇSKéHO ZáMKU, 
U ČESKÝCH LODĚNIC, 
U LIBEŇSKéHO PIVOVARU 

 ` 138. Park Pod Korábem, 
Korábské schody 

 ` 139. Park a lavičky naproti 
domu BíNOVA č. 529/2 

 ` 140. Park před hl. vchodem 
do psychiatrické léčebny 
ul. ÚSTAVNí před č. 91/7 

 ` 141. Kaizlovy sady 
 ` 142. Park v ulici NA KOPEČKU 
 ` 143. Park pod Libeňským ply-

nojemem a v ul. KE KOULI, v ME-
ZIHOří a POD PLyNOJEMEM 

 ` 144. Čimický háj 
 ` 145. Velká skála 
 ` 146. Kobyliská střelnice 
 ` 147. Park pod 

finančním úřadem 
(pod ul. NA DLáŽDĚNCE) 

 ` 148. Těšnov a přilehlé parkové 
prostory 

 ` 149. Park za nákupním  
centrem Invalidovna 

 ` 150. Park před nemocnicí  
Bulovka 

 ` 151. Psí louka U Meteoru  
před budovou Úřadu městské 
části Praha 8 

 ` 152. Psí louka Katovická  
naproti domu č. 402–404 

 ` 153. Psí louka Ratibořská 
v blízkosti domu č. 754/26 

 ` 154. Psí louka Ústavní  
u domu č. 413 

 ` 155. Psí louka Invalidovna 
u č. 574/32 v ul. MOLáKOVA 

 ` 156. Psí louka U Jezírka,  
sídliště Ďáblice, ul. TAUSSIGOVA 

 ` 157. Psí louka Chvatěrubská 
za domem č. 366/28 

vnItrOblOKy
 ` 158. Vnitroblok mezi  

ul. NA ROKyTCE  
a U LIBEŇSKéHO PIVOVARU 

 ` 159. Vnitroblok mezi  
ul. ČIMICKá, BUKOLSKá, LIN-
DAVSKá a PODHAJSKá POLE 

 ` 160. Vnitroblok u stanice metra 
Ládví, OHRANIČENÝ ul. BINA-
ROVA, HLAVáČOVA, KySELOVA, 
OPáLKOVA a STřELNIČNá 

 ` 161. Vnitroblok KySELOVA – 
HRUBéHO 

 ` 162. Vnitroblok TAUSSIGOVA – 
HLAVáČOVA

karlínské náměstí patří mezi veřejná místa, kde se nesmí pít alkohol.

Foto: Jana Benetková
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Fórum

hnutí ano
pravda  
o (ne)uklízení 

V roce 2016 vypověděla městská 
část Praha 8 celkem 9 smluv se 
zahradnickými firmami, které 
byly uzavřeny v letech 1994 
–2003 a neodpovídaly již 
současným cenovým tarifům. 
Hlavním důvodem bylo snížení 
nákladů na údržbu zeleně 
v důsledku přesoutěžení 
smluvních vztahů a sjednocení 
podmínek údržby veřejné zeleně 
na území MČ Praha 8.

V roce 2016 byla vysoutěžena 
firma na sekání trávy a úklid 
listí, která měla být na dobu tří 
let. Firma Komwag, která v této 
veřejné zakázce uspěla, nabídla 
cenu zhruba o 15 mil. nižší, než 
byla předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky, a po následném 
požádání o objasnění nabídkové 
ceny přistoupila MČ Praha 8 
k podpisu této smlouvy. Dále 
byly v roce 2016 uzavřeny 
smlouvy na vysávání psích 
exkrementů ze zpevněných 
ploch, obsluhu odpadkových 
košů na psí exkrementy, 
provádění zimní údržby 
chodníků a schodišť, provádění 
čištění zpevněných ploch 
a obsluhu odpadkových košů 
(všechny tyto smlouvy jsou 
zveřejněny na webových 
stránkách MČ Praha 8). Dále 
v roce 2016 došlo k výpovědi 
společnosti IPODEC – Čisté 
město, a. s., kdy smlouva byla 
ukončena k 30. 4. 2017. Odbor 
životního prostředí zasmluvnil 
přistavování VOK a kontejnerů 
na bioodpad do konce roku 2017. 

Sekání trávy – první seč, bohu- 
žel společnost Komwag nezvlád- 
la a my jsme byli nuceni na 
základě platné smlouvy oslovit 
třetí osobu k dokončení této seče. 

Podněty ohledně nepořádku 
separačních stání se snažíme 
řešit se svozovou společností 
IPODEC – Čisté město, a. s. Firmy, 
které mají na starosti odpadkové 
koše a úklid v zeleni jsou na 
nedostatky ihned upozorňovány, 
bohužel neukázněnost některých 
občanů nám komplikuje práci.

ods Praha 8
fichtner:  
Ano, nesekáme

Proč vládce Prahy 8 Matěj 
Fichtner (ANO) vydal pokyn 
k sekání trávy, až když byla 
vysoká přes metr a bylo jasné,  
že její posekání už bude 
problém? 

Protože je z toho dobrý kšeft. 
Proč vůdce osmičkového ANO 

Matěj Fichtner vyhodil firmy, 
které ještě před třemi roky 
zvládly péči o zeleň na mnohem 
vyšší úrovni? Protože je to 
skvělá příležitost pustit obecní 
peníze směrem do právních 
služeb. Vždyť jen za první pokus 
o zasmluvnění sekání trávy 
zaplatila osmičková radnice půl 
milionu za právní poradenství, 
aby nakonec ÚOHS zakázku 
musel zrušit. Dnes (ne)sekají 
trávu firmy, které neprošly 
řádným výběrovým řízením. 

Určitě se dozvíme, že za vše 
může někdo jiný a cílem bylo 
ušetřit. Stejně jako jsme to 
slyšeli u kšeftů s úklidem psích 
hovínek. To je stejný příběh. 
Ve finále se platí za měrnou 
jednotku víc,  ale odvedená 
práce je méně kvalitní. Pokud 
se vůbec odvede. Celou analýzu 
najdete na www.ludkova.cz.

ráj pro alergiky a klíšťata 
v Ratibořské ulici v Bohnicích

toP 09 Praha 8
všehoschopní 
diletanti v akci 

NEshrabané listí na podzim, 
NEposypaná ledovka v zimě, 
NEposekané trávníky na jaře, 
NEpořádek nejen okolo 
odpadkových košů a kontejnerů 
po celý rok. ANO, tohle je 
Praha 8. Praha 8 v „péči“ 
všehoschopných „expertů“ 
z politické divize Agrofertu, 
která na Praze 8 za úklid a za 
zelené plochy zodpovídá.

Proč, přestože se veřejná 
prostranství uklízí, což stojí 
nemalé prostředky z rozpočtu 
městské části, vypadá často 
mnoho ulic, náměstí i zelených 
ploch tak, jako by úklid nikdy 
nezažily? Odpověď je jednodu-
chá – prováděný úklid je zoufale 
nedostatečný. Jaké jsou ale 
příčiny tohoto stavu? Může jich 
být více. Od lhostejnosti 
a nechuti vedení radnice se 
problémem zabývat přes špatné 
hospodaření a nedostatek peněz 
na rozšíření a zlepšení úklidu až 
po nedostatečnou kontrolu 
práce úklidových firem. Zvlášť 
závažnou příčinou je zřejmě také 
neschopnost vedení městské 
části a zodpovědných pracovní-
ků úřadu připravit správně 
zadávání veřejných zakázek, 
a to nejen na úklidové práce, 
ave výběrových řízeních získat 
za výhodných podmínek pro 
městskou část kvalitní dodava-
tele. „Povedená“ zakázka na 
sekání trávy na zelených 
plochách letos na jaře je toho 
jasným důkazem. 

A řešení? Soustředěný tlak 
občanů a jejich stížnosti nejen 
na černé skládky a neposečené 
plochy, ale i na nedostatečný 
úklid cest, chodníků a prostran-
ství snad probudí vedení radnice 
z letargie a sebeuspokojení 
a dočkáme se čistší městské 
části, nebo – abych parafrázoval 
klasika – alespoň vysvětlení, kde 
udělali „soudruzi“ z ANOfertu 
chybu.

Čssd
úklid je potřeba 
zabezpečit

Od posledních komunálních 
voleb má na starost péči o zeleň, 
úklid veřejných prostranství 
a sekání trávy náš koaliční 
partner hnutí ANO. Mezi naše 
kompetence patří doprava. 
Máme tak na starost dohled nad 
tou části chodníků, které jsou 
u komunikací a vlastní je 
Technická správa komunikací hl. 
m. Prahy. MČ Praha 8 jejich část 
ze svých finančních prostředků 
dlouhodobě nechává uklízet, 
přestože nejsou v jejím vlastnic-
tví a ani je nemá ve své správě. 
Smlouva na tento úklid však 
nezahrnovala zimní období.  

Je nám samozřejmě jasné, že 
v letošní zimě byl úklid chodní-
ků ze strany TSK nedostatečný 
a nebyla rozhodně zajištěna 
jejich dostatečná schůdnost. 
Ukončili jsme proto stávající 
smlouvu ohledně úklidu 
chodníků patřících TSK 
a připravujeme vyhlášení 
výběrového řízení, které bude 
zahrnovat i jejich zimní úklid. 
Zároveň ještě zintenzivníme tlak 
na odpovědné představitele hl. 
m. Prahy, aby zajistili, že 
i vpřípadě chladné a dlouhé 
zimy bude TSK schopno 
garantovat schůdnost chodníků 
ve své správě na přijatelné 
úrovni. Námi organizovaný 
a financovaný úklid by tak mohl 
být jen doplňkový, který by dle 
potřeby našich občanů doplňo-
val méně pružný celopražský 
organizovaný úklid.   

Uvědomujeme si totiž, že čím 
více dáme finančních prostřed-
ků na věci, které má zajištovat 
MHMP či jím zřízené organizace, 
tak tím méně peněz nám 
zůstane na naši vlastní činnost. 
Máme připraveno mnoho 
zajímavých projektů a akcí, které 
kvůli tomu nechceme jakýmko-
liv způsobem omezovat.   

TENTO MĚSíC SE PTá:  

ODS

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

Roman Březina
pověřený vedoucí 
odboru životního 
prostředí mČ Praha 8

Vladimíra Ludková
zastupitelka  
mČ Praha 8  
za oDs

Tomáš Tatranský
zastupitel 
mČ Praha 8  
za toP 09

Roman Petrus 
starosta  
mČ Praha 8  
za ČssD
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kdu-Čsl, 
osmiČka sobě 
a nezávislí
Kam se 
poděly peníze 
z privatizace?
Otázka z kanceláře ODS nám 
chce připomenout, že i 27 let 
od pádu komunismu patří 
Praha 8 mezi špinavější 
a zanedbanější městské části. 
A tak se ptejme dál: kam se 
poděly peníze z privatizace? 
Proč se Praha 8 už za předcho-
zích vlád nestala moderní, čistou 
a bezpečnou čtvrtí? 

Kdy se podaří (městské) policii 
vytlačit násosky z Palmovky, od 
metra Kobylisy a dalších míst? 
Nabízí se tato odpověď: Až se do 
zastupitelstva zvolí takoví 
politici, kteří budou usilovně 
pracovat pro  Prahu 8.

Systém nastavení úklidu 
v Praze, kdy mnohé ulice čistí 
TSK při blokovém čištění pouze 
dvakrát ročně, není dostačující. 
Tzv. Čistá osmička provádí dle 
rozpisu úklid denně na různých 
místech, ale bohužel to často 
není vidět. Úklid zajišťuje firma 
IPODEC. Navrhujeme, aby 
oblast úklidu a dny úklidu byly 
zveřejněny přehledně na 
panelech v ulicích a lidé 
(i úředníci) si mohli ověřit, 
zda byl skutečně vykonán. 

Na webu městské části 
můžeme nahlásit závady – nepo-
řádek na ulici, několikrát jsem 
na nepořádek upozornil a byla 
zjednána náprava. Odpadky 
a exkrementy na ulici nerostou, 
městská policie má být pozorná 
a vyžadovat od neukázněných 
občanů dodržování pořádku. 

V posledních třech letech jsme 
s přáteli a známými uklízeli při 
akci Ukliďme Česko, tento úklid 
jistě nenahradí pravidelný úklid 
města, ale na mnoha místech 
výrazně pomohl. Děkuji všem, 
kteří přišli uklízet, i všem, 
kterým pořádek leží na srdci, 
přiloží ruku k dílu a jsou 
ohleduplní ke svému okolí.

ksČm
řešením je zásadní 
změna systému 
údržby
Současná situace kolem sekání 
trávy a liknavá práce příslušné 
firmy spadly zadavateli otázky 
z ODS přímo z nebe. A hned na 
ní postavil konstrukci, která 
neodpovídá pravdě. Tedy té, že 
se na Praze 8 tři roky neuklízí. 
Úklid se netýká jen nápravy 
vlivu počasí a přírody, ale také 
nápravy působení vlivu lidského 
faktoru a zde až takový problém 
nevidím, zejména v porovnání 
s prací minulého vedení radnice. 
Postřeh z podzimu 2016: Nastala 
svízel s neuklizeným listím na 
Burešově a Žernosecké? Stačil 
na to jediný telefonát směrem 
k radní pro životní prostředí 
a věc byla během chvíle uvedena 
do pořádku. V pátek odpoledne. 
Byl problém s neposypanými 
chodníky? Byl, ke konci zimy, 
a to ani ne s těmi, které patří 
městské části. Opět se telefono-
valo a urgovalo, navíc se skupina 
zastupitelů za KSČM a Osmičku 
sobě dohodla na spolupráci se 
zástupcem starosty  p. Fichtne-
rem (ANO) a vedoucím odboru 
ŽP a vytvořila z podnětů občanů 
i díky vlastní aktivitě návrh 
změny plánu zimní údržby 
chodníků pro příští období. Vše 
ale za stávajícího systému stojí 
hromady peněz.

Opravdu zásadní řešení? Již 
jsme jej navrhovali v roce 2014. 
Je jím znovuvytvoření „technic-
kých služeb“ městské části, které 
by se o pořádek na osmičce 
staraly. Nákladovost? Technické 
vybavení, pohonné hmoty a plat 
pro deset stálých zaměstnanců 
plus vyčleněné finanční 
prostředky pro sezónní brigád-
níky. Třeba učně a studenty 
z místa bydliště. Nebo nezaměst-
nané. Přežitek? Ne, bývalá 
fungující realita! Navíc podstat-
ně levnější než nastavený 
systém soutěže veřejných 
zakázek.

Proč se v Praze 8 poslední tři roky neuklízí?

Tomáš Pavlů
zastupitel mČ 
Praha 8 za kDu-Čsl, 
osmička sobě

Zdeněk Nagovský, 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

Petr Vilgus
zástupce starosty 
mČ Praha 8 
za stranu zelených

Vlaďka Vojtíšková
zastupitelka mČ 
Praha 8 za osmička 
sobě a nezávislí

strana 
zelených
posekaná tráva, 
férové zakázky, 
nový život 
spícím domům

Praha 8 patřila k městským 
částem, kde byla v minulosti 
podezřelá každá druhá veřejná 
zakázka. Zejména odbor 
životního prostředí vyvolával 
řadu podezření a nedivím se, že 
noví radní se rozhodli pro změnu 
dodavatelů. Předražené zakázky 
koalice ODS a TOP 09 bylo třeba 
ukončit a milionové smlouvy 
přesoutěžit s férovými podmín-
kami pro radnici. Jsem obyvate-
lem Palmovky, každý den jsem 
v Karlíně a minimálně jednou 
týdně mám cestu i do Kobylis, 
Ďáblic, Bohnic nebo Čimic. I mě 
štvaly neposekané trávníky 
a neuklizené parky. Nechápu, jak 
se může velká firma přihlásit do 
výběrového řízení a nemít 
zajištěné lidi a techniku na práci, 
ke které se zavázala. Podobným 
způsobem jako v Praze 8 
vysoutěžený dodavatel selhal 
i v jiných městských částech 
Prahy. Jsem rád, že na osmičce 
končí období, kdy připomínala 
džungli. Doufám, že příští 
dodavatel si bude počínat 
zodpovědněji.

Úklid Prahy 8 se ale neodehrá-
vá jen ve veřejných zakázkách 
a na zelených plochách. Snažíme 
se „uklízet“ opuštěné domy, které 
léta hyzdí tvář městské části. 
Od 23. 6. budou znovuotevřená 
Karlínská kasárna, kde se díky 
dohodě radnice a ministerstva 
spravedlnosti usídlí kultura 
a prostor pro děti a rodiče. 
Domluvili jsme využití deset let 
opuštěného domu Za Poříčskou 
branou, kde nyní hraje divadlo 
Pomezí a sídlí tu re-use spolek 
Z pokoje do pokoje. Bojujeme 
za záchranu Mazutky, originální 
stavby v bruselském stylu 
na sídlišti Invalidovna. Připravu-
jeme velký revitalizační projekt 
pro Palmovku. Zašlá a nevyužíva-
ná místa Prahy 8 začínají ožívat. 

osmiČka sobě 
a nezávislí
namrzlé chodníky 
a nesekaná tráva 
Jakmile se vlády na radnici 
chopila současná koalice 
ANO-ČSSD-SZ-KSČM, avizovala 
velké změny v úklidu a péči 
o zeleň. Na zasedání zastupitel-
stva dne 9. 9. 2015 předložila 
radní pro životní prostředí Anna 
Kroutil z ANO (nyní nahrazená 
Matějem Fichtnerem) odůvodně-
ní významné veřejné zakázky ve 
výši 144 mil. Kč s názvem 
Zajištění celoročního úklidu 
zeleně a dalších ploch (na čtyři 
roky). Zakázku však následně 
zrušil antimonopolní úřad kvůli 
diskriminačním podmínkám.

Praha 8 proto vypsala zvlášť 
soutěž na zimní údržbu a zvlášť 
na péči o zeleň. Zimní údržbu 
vyhrála a. s. Rossy service 
s cenou 1 999 369,00 Kč: těsně 
pod dvoumilionovou hranicí, 
od níž už platí přísnější pravidla 
zákona o veřejných zakázkách. 
Takové zakázky malého rozsahu 
mají riziko v tom, že radnice 
může oslovit jen vybrané 
spřízněné dodavatele. A že se tak 
děje, lze zjistit z prohlášení na 
webu koaliční Strany zelených 
– poté, co její partneři „vykostili“ 
směrnici pro zakázky malého 
rozsahu.

Zakázku na péči o zeleň po 
dobu tří let získala a. s. Komwag 
za 24 580 723 Kč bez DPH. 
Sečteme-li tuto hodnotu 
a hodnotu zimní údržby, 
dospějeme k nižší částce než 
144 mil. Kč, které radní Kroutil 
původně předkládala zastupite-
lům. Buď tedy radnice tehdejší 
odhad přestřelila, nebo naopak 
podhodnotila samostatně 
zadané zakázky.

Radnice navíc plnění smluv 
řádně nevymáhá – nevyzvala 
včas dodavatele, aby seč provedl. 
Podle toho pak teď trávníky 
vypadají. A ještě nás to přijde 
draho, když radnice narychlo 
sjednává jiné dodavatele, aby 
za přirážku vyřešili, co sama 
nadrobila.
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Rozhovor

boHuslaV šulc, loutkoHeRec:

Každá loutka 
má svou duši 
i charakter

 n jeho tvář si jen málokdo vybaví, a přesto jeho umění 
obdivuje celý svět. loutkoherec bohuslav Šulc (* 1936) totiž 
celých 40 let stál za pohybovými eskapádami populárního 
hurvínka. svět mu aplaudoval i za etudy s houslistou, 
klavíristou nebo marionetami chaplina či armstronga.

Procestoval jste s loutkami celý 
svět, ale zakotvil jste v Kobylisích. 
Proč zrovna tam?
„Víte, já měl v životě neuvěřitelné 
štěstí. Prakticky všechny sny se 
mi splnily. Přes Kobylisy jsme 
jezdili na zájezdy do Německa, 
zrovna se tu začalo stavět 
sídliště. A já si v autobuse 
kolikrát říkal: To bude určitě 
útulné sídliště, tady bych si 
dovedl představit krásné bydlení. 
A bydlím tu od roku 1973!“

Nenapadlo vás jít jinam? 
„Ne, bydlím hned vedle Čimické-
ho háje, mám tu veverky, zajíce, 
dokonce i divočáky... A co 

všechno se u nás v domě za těch 
44 let odehrálo! Mně vykradli 
byt a ukradli auto, byla tu 
vražda sifonovou lahví, dítě 
udušené dudlíkem… Ale mám 
odsud skvělou dopravu do 
centra, co si přát víc.“ 

Svými loutkami jste dokázal 
probudit k životu např. tuláka 
Charlieho Chaplina, Louise 
Armstronga, Napoleona, Laurela 
a Hardyho... Kdyby někdo z nich 
přijel do Prahy 8, kam byste je 
pozval?
„Určitě do hospody Na Vyhlídce. 
Na české pivo. A do Divadla 
Karla Hackera, kde má domov-

skou scénu loutkové divadlo 
Jiskra. Ukázal bych jim, že 
klasické loutkoherectví sice 
umírá, ale u nás stále žije. A že 
existují obdivuhodní lidé jako 
v Jiskře, kteří se sejdou a dělají 
něco pro druhé skoro zadarmo.“

Klasickou loutkou, marionetou, 
je třeba Hurvínek, kterého jste 
vodil čtyři desetiletí…
„To je také můj splněný sen. 
Vyrůstal jsem v Mladé Boleslavi 
a jako kluk jsem miloval divadlo, 
celou tu atmosféru kolem. Jenže 
jsem se styděl vylézt na jeviště 
před lidi, takže loutky byly ideální 
východisko. Když jsem přišel 
do divadla Spejbla a Hurvínka, 
musel Josef Skupa žádat 
o výjimku, protože jsem nebyl 
plnoletý – nebylo mi ještě ani 
17 let! Dnes jsem už poslední žijící 
pamětník jeho éry. U Skupy, ke 
kterému jsem vzhlížel jak k pánu 
bohu, jsem se vlastně vyučil. 
Hurvínka jsem pak převzal 
od paní Jiřiny Skupové, a ona mě 
za to nějakou dobu neměla ráda. 
Jako kdybych jí vzal syna. Ale 
postupně se to urovnalo, takže 
jsem Hurvínka ‚pověsil na hřebík‘ 
až v roce 1993, kdy jsem z Divadla 
S+H odešel na volnou nohu.“

Proč jste odešel?
„Skončila prostě jedna profesní 
etapa. Nastoupili mladí a tak 
jsem usoudil, že bude lepší, když 
odejdu. Víc bych to nepitval. Pár 
loutek jsem odkoupil a vydal se 
na sólovou dráhu. Byl jsem 
současně u 40 agentur a měl 
jsem strašně nabitý kalendář.“

Je Hurvínek složitá loutka?
„Je to kluk, ne? Tak nemůže být 
extra hodný.“

Já myslel na ovládání…
„To je různé, Hurvínek váží 
zhruba 1,5 kg a má různý počet 
nití podle toho, jakou ‚roli‘ 
zrovna má. Jestli jen tak stojí, 
chodí a koulí očima, nebo jestli 
třeba řádí na kolobrndě, jak se 
sám vyjadřoval. Někdy jich 
má deset, jindy třináct…“ 

Hurvínek byl a je kolektivní 
postava, je součástí vlastní 
„rodiny“, ale vy jste se proslavil 
i sólovými výstupy. Která loutka 
je vaše nejoblíbenější?
„Každá loutka má svou duši! 
A každá chce své. Ať už je to 
Hurvínek, Chaplin, Aznavour, 
klavírista, trumpetista nebo 
striptérka… Asi nejmilejší mi 
je houslista, stará loutka, která 
kdysi dávno hrála v jednom 
skeči se Spejblem. Dal jsem 
ho do pořádku a vymyslel, jak 
má věrohodně tahat smyčcem. 
Jako kluk jsem hrál na housle, 
takže vím, jak se mají držet. 
Víte, kolik je na ten pohyb ruky 
potřeba vodicích nití?“

Nevím – tři? Čtyři?
„Jedna jediná! Fígl byl totiž 
v něčem úplně jiném – v nasaze-
ní smyčce pod struny, a ne 
na ně! Iluze byla z hlediště tak 
dokonalá, že za mnou chodili 
skuteční houslisté, kteří v první 
chvíli ani nevěřili, že ta loutka 
ve skutečnosti nehraje.“

Houslista ale nebyl jedinou lout- 
kou, kterou jste vrátil „do života“. 
„Asi nejúžasnější pocit jsem měl, 
když jsem vzal do ruky tanečni-
ci, kterou dělal Edgar Degas. 
Myslel jsem, že se zblázním 
radostí! Degasovy obrazy 
tanečnic jsem obdivoval, 
a najednou jsem měl pro chru-
dimské muzeum za úkol jeho 
výtvor restaurovat, navázat nitě 
a oživit ji tak!“

Již jsme se zmínili, že jste 
v malých karikaturách „vodil“ 
některé slavné osobnosti.  
Setkal jste se s nimi?
„S některými ano. Třeba 
s Charlesem Aznavourem, který 
na mě nejdřív v šatně neměl 
čas, ale ve finále jsme pak na 
Štědrý den chodili po Bruselu 
a sháněli plnicí pero, které chtěl 
pořídit jako dárek. Anebo jsem 
v Montrealu na EXPO 67 zjistil, 
že máme šatnu spolu se 
slavnými Modern Jazz Quarte-
tem, jejichž desky jsem si 
kupoval. Oni vystupovali před 
námi, takže byli vlastně našimi 
předskokany (smích). “s miloŠem kirschnerem v německé televizi. 

S Hurvínkem jsme 
jednou vystupovali 
na pražském orloji 

mezi apoštoly.
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bohuslav Šulc svého Houslistu předvedl i na Libeňském zámku.

Kde všude jste s loutkami byl? 
„Procestoval jsem přes 110 zemí 
celého světa. A někdy to byla 
zvláštní místa – hrál jsem 
v televizní věži v japonské Ósace 
100 metrů nad zemí, ve fotbalové 
brance, na korbě valníku. 
S Hurvínkem jsme jednou 
vystupovali na pražském orloji 
mezi apoštoly. A sám, bez loutky, 
jsem si třeba poležel v kryptě 
Julie ve Veroně…“

Jak jste vybaven jazykově?
„Tvrdím, že jakmile si v cizině 
dokážete v restauraci přečíst 
menu, objednat jídlo a číšník 
vám přinese to, co jste si 
objednal, tak už se víc jazyk 

nenaučíte. Divadelně to zvládám 
skvěle. Když jsme hráli ve 
Washingtonu, přišla za námi na 
recepci manželka amerického 
ministra zahraničí. Ptala se, 
kterou univerzitu jsem studoval, 
že při představení nemám žádný 
přízvuk! Musel jsem ji zklamat, 
že to bylo všechno z playbacku, 
který namluvil rodilý mluvčí…“ 

Vy jste vodil Hurvínka, Miloš 
Kirschner vodil Spejbla a mluvil 
obě postavy. Jaká to byla 
spolupráce?
„Úžasná. Intuitivní, někdy až 
mystická. Já udělal s Hurvínkem 
nepřipravené gesto, Miloš ho 
doplnil okamžitě slovy. A na-

opak. I když zpočátku to tak 
jednoduché nebylo. Kirschner 
se zlobil, že měním Hurvínkovi 
charakter, a že ho nestíhá hrát. 
Tak jsem ho musel přesvědčit, 
že tahle postava má vlastní 
charakter. Postupně jsme 
dokonce začali dělat forbíny, kdy 
jsme sami vylezli před diváky 
a vedli dialog loutek se svými 
vodiči.“

Na které představení nejvíc 
vzpomínáte?
„Těch by bylo…! Třeba Dějiny 
kontra Spejbl nebo Srdečné 
metamorfóry, kam Kirschner 
napsal geniální filosofické 
dialogy. Skvělý byl i Kočárek, 

i když zrovna tohle představení 
jsem neměl moc rád, protože 
jsem musel hrát tak trochu sám 
sebe. Kočárek byl skutečný, 
Vlastimil Brodský a Jana 
Brejchová v něm odvozili Terezu, 
a vozil jsem v něm i svého syna. 
Karel Velebný napsal hudbu, režii 
měl Jaroslav Dudek, a Helena 
Štáchová senzačním způsobem 
dělala mimino, které plivalo 
dudlík, brečelo potoky slz... 
Premiéru jsme měli v Německu 
a 3000 lidí v hledišti málem 
zbořilo sál. Měli jsme 27 děkova-
ček! Osobně za umělecký vrchol 
považuji Dietlovu hru „O klaunu 
a jeho sedmi špagátech“ jenom 
s Hurvínkem, ve které jsem hrál 
s Jiřím Sovákem. Bohužel 
divácky neuspěla, netrefila se 
do cílové skupiny.“

Dočkal jste se mnoha poct, mimo 
jiné jste v roce 1985 obdržel titul 
zasloužilý umělec.
„Ano, dostal jsem ale i jiná 
ocenění – dvakrát Skupovu cenu 
na festivalu Skupova Plzeň nebo 
v Tokiu Cenu diváků a v roce 
2009 cenu Senior Prix za 
celoživotní mistrovství.“

To jen potvrzuje, že jste celý život 
rozdával svým uměním radost. 
Hrajete ještě někdy?
„Zdraví už mi to moc nedovoluje. 
Celý život jsem musel stát 
a pořád se o něco opírat… 
Ale v září bych měl vystoupit 
v Divadle Karla Hackera 
v představení Večery s hvězdou. 
To bych mohl zvládnout, budu 
sedět v křesle a vzpomínat, na co 
jsem nezapomněl (smích). Určitě 
si vezmu s sebou nějakou loutku. 
Už mám vymyšlené entrée, ale 
neprozradím ho!“

Děkuji za rozhovor.
VlaDimíR slabý
Foto: autoR a aRcHiV b. šulce

s miloŠem kirschnerem (uprostřed) a Radko Hakenem (vpravo). s cenou Diváků na festivalu v Japonsku. 
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Bezpečnost

Pozor na letní kriminalitu

nepodceňujte 
preventivní 
opatření

 nkonec školního roku, začátek dovolených a prázdnin je 
tady. a s nimi i výlety a delší pobyty na chalupách a chatách 
nebo tam, kde se o nás za naše uspořené peníze starají jiní.

Co to pro nás znamená: pomine-
me-li potřebu zvýšené ostraži-
tosti před úrazy, jedovatými 
hady a exotickými šelmami, 
může nám zážitek z dovolené 
zkazit poberta, který si usmyslel, 
že si pomůže na náš účet. 
Možností je několik: vypůjčí 
si náš vůz zaparkovaný před 
domem, navštíví naši domác-
nost nebo se na nás nalepí přímo 
v místě, kde pobýváme, a obere 
nás o finanční hotovost, 
kreditku, v horším případě 
k tomu použije násilí. 

Nenechávejme tedy nic 
náhodě a zabezpečme svůj 
majetek třeba tak, že si auto 
(pokud za to stojí) dáme po 
domluvě k sousedovi nebo 
příbuzným do garáže či svého 
miláčka umístíme na nějaký ten 
týden na hlídané parkoviště. 

Pokud nemáme kvalitně 
zabezpečený byt nebo vstup 
do domu, je na místě poradit se 
s odborníky na zabezpečovací 
techniku, jak stávající zajištění 

zkvalitnit. Pokud bydlíme 
v rodinném domku či vilce, 
domluvme se s dobrými 
sousedy, abychom si na naše 
příbytky a zahrady dávali 
střídavě pozor. 

Na dovolených v zahraničí 
mějme při sobě jen nezbytnou 
hotovost a větší peníze si 
nechávejme raději v trezoru 
v recepci ubytovacího zařízení 
nebo je uschovejme do spolehli-
vé skrýše.  Nepříjemná je 
i ztráta dokladů. Nakládejme 
s nimi jako s financemi. 

Nenavazujme zbytečné 
důvěrné známosti s lidmi hned 
po příjezdu do neznámého 
prostředí. Rohypnolové 
uspávačky nejsou jen českým 
specifikem. Ostatně rovněž ony 
si rády dělají pracovní výlety 
mimo hranice naší vlasti.
Jen krásné léto přeje 

ZDeněk nagoVský,  
předseda komise  
pro bezpečnost RmČ Prahy 8

Teplé počasí tradičně přináší 
zvýšené nebezpečí požárů. 
To se bohužel potvrdilo 
ve čtvrtek 18. května, kdy začal 
hořet stoh slámy na ploše 
přibližně 400 x 200 metrů 
v ulici U Draháně v Bohnicích. 
Požár likvidovalo šest jednotek 
hasičů, kterým se ho zhruba 
za hodinu podařilo dostat pod 
kontrolu. Hasiči tak včasným 
zásahem zabránili rozšíření 
požáru. Stoh v této ulici však 
opět hořel v pátek 19. května. 
Likvidovat ho musely tři jed-
notky hasičů.

V Praze 8 hořelo i v pondělí 22. května, kdy v jednom z bytů třípodlažního domu hořela kuchyň 
a část obývacího pokoje. Na místo přijely tři jednotky hasičů, které zasahovaly po žebříku. Požár se 
podařilo lokalizovat dvacet minut po začátku zásahu. Oheň zničil vybavení tohoto menšího bytu 
a jeho zplodiny poškodily malbu stěn a stropu v tomto bytě. Požár byl způsoben nedbalostí a podle 
prvotního odhadu způsobil škodu za 750 tisíc korun.   (zn) 

Foto: RaDek kRaHulík, HZs hl. m. Prahy

POŽáRy SE NEVyHÝBAJí ANI PRAZE 8

z Černé kroniky

Zbořil zábradlí 
a odjel
Autohlídka městských 
strážníků řešila dne 24. dub-
na 2017 řidiče kamionu, který 
měl dle výpovědi oznamova-
tele svým vozem vážně 
poškodit zábradlí a semafor 
na křižovatce pod nemocnicí 
Bulovka a z místa ujet. 

Policisté ke stíhání 
pachatele nehody použili 
výstražný varovný signál 
a následně jej dostihli 
přibližně po jednom kilomet-
ru jízdy v prostoru ulice 
Zenklova. Vzhledem 
k charakteru podezření byla 
na místo povolána hlídka 
Policie ČR a věc byla 
postoupena k řešení Odboru 
služby dopravní policie.

Za pivo se rovněž platí
Na žádost obsluhy čínské 
restaurace v ul. Čimická 
požádali strážníci o prokázá-
ní totožnosti ženu, která po 
konzumaci sklenice piva 
odmítala zaplatit útratu. 
Strážníci komunikací s ní 
dospěli k názoru, že není 
zcela při smyslech, navíc 
se nebyla schopna prokázat 
žádným dokladem. 

Z toho důvodu byla 
o situaci vyrozuměna 
dozorčí služba Policie ČR, 
která provedla lustraci 
v evidencích osob a případ 
dále dořešila.

není jednoduché dělat 
záchranáře
V neděli 28. května v noč-
ních hodinách přijala 
autohlídka městské policie 
oznámení o napadení osádky 
vozidla rychlé záchranné 
služby, ke kterému mělo dojít 
v ulici Libčická v Čimicích. 
Před příjezdem policistů 
však stačili údajní útočníci 
z místa odběhnout. 

Policisté propátrali blízké 
okolí, přičemž zadrželi dva 
muže odpovídající popisu 
útočníků. Ti byli zjevně 
pod vlivem omamných látek, 
a navíc se chovali vůči 
zakročujícím policistům 
agresivně. Vzhledem k tomu, 
že jednání mužů vykazovalo 
známky  trestného činu, byli 
podezřelí v souladu s trest-
ním řádem zadrženi 
a předáni kolegům z PČR. 

kurzy 
bezPeČného 
chování 
v Praze 8

vážení čtenáři, 
oznamujeme vám, že městská 
část Prahy 8 bude podobně 
jako v minulém období 
organizovat v průběhu 
měsíců září – listopad 
letošního roku kurzy 
bezpečného chování 
pro veřejnost. 

Přesné termíny vám budou 
sděleny v srpnovém a zářijo-
vém čísle radničního 
měsíčníku Osmička 
a na webových stránkách 
městské části. 

Kurzy budou probíhat 
téměř souběžně v základní 
škole Strozziho v Karlíně 
a v základní škole Burešova 
na ďáblickém sídlišti. Kurzy 
opět povedou zkušení trenéři 
pánové Rubínek a Průša 
se svými spolupracovníky. 

Bezplatné kurzy jsou 
určeny občanům naší 
městské části. Jejich součástí 
je nácvik sebeobrany, umění 
vypořádat se s krizovými 
situacemi i základy laické 
zdravovědy a první pomoci. 

Za komisi pro bezpečnost 
RmČ Prahy 8 
ZDeněk nagoVský
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Doprava

mapka ukaZuje roZŠíření parkovacích zón v oblasti Kobylis a Ládví.

Placené stání 

na konci srpna se rozšíří zóny 
v oblasti Kobylis a ládví 

 nrada hl. m. Prahy rozhodla 
na základě žádosti mČ Prahy 
8 o rozšíření zón placeného 
stání v naší městské části. 
rozšířeny budou na konci 
srpna v oblasti 8.3. kobylisy 
a ládví.

Konkrétně se jedná o úseky nad 
Žernoseckou ulicí směrem 
k Ďáblickému háji až k hranici 
MČ Prahy 8, o část Střížkova 
nacházející se východně od 
Ďáblické ulice a o oblast pod 
Žernoseckou ulicí přibližně 
ohraničenou ulicemi Horňátec-
ká a Čumpelíkova. Přesné datum 

rozšíření ZPS bude zveřejněno 
na internetových stránkách naší 
městské části. Zřízeny budou 
především modré (rezidentní) 
parkovací zóny a v některých 
oblastech i fialové (smíšené) 
zóny například u administrativ-
ních budov v časti ulice 
Klapkova, na konci ulice 
Kubíkova a v části ulice 
Bešťákova u sídla společnosti 
Ipodec – Čisté město.      

Zóny placeného stání budou 
v oblasti Kobylis a Ládví 
rozšířeny, protože v jejich 
hraničních částech nově parkují 
své vozidla lidé, kteří sice bydlí 

v oblastech, kde byly již dříve 
zavedeny zóny, ale nevyřídili si 
parkovací oprávnění pro ZPS. 
V těchto oblastech rovněž 
nechávají své automobily 
obyvatelé okrajových částí 
Prahy a Středočeského kraje, 
kteří následně přestoupí na 
tramvaj či na metro. „Přesná 
podoba rozšíření zón placeného 
stání vychází z analytického 
dokumentu Příprava na ZPS – 
Praha 8 oblast severovýchod, 
který si nechala zpracovat naše 
městská část. Touto úpravou zón 
reagujeme na zkušenosti 
a poznatky z jejich dosavadního 

fungování na Praze 8,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman Petrus.   

Ve druhé polovině června, tedy 
po uzávěrce tohoto čísla 
časopisu Osmička by na úřední 
desce městské části Prahy 8 měl 
být zveřejněn návrh umístění 
nového dopravního značení, 
které je nutné vyznačit, aby bylo 
možné rozšířit zóny placeného 
stání. Občané budou moci do 
30 dnů od zveřejnění tohoto 
návrhu posílat na odbor dopravy 
své připomínky a podněty 
k plánovaným změnám ve vodo- 
rovném a svislém dopravním 
značení.  (pep)

doPravní omezení

Klapkova a přemyšlenská 
v rekonstrukci
V letních dnech dojde k dočas-
ným omezením provozu 
a dopravním výlukám v někte-
rých částech Prahy 8.  

KlApKOvA 
V termínu od 1. 7. do 2. 9. 2017 
bude probíhat rekonstrukce 
tramvajové trati v ulici Klapkova 
v úseku vozovna Kobylisy – Bře-

ziněveská. Nebude zde možno 
křižovat ulici Klapkovu motoro-
vými vozidly, pěší vazby 
zůstanou zachovány tak, aby 
bylo možno ve vybraných 
úsecích příčně přejít prostor 
stavby. Přístup do okolních 
nemovitostí zůstane zachován.

dopravní opatření: linka 17: 
Levského/Sídliště Modřany 

–…– Ke Stírce – Kobylisy – Březi-
něvská (z). linka 24: Kubánské 
nám. –…– Kobylisy – Střelničná 
(x) – Kyselova (x) – Ládví – Štěp-
ničná (x) – Třebenická (z) – Sídli-
ště Ďáblice. linka 95: Ústřední 
dílny DP –…– Ke Stírce – Kobylisy 
– Březiněvská (z). 

Náhradní doprava v oblasti 
bude v denním provozu 
zajišťována pravidelnými 
linkami 145, 162 a 169 v zastáv-
kách Sídliště Kobylisy, Mirovická 
a Vozovna Kobylisy a 102 a 166 
v zastávkách Poliklinika 
Čumpelíkova a Kobyliská 

Střelnice. Noční provoz bude 
zajištěn vybranými spoji linky  
162 v úseku Kobylisy – Vozovna 
Kobylisy.

přeMyšlenSKá
Až do 15. října 2017 bude 
probíhat rekonstrukce horkovo-
du v ul. Přemyšlenská v úseku 
Horňátecká – Klapkova. Po celou 
dobu stavby bude rezidentům 
a dopravní obsluze umožněn 
vjezd do stavbou dotčeného 
území. Současně zůstane 
zachován přístup ke všem 
dotčeným nemovitostem. (kap)
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Životní prostředí

významné stromy

Svůj dub 
má i výsadkář 
josef valčík

 nve městech, obcích, ale i ve 
volné krajině můžeme potkat 
pozoruhodné stromy, které 
si zasluhují pozornost, úctu 
a ochranu. mnohé z nich 
připomínají důležité historic-
ké události či skutečnosti 
a jejich prostřednictvím 
spojují generace obyvatel. 

Tyto dřeviny je vhodné ochraňo-
vat a dobře zakomponovat do 
parků a dalších veřejných ploch, 
kde se zároveň mohou stát 
nepostradatelnou dominantou. 
Zařazení stromu do databáze 

významných stromů je přínosné, 
a proto se občané mohou zapojit 
do hledání a doporučení 
takovýchto stromů. Návrhy 
je možné zasílat na e-mail  
vit.ceza@praha8.cz.

„Za významné stromy jsou 
považovány dřeviny, které jsou 
spojeny s důležitou událostí, 
s poselstvím určité historické 
skutečnosti nebo místa, na němž 
rostou,“ říká dendrolog Aleš 
Rudl. Mohou to být též jedinci 
nápadné velikosti, krajinné 
dominanty či zvláštní dendrolo-
gické taxony dřevin.

výZnAMný Od ZASAZení
Mezi veřejností není tak úplně 
známo, že se strom může stát 
významným už při jeho 
vysazení. Příkladem je vhodně 
načasovaná výsadba na počest 
určitého výročí (založení obce či 
města, místních spolků, datum 
vztahující se k dějinám státu, 
členství republiky v důležitých 
organizacích apod.), nebo pokud 
stromy vysadila důležitá 
osobnost či státník. Vítanou 
příležitostí je i 20. říjen, který 
je u nás od roku 2000 slaven 
jako Den stromů.

V databázi významných 
stromů Prahy (na webu www.
prazskestromy.cz) je na území 
MČ Praha 8 evidován Valčíkův 
dub v Libni, který roste u křižo-
vatky ulic Valčíkova a Na Truh-
lářce. Dub má nadprůměrný 
vzrůst a je krajinnou dominan-
tou. „Strom je pojmenován podle 
Josefa Valčíka, což byl četař 
čs. armády a jeden z parašutistů, 
který po úspěšné vojenské 
operaci Anthropoid padl 
18. června 1942 v boji s nacisty 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
na Novém Městě,“ říká autor 
webu Pražské stromy Aleš Rudl. 

Další významný strom, který 
by měl brzy přibýt do celopraž-
ské databáze významných 
stromů, je dřezovec trojtrnný, 
jenž byl letos v dubnu vysazen 
jako vůbec první strom na 
zahájení oslav 200. výročí 
od vzniku Karlína.

OZnAČení MůŽe 
ZAcHránIt ŽIvOt
Správně provedená výsadba 
na vhodném místě je zajisté 
zárukou úspěchu, ale v dlouho-

dobém horizontu je to rovněž 
všeobecná informovanost 
o hodnotě daného stromu, která 
je předpokladem pro jeho 
zachování dalším generacím. 
Celé řadě stromů zachránilo 
„život“ jejich stabilní označení 
odkazující na jejich výjimečnost. 
Označením se navíc hodnota 
významného stromu ještě zvýší. 
Rázem se stává celospolečensky 
atraktivnější.

StrOMy neSOu pOSelStví
„V naší městské části roste 
určitě více stromů, které nesou 
důležitá poselství, a rádi 
bychom je proto označili 
a podpořili. Budu moc rád, když 
se k nám naši spoluobčané 
podobně jako v přípravě 
revitalizací parků či v bojích 
proti zahušťování zástavby 
přidají a pomohou nám 
s doporučením konkrétních 
stromů. Podněty je možné 
zasílat na e-mail vit.ceza@
praha8.cz,“ říká zastupitel 
a předseda komise pro životní 
prostředí Vít Céza.

Vyšším stupněm ochrany 
je pak vyhlášení předmětného 
stromu nebo skupiny stromů 
za památný strom, který je 
následně označen malým 
státním znakem. Tím strom 
získá ochranné pásmo, kde 
je pro něj zakázána jakákoliv 
škodlivá činnost a je mu 
zajištěna odborná péče. 

V případě zájmu o informace 
ohledně dalších pozoruhodných 
stromů je možné navštívit web 
www.prazskestromy.cz, který 
jest užitečným průvodcem 
po památných a významných 
stromech Prahy.  (pep)       Detail Valčíkova dubu.

valčíkův Dub je krajinnou dominantou.
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vás srdečně zve 
na výstavu

kauza rozhledna v troji

problém 
s pozemkem 
spěje k závěru

 nradnice městské části podporuje své občany v boji proti 
hned několika negativním stavbám v severozápadní části 
Prahy 8. 

Jedním z takových velmi 
negativních investorských 
záměrů je plánovaná výstavba 
Ekocentra s parkovištěm 
a 34 metrů vysokou rozhlednou  
v místě stávajícího veřejně 
přístupného dubového lesa 
na pozemku parc. č. 1304/1 
v k. ú. Troja. Aktuálně došlo 
k výraznému pozitivnímu 
posunu v jednáních o odkupu 
pozemků hl. m. Prahou. 

Proti tomuto záměru se 
v polovině minulého roku velmi 
razantně vyslovila široká 
veřejnost s podporou městské 
části Praha 8, jež podnítila 
Magistrát hl. m. Prahy, který 
od té doby začal, zejména pod 
vedením náměstka primátorky 
Petra Dolínka, vyjednávat 
o získání předmětného pozemku 
do vlastnictví hl. m. Prahy tak, 
aby došlo k zachování přírodní-
ho charakteru této lokality 
a k zabránění jakékoli výstavby. 

Po několika měsících velmi 
náročných jednání se situace 
dostala do stavu projednávání 
konkrétních podmínek přímého 
odkupu tohoto pozemku, 
přičemž v úterý 13. 6. 2017 došlo 
na Výboru pro správu majetku 
a majetkové podíly ZHMP za 
účasti náměstka primátorky 
Petra Dolínka, místostarosty 

MČ Praha 8 Radomíra Nepila 
a zastupitele MČ Praha 8 Víta 
Cézy ke schválení úplatného 
nabytí pozemku parc. č. 1304/1. 
Odsouhlasený materiál bude 
dále postoupen Radě hl. m. 
Prahy a následně zastupitelstvu 
hl. m. Prahy k definitivním 
schválením. Již v tuto chvíli se 
jedná o výrazný posun, neboť 
tento materiál obsahuje 
konkrétní podmínky odkupu 
a zároveň má širokou politickou 
podporu. 

Starosta MČ Praha 8 Roman 
Petrus k tomu říká: „Jako 
městská část děláme vše pro to, 
aby se na tomto místě žádný 
projekt rozhledny ani ničeho 
podobného nikdy nerealizoval. 
Došlo by k narušení celistvosti 
zdejších zelených ploch, 
k velkému kácení zeleně 
a k nárůstu hluku v lokalitě.“ 
Zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza 
k tomu dodává: „S našimi 
aktivitami nekončíme. Stejně 
jako jsme razantně vystoupili 
v květnu 2016 na veřejném 
projednávání s developerem, 
stejně rázně budeme postupovat 
až do chvíle, než bude pozemek 
definitivně v majetku hl. m. 
Prahy. Nyní jsme se k tomu 
výrazně přiblížili.“ (pep)

místo plánované rozhledny.
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Územní rozvoj

analytická studie Palmovky

Kdy, když ne teď?
 nzpracování analytické studie oblasti Palmovka je prvním 

krokem v rámci přípravy projektu vize Palmovka 2030. 
analytická studie, představená začátkem června v rámci 
venkovní výstavy u stanice metra, si klade za cíl oživit 
debatu o budoucí podobě Palmovky. nad územím s velkým 
a dosud nenaplněným potenciálem se vznáší řada otazníků. 

stane se Palmovka jedním 
z významných center Prahy? 
Jaká klíčová rozhodnutí 
a záměry ovlivní budoucí podobu 
tohoto území? Jaké kroky je 
nutné podniknout pro koncepční 
a koordinovaný rozvoj Palmov-
ky? Tyto a další otázky zaznívají 
v Analytické studii oblasti 
Palmovka, jejíž zpracování zadala 
městská část Praha 8 zastoupená 
místostarostou Petrem Vilgusem, 
kanceláři UNIT architekti. 

Analytická studie oblasti 
Palmovka mapuje historii 
i současný stav území, ale také 
současné záměry, které nám 
ukazují s poměrně vysokou 
mírou pravděpodobnosti 
Palmovku příštích několika let. 
I další části analýzy se obracejí 
do budoucnosti: Jaká je potenci-
ální kapacita území? Jaké plány 
mají s Palmovkou různé 
koncepční dokumenty? Jak vidí 
budoucnost Palmovky někteří 
z aktérů – velcí institucionální 
hráči, místní podnikatelé, 
zástupci občanských sdružení 
a velcí investoři? 

pAlMOvKA A její úZeMí
Analyzováno bylo území, 
rozprostírající se od bývalých 
doků po Balabenku a od 
Thomayerových sadů po bývalý 
plynojem. Nikoli překvapivě, 
vyhodnocení analýz ukazuje 
na velké vnitřní rozpory tohoto 
území – jak nesmírný potenciál, 
tak velké strukturální problémy 
a hrozby.

Na jedné straně se na 
Palmovce nachází řada 
zajímavých stop minulosti, 
ať už se jedná o památky na 
židovskou minulost, minulost 
průmyslovou či hrabalovskou. 
Zároveň je jedním z nejvytíže-
nějších uzlů veřejné dopravy, 
pohybuje se zde více cestujících 
než např. na stanicích metra 
Národní nebo Hradčanská. 
Také se zde nachází stále ještě 
nedořešená transformační 
území převážně v majetku 
města a jím spravovaných 
organizací, věc v rámci Prahy 
spíše výjimečná.

Na straně druhé Palmovku 
charakterizuje stále větší 
nečitelnost městské struktury, 
doprovázená sníženou kvalitou 
veřejných prostranství. 
Současnou podobu definuje 
řada velkých rozhodnutí 
minulosti, ale i současných 
záměrů. Nejvýrazněji se do 
území propsaly dopravní stavby 
dvacátého století, ale také 
současné záměry jak infra-
strukturních staveb, tak nových 
obytných či kancelářských 
budov a souborů. Současná 
Palmovka je jakousi Šípkovou 
Růženkou: stávající nabídka 
služeb a pracovních příležitostí 
zdaleka neodpovídá výborné 
dopravní dostupnosti ani 
výjimečné poloze v rámci Prahy. 

prObléMy úZeMí
Výrazným problémem území, 
jak potvrdily analýzy, je vysoká 

míra nejistoty ohledně klíčových 
záměrů v území. Kromě 
rozestavěného Centra Palmovka 
se tento problém obzvláště 
bolestivě týká velkých doprav-
ních záměrů. Ty mají ze své 
podstaty celoměstský dopad, 
zároveň ale nejvíce ovlivní své 
bezprostřední okolí. Příkladem 
mohou být dvě z nejdiskutova-
nějších staveb – přestavba 
Libeňského mostu a propojení 
Rohanského nábřeží s měst-
ským okruhem pomocí tzv. 
tunelu pod Palmovkou. řada 
klíčových investorů vyčkává, 
až jak dopadnou rozhodnutí 
o těchto stavbách. Naopak ti, 
kteří nevyčkávají, ve svých 
řešeních nechávají zadní vrátka 
pro mnoho eventualit, které by 
mohly nastat. Tato situace často 
vede ke zhoršení čitelnosti 
veřejných prostranství. 

Jedním z míst, které nenapl-
ňuje potenciál centrálního 
veřejného prostranství, je 
bezprostřední okolí stanice 
metra Palmovka. Při pohledu 
do historie bývalo toto území 
jakousi periferií, kde železnice 
tvořila hranici mezi starší 
zástavbou Dolní Libně a novou 
čtvrtí blokových nájemních 
domů podél ulice Sokolovské. 
S výstavbou Libeňského mostu 
měla dnešní křižovatka ulic 
Na Žertvách a Zenklova projít 
významnou přestavbou v rámci 
dořešení širších dopravních 
vazeb, ke které ale nikdy 

nedošlo. Výstavba stanice metra 
při ústí Libeňského mostu na 
jednu stranu potvrdila význam 
Palmovky, na straně druhé dále 
zkomplikovala situaci. Navazu-
jící autobusové nádraží mělo 
být dočasným řešením, jehož 
existence se však protahuje 
na desítky let. 

Palmovka je urbanisticky 
jedno z nejkomplikovanějších 
míst v Praze. Aby se mohla stát 
důležitým místním centrem, 
potřebuje cílevědomé plánování 
a jasnou koordinaci dalších 
kroků. V závěru Analytické 
studie oblasti Palmovka je 
uvedeno devět doporučení pro 
další postup – předpokladů 
regenerace území. V duchu 
těchto bodů nyní navázaly další 
práce na návrhu institucionál-
ního rámce budoucí proměny 
a na tvorbě zásobníku drobněj-
ších či dočasných projektů, 
které mohou nastartovat 
proměnu v mezidobí přípravy 
velkého projektu. 

Hlavní výstupy ze studie 
je možné si prohlédnout na 
výstavě s názvem Palmovka: 
Kdy, když ne teď?, která bude 
až do 4. července k vidění na 
prostranství u stanice metra 
Palmovka, před budovou 
Komerční banky. Celá studie 
je potom ke stažení na webu 
městské části: www.praha8.cz/
Palmovka-2030.

FiliP tittl, unit architekti

Zahájení výstavy na Palmovce. Foto: Vladimír Slabý

ukáZky viZualiZací oblasti palmovky z dílny UNIT architekti. Jak by mohla Palmovka vypadat, si můžete prohlédnout na výstavě pod otevřeným 
nebem u stejnojmenné stanice metra.
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Měníme Prahu 8

Účastníci akce jako součást udržitelného rozvoje. Foto: David Kumermann

trh Férový karlín na Lyčkově náměstí. Foto: Jana Martínková

výstava i veřejná debata 

udržitelně 
o neudržitelné 
palmovce
Městská část Praha 8 uspořádala 
v pondělí 5. června na Palmovce 
celodenní komponovanou akci 
s názvem Udržitelně o Neudrži-
telné Palmovce. V jejím progra-
movém rámci se na Palmovce 
představily organizace zabývající 
se globálními tématy udržitelné-
ho rozvoje, byla zahájena 
výstava s názvem Palmovka: kdy, 
když ne teď, představily se 
projekty studentů z místních 
škol, probíhaly prohlídky 
synagogy na Palmovce a v pod-
večer proběhla debata o budouc-
nosti Palmovky. 

Zahájení výstavy na Palmovce 
proběhlo za velkého zájmu 
veřejnosti, přičemž další zájemci 
se připojili během následující 
debaty. Jejími hlavními hosty byli 

starosta MČ Praha 8 Roman 
Petrus, místostarosta MČ Pra-
ha 8 Petr Vilgus, radní městské 
části Praha 8 Radomír Nepil, Filip 
Tittl, autor Analytické studie 
území Palmovky ze společnosti 
UNIT architekti, a Luboš Križan 
z Institutu plánování a rozvoje. 
Debatu moderoval Petr Návrat 
ze společnosti ONplan lab.

Součástí panelů výstavy jsou 
také práce studentů a studentek 
ze ZŠ Palmovka, gymnázia 
U Libeňského zámku a členové 
Zastupitelstva mladých Praha 8, 
kteří si připravili vlastní projekty  
týkající se území Palmovky. 
Hledali v nich skryté možnosti 
a nedostatky tohoto území 
z pohledu různých generací.  
Akce na Palmovce byla ojedinělá 

propojením místních a globál-
ních témat udržitelného rozvoje. 
V dopoledním programu se 
neziskové organizace zaměřily 
na představení témat rozvojové 
a humanitární pomoci, odpověd-
né spotřeby a výroby, ochrany 
životního prostředí, důstojných 
pracovních podmínek a hladu 
a chudoby v rozvojových zemích. 
Partnerem této části programu 
byla Charita ČR, která zajistila 
účast organizací Adra, Ekumenic-
ká akademie, Charita ČR 
Olomouc, Charita ČR, Zelený 
dům Chrudim. Kavárna Decada 
z Libně se postarala o občerstve-
ní s fairtradovou kávou. 

Stěžejním a společným tématem 
celé akce bylo představit území 

Palmovky, jeho různorodost 
a výzvy do budoucna, stejně tak 
jako problematická a kontroverz-
ní místa. Podkladem a inspirací 
byla Analytická studie území 
Palmovky. Účelem bylo podnítit 
debatu a zahájit konkrétní kroky 
k proměně tohoto území. 

Celá akce a současně i venkov-
ní výstava Palmovka: Kdy, když 
ne teď? byla uspořádána pod 
záštitou místostarosty MČ Pra-
ha 8 Petra Vilguse. Na veřejném 
prostranství před budovou 
Komerční banky na Palmovce 
bude výstava k vidění do 
4. července 2017.

Jana maRtínkoVá, oddělení  
strategického rozvoje a ma21

fairtradová městská Část

Měsíc květen byl 
ve znamení fair trade

 nv průběhu měsíce května jste měli možnost na různých 
místech Prahy 8 (a nejen tam) poznat a ochutnat výrobky pod 
ochrannou známkou fair trade. jaké akce jste mohli navštívit?

fairtradový týden  
v prodejně zdravé výživy 
biodomov ládví
V období od 9. do 15. května 
probíhala v prodejně každé 
odpoledne prezentace fairtra-
dových výrobků. Zákazníci 
mohli ochutnat různé druhy 
čokolád, dále také kávu, 
oříškové pasty, lila rýži z Laosu 

a spoustu dalších dobrot.  
K vyzkoušení zde byla tělová 
kosmetika Fair Squared 
a studentka Jana Hlavoňková 
si pro zájemce připravila 
workshop výroby čokolády 
z ekologicky pěstovaných 
surovin. Fairtradový týden 
zakončilo zajímavé seznámení 
s férovými květinami.  

trh férový Karlín 
na lyčkově náměstí
Ve čtvrteční poledne 11. května 
se Lyčkovo náměstí zaplnilo 
stánky. V rámci trhu Férový 
Karlín se procházejícím 
otevřela pestrá nabídka 
pochutin, květin, oblečení, 
drobných dárků a předmětů. 
Jednalo se o výrobky klientů 
sociálních podniků a nezisko-
vých organizací. Drobní lokální 
pěstitelé zase přišli s nabídkou 
svých produktů, občerstvení 
podávali neslyšící z Tiché 
kavárny a nabídku doplnila 
lahodná fairtradová káva 
z karlínského obchůdku 
Fair & Bio. Trhy v této podobě 
by měly mít své pokračování 
i na dalších místech Prahy 8.

férová snídaně aneb 
květnové piknikování
Letošní ročník Férové snídaně 
se konal druhou květnovou 
sobotu a byl zaměřen na 
banány, jelikož právě ty 
fairtradové jsou na našem trhu 
stále ještě nedostatkovým 
zbožím. Lidé si tak mohli při 
happeningu vyřešit banánový 
kvíz, vyzkoušet kostým banánu 
anebo se podepsat pod výzvu 
Chceme Fairtrade v supermar-
ketech. Všichni si mohli 

společně pochutnat na dobro-
tách, jež si donesli, popovídat 
a poznat nové přátele. 

A teď výzva pro vás: Chcete 
příští rok také zorganizovat 
takovou akci pro vaši městskou 
část? Je to jednoduché, stačí se 
zaregistrovat na www.ferovas-
nidane.cz a stát se místním 
organizátorem. 

promítání filmu  
cenová válka o banány
Kampaň Za férové banány 
uspořádala v rámci Týdne pro 
udržitelný rozvoj promítání 
filmu Cenová válka o banány: 
Příliš laciná rozhodnutí. Akce 
proběhla v Patagonii, obchodu, 
který nabízí udržitelné outdo-
orové vybavení. A právě proto 
se promítání o pracovních 
podmínkách na banánových 
plantážích a zákulisí banánové-
ho byznysu odehrálo právě zde. 
Po jeho skončení proběhla 
diskuse s koordinátorkami 
projektu a autorkami interak-
tivního dokumentu www.
pribehbananu.cz. Zajímavou 
a inspirativní akci doprovázelo 
banánové občerstvení a příjem-
ná atmosféra Patagonie. 

Jana maRtínkoVá, oddělení 
strategického rozvoje a ma21

Fairtradová
městská část

PRAHA 8
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Zdravotní a sociální péče

setkání mladých Geriatrů

Křehcí pacienti  
vyžadují komplexní péči

 nmladí geriatři z celé republiky se v dubnu 2017 sešli 
v Gerontologickém centru na Praze 8. mladé lékaře v poslední 
době spojil hlavně úspěšný boj o zachování geriatrie jako 
základního oboru vzdělávání lékařů.

Geriatrie se totiž věnuje zejména 
křehkým pacientům vyššího 
věku, u kterých se kombinuje 
často více nemocí a užívání řady 
léků současně. Tito křehcí 
pacienti jsou ohroženi specific-
kými geriatrickými komplikace-
mi včetně zhoršení soběstačnos-
ti. Nedávné tendence ke zrušení 
jsou nepochopitelné zejména 
nyní, v době rychlého stárnutí 
populace, kdy se předpokládá, že 
v roce 2030 bude čtvrtina 
populace v ČR starší 65 let.

Geriatrie tedy zůstává nadále 
základním oborem a mladí 
lékaři tak mohou pokračovat 
ve vzdělávání v oboru, který si 
vybrali. To však není konec, ale 
naopak začátek: nyní je čeká 
práce na rozvoji oboru tak, aby 

kvalitní geriatrická péče byla 
dostupná ve všech okresech, a to 
jak v nemocniční, tak i v ambu-
lantní sféře. V současné době je 
totiž v celé ČR pouhých 
18 geriatrických ambulancí!

Nadšení mladých geriatrů pro 
tento obor a jejich chuť pracovat 
na kvalitě a dostupnosti 
geriatrické péče tak dává velkou 
naději do budoucna. Atmosféra 
setkání byla příjemná a povzbu-
zující, probrali jsme konkrétní 
případy z praxe, diskutovali 
o možnostech zlepšení paliativní 
péče, problematiku způsobilosti 
k řízení motorových vozidel 
ve vyšším věku i rehabilitaci, 
nejdůležitější však byla diskuse 
o dalším směřování oboru – ta-
kové byly dojmy většiny 

účastníků ze setkání, když se po 
jeho ukončení rozjížděli do 
všech koutů republiky. 

Setkání mladých geriatrů 
pozdravily členky vedení České 
geriatrické a gerontologické 
společnosti ČLS JEP, doc. MUDr. 
Iva Holmerová, Ph.D., z Geronto-
logického centra a MUDr. 
Božena Jurašková, Ph.D., 
z Hradce Králové, které s potěše-
ním sledují snahu nové generace 
bojovat za svůj obor, chuť do 
práce a nadšení mladých lékařů. 
Velmi cenná byla pro mladé 
účastníky možnost společné 
diskuse s vedením geriatrické 
společnosti o základních 
tématech oboru. 

„Když s někým mluvím o tom, 
jaká je náplň práce geriatra, lidé 
se zájmem přikyvují, že je to 
přesně to, co potřebují oni sami 
nebo někdo z jejich rodiny či 
známých. Geriatr totiž neléčí jen 
nemoc, ale celého pacienta - tak 

by to mělo být v celé medicíně, 
ale v geriatrii je to skutečná 
podstata oboru. Geriatr totiž 
zhodnotí každého pacienta 
individuálně a komplexně ve 
všech souvislostech – jeho 
zdravotní i psychický stav, 
užívané léky a jejich vhodnost 
ve vyšším věku se znalostí jejich 
vzájemných interakcí, schopnost 
pohybu, paměť, soběstačnost 
i sociální situaci,“ uvádí MUDr. 
Hana Vaňková, PhD., lékařka 
pražského Gerontologického 
centra. A MUDr. Zuzana 
Šnajdrová z Nemocnice pod 
Petřínem (NMSKB) doplňuje: 
„Mám podobnou zkušenost. 
Těžko se pak odpovídá na 
otázku člověka z druhého konce 
republiky – poraďte, kde geriatra 
najdu v našem regionu, tam kde 
bydlí můj příbuzný – často i ta 
nejbližší geriatrická ambulance 
bývá příliš vzdálená.“ 

Za všechny spokojené účastníky: 
muDR. anDRea konoPáČoVá, 
muDR. Hana VaňkoVá, PHD., 
muDR. ZuZana šnaJDRoVá,
muDR. luDmila PaVlíČkoVá, 
muDR. maRtina ocelkoVá 
sekce mladých geriatrů České 
geriatrické a gerontologické 
společnosti Čls JeP

sbližování Generací

Senioři z Ďáblic si zazpívali 
se žáky Zš palmovka

 nzŠ Palmovka podporuje 
mezigenerační setkávání 
svých žáků se seniory 
v Praze 8. 

Žáci ZŠ Palmovka pod vedením 
paní učitelky Jitky Smrčinové 
zpívají obyvatelům Domova pro 
seniory Ďáblice již několik let. 
V letošním roce paní učitelka 
Smrčinová podpořila mezigene-
rační setkávání novým projek-
tem. Spolu se sbormistrem 
Domova pro seniory Ďáblice 
připravila společný koncert žáků 
třetí třídy a sboru DS Ďáblice. 
Zkoušky pěveckých těles 
probíhaly nejprve odděleně, poté 
následovalo i několik společných 
zkoušek, na které se těšili děti 
i senioři. Výsledkem společného 
úsilí byl koncert, který se 
uskutečnil dne 5. června 2017 
v prostorách Domova pro 
seniory Ďáblice. Společný 
koncert kromě příjemného 

zážitku pro všechny zúčastněné 
přináší také poselství, že i dvě od 
sebe vzdálené generace mohou 
být spojeny společnou myšlen-
kou a tvořivým konáním. A proto- 
že společný koncert byl přijat 

velmi pozitivně, prozradila nám 
paní učitelka Smrčinová, že další 
se již připravuje...

iRena HRnČiříkoVá,  
rodič žákyně 3. třídy

oúss
Oznámení 
klubu seniorů
Vážení návštěvníci,  
kluby seniorů Bulovka 
1462/10, Křižíkova 50, 
Taussigova 1172/1 a Burešo-
va 1151/12 budou v době 
letních prázdnin od 1. červen-
ce do 31. srpna  uzavřeny. 

Těšíme se na vás opět 
1. září.

Váš oÚss

Seniorská  
 OSMA

VýLeTy, PřeDNášKy, 
VyCHáZKy

Podrobnosti na
www.seniorskaosma.cz

společné Zpívání dětí a seniorů v DS Ďáblice.
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novinka

Mapy ukáží bezbariérovost 
i sociální služby

 ndobrým pomocníkem pro občany 
i návštěvníky městské části Praha 8 
se mohou stát nové interaktivní mapy, 
které připravil odbor sociálních věcí 
úmČ Praha 8. 

Jedná se o mapu s přehledem sociálních 
služeb na území osmé městské části 
a mapu přístupnosti / (bez)bariérovosti 
v určených objektech na území Prahy 8.

Mapa sociálních služeb je určena všem, 
kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce 
sociálních a návazných služeb. Interaktiv-
ní mapa obsahuje přehled nejdůležitějších 
informací o poskytovatelích sociálních 
služeb pro různé cílové skupiny občanů 
(seniory, rodiče s dětmi, osoby se zdravot-
ním postižením, osoby v krizi), které 
působí na MČ Praha 8. 

Mapa přístupnosti a (bez)bariérovosti 
v určených objektech na území Prahy 8 
mapuje důležité veřejné budovy (objekty 
ÚMČ Praha 8, České pošty, okrskové 
služebny městské policie, zdravotnická 
a sociální zařízení, kulturní zařízení) 
s podrobným popisem, jakým způsobem je 
daný objekt bezbariérový. Mapa bezbarié-
rovosti může pomoci jak lidem se sníženou 
schopností pohybu a na invalidním vozíku, 
tak i maminkám s kočárky.  

Elektronické verze obou map najdete na 
www.praha8.cz/Nove-mapy-bezbariero-
vosti-a-nabizenych-socialnich-sluzeb, 
trvale budou mapy k dohledání na 
Mapovém portálu i v oblasti Zdravotnictví 
a sociální péče. (red)

na slovíČko s…

dermatologem  
prof. mudr. Petrem 
arenbergerem, drsc., 
mba, který vyšetřoval 
zájemce během dne zdraví 
– melanom, pořádaným 
mČ Praha 8 dne 15. května 
2017 v oc krakov.

Jak hodnotíte Den zdraví – 
melanom?
„Veřejné akce jako tato jsou 
velmi záslužné a užitečné. 
Přijdou na ně občas i ti, kteří 
by normálně s kožním 
znaménkem k lékaři nešli. 
Většinou totiž chodí buď 
poučení, nebo ti, kteří mají 
už viditelný problém.“

Jaký je účel těchto akcí?
„Osvěta, a především snaha 
odhalit co nejdříve nějaký 
problém. Čím dříve zjistíme 
melanom, rakovinu kůže, tím 
větší je šance na vyléčení.“

Kolik onemocnění takto 
zachytíte?
„Při čtyřdenních Stanech 
proti melanomu vyšetříme 
kolem 4500 osob, a zachytí-
me až 200 nádorů. Při 
běžných kontrolách u lékaře 
jich je v průměru 25 z 1000 
vyšetření, tedy výrazně 
méně.“ (vrs)

melanom a diabetes

dny zdraví v praze 8 
lákaly i pomáhaly

 ntradiční dny zdraví 
Prahy 8, zaměřené na 
melanom a diabetes, stejně 
jako v minulosti přilákaly 
stovky zájemců. řadě z nich 
bezplatná vyšetření ukázala, 
že s jejich zdravím není vše 
úplně v pořádku, a nasměro-
vala je do péče specialistů.

Den zdraví – melanom se usku-
tečnil v OC Krakov 15. května 
a navštívilo ho téměř 300 zá-
jemců. Podezřelých útvarů bylo 
objeveno celkem 10 – šestkrát 
bazaliom a čtyřikrát melanom. 
V těchto případech byli pacienti 
odesláni k léčbě do zdravotnic-
kého zařízení. 

„Vzhledem k velkému zájmu 
o preventivní vyšetření 
se mohou zájemci těšit na další 

Den zdraví – melanom, který se 
bude konat po skončení léta 
25. září,“ neskrývá spokojenost 

místostarosta Radomír Nepil, 
v jehož gesci je právě 
zdravotnictví. 

Na Karlínském náměstí 
proběhl 15. června Den zdraví 
zaměřený na diabetes. Kromě 
měření hladiny cukru v krvi 
(otestovat se nechalo 125 zá-
jemců) nebo krevního tlaku se 
návštěvníci seznámili s proble-
matikou diabetu a život 
zachraňujícími úkony (napří-
klad masáž srdce), k dispozici 
jim byl i nutriční terapeut nebo 
materiály o porozumění etiket 
potravin.  

Kromě již zmiňovaného 
Dne zdraví – melanom se 
můžete těšit i na Den sociálních 
služeb a veletrh zdraví, který 
proběhne 18. září před tzv. 
Bílým domem. (vrs)během Dne ZDraví – diabetes se návštěvníci seznámili i s masáží srdce. 

kontrola mateřských znamének je důležitá i u malých dětí. 

Foto: Vladimír Slabý

Foto: Vladimír Slabý



24 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / červenec 2017  www.praha8.cz

Školství a mládež

zŠ lyČkovo náměstí

Zážitkový den otočil běh času
 n i přesto, že byl školní den, na vyučování jsem se obzvlášť 

těšil. byl 28. březen, den učitelů, kdy se před mnoha lety 
narodil jan amos komenský. na tento významný den nás 
ovšem nečekala naše tradiční škola z 21. století, ale zavítali 
jsme skoro o 100 let zpět, do doby první republiky. 

Abychom se lépe ponořili do 
atmosféry doby minulé, skoro 
všichni jsme přišli v dobovém 
oblečení. Většina z nás chlapců 
se na naše poměry oblékla 
slušněji než obvykle, děvčata se 
parádila v šatech se zapletenými 
copy. Než jsme se ovšem do naší 
„nové“ školy dostali, museli jsme 
trefit ten správný vchod. 
Za první republiky totiž 
existovaly vchody dva, zvlášť 
pro dívky a zvlášť pro chlapce. 
Tenhle historický fakt nám 
objasnil pan učitel Tichý, dle jeho 
slov bylo školní vzdělávání 
v minulosti  určeno jen mužské 
populaci. Dívky byly připravová-
ny hlavně na svou mateřskou 
roli, učily se šít, prát, starat se 
o děti, pečovat o domácnost a při 
počtu šest a mnohdy i více dětí 
už prostě na nějaké další 
vzdělání nebyl čas. 

třídA jednOu tAKOvá
Člověk by ani netušil, kolik žáků 
se do naší třídy vejde. Zdaleka 
jsem si nedovedl představit, že 
bych se tu byl schopný vtěsnat 
spolu s dalšími 40 kluky. Čekala 
nás latina, zajímavý jazyk, na 
rozdíl od toho ruského (z přede-
šlého projektového dne 
zaměřeného na komunistický 
režim). Ovšem pak přišlo 

zvonění, tentokrát se neozývalo 
z reproduktoru jako normálně, 
ale přímo z chodby. Pan školník, 
jak jinak než v typickém obleku, 
chodil od jedné třídy ke druhé 
a ručně zvonil zvonkem. 
Chudák, ten se musel nachodit, 
než nás všechny oběhl.

Následovalo náboženství, 
vzhledem k tomu, že nejsem 
křesťan, hodina pro mě byla 
docela těžká. Výklad o Ježíši 
Kristu jsem se snažil vnímat, 
ale přiznám se, že mé myšlenky 
se místy  ubíraly zcela jinam.

všecHnO jInAK
Poslední hodinu  nás čekal 
krasopis. V dnešní době něco 
jako psaní. Napsat čitelně psací 
formou, natož krasopisně, 
konkrétní slovo, nedej-bůh 
rovnou celou větu, byl pro 
mnohé doslova nadlidský 
výkon. Z krasopisu jsme bohužel 
nakonec moc neměli, většina 
z nás spíš klečela na hrachu, 
držela rákosku na natažených 
rukách. Už ani tehdy nesmělo 
být dítě uhozeno! Škola už tehdy 
byla státní instituce, která 
musela zabezpečit, že se děti 
vrátí bez zlomených nohou, 
modřin a štípanců na rukách. 
Toto nařízení se uzákonilo už za 
doby první republiky... A tak 

jsme měli vytlačené alespoň ty 
dírky na kolenou:).

SvAČInA? cHlebA 
Se SádleM!
Přišel velký hlad, za normálních 
okolností bych si vytáhl svačinu, 
přinejmenším nějaké to jablko, 
sušenku. No jo, ale my jsme si ji 
pro tentokrát vzít nesměli a tak 
mi nezbylo nic jiného, než 
doufat, že na nás nezapomenou 
a  něco dobrého přijde. A taky že 
jo, chleba se sádlem a solí. 

„Dřív nebylo možné si zajít 
do obchodu a koupit si perníčky, 
sušenky. Dřív si lidé na vesnicích 
pekli chleba sami, maso měli 
třeba jen jednou za týden, když 
porazili krávu, toho jídla 
rozhodně nebylo tolik. Dneska 
máme všeho nadbytek, oni by 
ani nevěděli, k čemu všemu ty 
dnešní věci jsou, k čemu je 
využívat. Výběr nebyl tak velký. 
Takže nejlevnější  a nejjednoduš-
ší bylo vyškvařené sádlo, které 
se dělalo při zabíjačce,“ vysvětlu-
je nám pan učitel Tichý. My jsme 
si ochutnali chleba se solí právě 
proto, že to bývala taková 
typická svačina chudých. Stejně 
jako dnes, i dříve existovalo 
mnoho nezaopatřených rodin, 
a to zejména v době celoevrop-
ské hospodářské krize ve 
30. letech, kdy byla řada lidí 
nezaměstnaná. Aby se děti 
mohly  na vyučování dobře 
soustředit, potřebovaly se najíst. 
„A tak jsme chtěli, abyste zažili, 
jak ti nejchudší byli obhospoda-

řeni a jak jim bylo zajištěno jídlo 
ze zdrojů těch bohatších lidí,“ 
dodává pan učitel. 

ZáŽIteK K neZAplAcení
S plnými břichy jsme se 
přesunuli do tělocvičny ke 
Zpívání dobových písní, které 
jsem prakticky neznal. Přesto 
jsem se snažil ze sebe vydávat 
alespoň nějaké zvuky, když už 
jsme měli tu „hudebku“:).

V naší třídě nás čekala 
poslední vyučovací hodina 
našeho projektového dne. V tuto 
chvíli už se setkáváme v klasic-
kém počtu cca 20 žáků, s naší 
normální třídou spolu s děvčaty. 
Následovalo povídání, hodnoce-
ní a vůbec zamyšlení nad tím, 
jak hluboce nás dnešní výjimeč-
ný den zasáhl. Pro nás všechny 
to byla vlastně taková hodina 
dějepisu na vlastní kůži, ze které 
jsme si bezesporu odnesli 
o 100 % víc než z normální 
hodiny. Myslím, že náš pan 
ředitel to vystihl přesně: 
„Myslím si, že je to efektivnější 
učení, prožitek je na téhle akci 
právě to nejcennější. To, co 
zažiješ, si většinou do smrti 
pamatuješ.“ 

S tímhle závěrem musím více 
než souhlasit a bezesporu 
i s faktem, že si své současné 
školy nyní vážím mnohem víc 
než předtím. 

onDřeJ köHl (6.c) ve spolupráci  
s micHaelou smolařoVou  
Zš lyčkovo náměstí 

zŠ b. hrabala

Žákyně natočily 
příběhy našich sousedů 
V letošním roce se základní školy 
na území Prahy 8 zapojují poprvé 
do projektu organizace Post 
Bellum, který se jmenuje Příběhy 
našich sousedů. Projekt, který 
podporuje MČ Praha 8, je 
dlouhodobý a spočívá v hledání 
a zpovídání pamětníků z Prahy 8 
a následném převyprávění jejich 
příběhů nejčastěji formou 
rozhlasové reportáže. Čtyři 
žákyně 6.C ZŠ B. Hrabala dne 
25. 5. jako první tým z celé 
Prahy 8 navštívily Český rozhlas, 

kde měly možnost svou reportáž 
v profesionálním studiu připravit 
k uveřejnění. Tím dokončily 
první část svého projektu, na 
kterém pracovaly už čtvrt roku. 
Celý projekt ovšem probíhá až do 
konce října a tým ve složení 
Adéla Hallsová, Anna Poláková, 
Broňa Kmeťová a Andrea 
Vandírek má před sebou ještě 
přípravu závěrečné prezentace 
z řad veřejnosti i odbornou porotu.

micHal mašek, Zš b. Hrabala žákyně Ze ZŠ Bohumila Hrabala v rozhlasovém studiu.
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Rekordním nástřelem 602 bodů zvítězilo družstvo ZŠ Žernosecká 
ve finále 7. ročníku Střeleckého poháru, který se konal 6. června 
v areálu ZŠ U Školské zahrady. V soutěži pro šestičlenná družstva, 
kterou pro žáky 6. a 7. tříd pořádá za podpory MČ Praha 8 
Obvodní myslivecký spolek, triumfovali už potřetí. Druhé místo 
obsadila ZŠ Glowackého s 592 body, třetí skončila ZŠ Lyčkovo 
náměstí s 591 body. Celkem se do akce zapojilo 72 dětí ze 
12 základních škol. Během finálového klání se závodníci seznámi-
li s mysliveckými signály, troubenými na lesní roh, a zhlédli 
ukázky umění loveckých psů.  (vrs)

Foto: VlaDimíR slabý

NEJPřESNĚJŠí MUŠKU MAJí ŽáCI ZE ŽERNOSECKé 

mŠ bojasova

škola hrou – 
i v základech 
bezpečnosti
V Mateřské škole Bojasova 1 
proběhl preventivní program 
pro předškolní děti se složkami 
záchranného sboru – záchraná-
řů, hasičů a městské policie.

Celá seznamovací akce 
proběhla nenásilnou formou 
vhodnou pro děti předškolního 
věku. Byla nasměrována tak, aby 
si děti odnesly ty nejdůležitější 
poznatky a vědomosti, které 
budou potřebovat ve svém 
životě.  Děti mohly vidět 
základní pomůcky těchto 

záchranných složek a zapamato-
valy si důležitá telefonní čísla. 
Všechny nejstarší děti velice 
aktivně spolupracovaly za 
pomoci obrázků a pomůcek 
a byly vtaženy do celé akce. Při 
zpětné vazbě opět děti ochotně 
pracovaly s učitelkou a téma 
o bezpečnosti je velmi zajímalo.

Vštěpovat základy bezpečnos-
ti je důležité již od útlého věku 
dítěte. Děti si již v mateřské 
škole zapamatují, jak se 
zachovat v náročných a životu 

nebezpečných situacích, které je 
mohou potkat v jejich dalším 
životě a kdy mohou zachránit 

život svůj nebo život ostatních 
lidí. Bezpečnostní akce děti 
velice bavila a zaujala je.  (mar)

Gymnázium ústavní

úspěch 
v matematické 
soutěži
Celostátní kolo matematické soutěže 
Pangea proběhlo 5. května v Nové 
budově Národního muzea. Prahu 8 
reprezentovalo mj. sedm studentů 
Gymnázia Ústavní. Nejúspěšnějším byl 
Michal Surjomartono, který získal 
2. místo ve finálovém kole a zároveň 
v součtu s výsledkem ze základního kola 
se stal absolutním vítězem v kategorii 
8. ročníků. 

Soutěž probíhala v šesti kategoriích 
(4.–9. ročníky) a základního kola se 
v každé kategorii zúčastnilo kolem 
7500 žáků z celé republiky. Do celostátní-
ho kola pak bylo pozváno asi 50 žáků 
z každé kategorie. Záštitu nad soutěží 
poskytla například oblíbená herečka 
Dana Morávková. (db)

zŠ a mŠ slovanka

dějepisný 
kroužek 
na Křivoklátě

 n strávili jsme noc na křivoklátě, 
mohli oprávněně v polovině května 
prohlásit žáci zŠ a mŠ na slovance. 
jak se jim to povedlo?

Na Slovance si žáci dle svých zájmů mohou 
vybrat z velmi pestré nabídky různých 
volnočasových kroužků. Jedním z nich je 
i dějepisný kroužek pod vedením pana 
učitele Františka Koloucha. Ten se snaží 
zájemcům vysvětlit a objasnit konkrétní 
úseky historie a témata, která si žáci na 
začátku pololetí sami vyberou. K objasnění 
a vysvětlení jsou používány různé formy 
aktivit, besedy s pamětníky, workshop ve 
škole spojený s prezentací. Velmi oblíbené 
jsou dějepisné procházky Prahou zaměřené 
na jednotlivé stavební slohy a umělecká 

období. Jedním ze způsobů, jak učitel 
Kolouch přibližuje žákům téma, jsou exkurze. 
Dějepisný kroužek navštěvuje i místa mimo 
Prahu. Úžasný výlet byl například do Kutné 
Hory, kde jsme navštívili Vlašský dvůr, 
Kostnici a prostory chrámu sv. Barbory.

Jendou z aktivit kroužku byla i exkurze 
na Křivoklát (12.–13. května), kde jsme díky 
velké ochotě a vstřícnosti správkyně 
depozitáře Libuši Vokounové mohli 
přenocovat. Noc na hradě byla spojena 
s noční prohlídkou hradních prostor. 
Některé z nich, jako kaple či královský sál, 
byly nasvětleny pouze svícemi. Paní 
Vokounová nám poskytla velmi podrobný 
a obsáhlý výklad. Po prohlídce, která 
skončila kolem půlnoci, jsme uspořádali 
na hradbách táborák.

Musím konstatovat, že všichni členové 
kroužku byli ze všech výše zmiňovaných 
aktivit nadšeni a díky vedení pana učitele 
Koloucha a vstřícnosti paní Vokounové 
jsme měli všichni velmi příjemné a nevšední 
zážitky, které byly nejen poučné, ale 
i zábavné.  

Jakub naVRátil, člen dějepisného kroužku 
Zš a mš na slovance

Děti si vyZkouŠely i základní pomůcky záchranných složek.
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Školství a mládež

rekonstrukce a modernizace

školy se dočkají nových 
odborných učeben

 ncelkem patnáct základních 
a mateřských škol se během 
letošních prázdnin dočká 
nových odborných učeben. 
rozpočet na jejich moderni-
zaci a soudobé vybavení je 
46 milionů korun, přičemž 
až 90 procent způsobilých 
výdajů by měla pokrýt 
eurodotace z programu 
Praha pól růstu Čr.  

Rekonstruované učebny budou 
zaměřeny především na 
přírodovědné předměty, jako 
jsou biologie, fyzika, chemie 
nebo matematika. V mateř-
ských školách to budou 
venkovní učebny EVVO (životní 
prostředí). 

Modernizace „laboratoří“ 
a „dílen“, jak se odborným 
učebnám dříve říkalo, už byla 
v mnohých školách více než 
akutní – například v ZŠ Palmov-
ka bylo jejich vybavení ještě 
z 60. let minulého století! 
„Rekonstrukce a modernizace 
odborných učeben je nesmírně 
důležitá pro rozvoj nejen 
technického myšlení, které bylo 
v posledních desetiletích 
poněkud zanedbáváno, ale 
i pro celkový rozvoj osobnosti 
studentů a jejich připravenosti 
do dalšího života,“ říká Matěj 
Fichtner, místostarosta 
MČ Praha 8, a přibližuje, čeho 
se změny budou týkat: 

„Všechny učebny dostanou 
nové vybavení, které odpovídají 

potřebám moderního školství. 
Rekonstrukcí projdou i rozvody, 
neboť všechny úpravy musí 
směřovat k tomu, aby výuka 
byla nejen zábavná, ale 
především bezpečná a studenti 
si mohli sami vyzkoušet 
nejrůznější experimenty 
v rámci interaktivní výuky.“ 

Dotační limit nynější výzvy 
je 2,5 milionu korun na jednu 
školu. Základní školy projevily 
veliký zájem se programu 
zúčastnit.  Městská část jako 
zřizovatel proto nechala po 
vyhlášení dotačního programu 
zpracovat studii, co všechno je 
třeba modernizovat. Na základě 
požadavků jednotlivých škol 
jim radnice navýšila rozpočet 
na projektovou přípravu. 
Na schválené projekty bylo 
následně vypsáno výběrové 
řízení na jejich realizaci, která 
musí proběhnout během 
nadcházejících letních prázd-
nin. „Požadavků od škol bylo 
mnohem více, než bylo možné 
zahrnout do nynějšího dotační-
ho programu,“ říká Jiří Kocánek 
ze společnosti Promaco 
Consulting, s. r. o., která 
projekty pomáhala zpracovat. 
Místostarosta Matěj Fichtner 
k tomu dodává: „Projekty, na 
které se nyní nedostalo, jsou 
kompletně připravené. A až 
bude na podzim vyhlášena nová 
dotační výzva, budou do ní 
přihlášeny.“   

VlaDimíR slabý

První křik, první pláč... / Od sousedské asistence k institucionalizovanému 
porodnictví v Praze a okolí      25. 4. – 15. 10. 2017

Pražské veduty 18. století
15. 3. – 4. 6. 2017

Vladimír Boudník
28. 6. – 29. 10. 2017
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historické Dílny v ZŠ Palmovka… 

… a jak by mohly vypadat po rekonstrukci.  
Foto: Archiv ZŠ Palmovka a MHMP
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Fotoreportáž

oslavy

dny dětí ve znamení  
vesmíru, pirátů i ekologie
Karlínské náměstí ožilo v sobotu 
3. června oslavami Dne dětí, 
které připravila městská část 
Praha 8 ve spolupráci s DDM 
Spektrum. Akci (stejně jako 
i ostatní Dny dětí) zahájila radní 
Jana Solomonová, a pak už 
náměstí patřilo dětem. Čekal 
na ně nejen hudební program na 
pódiu, ale i skákací hrad, 

trampolína a celá řada soutěž-
ních úkolů na téma Vesmírné 
dobrodružství (foto 1, 2). 
Akci přivítali i rodiče, kteří 
si zatím mohli nakoupit na 
sousedních Karlínských 
farmářských trzích. 

V neděli 4. června se uskuteč-
nily Oslavy Dne dětí v Bohni-
cích na Krakově. Z důvodu 

nepříznivého počasí musela být 
akce přesunuta do Centra 
Krakov. Účastníci si přesto 
výpravu za piráty užili (foto 3).

V areálu Koupaliště Ládví 
proběhl Den dětí ve středu 
7. června (foto 4). Na malé 
návštěvníky čekal skákací hrad, 
soutěže s plněním úkolů 
i tvořivé dílny. O program 

se postaralo divadélko 
Marionetino.

Během Ekologického Dne dětí 
a bezpečnosti, který proběhl 
8. června u KD Krakov (foto 5, 
6, a 7), děti zhlédly např. ukázky 
výcviku policejních koní a psů, 
městská policie předvedla zásah 
proti narušitelům pořádku, 
rytíř přítomné učil nejen 
zacházet se zbraní, ale také 
vysvětlil, v čem je dnes podstata 
rytířství. Živo bylo i u stánků 
zaměřených na životní prostře-
dí a ekologii. Bohatý program si 
spolu s dětmi a jejich rodiči užili 
také místostarosta MČ Praha 8 
Radomír Nepil a radní Jana 
Solomonová.  (vrs)

Foto: Vladimír Slabý

7.

1. 2.

3. 4. 5.

6.



28 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / červenec 2017  www.praha8.cz

Kultura

vážná hudba

špičkový 
orchestr se 
stěhuje do ládví

 ndo kulturního domu ládví se stěhuje vynikající orchestr 
Pkf – Prague Philharmonia. kromě zkušebních prostor zde 
postupně získá i nezbytné zázemí pro svou činnost.  

Na počátku roku 2016 projevila 
PKF – Prague Philharmonia 
zájem o pronájem prostoru 
v KD Ládví pro zkoušky 
orchestru. KD Ládví disponuje 
Velkým sálem, který má značný 
zvukový a prostorový potenciál, 
zájem jednoho z nejrespektova-
nějších hudebních těles České 
republiky s tak obrovským 
renomé zde působit je poctou 
tomuto místu, které v letech 
minulých sloužilo spíše jako 
kongresový sál než místo pro 
kulturu. Nyní, již více než rok, 
probíhají pravidelné neveřejné 
zkoušky orchestru PKF – Prague 
Philharmonia ve Velkém sále. 
V průběhu času se vyvinuly další 
možnosti spolupráce PKF s KD 

Ládví. Nyní již aktivně spolupra-
cujeme se základními a mateř-
skými školami městské části 
Praha 8, kterým společně 
nabízíme možnost navštívit 
v KD Ládví interaktivní koncerty 
pro malé děti nebo exkurze na 
otevřené zkoušky orchestru pro 
starší žáky, což je nabídka 
vtomto ohledu zcela unikátní. 
Do budoucna jsou plánovány 
i koncerty pro veřejnost. 

V průběhu podzimu letošního 
roku dojde k zásadní rekon-
strukci druhého patra restaura-
ce, kde bude pro orchestr a jeho 
management vybudováno 
zázemí. PKF – Prague Philhar-
monia se tak stane součástí KD 
Ládví na dlouhou dobu. V rámci 

spolupráce bude orchestr 
vystupovat také při pořádání 
kulturních programů 
MČ Praha 8.

„Kulturní dům Ládví prochází 
pomalu, ale jistě proměnou, 
jejímž cílem je navrácení 
důstojnosti tomuto místu, ve 
kterém mnoho generací, nejen 
z okolních Kobylis, prožilo svoje 
mládí. Rádi bychom, aby 
Kulturní dům sloužil více svému 
základnímu účelu, tedy aby 
nabízel kulturu v příjemném 
prostředí,“ říká místostarosta 
Matěj Fichtner. PKF  Prague 
Philharmonia vznikla v roce 

1994 z iniciativy nedávno 
zesnulého světoznámého 
dirigenta Jiřího Bělohlávka pod 
původním názvem Pražská 
komorní filharmonie. Již 
zanedlouho po svém vzniku se 
zařadila mezi nejrespektovanější 
orchestry České republiky 
a vybudovala si renomé 
v Evropě i ve světě. Na českou 
scénu přinesla mnoho novinek. 
Tím, že u jejího vzniku stáli 
mladí hudební nadšenci spolu 
s klasikem Bělohlávkem, soubor 
od počátku vynikal kombinací 
svěžího mládí spolu s vysokou 
uměleckou kvalitou.  (býv)

smyčcový kvintet z PKF – Prague Philharmonia se představil v únoru 
na společném Plese Prahy 8 a gymnázia PORG. Foto: Vladimír Slabý

kulturní léto Prahy 8

filmy, koncerty i divadlo
Městská část Praha 8 nezapo-
míná na své obyvatele ani 
o letních měsících a chce všem 
zpříjemnit horké prázdninové 
dny a večery. Začali jsme již 
15. 6., kdy odstartoval XV. 
ročník Karlínského filmového 
léta. Festival potrvá až do 6. 9. 
a vy v jeho rámci můžete 
zhlédnout desítky filmů 
domácí i zahraniční produkce. 

V romantickém prostředí 
Libeňského zámku můžete 
v pátek 21. 7. od 19 hodin 
zhlédnout vystoupení hudební-
ho uskupení Hradišťan & Jiří 
Pavlica, které v této plodné 
symbióze funguje téměř 40 let. 

V pátek 11. srpna se od 20:00 
můžete na nádvoří přenést do 
atraktivního prostředí začátku 
20. století a sledovat Postřižiny, 
původní muzikál na motivy 
Bohumila Hrabala, ve kterém 
hrají hlavní roli pivo a krásné 
vlasy paní sládkové. Druhou 
polovinu prázdnin dospělým 
zpříjemní tradiční Kinobus, 

který bude mezi 7. a 10. srpnem 
promítat v areálu koupaliště 
Ládví, v termínu 28.–31. srpna 
se přestěhuje do Psychiatrické 
nemocnice Bohnice. 

„Pokud zůstanete přes léto 
v Praze, určitě oceníte naši 
nabídku kulturních akcí, kterou 
jsme pro vás pro zpestření 
prázdninových dnů připravili. 
Věřím, že si kromě koupání 
a slunění užijete také koncerty, 
kino nebo festival,“ zve na 
kulturní léto na Praze 8 radní 
Jana Solomonová. Největší akcí 
konce letošního června byly 
Oslavy 200 let od založení 
Karlína, které proběhly 
v sobotu 24. 6. na Karlínském 
náměstí, v Kaizlových sadech 
i jinde v této čtvrti. Akce byla 
lokálně spojena s hudebním 
festivalem United Islands of 
Prague, který se konal na území 
Prahy 8 vůbec poprvé. 

Více informací o Kulturním 
létě Prahy 8 najdete na webu 
www.praha8.cz. (lk)

Ve vyprodaném sále Divadla Karla Hackera za bouřlivého 
potlesku s úsměvem na rtech odcházel 17. května do zákulisí 
vynikající a oblíbený herec Josef Dvořák. Nestárnoucí hra 
S Pydlou v zádech jako vždy publikum nezklamala. Divadlo 
Josefa Dvořáka je dokonale sehraným ansámblem, který pracuje 
s momentem překvapení. Žádný z herců si není jistý, že zrovna 
dnes se na scéně neodbourá záchvatem smíchu. I na tomto 
představení o takové momenty nebyla nouze. Dříve hlavní 
ženskou postavu hrávala vynikající herečka Jana Paulová, 
později ji nahradila Markéta Hrubešová, která si roli neméně 
užívá. Budeme se těšit, že Josefa Dvořáka brzy uvidíme v někte-
rém podzimním Hvězdném večeru, abychom nahlédli pod 
pokličku jeho divadla i běžného života. A jak se mu u nás hrálo?  
„Noo, mám pocit, že se lidé bojí smát. Lidi, nebojte se smát! Nám 
se potom hraje o moc líp...“  (žoš)

LIDI, NEBOJTE SE SMáT
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jiří krása předvedl své umění hry 
s marionetou přímo na třídě Cours 
Mirabeu a sklidil zasloužený obdiv 
všech diváků.

dny evroPy

loutkáři z jiskry 
uchvátili francii

 nloutkáři z kobyliské jiskry 
zazářili v krásném historic-
kém univerzitním městě 
aix-en-Provence nedaleko 
marseille, kde se každoročně 
pořádají svátky evropy. 
jednotlivé státy tu prezentu-
jí to, čím obohacují náš 
společný svět. evropské 
země zde zastupují nadšení 
zástupci místních francouz-
ských spolků mezistátního 
přátelství, nikoli státní 
instituce.

Spectacle marionnettes Tchèque 
(vystoupení českých loutkářů) 
se stalo součástí prezentace 
českého stánku. Loutky 
v rukách zkušených loutkářů 
Martina Möglicha a Jiřího Krásy, 
kteří zde reprezentovali 
Loutkové divadlo Jiskra, Prahu 8 

i celou Českou republiku, se 
staly pravým klenotem pro 
česko-francouzskou společnost, 
která jim hraní ve Francii ve 
spolupráci s divadlem říše 
loutek zajistila.

Výstupy kobyliských loutkářů 
zaujaly a nadchly širokou 
veřejnost – malé i velké diváky 
bez rozdílu. To se týkalo nejen 
vystoupení na hlavním pódiu 
umístěném v samém srdci 
historického centra města na 
třídě Cours Mirabeu. Stejný 
obdiv a nadšení sklidila i další 
vystoupení vedle českého 
stánku ve stínu katedrály Saint 
Sauveurna pěší zóně v Aix-en-
-Provence. Při hraní s marione-
tou se s úžasem zastavovali 
nejen místní občané a procháze-
jící návštěvníci z celého světa, 
ale přicházeli je obdivovat 
i zástupci sousedních stánků 

z Polska, Španělska, Maďarska, 
Portugalska, Bulharska a Švéd-
ska. Všechna čtyři vystoupení 
byla shromážděnými diváky 
oceněna bouřlivým potleskem. 
Není se čemu divit, protože 
loutkáři Jiskry vyrazili do 
Francie se svým nejtěžším 
kalibrem. Individuální výstupy 
Pozor, Sudička a Netrhejte růže 
autora Petra Slunečka, které 
po právu zvítězily na národní 
přehlídce individuálních 

výstupů v Chrudimi, bodovaly 
i ve Francii.

Zástupci vedení města 
Aix-en-Provence také nešetřili 
chválou na vystoupení českých 
loutkářů. Projevili mimořádný 
zájem o rozvoj vzájemné 
spolupráce a o možnost 
uspořádat případná další 
vystoupení a tentokráte 
v daleko větším rozsahu. Také 
česko-francouzský spolek si 
mimořádně polepšil a výrazně 
svoji záslužnou činnost 
zviditelnil. Je předpoklad, 
že v příštích ročnících získá 
stánek na ještě prestižnějším 
místě.

Loutky jsou univerzálním 
způsobem komunikace mezi 
lidmi. Loutkové divadlo, 
oprávněně zapsané na prestižní 
seznam nehmotného dědictví 
UNESCO, patří k význačným 
pokladům české kultury. Obě 
tato tvrzení svou dovedností 
zástupci loutkářů z kobyliské 
Jiskry při květnovém vystoupe-
ní ve slunné Francii stoprocent-
ně potvrdili.

Jiří kRása
Foto: matHilDe RobeRt

výzva
experimentální 
sídliště 
Invalidovna
Při příležitosti 50. výročí 
od ukončení výstavby sídliště 
Invalidovna připravuje 
městská část Praha 8 
výstavu, která se uskuteční 
v budově úřadu od 20. září 
do 24. listopadu 2017. 

Rádi bychom požádali 
všechny občany, kteří mají 
doma historické fotografie 
a předměty z doby vzniku 
sídliště, aby kontaktovali 
Pavlu Tomšíkovou na e-mail: 
pavla.tomsikova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 112, 602 570 984.

Zajímavé jsou pro nás 
zejména fotografie z exterié-
ru mapující život na sídlišti, 
ale i fotografie interiéru bytů 
zachycující dobový nábytek 
a vybavení. Trojrozměrné 
předměty budou na výstavě 
umístěny v uzamykatelných 
vitrínách. Předměty k zapůj-
čení je třeba přihlásit 
nejpozději do 19. srpna 2017.

 (pat)

foerstrovky ve Švýcarsku

Zlato i vyznamenání poroty
Sboristky i sbormistr Foerstro-
va komorního pěveckého 
sdružení se právem mohou 
pyšnit dalším vynikajícím 
výsledkem z velmi prestižní 
soutěže pěveckých sborů 
v Montreux a Vevey ve Švýcar-
sku (19.–22. dubna). 

Při závěrečném vyhlašování 
nejlepších se hladina Ženev-
ského jezera musela čeřit při 
vítězném pokřiku a jásotu 

zpěvaček, které nadchlo kromě 
prvního místa i vyznamenání 
poroty! 

Během čtyřdenního pobytu 
sbor navštívil též pamětihod-
nosti a zajímavá místa v okolí 
zmíněných letovisek a těšil se, 
až se svým úspěchem pochlubí 
svým příznivcům a podporova-
telům, tedy i ÚMČ Praha 8, 
s jehož finanční podporou sbor 
pracuje (grant v r. 2016 a 2017).

hvězdný veČer

lubomír brabec  
v divadle Karla Hackera
Květnový Hvězdný večer 
s kytaristou Lubomírem 
Brabcem byl i trochu narozeni-
novým večerem. Vyprávění 
s legendárním kytaristou 
Lubomírem Brabcem nás 
přeneslo nejen do jeho kytaro-
vých začátků. Zmínil také 
dlouholeté přátelství s Karlem 

Vágnerem, ale především diváky 
zaujal svým vyprávěním o cestě 
na Antarktidu, které bylo 
doplněné o promítané fotografie. 
Samozřejmě nechyběl zážitek 
z hudby, kdy jsme se zaposlou-
chali do několika skladeb, které 
umocnily atmosféru opravdu 
„hvězdného“ večera.  (žoš)

Foerstrovo komorní pěvecké 
sdružení ve švýcarském Montreux.
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Kultura

historické ohlédnutí

75 let od operace Anthropoid
Od nejvýznamnější vojenské 
akce českého zahraničního 
odboje během 2. světové války 
– operace Anthropoid – uplynu-
lo 27. května 2017 přesně 75 let. 
Praha 8 si tuto událost připo-
mněla sérií vzpomínkových 
akcí. Tou hlavní byla rekon-
strukce útoku na Heydricha 
(foto 1 – Josef Gabčík vbíhá 
před Heydrichův mercedes,  

foto 2 – Jan Kubiš po odhození 
granátu prchá na kole, foto 3 
– historická tramvaj a opuštěný 
Heydrichův vůz). 
Před tzv. Bílým domem návštěv-
níci zhlédli scény ze života 
v protektorátu (foto 4, 5), 
československou stíhací 
jednotku v rámci RAF (včetně 
makety letadla Supermarine 
Spitfire MK. IX, kterou přivezl 

Czech Spitfire Club, foto 6), 
tábor československé samostat-
né obrněné brigády v Británii 
i s jejich technikou (foto 7) 
a výcvik výsadkářů (i s progra-
mem pro děti, foto 8), zpestře-
ním bylo vystoupení skotské 
dudácké kapely The Rebel 
Pipers (foto 9).  Koncert kapely 
Taxmeni (foto 10) zakončil 
dvoudenní vzpomínkovou akci, 

během které byla v Gabčíkově 
ulici odhalena deska spolupra-
covníkům výsadku Anthropoid 
manželům Ryšavým (foto 11). 
Na své místo se po osmi letech 
a po vyčištění a renovaci vrátil 
i základní kámen pomníku 
operace Anthropoid, který je na 
skutečném místě útoku (foto 12).

text a Foto: VlaDimíR slabý

2.1.

3.

4.5.
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6. 7.

8. 9.

10.

12.11.
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Sport

aerobic

evropské 
šampiónky 
jsou opět 
z prahy 8

 n již druhý rok po sobě 
hostilo město karlovy vary 
mistrovství evropy ve 
sportovním aerobiku 
a fitness týmech. 

Na tisíc závodníků se v termínu 
23.–27. 5. sjelo do Spa Hotelu 
Thermal a bojovalo o nejcen-
nější kovy. Samozřejmě zde 
nechyběly ani závodnice z Pra- 
hy 8 trénující v ZŠ Burešova.

Ve třech různých věkových 
kategoriích reprezentovalo 

pražský klub Fitness Center 
Báry a Hanky Šulcové celkem 
49 děvčat v 10 různých 
kategoriích (singly, tria a fitness 
týmy). Jedná se o největší počet 
nominovaných závodnic na 
mezinárodní závod z jednoho 
klubu! Vedle ostřílených 
závodnic, jakými jsou například 
členky juniorského fitness 
týmu, jež letos získaly již 
počtvrté titul mistryň Evropy, 
se závodu účastnila i děvčata, 
která na takto významném 

šampionátu startovala úplně 
poprvé – kadetský fitness tým, 
kadetské trio a jednotlivkyně 
Nikol Ullrichová. Premiéra na 
mezinárodních závodech jim 
vyšla výborně a zařadila se 
ziskem medailí ke svým 
klubovým kolegyním.

Celkově klub Fitness center 
Báry a Hanky Šulcové obsadil 
3x zlatou, 4x stříbrnou a 3x 
bronzovou příčku. Všechny 
závodnice si z letošního 

Mistrovství Evropy odvezly 
domů medaili a některým 
děvčatům na krku cinkaly 
dokonce i medaile dvě. 

FC Báry a Hanky Šulcové se 
opět stal nejúspěšnějším klubem 
celého mistrovství. Poděkování 
patří celému trenérskému 
kolektivu v čele s Mgr. Bárou 
Ptáčkovou-Šulcovou a Bětkou 
Budinskou.

anna stRožíkoVá

MEMORIáL JARDy MRKVIČKy: 
POHáR ZŮSTAL DOMA

Letošní  2. ročník turnaje Pražské jaro – Memoriál Jardy Mrkvičky 
v pétanque se uskutečnil v neděli 28. května na hřišti Glowacké-
ho. Turnaj je pořádán ve spolupráci s městskou částí Prahy 8 jako 
vzpomínka na  prvního předsedu klubu Kulová osma Jardu 
Mrkvičku. Mezi závodníky byla řada mistrů republiky. Nejvzác-
nějšími hosty byly  letošní  mistryně Slovenska Katarína 
Gajdošová a Mária Šimková, které se připravují  na mistrovství 
světa do Číny. První místo a zlatý pohár převzali z rukou Jany 
Salomonové, radní MČ Praha 8 pro sport,  Jiří Rovný a Jaroslav 
Hanuš. Dovednostní soutěž vyhrál tým Kraus, Vorel. 

text a Foto: VlaDimíR slabý

hokejbal

Hřiště v Čimicích 
má nový povrch

Významná hokejbalová aréna 
v Čimicích se dočkala před 
začátkem jarní sezóny nového 
moderního povrchu Speedo3, 
který byl položen díky podpoře 
ze strany MČ Praha 8 na 
stávající dosluhující asfaltové 
hřiště. Nyní se již mladé 
hokejbalové naděje v SK Rebel 
Praha prohánějí na kvalitním 
povrchu, který je šetrný 
k pohybovému aparátu 
a rovněž ke sportovnímu 
vybavení sportovců. Již jsme na 
novém povrchu zorganizovali 
několik mládežnických turnajů 
i reprezentačních kempů. 

Hokejbal je sport, který 
vychází z ledního hokeje, ale 
není k němu potřeba led. 

K základnímu vybavení patří 
pouze helma, rukavice, holenní 
chrániče (stačí fotbalové) 
a hokejka. Pro jeho menší 
finanční a technickou nároč-
nost (v porovnání s hokejem) 
se stává v ČR stále populárnější, 
o čemž svědčí i to, že Pardubice 
budou na začátku června hostit 
mistrovství světa mužů i žen. 

Pokud se chcete stát součástí 
naší hokejbalové rodiny, přijďte 
se podívat každé úterý nebo 
čtvrtek od 16,00 do našeho 
areálu při ZŠ Libčická (děti 
5–12 let). Více informací 
najdete na ww.rebelpraha.cz.

olga biRČákoVá,  
sk Rebel Praha

ÚspěŠné „Šulcovky“ s medailemi z evropského šampionátu.
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sPoluPráce sokola kobylisy ii a zŠ žernosecká

Zábavné základy 
pro házenkářský potěr

 nv tělocvičně zŠ žernosec-
ká se od letošního března 
každý týden na hodinku 
schází na kroužku miniháze-
né chlapci a děvčata z první 
až třetí třídy. kroužek ve 
spolupráci s vedením zŠ 
zorganizoval oddíl dívčí 
a ženské házené tj sokol 
kobylisy ii. 

Tréninky vedou Ondra Bílek, 
trenér starších žáků Dukly 
Prahy pracující pro Pražský svaz 
házené, a trenérka mladších 
žákyň TJ Sokol Kobylisy 
Michaela Horská. Na palubovce 
jim pomáhají starší dorostenky 
oddílu Klára a Linda. Děti se na 
kroužek těší. „Chodíme na 
házenou rády, rády běháme 
a taky s míčem,“ odpovídají 
žákyně první třídy ZŠ Žernosec-
ká Sára a Lucka. Jednou by také 
rády hrály ve velkém týmu.

Ještě před začátkem společné-
ho cvičení si děti na palubovce 
driblují anebo se pokoušejí střílet 
s gumovými žlutými míči. Pak 
zazní píšťalka a začíná hodina, 
která už má formát skutečného 
tréninku. Mladí sportovci se 
rozdělí do několika skupin podle 
třídy. První část se věnuje 

pohybové přípravě, jistotě 
pohybu na palubovce, rychlé 
změny směru pohybu. Některé 
cviky se provádějí ve dvojicích 
i čtveřicích. Vše hravou a soutěži-
vou formou, protože pro děti se 
jedná o první speciálně sportov-
ně zaměřené cvičení. 

Po krátké přestávce a napití 
začíná trénink s míčem. Děvčata 
a chlapci s míčem točí kolem 
těla, pod nohama, nad hlavou. 
Pak jej vyhazují, odrážejí od 
stěny, nakonec driblují ve vláčku 
za trenérem. Děti cviky skutečně 

prožívají, sledují trenéra 
a soutěží mezi sebou, jak to 
s míčem zvládají. Po další krátké 
pauze se děti rozdělí na dvě 
skupiny a cvičí házenkářské 
zápasové prvky, jako je pohyb 
s míčem v ruce na tři kroky 
a pak nahrávka nebo střela 
směrem na branku. V další části 
děti cvičí střelu a překonání 
brankáře, počítá se skóre. 
Rozlišovací trička jsou větších 
velikostí, ale dětem nepřekážejí, 
vše nahrazují zaujetím pro míč 
a týmovou hru. 

„Tento formát tréninku 
v menším počtu je velmi 
efektivní, zapojí se všichni. 
Cviky jim dávají pocit míče, 
nemají z něj strach, a taky 
protože je míč gumový, tak 
nebolí. Vládne tu krásný týmový 
duch, děti mají motivaci, všichni 
si dají gól a moc je to baví,“ řekl 
na závěr trenér Ondra Bílek. 

Na otázku, proč to všechno 
děláte, odpovídá Michaela 
Horská, starostka TJ Sokol 
Kobylisy a trenérka mládeže: 
„Začalo to tak, že mě paní 
ředitelka oslovila s možností jít 
společně do projektu MAP 
a dohodly jsme se, že bychom 
ve škole mohly rozjet kroužek 
miniházené pro nejmenší. Začali 
jsme v březnu tohoto roku 
a potěšil nás zájem dětí, chodily 
velmi pravidelně. Budu ráda, 
když se nám podaří udržet tento 
kroužek i do dalších let. Můžeme 
jej rozjet i na jiných školách 
v rámci naší městské části. 
Věřím také, některá děvčata 
přejdou k nám do oddílu 
a budou pokračovat v dalších 
kategoriích dívčí házené.“

A protože děti jsou od přírody 
soutěživé, mají pochopitelně 
možnost si vyzkoušet to, co se 
při tréninku naučily, i v příprav-
ných zápasech. Tak jako 
například v pátek 9. června, kdy 
turnaj Osmička Cup v miniháze-
né v tělocvičně ZŠ Žernosecká 
navštívila radní Jana Solomono-
vá. Ta také předala všem 
účastníkům medaile a diplomy, 
a vítěznému týmu ze ZŠ Burešo-
va i pohár. (vrs)

O POHáR STAROSTy BOJOVALO NA 200 VOLEJBALISTEK

V pořadí 18. ročníku turnaje O pohár starosty MČ Praha 8 ve volejbale žákyň se v sobotu 
3. června 2017 zúčastnilo celkem 17 družstev z celé České republiky. Na kurtech SK 
Meteor Praha se v horkém dni představilo okolo 200 mladých volejbalistek! Ceny 
nejlepším předávala radní pro sport Jana Solomonová. V kategorii starších žákyň vyhrála 
Dukla Liberec před českobudějovickým SK Hlinovka, třetí byla Kometa A z Prahy 8. Mezi 
mladšími dominovala Slavia Hradec Králové, stříbro si odvezla Dukla Liberec a bronz 
Kralupy nad Vltavou.

text a Foto: VlaDimíR slabý

tenis
Kempy s angličtinou
V letošním roce pořádá Tenisová škola 
ESO na kurtech Tenis Ládví již 11. ročník 
tenisových kempů s angličtinou pro děti 
od 4 do 14 let.

Jde o standardní příměstské tábory, 
kdy rodiče své děti přivedou ráno na 
osmou hodinu a odpoledne ve čtyři si 
své ratolesti opět vyzvednou. 
cena: 2990 Kč – v ceně je zahrnuto jídlo 
(svačina, oběd a odpolední svačina), pitný 
režim, trenéři, tenisové kurty, sportoviště, 
pojištění dětí a vstupné do jump parku 
(je možno se přihlásit i na jednotlivé dny  
– cena je 700 korun na den).
Místo  konání: Tenisové kurty Ládví, 
Chabařovická 4
termíny konání: 3.–7. 7., 10.–14. 7., 
17.–21. 7., 24.–28. 7., 31. 7. – 4. 8., 7.–11. 8., 
14.–18. 8., 21.–24. 8. a 28. 8. – 1. 9.

Více info a přihlášky na www.tenisovy-
kemp.cz nebo na tel. 605 473 952.  (red)

malí háZenkáři a házenkářky V ZŠ Žernosecká nejen trénují, ale hrají 
i turnaje. Foto: Vladimír Slabý
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Sport

tenista VáclaV stRožík ZVe ke 2. RoČníku ankety sPoRtoVec PRaHy 8

nejlepší nemusí být 
vždy jen profesionál 

 n skutečnost, že se stal v mužské kategorii historicky prvním 
vítězem ankety nejlepší sportovec Prahy 8, tenistu václava 
strožíka (* 1964) překvapuje dodnes. jako úřadujícímu „králi“ 
mu připadla i čest pozvat všechny ke 2. ročníku této ankety, 
který mČ Praha 8 právě vyhlašuje.

Jak se s odstupem času díváte na 
své loňské vítězství v naší anketě?
„Stále mě to těší, ale zároveň je 
to i poněkud zvláštní, abych já 
ve dvaapadesáti letech přesko-
čil všechny mladé. Nevím, čím 
to je, možná mladí nedřou tolik 
jako my.“

Navrhla vás i hlasovala pro vás 
veřejnost, nikoli odborníci. 
Myslíte, že to je správné?
„Určitě je to tak v pořádku. Je to 
dobrý směr zapojit do ankety 
veřejnost. Byl to první ročník, 
takže možná jsem uspěl i díky 
tomu, že soutěž nebyla tak 
známá. Teď začíná druhý 
ročník, víc se o ní ví, a i kdybych 
měl loňskou výkonnost, jako že 
nemám, tak bych se třeba do 
nominace vůbec nedostal.“

Jak se hodnotíte fakt, že jste 
anketu vyhrál coby veterán?
„Možná je to právě díky tomu, 
že nehlasovali odborníci, ale 
veřejnost. Nejlepší nemusí být 
vždycky jen profesionální 
vrcholový sportovec, může jím 
být klidně ten soused, který je 

osobností nejen na hřišti, ale 
i mimo něj. Prostě člověk, který 
je pro děti vzorem jak v přístu-
pu ke sportu, tak i v chování 
v běžném životě.“

Cítíte se být takovým?
„To musí posoudit jiní. Myslím, 
že jsem se nikdy nesnížil 
k nějakým levárnám, podrazům, 
mám vždycky úctu k soupeřům 
i k rozhodčím.“

Když se ohlédnete za svou 
kariérou, kam byste titul 
Nejlepšího sportovce Prahy 8 
zařadil?
„Určitě mezi nejpřekvapivější 
úspěchy. Ostatní jsou víceméně 
‚normální‘, vloni jsem byl druhý 
na veteránském mistrovství ČR 
jak v hale, tak venku, s týmem 
TK Hanspaulka jsem vyhrál 
veteránskou ligu, což je soutěž, 
ve které nastupují borci kalibru 
Milana Šrejbra nebo Heleny 
Sukové.“

A když se podíváte dál do 
minulosti, na co nejvíc vzpomí- 
náte?

„Že jsem hrál nejvyšší domácí 
soutěž v éře Miloše Mečíře, 
Milana Šrejbra, Tomáše Šmída, 
Pavla Složila a dalších hvězd 
československého tenisu. 
Ti tehdy v lize běžně nastupo-
vali. Zahrál jsem si i proti 
Mariánu Vajdovi, který později 
přivedl na světovou špici 
Novaka Djokoviče. Začínal jsem 
v Ostravě začátkem 70. let, 
trénovala mě paní Lendlová 
a na vedlejším kurtu hrál její 
syn Ivan, který je o čtyři roky 
starší než já. A když jsem měl 
v roce 1983 nastoupit k první-
mu ligovému zápasu, na 
soupisce byl jako jednička 
zapsán on. Jenže nehrál, takže 
se nemůžu pochlubit, že byl 
mým spoluhráčem. Ani 
soupeřem… Z turnajů si nejvíc 
cením vítězství v seniorském 
Audi Cupu 2012. Cenu mi 
předával prezident Václav Klaus 
a byl jí zájezd na finále French 
Open, takže jsem na vlastní oči 

viděl, jak Nadal porazil Federera 
3:1. To byl zážitek!“

Sledujete i jiné sporty?
„Všechny! Léta jsem hrál i lední 
hokej, když mám možnost, 
zahraju si i nohejbal nebo 
badminton. Syn hraje fotbal 
a dcera se věnuje aerobiku ve 
Fitness Centru Báry a Hanky 
Šulcových, z nedávného 
mistrovství Evropy přivezli 
spoustu medailí.“

 
Jak tedy vidíte obhajobu svého 
prvenství v naší anketě?
„Předpokládám, že nebudu ani 
mezi nominovanými. Kvůli 
potížím s třísly už několik 
měsíců prakticky nehraju.“

Profesionálním tenistou jste 
nikdy nebyl. Co vás živí?
„Jsem filmový osvětlovač. 
Máme bezva partu, kterou si 
režiséři najímají. Svítili jsme 
třeba Zdeňku Troškovi v Čerto-
vě nevěstě nebo Z pekla štěstí, 
ale pracovali jsme i na světo-
vých trhácích, jako byla 
Johanka z Arcu, Oliver Twist, 
Poslední prázdniny, Komisař 
Maigret nebo Bratři Grimmové.“

VlaDimíR slabý

už jako nejlepŠí sportovec Prahy 8 gratuloval Václav Strožík (zcela 
vlevo) nejlepším seniorským tenistům po turnaji ve čtyřhře, který proběhl 
letos v dubnu na kurtech v Ládví. Foto: Vladimír Slabý

václav strožík převzal z rukou fotbalového internacionála Vladimíra 
Šmicra a radní pro sport Jany Solomonové Zlatou Niké – cenu pro nejlepšího 
sportovce Prahy 8 v kategorii mužů za rok 2016. Foto: Vladimír Slabý
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Pozvánky
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

10/5 – 28/7/2017 
Libeňský zámek
Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

po a st: 800–1800 hod.
út a čt: 800–1530 hod.
pá: 800–1500 hod.
so, ne a svátky: zavřeno
www.praha8.cz  |  www.atelierpaul.cz
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8V Á S  S R D E Č N Ě  Z V E  N A  V Ý S T A V U

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme 
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2008

žákyně / ročník 2003–2008

junioři / ročník 1998–2000

juniorky / ročník 1998–2000

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.

Nominační lístek
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

Městská část Praha 8 pořádá 
pod patronací Jána Mahora 
(Sportovní legendy Prahy 8) 
anketu

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 8 184 00
obálku označte: SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017

nominovat můžete: do 31. října 2017
hlasování na internetu: prosinec 2017
slavnostní vyhlášení ankety: leden 2018
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Historie

200 let karlína

jak se stavebně 
vyvíjelo 
špitálsko 

 nv letošním roce slaví karlín 
200 let od svého založení. 
dodnes je v jeho ulicích 
patrný jasný urbanistický 
plán, podle kterého se po 
prvotní živelnosti rozvíjelo 
území tehdejšího Špitálska.

Ve druhé polovině 18. století 
vzrůstal za Poříčskou branou 
stavební ruch. V posledních 
dvou desetiletích byly založeny 
první na pražské poměry dosti 
velké manufaktury. Nájemní 
domy a zájezdní hostince začaly 
pozvolna přerušovat souvislý 
zelený pás polí a četných 
zelinářských zahrad, z nichž se 
tyčily jedině ze starých vedut 
známé pumpy s vysokými 
zdvihadly. Roku 1816, kdy je 
dosaženo počtu čtyřiceti tří 
domů, začalo být jasné, že bude 
zapotřebí vypracovat urychleně 
regulační plán, aby bylo 
zamezeno nežádoucí libovůli 
v jejich výstavbě. 

Tato situace se začala řešit po 
úřední linii, iniciativa i prováděcí 
direktivy vyšly od zemské správy 
v Čechách bez jakéhokoliv 
popudu z vyšších míst. Komise 
složená z devíti zástupců 
dotčených správních orgánů 
a institucí se sešla 30. srpna 1816, 
aby řešila regulaci Špitálska, jak 
se tehdy dnešnímu Karlínu 
říkalo. Již 11. září téhož roku 
předložil stavební úřad zemské-
mu guberniu k dalšímu projedná-
ní regulační plán zástavby pro 
toto území. Hlavní slovo náleželo 
vojenskému generálnímu 
velitelství vzhledem k pevnostní-
mu významu Prahy a také jako 
dozorčímu orgánu k vojenské 
Invalidovně. Všechny stavební 
plány projektovaných budov se 
proto také musely fortifikačnímu 
ředitelství v následujících letech 
předkládat k odsouhlasení.

vídeň reAGOvAlA 
rycHle
8. května 1817 zaslalo zemské 
gubernium regulační plán spolu 
s žádostí o povolení založit 
pražské předměstí k císařskému 

dvoru do Vídně. Souhlasná 
odpověď došla do Prahy na 
vídeňské dvorské poměry brzy, 
za šest týdnů. Tendence 
usměrnit počínající vývoj 
Karlína se však neomezila jen na 
regulační plán, tedy především 
na dispozici půdorysnou, ale 

obsáhla i požadavky, které bylo 
nutné respektovat. Směrnice 
o tom byly vytyčeny v guberni-
álním dekretu z 11. srpna 1817 
a uvedeny ve známost s výslov-
ným zdůrazněním své závaznos-
ti pro každého, kdo chtěl 
v Karlíně stavět.

prOMyšlený plán
Autorství urbanistického 
návrhu je připisováno řediteli 
stavebního oddělení gubernia, 
profesoru pražského polytech-
nického ústavu Jiřímu Fischero-
vi (1768–1828), který od roku 
1796 působil v Praze a je znám 
svými projekty celnice (Dům 
u Hybernů), nejvýznamnější 
empírové stavby v Praze 
a kostela sv. Kříže na Příkopech. 
Přímé důkazy pro Fischerovo 

autorství sice neexistují, ze 
složení komise, která urbanis-
mus Špitálska projednávala, je 
však zřejmé, že jediný Fischer 
byl kvalifikován k tomu, aby 
urbanistický návrh nově 
zakládaného předměstí provedl.

Regulační plán prvního 
pražského předměstí byl 
racionálně, inženýrsky promyš-
lený. Podle soustavy osvědčené 
již dříve při budování pevnost-
ních měst Terezína a Josefova 
byla vytvořena osnova pravoúh-
le se křižujících ulic. Jako základ 
řešení byly stanoveny tři hlavní 
třídy (Brandýská, Křižovnická 
a Žižkova) vedoucí od západu 
k východu po celé délce 
předměstí a šest kratších 
příčných ulic, všechny o šíři 
dvanácti sáhů. Ve středu 

lorenZ janscha – karel postl, pohled na krajinu pod vrchem Žižkovem, 1803–1807, Archiv hl. m. Prahy

brückner – jiří Döbler, pohled do Královské třídy v Karlíně směrem od Poříčské brány, 1840, Archiv hl. m. Prahy
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stalo se v Praze 8...

2. 7. 1942 ` Předposlední den stanného 
práva bylo popraveno na Kobyliské 
střelnici 44 osob, den poté 46 osob.

5. 7. 1547 ` Vojska krále Ferdinanda I. 
rozložená na Špitálsku drancují Zábransko 
(za bránou – dnešní Florenc) a následně 
i okolí.

6. 7. 1788 ` Vysvěcena nová školní budova 
v Bohnicích.

8. 7. 1844 ` Před Poříčskou branou (dnešní 

Florenc) se srazili stávkující dělníci ze 
stavby železnice s jednotkou granátníků – 
čtyři mrtví.

14. 7. 1420 ` Bitva na hoře Vítkově. Sou-
časně byla husity zahnána na útěk křižác-
ká jízda na Špitálském poli (dnešní Karlín).

15. 7. 1827 ` Vypukl požár, kvůli  které-
mu lehla popelem škola, fara a šest dalších 
domů v Bohnicích.

18. 7. 1860 ` Arcibiskup kardinál Schwar-
zenberg vložil svorník do dokončené klen-
by v kostele Cyrila a Metoděje v Karlíně.

20. 7. 1874 ` Bourání pražských hradeb 
na náklady pražské obce započalo mezi 
Poříčskou bránou a ulicí Na Florenci.

21. 7. 1432 ` Začíná dvoudenní povodeň 
v Praze.

24. 7. 1866 ` Při obléhání pruskými 
vojsky vypukla v Libni cholera. Trvala 
do 20. října.

28. 7. 1893 ` Strhla se velká průtrž mračen 
a liják rozvodnil Rokytku tak, že se na 
silnici lidé brodili po pás ve vodě.

předměstí bylo umístěno 
náměstí s kostelem, po jehož 
stranách měla stát fara a škola. 
Hlavní brandýská silnice (dnešní 
Sokolovská), která spojovala celé 
východní a severní Čechy 
s Prahou a vedla až do Slezska, 
měla zůstat nadále i hlavní 
třídou, kde bylo policejně 
zakázáno provozovat hřmotné 
živnosti jako zámečnictví nebo 
kovářství. Hostince mohly být 
v omezeném počtu pouze 
v nárožních domech. 

StAvělI jen prAŽAné
Každý stavebník musel dle 
guberniálního dekretu předložit 
stavební dokumentaci ve dvou 
exemplářích, směl použít na 
zakrytí střechy pouze ohni-
vzdorný materiál, byl povinen 
stavbu dokončit do tří let 
a novostavba musela být 
alespoň jednopatrová nebo 
dvoupatrová. Aby bylo zaručeno 
kvalitní provedení stavby, směla 

být zadána pouze některému 
z pražských stavitelů. Bylo 
zakázáno prorážet ve štítových 
zdech okenní nebo dveřní 
otvory, aby nebyl problém 
přiřazování sousedních budov, 
a stavět sklepy pod ulicemi nebo 
jinými veřejnými místy, aby 
později nebránily zavádění 
kanalizace a vodovodu. Náklady 
na zřizování chodníků byly 
přeneseny na majitele domů 
a stavební povolení bylo 
vydáváno za podmínky, že 
vlastník domu podepsal 
tzv. demoliční revers, na jehož 
základě mohl být dům v případě 
hrozícího vojenského obležení 
Prahy zbořen na náklad majitele 
a bez nároku na náhradu. 
Eventuální útočník neměl 
v okolí Prahy najít nic, co by 
jej mohlo podpořit.

Podmínka v dekretu obsažená, 
že každá stavba v Karlíně musí 
být dokončena nejdéle do tří let, 
pomohla plynulé výstavbě 

a způsobila, že vybudování 
Karlína bylo uskutečněno v době 
poměrně krátké. Od roku 1816 
do roku 1834 byl stavební ruch 
v Karlíně velmi živý, pak se sice 
zpomalil, ale zejména v letech 
1845–1848 se znovu vzmohl. 
Roku 1938 obývalo Karlín 
2500 osadníků, roku 1848 více 
než 10 000 ve dvou stech 
domech.  V druhé polovině 
19. století se stavební růst 
Karlína kvůli nedostatku 
volných parcel zpomalil. 
Po uvolnění pozemků vojenské-
ho eráru v roce 1901 se mohl 
Karlín rozšiřovat dále směrem 
k barokní budově Invalidovny 
a Karlín zažil další prudký 
stavební rozvoj.

KArlín předvídAl vývOj
Původní podoba regulačního 
plánu pro Karlín byla později 
částečně změněna. První změna 
se týkala zvětšení hlavního 
náměstí (1836), s čímž souviselo 

později nové umístění kostela, 
druhá byla způsobena nutností 
postavit viadukt (Negrelliho) 
pro Pražsko-drážďanskou 
železnici, třetí změnou bylo 
postavení Ferdinandových 
kasáren (1846–1849) a poslední 
zřízení spojovacího železničního 
viaduktu koncem 60. let 
19. století. I přes tyto změny se 
charakter pozdně klasicistního 
regulačního plánu Karlína 
konzistentně zachoval a je nutné 
podotknout, že žádné předměstí 
Prahy nevyrostlo tak organizo-
vaně jako Karlín, na základě 
plánu, který prozíravě předvídal 
hospodářské požadavky 
i populační vývoj předměstí. 
Jeho realizace stavěla Karlín 
nejen před ostatní pražská 
předměstí, ale dávala mu 
možnost všestrannějšího 
rozvoje, než kterého mohla 
dosáhnout historická Praha.

PaVla tomšíkoVá

situační plán karlína, 1816, Národní archiv
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Společenská rubrika

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

květen 2017
Dne 7. 5. oslavila josefa 
tibitanzlová 96 let. 
Poblahopřát jí přišli 
mimo jiné radní Jana 
Solomonová nebo 
režisér Zdeněk Zelenka. 
Gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví.

Červen 2017 
Manželé jana a vladimír 
Perclovi oslavili 8. 6. zlatou 
svatbu, 50 let společného 
života. Gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví 
do dalších let.

Dne 13. 6. manželé hanka 
a ctibor vrbických oslaví 
64 let společného života. 
Hodně zdraví a životní 
síly jim přejí synové Petr 
a Pavel s rodinami, neteř 
Hanka s rodinou.

Dne 30. 6. oslavila paní 
alena Šípová krásné 
85. narozeniny. Celá rodina 
přeje všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí 
a lásky. Maminko, babičko, 
prababičko, jsme rádi, 
že Tě máme! 

Červenec 2017
Dne 18. 7. oslaví manželé 
běla a jan kloudovi 
60 let společného života 
– diamantovou svatbu. 
Vše nejlepší, stále pevné 
zdraví, štěstí, lásku 
a spoustu životního elánu 
přejí dcery s rodinami, 
neteř a pět pravnoučat. 

nově narozené děti jubilea

 z  Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám 
neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, 
je nutné, abyste nás na významná výročí svých blízkých 
upozorňovali sami. Děkujeme.

 z  V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, 
kontaktujte na tel.: 222 805 170, 601 306 107 nebo  
na e-mail: osmicka@praha8.cz.

 z  Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí do dvou 
měsíců věku v době uveřejnění. Dále se uveřejňuje jméno 
a příjmení u dětí do šesti měsíců věku také v době uveřejnění. 
Ostatní pouze pokud je volné místo.

srpen 2016
Zvolská Markéta

říjen 2016
Pouzal Vojtěch

Prosinec 2016
Voldřich Antonín

leden 2017
Beneš Ondřej
Kudová Lada
� říha Jan 

únor 2017
Kunstát Jan
Sajnerová Viktorie
Touš Marek

březen 2017
Lupínková Karolína
Mikulenka Kristián
Pavlíčková Zuzana
Šerý Matěj

duben 2017
� Dvořák Jiří

� Kapitán Kryštof 

� Petrů Jáchym

Vácha Patrik
Veselý Michal

květen 2017
� Hátlová Liliana

Kinter Tomáš
� Mrázek Tomáš

Válková Karolína
Vránová Marie Veronika
Vydrář Matěj

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

vzPomínáme

květen 2017
Dne 4. 5. zemřel 
po vážné nemoci bývalý 
místopředseda ONV 
Praha 8 václav beneš 
ve věku nedožitých 73 let.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu  
(VELMi obTížné)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Na odpovědnosti je nejzajímavější to, 
že ji s sebou nosíme všude.“    

výherci, kteří získali vstupenky  
na koncert skupiny hradišťan:
Linda Schumpeter, Libeň
Jarmila Tatranská, Bohnice
Marie Fialová, Karlín

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 15. července  2017 na adresu: 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail:  
tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

Citát: „všechno, co jsem se ve škole naučil ...“ (dokončení  v tajence).

waldemar matuška (2. červenec 1932 – 30. květen 2009),  
český zpěvák, herec a vyučený sklář,  
jeden z nejpopulárnějších československých  
umělců 60. a 70. let 20. století.  
85. výročí narození.

vylosovaní výherci
získají po dvou vstupenkách 

na představení 

pOStřIŽIny
11. 8. na nádvoří  

Libeňského  
zámku
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Inzerce

PROGRAM ČERVENEC
LETNÍ KINO REGINA Hybešova 10, Praha 8 – Karlín
Začátky představení ve 21:30 h | www.karlinske-filmove-leto.cz
Všechna představení jsou mládeži do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak.

7. a Ne 2. 7. (vstupné pouze 50 Kč)SoSo o 11.1. 77. 7. Na Na Ne 2e 2e 2. 7. 7. . ((. (vsvstv uupné pouzzou e 5 5ee 00 KKKč)č
NTÁTU NA ZASTUPUJÍCÍHO ŘÍŠSKÉHO PROTTEEKTTORARA VVÝVÝRÝRROČOČÍ 75. LLEETT AAATTEEENNT TU NA ZAZASASSTTUUUPUUJÍCÍHO O ŘŘÍŠÍŠSŠSSÍ KKÉÉHK
RICHA ve spolupráci s Úřadem městské částti PPraahaa 8RRREREIINNHAHARDARD HHEEEYYDDDRICHA ve s olluupprrááácii s ÚřaÚřademmd mmměměsttsss k

SSooo 1.. 7.7. čvstuppnéé 55500 KKKčpp
AANTTROPPHOID

GB / C/ CZ Z / FFRRF
(Antrorophooid)d) 120120 miminn.

NNeee 22. . 7. čvsttuppnéé 55500 KKčp
SSMMRTIIHLAV

FRFR / / USSA // UUUKKK
(HHhhH) 119 min.

ÚÚttt 44. 7. čvstuppnné 77700 KKččpp
PPŘÍÍCHHOZÍ

UUSAA 
(Arrivval)) 117 min.

SSttt 55. 7.  čvstuppné 7700 KK0 ččpp
KKRÁSKKA A ZVÍŘEE

USA ((CZZ tiitt)) (( ))
t)(BBeauty and tthee BBeaasst 130 min.

ČČttt 66. 7. čvstuppnéé 77000 KKččpp
TT2 – TTRAINSPOTTINNG 

GGB 
(T2 Trainspotttinngg) 117 min.

PPááá 7. 77. čvstupnnéé 777000 KKKčp
BBÁBA Z LEDU CZ (EEN titt)) 106 min.

SSooo 8. 7. čvstupnnéé 666000 KKKčp
NNAAPROOSTÍ CIZINNCI

IIT 
i)(P( erfetti sconooscciuutti 93 min.

NNee 99. 77. čvstuupnnéé 66600 KKčp
DDÍVVKAA VE VLAKUU

UUSAA 
n)((The Girl on thee TTraainn 112 min.

ARY VE VAŠEMVARY VE VAŠEM KINĚ: předpremiéry
Po 10. 7. Kčvstupné 80 Kp
AAXOOLOOTL OVERKKILLL

SRN
(Axolotl oveerkkilll) 94 min.

Út 11. 7. Kčvstupné 80 Kp
DVDVOOJITJ ÝÝ MILENNEC

FR
(L‘amamant ddoubblee) 107 min.

St 12. 7. čvstupné 80 Kčp
PĚPĚKKNĚ ĚN BLBB Ě

USA
(The BBig SSicckk) ) 119 min.

ČČtČt Čt 113.13. 77. ||| PáPá 1441 . . 77. . || o 15. 7.SSo
LASU VLTAVAVEČVEČERY ČESKÉKÉHO O ROOZZHLL

| |

NNe 1616. 7. Kčvststv uuppnnééé 6600 Kp
SIBIIŘSKÝ DEDENÍKK

LV / FIN / CZ 
(Melānijas hronika) 120 minn.

ÚtÚt 18.1  7. Kčvsstuupnéé 6600 KKp
LULOLOUPEPEŽ VE VVELKKÉMM SSTTYYL

USA
(Going in Style) 96 mminn..

SSt tSS 119.9. 7. Kčvsttupnnéé 6600 KKp
I DVVA JJSOU RRODINAA

FR / GB 
(Demain tout commencecee) 11118 mmimin.n..

ČČČČtt 2200. 7.
ASU RADIOŽURNÁLVEEČČER ČČESKKÉHO ROOZZHLLAA

PPPáá 21. 7. Kčvsstuuppnnééé 7700 Kpp
ŽIIVŽ OOT

USA
(Life) .1010444 mmmiinn.

SSSSoo 222. 7. Kčvsstuuppnnééé 6600 Kpp
LAA LLA LAAND

USA
(La La LaLaanndd) in.1112288 mmmi

NNNNee 223. 7. Kčvvstuuppnnééé 6600 Kpp
ÉDÍÍTĚĚ BRIIDGEET JOONEESSOOVVÉ

GB / FR R //UUSSSAAA
(Bridget Joononees´́ss BBabyy))  min.112233 

ÚÚÚÚtt 2255. 77. Kčvsstuupnéé 6600 KKp
TRRPPKÁ ÚROÚRODA

CCACA A 
(Bitteteer H Haarvvest)) 04 min.110

SSSStt 2266. 77. Kčvsstuupnnéé 6600 KKp
SPPOOJENCCI

UUSSASAA
((AlAllieed) 124 min.

ČČČČtt 2277. 77. Kčvsstuupnnéé  7700 KKp
LAADYY MACBACBETH

GGBB
(L(Laaddy MMaccbbeth) 89 min.

PPPPáá 288. 77. Kčvvstuuppnnééé 8800 Kpp
Ý PŘÍTELZZAAHRRADNICTVÍ: ROODIINNNNÝ CCCZ Z / SSK / PL 115 min.

SSSSoo 2299. 7. Kčvsttuppnnééé 6600 Kpp
PPSSÍ PPOSLÁNÍ

UUSA
(A A Dog‘‘s Purpopose) 100 min.

NNNee 330. 7.7 Kčvsvstuuppnnééé 8800 Kpp
VVETTŘELELEC: COOVENNANNTT

GGB// AUS / / UUSASA
((Alien: Covenannt) 122 min.

XV.

16. 6.– 6. 9. 2017

KFL_2017_Osmicka_cervenec_inz_188x130.indd   1 15.06.17   15:42

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Pozvánky

Čimické trhy s farmářskými Produkty

draháň znovu ožívá
 nmožná jste zaregistrovali, že Praha 8 má další (nejen) farmářské trhy – u nákupního 

střediska draháň od začátku června fungují Čimické trhy s farmářskými produkty. 
Přes prázdniny si tu můžete nakoupit každou druhou sobotu, od září každý týden.

Skoro zapomenuté nákupní 
středisko Draháň k uspořádání 
trhů přímo vybízelo, iniciativy 
se nakonec chopila společnost 
Squash Sport, s. r. o. Ta je 
dlouholetým partnerem 
MČ Praha 8, v nákupním 
středisku Draháň sídlí již dvacet 
let. V tomto místě společnost 
našla velké zalíbení, a proto ho 
chce formou trhů zvelebit, 
oživit a přivést zpět lidi, kteří 
sem kdysi na nákupy chodívali, 
a lidi, kteří o Draháni zatím ani 
neví, i když bydlí nedaleko. Díky 
podpoře městské části Praha 8 
dostaly Čimické trhy svou 
podobu. „Bylo nám jasné, že 
zavedené a úspěšné farmářské 
trhy na Karlínském náměstí pro 
celou Prahu 8 nestačí, proto 
jsme se rozhodli Čimické trhy 
podpořit,“ říká Radomír Nepil, 
zástupce starosty MČ Praha 8.

Ideou Čimických trhů, které 
nyní fungují od 8 do 12 hodin, je 
především poskytnutí společen-
sky příjemně stráveného 
sobotního dopoledne s bonu-
sem nakupování čerstvých 
surovin. „Hlavním záměrem je 
uspořádat něco příjemného pro 
místní občany. Nákupní 
středisko Draháň se znovu 
dostane lidem do povědomí, 
oživí se a každou sobotu se 
stane místem společensky 

příjemně strávených sobotních 
chvil,“ vysvětluje místostarosta 
Nepil.

Program jednotlivých sobot 
se obměňuje, aby sortiment byl 
co nejpestřejší – i když někteří 
prodejci jsou již stálí. Lidé se 
vždy mohou těšit na maso 
a uzeniny od pana Novotného, 
mléčné výrobky z farmy 
BioVavřinec, zeleninu od 
pěstitele pana Černého 
z Polabské nížiny, jahody 

z Kouřimi, med z Prácheňska od 
paní Krejčové. Trh je doplněn 
i o jiné produkty, jako například 
květinky od Lucie Cibochové. 
Své místo zde mají i prodejci 
s občerstvením a nápoji, což na 
trhu nesmí chybět. „Chtěli jsme 
opravdu české pěstitele, české 
farmáře a české výrobce, a ne 
nějaké překupníky polských 
rajčat,“ přibližuje Magdaléna 
Janečková z pořadatelské 
společnosti Squash Sport. 

„Přestože to bylo zpočátku 
těžké, ti prověření už byli 
rozebraní zavedenými trhy, 
nakonec se nám to povedlo. 
A jsem ráda, že to oceňují 
i kupující.“

Velkou výhodou Čimických 
trhů je i sousedící parkoviště. 
A aby na trh mohli dorazit 
opravdu všichni, své místečko 
tu má i dětský koutek. O jeho 
program se stará nedaleké 
Rodinné centrum. 

„I aktivity pro děti se 
neustále mění, aby byly stále 
aktuální a přitažlivé,“ pochvalu-
je si spolupráci Magdaléna 
Janečková a přidává jeden 
zajímavý poznatek: „Je tu 
zástavba rodinných domků 
i velké sídliště. Lidé odsud 
odjížděli na víkendy na 
chalupy, a najednou se na 
našem trhu potkají lidé, kteří 
se třeba pět let neviděli.“

Jaké plány mají pořadatelé 
Čimických trhů do budoucna? 
„Vydržet až do zimy a v prosinci 
tu udělat vánoční trhy,“ uzavírá 
Magdaléna Janečková.

VlaDimíR slabý

Čimické trhy 
v době letních 
Prázdnin: 

terMíny KOnání:
○  Sobota 1., 15. a 29. července,  
12. a 26. srpna.  
Od 2. září budou každou 
sobotu, vždy od 8 do 12 hodin.

MíStO KOnání: 
○  Čimická 780/61, u nákupní-
ho střediska Draháň 
(zastávka MHD Čimice). 

nakupující mají o sortiment trhů zájem. Foto: Magdaléna Janečková

čimické trhy nabízejí i zábavu pro děti. Foto: Libor Kálmán
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Zdravotní a sociální péče – CAP

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb 
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113 
E-mail: cap@ouss8.cz

www.ouss8.cz

 nv červenci a srpnu přechází 
centrum aktivizačních 
programů na prázdninový 
režim, většina pravidelných 
aktivit bude obnovena opět 
v září. upozorňujeme, že 
od 3. 7. do 7. 7. bude caP 
burešova uzavřeno. Přejeme 
vám krásné prázdniny! 

pOndělí
  ` 8:00–12:00, 13:00–15:00 ` Přístup 
na internet

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

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

  ` 11:30–14:00 ` stolní tenis – hraje 
se v klubovně CAP Burešova 
(vede H. Špatenková) 

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

  ` 14:00–16:00 ` Právní poradenství 
– pro objednané – 17. 7. a 31. 7.  

úterý
  ` 8:00–12:00, 13:00–14:30 ` Přístup 
na internet   

  ` 9:00–9:45 ` cvičení na židlích 
(vede Mgr. Z. Vévoda)

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

StředA
  ` 8:00–12:00, 13:00–15:00 ` Přístup 
na internet  

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

  ` 11:30–14:00 ` stolní tenis –  

hraje se v klubovně CAP Burešova 
(vede V. Soušková)

  ` 13:00–15:00 ` Šachový kroužek 

ČtvrteK
  ` 8:00–9:30 ` stolní tenis – hraje se 
v klubovně CAP Burešova 
(vede Z. Dvořáková)  

  ` 8:00–12:00, 13:00–14:30 ` Přístup 
na internet 

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

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

páteK 
  `  8:00–12:00 ` Přístup na internet 

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

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

  ` cAp uvítá nové lektory-
dobrovolníky pro jazykové kurzy 
(zejm. aj a rj) a také pro vedení 
hodiny tréninku paměti.

SpecIální: 
  ` pravidelně každý týden 
(s ohledem na aktuální předpověď 
počasí) pořádáme pod vedením 
rndr. m. Štulce turistické výlety 
za přírodními a kulturními 
památkami středních Čech. 
Aktuální info v kanceláři CAP. 

  ` Kroužek společenských tanců 
přijme nové členy – pánové, hlaste 
se v kanceláři.

  ` 27. 7. od 13:30 ` Procházka po 
Praze s průvodkyní h. barešovou 
– přihlášení předem nutné 
telefonicky nebo osobně 
v kanceláři CAP Burešova.

centrum  
aktivizaČních 
ProGramů

caP burešova

ProGram

červenec 

2017

NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO SENIORY 
„PRÁVĚ TEĎ“ MÁ PROGRAM I NA LÉTO

 Otevřeno každý pracovní den 10 – 17 hod, 
v Bedřichovské ulici 16 v Praze 8 
(nízká budova vedle TJ Meteor). 

Bezplatný vstup.  

Více informací a aktuální program najdete 
na www.kc-praveted.cz 

mcentrum-ruzove+.indd   1 12.6.2017   15:19:38

GeRoNToLoGiCKé CeNTRuM
PřiJMe NA PLNý úVAZeK 
Do MALéHo KoLeKTiVu

ZdrAvOtní SeStru 
Místo pracoviště: Benákova 1100/6, Praha 8 

Plat dle státních platových tabulek, příplatky,  
zvláštní příplatek. Stravování v místě s příspěvkem 

od zaměstnavatele, 5 týdnů dovolené. 
KOntAKtní OSOBA: 

M. Vojtová, tel.: 607 529 309 
e-mail: miroslava.vojtova@gerontocentrum.cz

náStuP MOžný ihned
www.gerontocentrum.cz

GeRoNToLoGiCKé CeNTRuM
 PřiJMe ZDRAVoTNiCKé PRACoVNíKy  

NA PLNý úVAZeK 

OŠetŘOvAteL / SAnitáŘ
Místo pracoviště: Benákova 1100/6, Praha 8

Práce v malém kolektivu. Plat dle státních platových tabulek, 
příplatky, zvláštní příplatek. Stravování v místě s příspěvkem 

od zaměstnavatele, 5 týdnů dovolené.
KOntAKtní OSOBA: 

M. Vojtová, tel.: 607 529 309
e-mail: miroslava.vojtova@gerontocentrum.cz

náStuP MOžný ihned
www.gerontocentrum.cz

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

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Za Poříčskou bránou 334, Praha 8
Tel.: 222 312 651, 731 618 354
Po–pá 10–18 h.
Prodeje, pronájmy, odhady, posudky.
www.remax-czech.cz/reality/re-max-diamond/

placená inzerce

Máte zájem inzerovat v našem 
měsíčníku? Chcete oslovit 

64 200 domácností?
Kontaktujte nás: Hana Wichová  

hana.wichova@praha8.cz 
tel.: 222 805 162
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Servis

velkoobjemové kontejnery

mezi bioodpad patří:
` listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů 
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

mezi bioodpad nepatří:
` zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, 
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné 
piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

bio vok zajiŠťované mČ Praha 8
Lokalita Území Datum Čas

Nad Popelářkou Troja 4. 7. 13,00–17,00

Do Údolí x Libeňská Čimice 7. 7. 13,00–17,00

Sopotská x Bydhošťská Bohnice 11. 7. 13,00–17,00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 13. 7. 13,00–17,00

Javorová x Březová Kobylisy 17. 7. 13,00–17,00

Turská x K Větrolamu Čimice 20. 7. 13,00–17,00

Kandertova - západní konec Libeň 21. 7. 13,00–17,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 25. 7. 13,00–17,00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna)

Kobylisy 27. 7. 13,00–17,00

Havlínova x Klíčanská Kobylisy 28. 7. 13,00–17,00

bio vok zajiŠťované mhmP
Lokalita Datum Čas

Klecanská x Na Ládví 1. 7. 9,00–12,00

Jestřebická x Pekařova 8. 7. 9,00–12,00

K Mlýnu x Chorušická 8. 7. 13,00–16,00

V Nových Bohnicích 22. 7. 9,00–12,00

Přemyšlenská x Chaberská 22. 7. 13,00–16,00

velkoobjemové kontejnery

Lokalita Území Datum Čas

Mlazická Čimice 3. 7. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 3. 7. 14,00–18,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 3. 7. 15,00–19,00

Hlivická Bohnice 3. 7. 13,00–17,00

Červenkova Kobylisy 3. 7. 14,00–18,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 4. 7. 13,00–17,00

Tanvaldská ( proti domu č. 1) Kobylisy 4. 7. 14,00–18,00

Pobřežní x Thámova Karlín 4. 7. 15,00–19,00

Pod Labuťkou Libeň 4. 7. 13,00–17,00

Janečkova Kobylisy 4. 7. 14,00–18,00

U Pošty x V Mezihoří Libeň 4. 7. 15,00–19,00

Uzavřená Kobylisy 7. 7. 13,00–17,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 7. 7. 14,00–18,00

Kurkova Kobylisy 7. 7. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 7. 7. 15,00–19,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 10. 7. 13,00–17,00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 10. 7. 14,00–18,00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna)

Libeň 10. 7. 15,00–19,00

Drahorádova Kobylisy 10. 7. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 10. 7. 14,00–18,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 11. 7. 13,00–17,00

Burešova Kobylisy 11. 7. 14,00–18,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 11. 7. 15,00–19,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 11. 7. 14,00–18,00

Křivenická x Čimická Čimice 11. 7. 15,00–19,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 12. 7. 13,00–17,00

Štěpničná x Bedřichovská Libeň 12. 7. 14,00–18,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 12. 7. 15,00–19,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 12. 7. 14,00–18,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 12. 7. 15,00–19,00

Písečná x Na Šutce Troja 13. 7. 13,00–17,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 13. 7. 14,00–18,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 13. 7. 15,00–19,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 13. 7. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Čimice 13. 7. 14,00–18,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 13. 7. 15,00–19,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 14. 7. 13,00–17,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 14. 7. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 14. 7. 14,00–18,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 14. 7. 15,00–19,00

Kašparovo náměstí Libeň 17. 7. 13,00–17,00

Pernerova x Šaldova Karlín 17. 7. 14,00–18,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 17. 7. 15,00–19,00

U Pekařky Bohnice 17. 7. 14,00–18,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 17. 7. 15,00–19,00

Pernerova x Sovova Karlín 18. 7. 13,00–17,00

Mazurská (u trafostanice) Troja 18. 7. 14,00–18,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 18. 7. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 18. 7. 14,00–18,00

Braunerova x Konšelská Libeň 18. 7. 15,00–19,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 19. 7. 13,00–17,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 19. 7. 14,00–18,00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 19. 7. 15,00–19,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 19. 7. 14,00–18,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 19. 7. 15,00–19,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 20. 7. 13,00–17,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 20. 7. 14,00–18,00

Libišská Kobylisy 20. 7. 15,00–19,00

Lokalita Území Datum Čas

Drahorádova Kobylisy 20. 7. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 20. 7. 14,00–18,00

Křivenická x Čimická Čimice 20. 7. 15,00–19,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 21. 7. 13,00–17,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 21. 7. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 21. 7. 14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 21. 7. 15,00–19,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 24. 7. 13,00–17,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 24. 7. 14,00–18,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 24. 7. 14,00–18,00

Pekařova x Jestřebická Čimice 24. 7. 15,00–19,00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň 25. 7. 13,00–17,00

Podhajská Pole  (parkoviště) Čimice 25. 7. 14,00–18,00

Braunerova x Konšelská Libeň 25. 7. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 25. 7. 15,00–19,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 26. 7. 13,00–17,00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 26. 7. 14,00–18,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 26. 7. 15,00–19,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 27. 7. 13,00–17,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 27. 7. 14,00–18,00

U Pošty x V Mezihoří Libeň 27. 7. 15,00–19,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 28. 7. 13,00–17,00

Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín 28. 7. 14,00–18,00

Na Vartě Libeň 31. 7. 13,00–17,00
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Inzerce 

řeMeSlnícI

 `MALíř – LAKÝRNíK. 
ŠTUKOVáNí A TAPETářSKé 
PRáCE. Tel.: 725 173 593.  
www.malir–zenisek.cz

 `REKONSTRUKCE ByTŮ A KOU-
PELEN NA KLíČ vč. dodání ku-
chyně. Spolehlivá firma od roku 
1999. Reference můžeme zaslat 
předem. Sleva pro seniory 10 %. 
Více na www.demistav.cz Tel.: 
778 000 698, 774 408 123, 

 `PLyNAř – INSTALATéR –TOPE-
Nář – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš

 `MALířSKé A LAKÝRNIC-
Ké PRáCE, čištění koberců a ča-
loun. nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

 `ELEKTRIKář SE ŽL, spokoje-
nost zaručena. Tel.: 608 440 551

 `ŽALUZIE, ROLETy, PLISé, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, čalounění dveří, 
silikonové těsnění. Petříček,  
tel.: 606 350 270, 286 884 339.  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

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

 `ČIŠTĚNí ODPADNíHO 
POTRUBí a kanalizace, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 `HáJEK – ZEDNICTVí – MALíř-
STVí. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých prostorů. Mobil 777 670 326 

 `ČALOUNICTVí, MATRACE NA 
MíRU, KOŽENKy, potahové látky, 
molitany a ostatní čalounické po-
třeby, U Pošty 1474/1, P–8 Libeň. 
Po–pá 8.30–13.00, 14.00–18.00 hod. 
Tel.: 284 822 181

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

 ` INSTALATéRSTVí ŠVáRA.  
Tel.: 233 551 973, 728 324 916   

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

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

 `řEMESLNé PRáCE-LEVNĚ: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel. : 602 835 102

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

 `KOMPLETNí REKONTRUKCE 
KOUPELEN, ZATEPLENí 
domů aj. řemeslné práce. 
Tel.: 604 512 297

 `RIZIKOVé KáCENí, řEZ 
STROMŮ. Kontakt: Nestarec, 
tel.: 604 810 663,  
www.nazahradu.com

 `ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVy. El. vedení v bytech. 
Výměny jističů a rozvaděčů. Mon-
táž a zapojení el. sporáků. Nový 
přivezeme a starý odvezeme. Tel.: 
608 278 778, elektroP8@email.cz

 `ELEKTRO VESELÝ – práce 
v bytech, opravy – spolehlivost. 
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

 `PROVEDU MALířSKé 
A LAKÝRNICKé PRáCE. 
Tel.: 605 015 145, 222 946 268

 `ELEKTRIKářSKé PRáCE – 
ERBEN: SVĚTLA, ZáSUVKy, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, 
dotažení elektřiny. Elektřina 
v lištách i zasekání do zdiva 
a začištění. tel.: 604 516 344,  
www.elektrikarerben.cz

 ` INSTALATéR – TOPENí,  
výměna kuch. desek a dřezů.  
Tel.: 602 649 359

 `WWW.HROMOSVOD.NET 
hromosvody montáž – revize – 
opravy. Tel.: 724 138 679

SluŽby

 `LEVNá OPRAVNA OBUVI 
a tašek. Rychle, kvalitně 
a se zárukou. Sídliště Bohnice, 
Zelenohorská 489/2

 `HODINOVÝ MANŽEL. Drobné 
i větší opravy a řemeslnické 
práce v domácnosti. Precizně. 
Tel.: 737 272 779

 `OPRAVA ELEKTRONIKy, TV, 
LCD, DVD, CD, videa, gramofony, 
atd. Rozumné ceny, Pavel Pop, 
tel.: 603 453 529 

 `HODINOVÝ MANŽEL. Údrž-
ba domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, po-
kládka podlahových krytin, truh-
lářská výroba, sádrokarton, ma-
lování, obkladačské práce a jiné. 
Tel.: 773 168 170 

 `VyČISTíME KOBEREC, sedačku, 
křesla, židle přímo u Vás na místě 
strojem na vlhko extrakční meto-
dou. Slušné jednání a zkušenosti. 
Tel.: 724 006 275.

 `MyTí OKEN včetně rámů 
a žaluzií od úklidové firmy.  
Nechte tuto práci nám, už nelezte 
po štaflích a odpočívejte. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

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

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

 ` STříHáME ŽIVé PLOTy 
A KEřE našimi motorovými nůž-
kami, včetně odvozu odpadu. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

 ` SEKáME TRáVU na zahradách 
naší motorovou sekačkou včet-
ně odvozu trávy. Tel.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz

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

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

 `POČíTAČE A NOTEBOOKy, 
opravy a servis. Bazar použitých 
počítačů vám nabízí naše 
provozovna v Lublinské 9, 
Praha 8 – Troja. Můžete nás 
navštívit či zavolat pondělí–pátek, 
13–19 hodin. Tel.: 240 200 282, 
www.pocitacekohout.cz 

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

 `ÚČETNICTVí KOMPLET i BD 
a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.

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

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

 `ZAKáZKOVé KREJČOVSTVí 
ADU – styl. Poznaňská 449, Pra-
ha 8 – opravy, úpravy, návrhy odě-
vů, šití na míru. Tel.: 602218 041, 
e-mail: adustyl@gmail.com,  
www.adu-styl.cz   

 `HODINOVÝ MANŽEL – profe-
sionální pomocník pro opravy, 
montáže a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

 ` ! ODVOZ STARéHO NáByTKU 
NA SKLáDKU ! Stěhování všeho 
druhu. Vyklízení sklepů, bytů, po-
zůstalostí atd. Naložíme a odve-
zeme cokoliv. Vše za rozumnou 
cenu. Tel.: 773 484 056

 `POKLáDKA PODLAHOVÝCH 
KRyTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu 
k dispozici. Tel.: 608 030 212 

 `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. 

 `ÚKLID – LEVNĚ: mytí oken, 
čištění koberců, sedaček, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102

 `PROVáDíME RIZIKOVé KáCE-
Ní STROMŮ  a zahradnické, ven-
kovní a výškové práce. Více na 
www.zarist.cz (info@zarist.cz) 
či 607 750 670

 `POTřEBUJETE VyKLIDIT 
A NEVíTE JAK NA TO? Vyklí-
zíme a odvážíme z těchto míst: 
Půdy, byty, sklepy, dvorky, zahrád-
ky atd. Levně: informace na tel.: 
702 410 965. Sem dní v týdnu.

 `REVIZE ELEKTRO. Revize elek-
troinstalací, spotřebičů a hromo-
svodů. Tel. 732 935 215

 `ÚKLIDOVé PRáCE, ŽEHLENí. 
Tel.: 774 877 972

 `ZAHRADNICKé PRáCE – 
LEVNĚ: kácení a odborný prořez 
a postřik stromů, stříhání keřů, 
sekání a údržba trávníků atd. 
Tel.: 604 512 297

 `AUTOKLíČE – VÝROBA – 
ČIPOVáNí. Spolehlivě, na 
počkání. Levně. Pavel Zumr,  
tel. 602 614 949

 `BROUŠENí PARKET + LAK, 
240 Kč/m2, malování bytů. 
Tel.: 603 422 376

 `HODINOVÝ MANŽEL. Provedu 
Vám údržbu nebo drobné opravy 
v domácnosti, na chatě, zahradě 
nebo drobné instalatérské práce. 
Jiří – tel.: 734 875 640

 `MyTí OKEN A ČIŠTĚNí 
KOBERCŮ. Umyji Vám okna 
a vyčistím párou koberce 
a sedačky. Jiří – tel.: 734 875 640

náKup – prOdej

 `KNIHy A KNIŽNí POZŮS-
TALOST – koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 `ZLATé MINCE, ŠPERKy, obrazy 
lokomotiv, st. sečné zbraně. Koupí 
INTERANTIK Praha 9, Pod Pekár-
nami 3, tel.: 605 829 440

 `NáByTKOVÝ OUTLET – 
DESIGNOVé SEDAČKy, křesla, 
židle, stolky, komody, v moderním 
i provence stylu atd. Nově 
otevřeno v Holešovické tržnici, 
hala č. 12. Tel.: 777 250 255,  
www.nabytkovyoutlet.cz    

 `ANTIKVARIáT koupí knihy, 
obrazy, grafiku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 `KOUPíM KNIHy I CELé 
KNIHOVNy, ČTyřLíSTKy, 
skleněné figurky, české sklo,  
staré hračky i v horším stavu. 
Cenu respektuji. Tel.: 702 555 893,  
pokladyzpudy@centrum.cz 
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 `VyKUPUJI STAROŽITNOSTI, 
STARÝ PORCELáN, SKLO, obrazy 
aj. dále chromový nábytek 
vč. židlí (i poškozené), skříňky 
s bakelitovými zásuvkami, 
květinové stěny i stolky, lustry, 
hračky z 50. až 70. let. Platba 
hotově. Tel.: 608 884 148.  

výuKA – KurZy

 `VÝUKA ANGLIČTINy 
A MATEMATIKy ZŠ, SŠ a VŠ,  
jitka-vachtova.cz 

 `TRéNINKy PLAVáNí –  
www.plavco.cz

 `PříPRAVA KE ZKOUŠKáM 
NA GyMNáZIA PRO ŽáKy  
5., 7., 9. ročníků ZŠ. Info:  
www.prijimackyhrave.cz,  
tel.: 725 826 306, 723 333 958      

AutO – MOtO

 `VÝKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných – tel.: 739 665 445

 `KOUPíM AUTO do 20 tisíc. 
Tel.: 602 889 740

reAlIty – pOptávKA

 `PříMÝ ZáJEMCE KOUPí pro 
své děti menší a větší byt. Lze 
i zvlášť. Na vystěhování nespě-
chám. Platba hotově, pomůžu vy-
platit dluhy, exekuce nebo uhra-
dím privatizaci. Tel.: 608 661 664

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

 `KOUPíM ByT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevasto-
vaný, s jakoukoli právní vadou, po-
dílové spoluvlastnictví, exekuce, 
v soudní žalobě, neoprávněně ob-
sazený nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, zapla-
tím stěhování, dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu apod. a dát čas na vy-
stěhování. Seriózní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 222 941 032 nebo 
603 420 013

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

reAlIty – prOnájeM

 `HLEDáM MENŠí ByT v Pra-
ze a okolí do 11 tis. Nebo větší 
do 15 tis. vč. pop., tel.: 603 257 202 

 `PáR HLEDá TíMTO PRONá-
JEM především čistého udržova-
ného bytu o velikosti buď 1+kk 
nebo 1+1 do 11 tis. nebo 2+kk až 
2+1 do 14 tisíc. Zajímá nás dobré 
spojení do centra, max. 30 minut. 
Děkuji. Tel.: 775 088 498

 `HLEDáME ByT 2+1 až 3+1 
v Praze 8 nebo přilehlém okolí 
do 20 minut.  Výhodou balkon 
a klidné okolí. Byt by měl být 
v čistém stavu. Jsme 2 osoby 
s dítětem (14 let). Cena cca 
16 tisíc. Tel.: 605 845 088.

 `MLADÝ PáR HLEDá 
ByT k pronájmu v Praze 8. 
Volejte 778 085 860.

 ̀PRONáJEM GARáŽE 15 m2 v uli- 
ci Františka Kadlece P–8. Cena 
2000 Kč/měsíc. Tel.: 602 202 197

reAlIty -  SluŽby

 `MARTIN KRATOCHVíL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej  a pronájem nemovitostí. 
ZDARMA tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost. Ulice Pobřež-
ní, P–8, www.martinkratochvil.cz,  
tel.: 777 150 350   

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

KráSA

 `PEDIKÚRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

 ` SALON VIOLET KADEřNICTVí, 
kosmetika, manikúra, pedikúra, 
depilace. Tel.: 602 937 661,  
www.salonviolet.8u.cz

ZdrAví

 `  NOVá ZUBNí ORDINACE – 
přijímá pacienty. Tišická 396/1, 
Praha 8. Tel.: 721 609 409,  
e-mail: info@healthy-smile.cz

OStAtní

 `PRIMA-VET, VAŠE VETERINA 
V BOHNICíCH. U nás naleznete 
profesionální a zároveň citlivý 
přístup k vašim mazlíčkům.  
Po–pá 9:30–19:30, tel.: 777 331 729,  
www.prima-vet.cz

 `PSí SALON – KOMPLETNí 
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN 
i kříženců. Trimování, stříhání, 
koupání. Praha 8, Akátová 2. 
Tel.: 732 770 556,  
www.strihanipsu-praha.cz

nAbídKA práce

 `ZAHRADNICKá FIRMA 
PřIJME pracovníka na brigády. 
Sekání trávy, řezání živých plotů, 
pomocné práce. Tel.: 724 006 275

 `ÚKLIDOVá FIRMA PřIJME 
ZAMĚSTNANCE na brigády mytí 
oken. Pište na: info@pvj-group.cz

 `HLEDáME SPOLEHLIVOU 
a časově flexibilní chůvu 
k 14měsíčnímu chlapečkovi.  
Pondělí–pátek. Nástup ihned. 
Tel.: 728 825 731

GEMA – podpora zdraví seniorů, rozvoj gerontologie,
geriatrie a kvality péče o chronicky nemocné

Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
tel: 286 883 676, e-mail: gema@gerontocentrum.cz

www.starnout-je-normalni.cz
Úřední dny: pondělí–středa 9–16h

VÁS ZVE NA 16. ROČNÍK

TANEČNÍ PRO SENIORY 2017
ve spolupráci s Rezidencí RoSa

ZAČÍNÁME 16. 10. 2017 V 15 H.
Partner není podmínkou. Přijďte se pobavit, seznámit, 

zatančit si i naučit se něco nového. 

KDE: REZIDENCE ROSA 
Střelničná 1680, Praha 8 – Kobylisy (metro C – Kobylisy, 

poté 250 metrů směrem na metro C – Ládví, nebo 1 zastávka 
tramvají číslo 10 na zastávku střelničná)

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM: 
všechny lekce vždy od 15.00 do 17.30 h.

Jedna lekce: pondělí 16.10. Prof. Jitka Bonušová – country tance 
Jedna lekce: pondělí 23.10. Prof. Jitka Bonušová – waltz a valčík
Jedna lekce: pondělí 30.10. Prof. Jitka Bonušová – country tance
Jedna lekce: pondělí  6.11. Prof. Jitka Bonušová – Česká beseda 1.+4. oddíl
Jedna lekce: pondělí 13.11. Prof. Jitka Bonušová – tance cizích národů 
Jedna lekce: pondělí 20.11. Prof. Jitka Bonušová – opakování
Slavnostní prodloužená: pondělí 27. 11. od 15 do 20 h.

CENA: 480 Kč / celý kurs (6 lekcí + prodloužená), 80 Kč / 1 lekce, prodloužená

S účastí na akci souhlasíte s natáčením a focením. Tyto materiály mohou být 
použity pro reklamní a marketingové účely GEMA, o. p. s., a Rezidence RoSa, s. r. o.

placená inzerce
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WWW.PSHS.CZ
E-mail: info@pshs.cz

Tel.: 283 101 142
Svídnická 506, 181 00 Praha 8

PRVNÍ SOUKROMÁ 
HOTELOVÁ ŠKOLA

Vyhlašujeme další kolo pøijímacího
øízení ke studiu hotelové školy pro ty, 
kteøí se ještì nerozhodli!
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pod záštitou radní pro sport MČ Praha 8 Jany Solomonové

Městská část Praha 8 pořádá 
otevřené turnaje pro veřejnost:

SOBOTA 9. ZÁŘÍ 

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

NEDĚLE 10. ZÁŘÍ 

S O F T B A L L
AREÁL ZŠ DOLÁKOVA
PRAHA 8 – BOHNICE, DOLÁKOVA 555/1

SOBOTA 16. ZÁŘÍ 

N O H E J B A L
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 3 (VOLEJBALOVÉ KURTY)

NEDĚLE 17. ZÁŘÍ 

K U Ž E L K Y
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 3

SOBOTA 23. ZÁŘÍ

Ž I V Ý  S T O L N Í
F O T B Á L E K
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ FK METEOR PRAHA VIII
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 3

NEDĚLE 24. ZÁŘÍ

T E N I S
AREÁL TC ESO
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 30. ZÁŘÍ

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

NEDĚLE 1. ŘÍJNA 

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

SOBOTA 7. ŘÍJNA

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

NEDĚLE 8. ŘÍJNA

S P O R T O V N Í  P Ě T I B O J
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
PRAHA 8 – LIBEŇ, NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO 13

PŘIHLÁŠKY A JINÉ INFORMACE NAJDETE NA WWW.PRAHA8.CZ
NEBO U PANA JAROMÍRA TISCHERA NA E-MAILU: JAROMIR.TISCHER@PRAHA8.CZ, NEBO NA TEL.: 222 805 104
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