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MČ Praha 8 má 
nové vedení

Dušičkový večer 
na Libeňském zámku
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Příjemně prožitý advent  
a krásné Vánoce  
vám přeje
Praha 8 

Foto: Vladimír Slabý
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Pozvánky

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

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

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

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

pořádá tradičníMěstská část Praha 8

Tříkrálovou 
   Sbírku

od 3. 1 - 11. 1. 
2019 

Kdy se sbírá? 

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

Akce se koná pod 
záštitou radního 
pro kulturu a sport 
Michala Švarce.

TRADIČNÍ  ADVENTNÍ KONCERTY

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

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

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

Předprodej vstupenek:

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

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

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

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

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

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

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

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

PETRA ČERNOCKÁ - zpěv
JIŘÍ PRACNÝ- kytara
Vstupné: 100,- Kč
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4 ZPravodajství
Zástupci radnice vzdali hold válečným 
veteránům 

6 jak se dělá věda na osmičce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR 

7 čtenáři nám Píší…
… a my odpovídáme

9 radnice informuje 
Zastupitelstvo na své ustavující schůzi 
zvolilo nové vedení Prahy 8

17 doPrava
Pneumatiky musí odpovídat zimním 
podmínkám

19 Představujeme
Ruka pro život pomáhá mentálně 
postiženým včetně autistů

20 měníme Prahu 8
Aktivity Zastupitelstva mladých

22 Zdravotní a sociální Péče
Praha 8 přispěla na nové vybavení 
dětské urologie Nemocnice Na Bulovce

34 historie
Experimentátor s fantazií i materiály 
Vladimír Boudník zemřel před 50 lety

37 Zábava
Křížovka o ceny  

milí spoluobčané,
předvolební i povolební kolotoč kampaní a vyjednávání se definitivně 
zastavil a naše městská část má nové vedení. Je složeno ze zástupců 
občanských demokratů, TOP 09, Starostů a nezávislých a uskupení Patrioti 
pro Prahu 8. Vznik této koalice vzhledem k volebním výsledkům nebyl 
jednoduchý, i když to leckdy zní jako klišé, rozhodl shodný či podobný názor 
na nejdůležitější oblasti fungování radnice. Hlavně pak dopravu, 
bezpečnost, životní prostředí, sociální záležitosti a majetek.

Ale opusťme politiku, vždyť asi nebudu sám s názorem, že každoroční 
i několikeré volby do nejrůznějších institucí už řadu z vás unavují. 

Určitě vás ale bude zajímat, jaké akce radnice Prahy 8 přichystala pro 
předvánoční čas. Od 26. listopadu začne postupné rozsvěcování čtyř 
vánočních stromů, přesné informace získáte na 43. straně tohoto čísla 
Osmičky. Jistě si nenecháte ujít tradiční adventní koncerty na Libeňském 
zámku v krásných prostorách obřadní síně. Pamatuji, že vždy měly vysokou 
kulturní úroveň a jejich návštěva takzvaně stála za to. Těsně před Štědrým 
dnem na vás čeká jubilejní desátý ročník Starobohnického vánočního těšení, 
jako již tradičně s bohatým kulturním a společenským programem. Určitě 
se tam potkáme nejen u svařeného vína a jiných dobrot. Akcí je daleko  
více, stačí si prosincové vydání časopisu řádně prolistovat.

Chtěl bych vám nejen za sebe, ale i ostatní členy nového  
vedení radnice Prahy 8 popřát pohodový předvánoční  
čas bez nervů a přílišného stresu. 

S pozdravem

ondřej gros
starosta MČ Praha 8

Android Apple

14 roZhovor
Pro Jiřího Genzera byla oprava fasády 
Libeňského zámku srdeční záležitostí

33 sPort
„Šulcovky“ ovládly mistrovství světa 
ve sportovním aerobiku

Periodický tisk územního samosPrávného celku
vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797
náklad: 64 200 ks
distribuce: Česká distribuční, a. s.
adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 – Libeň, e-mail: osmicka@praha8.cz
redakce, příjem inzerce: Alena Teichmannová, e-mail: alena.teichmannova@praha8.cz, tel. 222 805 136
Šéfredaktor: Vladimír Slabý, e-mail: vladimir.slaby@praha8.cz, tel.: 222 805 118
infocentrum mČ Praha 8: tel: 222 805 505, 222 805 506
tisk: Aceituna, s. r. o., v tiskárně Severostisk, s. r. o., Ústí nad Labem 
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha,  
č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995
registrace:  MK ČR E 12043
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.
Toto číslo bylo uzavřeno 16. listopadu 2018, vyšlo 27. listopadu 2018
Redakční uzávěrka příštího čísla: 10. prosince 2018.
Zasláním příspěvku dává zasilatel souhlas s jeho zveřejněním v komunikačních médiích.  
MČ Praha 8 a zaručuje, že zveřejnění není v rozporu s právy třetích osob.  
K převzetí textů, fotografií a audiovizuálních materiálů, zveřejněných v komunikačních médiích 
MČ Praha 8, a jejich následné zveřejnění v jiných médiích, je nutný souhlas vydavatele.

Slovo starosty Co najdete v čísle
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sváteČní výzdoba 

Praha 8 má  
i letos čtyři 
vánoční stromy

 nvzhledem k pozitivním ohlasům se radnice městské 
části Praha 8 rozhodla i na letošní vánoční svátky rozsví-
tit čtyři stromy. tři z nich pro tyto účely darovali obyvate-
lé naší městské části, za což jim patří velké poděkování. 

Již tradičně umístěný strom 
na Karlínském náměstí doplnily 
smrk na Elsnicově náměstí pod 
Libeňským zámkem, jedle 
před Kulturním domem Ládví 
a jediný vzrostlý smrk je ozdo-
ben na hřišti u ZŠ Glowackého 
v Bohnicích. 

Stromy se slavnostně rozsvě-
covaly během čtyř listopado-

vých večerů (26.–29. 11.) a akci 
vždy doprovázel zajímavý 
kulturní program. Dětské pě-
vecké a taneční soubory Vonič-
ka, Osmikvítek a Sněženky nám 
připomněly tradiční české 
a moravské koledy v jejich 
nezapomenutelném podání. 
Dospěláckou část účinkujících 
reprezentovala staropražská 

kapela Šmrnc. Chybět nemohly 
ani tradiční pochutiny jako 
například trdlo či svařené víno, 
ani ukázky vánočních zvyků, 
jako jsou zdobení perníčků, lití 
olova, vykrajování jablíček, 
pouštění svíček v lodičkách 
ze skořápky, výroba ozdob 
ze slámy nebo výroba vlastní 
svíčky ze včelího vosku.

Rozsvícením vánočních 
stromů chce radnice občanům 
zpříjemnit vánoční svátky 
a přispět i ke slavnostní výzdo-
bě města. 

Od neděle 25. listopadu 2018 
do začátku ledna 2019 budou 
hlavní ulice městské části Pra- 
hy 8 osvětleny bohatou vánoční 
výzdobou na celkem 300 slou-
pech veřejného osvětlení.  
Vánočními dekory je osvětlen 
souvislý pás ulic od Sokolovské 
přes Zenklovu a Střelničnou 
směrem do Kobylis, na druhou 
stranu do Bohnic a Čimic přes 
ulice Pod Stadionem, K Pazder-
kám, Lodžskou a Čimickou. (lik)

ulice 
stejskalova 
Petice proti 
jednosměrce
Nová organi-
zace křižo-
vatky Stej-
skalova x 
Zenklova 
trápí Dolní 
Libeň. Její 
obyvatelé 
se zásadním 
způsobem 
vyjádřili v petici proti zjed-
nosměrnění ulice Stejskalova 
do ulice Zenklova. „Jedná se 
o jeden ze dvou výjezdů 
z oblasti Dolní Libně, situova-
né kolem říčky Rokytky,“ 
vysvětlil iniciátor petice 
a novopečený radní MČ Mi-
chal Švarc. Problematické 
jsou i dle názoru rodičů ZŠ 
B. Hrabala nástupní ostrůvky 
stanice Libeňský zámek. 
Pomoc při řešení a napravení 
nevhodných zásahů přislíbil 
nový radní pro dopravu 
Tomáš Slabihoudek: „Při 
nejbližší příležitosti vyvoláme 
místní šetření všech dotčených 
správců komunikací s Policií 
ČR a obyvateli v touze domo-
ci se nápravy nešťastných 
změn v této lokalitě.“  (red)

rychlá Pomoc
defibrilátor 
v libeňské 
sokolovně
Díky grantu MČ Prahy 8 
zakoupila TJ Sokol Libeň 
automatický externí defibri-
látor ( AED), jenž je od září 
k dispozici v libeňské soko-
lovně. AED je umístěn ve 
vrátnici, která je otevřena ve 
všední dny od 7 do 22 hodin. 
Přístroj je určen k pomoci při 
neodkladné resuscitaci, 
konkrétně při poruše srdeční-
ho rytmu, tzv. fibrilaci, kdy 
přístroj pomocí elektrického 
výboje obnoví přirozený 
srdeční rytmus. Přístroj 
mluví česky a instruuje 
zachránce, co mát dělat. 
Je schopen sám určit, zda 
srdeční rytmus postiženého 
je vhodný k defibrilaci, či zda 
se jedná o jinou poruchu.  (jak)

Pietní akt

Zástupci naší radnice 
položením věnců vzdali  
hold válečným veteránům

 nu dvou pomníků obětem 
1. světové války (v bohni-
cích a na střížkově) si Pra-
ha 8 v pátek 9. listopadu 
připomněla položením věn-
ců den válečných veteránů. 

Za přítomnosti čtyř vojáků 
v uniformách různých armád 
(český legionář z Ruska, voják 
rakousko-uherské armády, 
příslušník Československého 
armádního sboru v Sovětském 
svazu a příslušník Českosloven-
ské samostatné obrněné brigá-
dy ve Velké Británii) se zástupci 
radnice poklonili památce 
československých vojáků a civi-
listů, kteří položili své životy 
za naši svobodu. 

Den veteránů je připomínkou 
konce první světové války – 
11. listopadu 1918 bylo v želez-
ničním vagónu u francouzské-
ho města Compiègne 
podepsáno příměří mezi vítěz-
nými Spojenci a poraženým 
Německem. Dnes se 11. listo-
pad vztahuje také na vojáky, 
kteří riskovali své životy a řada 

z nich padla v moderních vál-
kách, na Balkáně, v Afganistá-
nu či Iráku, jako vyslanci svo-
bodného světa a obhájci 
demokratických hodnot.

Symbolem Dne veteránů 
se stal květ vlčího máku. To má 

svůj původ v básni Na flander-
ských polích, kterou v roce 1915 
napsal kanadský chirurg John 
McCrae, jenž sloužil na západní 
frontě, nedaleko belgického 
města Ypres. Báseň zazněla 
i během pietních aktů. (lik) 

Čestná stráž u pomníku ve Starých Bohnicích. Foto: Vladimír Slabý
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zŠ lyČkovo náměstí

sto let republiky 
na smysluplné 
škole v karlíně 

 noslava 100. narozenin je 
událost, která se neslaví 
každý den. Proto jsme se 
rozhodli využít tohoto jubilea 
naší republiky a připomenout 
si výjimečnost tohoto dne. 

Kvalitní oslava je zážitkem pro 
oslavence i oslavující, tudíž jsme 
se rozhodli, že událost pojmeme 
formou celodenního zážitkové-
ho projektového dne. A i když se 
nemá slavit předem, termín 
oslav byl určen na pátek 26. říj-
na, neb v tomto případě nehro-
zilo, že by se oslavenec svých 
kulatin nedožil…

Předem jsme požádali rodiče, 
aby poslali oslavující do školy 
ve vhodných oblecích (každá 

třída dostala svou vhodnou 
barvu české trikolory). Objed-
nali jsme dárek (národní strom 
lípu) a oslava mohla vypuknout.

Do školy přicházeli děti 
i dospělí v národních barvách 
a s vlajkami nalepenými snad 
všude.  Místní obyvatelé Karlína 
mohli předpokládat, že hrajeme 
snad nějaký důležitý sportovní 
zápas. Tolik fanoušků ČR se 
v národních barvách na tvářích 
i na sobě vidí, jen když se hraje 
MS v nějakém populárním 
sportu a našim reprezentantům 
se daří.

První tři vyučovací hodiny 
jsme se věnovali oslavenci – naší 
republice, mapovali celý její 
stoletý život a hlavně se věnova-

li jejímu narození v roce 1918. 
Každý účastník oslavy napsal 
oslavenci na papírový lipový list 
své přání, a vytvořil tak v pro-
storách školy Strom přání ČR. 
Poslední vyučovací hodina byla 
určena samotné oslavě výročí 
a zážitku. Na hřišti jsme sestavili 

z našich těl vlajku ČR, slavnost-
ně předali dar – zasadili lípu 
a společně se školním sborem 
zazpívali oslavenci tu nejkrás-
nější písničku, státní hymnu. 

Mgr. jan Korda, ředitel školy,  
za všechny organizátory

Úklidu okolí Kauflandu na Střížkově se v sobotu 10. listopadu 
2018 zúčastnilo na 60 dobrovolníků. Vysbíralo se 0,9 tuny směs-
ného komunálního odpadu, zejména plechovek od nápojů, skleni-
ce, několik stříkaček, které byly dobrovolnými hasiči vloženy do 
malého kontejnerku na stříkačky. Dřevěná paleta, nákupní vozíky 
a další předměty byly spolehlivě naloženy do velkoobjemového 
kontejneru, který přistavila společnost VS-Ekoprag, s. r. o. Ráda 
bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Luďkovi Vaníčkovi, 
řediteli OŘ městské policie Prahy 8, který zajistil na akci dohled 
strážníky. Poděkování dále patří zaměstnancům Billa Freyova 
v Praze 9, Sboru dobrovolných hasičů Prahy 8, dobrovolníkům 
z řad malých i velkých  brigádníků, kteří se aktivně do úklidu 
zapojili. Tímto společným úklidem dobrovolníků byly ukončeny 
venkovní aktivity oddělení rozvoje odboru životního prostředí 
ÚMČ Praha 8 pro rok 2018.  V roce 2019 je plánován společný 
úklid na sobotu 27. dubna.

TexT a foTo: eva ŠiMKová

V PYTLíCH ZMIZELA TuNA ODPADu 

V pátek 9. listopadu 2018 poděkovala MČ Praha 8 prostřednic-
tvím radní Jany Solomonové žákům za sběr tvrdého pečiva pro 
koně městské policie hl. m. Prahy. Předány byly slavnostně také 
diplomy za výrobu draků. Slavnostní předání diplomů proběhlo 
v zasedací místnosti v Grabově vile. „Děkuji všem, kteří se zapojili 
do sběru tvrdého pečiva, které městští policisté používají pro 
koně jako pamlsek. Spolupráce s policisty na řadě akcí a projektů 
si Praha 8 velmi váží,“ vyjádřila spokojenost loučící se radní Jana 
Solomonová a doplnila: „Zároveň gratuluji šikovným žákům 
k výrobě krásných podzimních draků. Ocenění si určitě zaslouží 
každý z nich.“ Diplom za sběr tvrdého pečiva pro koně Městské 
policie hl. m. Prahy obdržela ZŠ Hovorčovická. Diplomy za zhoto-
vení draka s rozpětím křídel 1,5 m obdržela ZŠ Na Slovance 
(Kroužek Dovedné ruce, školní družina 1.C a 4.A). Za ZŠ Žernosec-
ká převzali od radní Jany Solomonové diplomy žáci 7.A a 7.B 
a žáci z druhého stupně této školy.  (mak)

foTo: vLadiMÍr sLaBÝ

PODěKOVáNí ZA DRAKY I PEČIVO

živá vlajka v podání žáků ZŠ Lyčkovo náměstí.
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Jak se dělá věda na osmičce

masarykův ústav a archiv av Čr 

symbol národní 
historie na osmičce

 nv další části našeho seriálu jak se dělá věda na osmičce se podíváme do masarykova ústavu 
a archivu akademie věd, který se na území naší městské části přestěhoval teprve nedávno. 

Městská část Prahy 8 patří 
k pražským čtvrtím s patrně 
největší koncentrací akademic-
kých pracovišť. V listopadu 2017 
se stala trvalým domovem také 
Masarykova ústavu a Archivu 
Akademie věd ČR. Rozšíření 
stávající budovy Archivu v Gab-
číkově ulici 2362/10, výstavba 
administrativní budovy pro 
vědecké pracovníky a dostavba 
depozitáře Knihovny T. G. Masa-
ryka, umožnila zabydlet se na 
osmičce ústavu Akademie věd, 
jehož základy položil první 
československý prezident  
Tomáš Garrigue Masaryk.

Nenajde se snad nikdo, jehož 
pozornost by během tohoto 
podzimu alespoň na malou 
chvíli neupoutaly symboly 
a oslavy spojené se 100. výročím 
vzniku první československé 
republiky. Podzim 2018 je zvlášt-
ním rokem nejen pro všechny 
občany České republiky, ale do 
jisté míry také svátkem Masary-
kova ústavu a Archivu AV ČR, 
protože období první republiky 

představuje jedno z jeho důleži-
tých výzkumných témat. Není 
tomu tak náhodou, protože 
ústav byl založen přímo prezi-
dentem T. G. Masarykem v roce 
1932. Jeho prvotním posláním 
bylo spravovat a doplňovat 
obsáhlou Masarykovu soukro-
mou knihovnu, muzeum a ar-
chiv a zpřístupnit je badatelům. 

Tento úkol a mnohé další 
sleduje ústav také dnes. Od led-
na 2006, kdy došlo ke spojení 

Masarykova ústavu a Archivu 
Akademie věd ČR, patří tato 
instituce mezi ústřední historic-
ká pracoviště v České republice. 
V současné době má bezmála 
80 zaměstnanců, kteří se věnují 
jednak péči o archivní dědictví 
z produkce všech akademických 
ústavů, jednak výzkumu nahlí-
ženému z různých vědných 
disciplín – historie, politologie, 
literární vědy, sociologie či 
filozofie.

Jedním z nejnovějších a také 
nejnákladnějších projektů je 
katalogizace Knihovny T. G. 
Masaryka, která čítá více než 
200 000 svazků. Cílem projektu 
je do roku 2021 zveřejnit (v sou-
borných knihovních katalozích 
AV ČR a Národní knihovny ČR) 
a zpřístupnit (v badatelně ústa-
vu) výjimečný a historicky 
unikátní knihovní fond. 

Výsledky své práce ústav 
pravidelně prezentuje na kniž-
ních veletrzích, v rámci Týdne 
vědy a techniky i při jiných 
příležitostech. upozornit může-
me například na obsáhlou 
publikaci Republika českoslo-
venská, 1918–1939, která vyšla 
k výročí 1918–2018 a je určena 
nejširší veřejnosti. 

Podrobnosti o aktuálním 
výzkumu a knižní produkci 
ústavu najdete na stránkách  
www.mua.cas.cz a aktuální 
zprávy o akcích pro širší i odbor-
nou veřejnost lze sledovat na 
facebook.com/masaryk.avcr.

 
radKa ŠusTrová

Věděli jste, že Masarykův 
ústav AV ČR provozuje  
od roku 2017 webový portál, 
díky němuž se můžete vydat 
po stopách prvního 
československého prezidenta 
Tomáše G. Masaryka? 

Sledujte tg-masaryk.cz nebo 
facebook.com/PoStopachTGM

t. G. Masaryk ve své knihovně na Pražském hradě, 1925. Foto: archiv MÚA

Masarykův ústav a archiv av Čr v Gabčíkově ulici.
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Dobrý den,
dostala jsem kalendář pamětihodností 
Prahy 8 – mnohokrát vám za něj děkuji, 
je opravdu nádherný a vkusný, mám z něj 
velkou radost. Nejkrásnější jsou dva snímky 
libeňské sokolovny a vánočního zámečku. 
Děkuji ještě jednou, hezké dny

Mariana HasÍKová

Ptali jste se na www.Praha8.cz
○ Dobrý den, 
velmi vítám a tleskám rozhodnu-
tí umístit bodce na lampy kolem 
Ládví. Ale proč proboha proběhla 
studie, která to doporučila jen 
v Ládví? Bydlím jen o pár set 
metrů dál na stejném sídlišti, 
v ulici Kaňkovského. Je zde jasně 
vidět, že pod lampami nikdo 
nechce parkovat. Prosím o stejný 
zásah na celém Sídlišti Ďáblice, 
protože zde je problém s holuby 
dlouhodobý a enormní. Ne jen 
v Ládví. Problém v této ulici je ale 
i se stromy, jejichž větve přečníva-
jí nad parkovacími místy a z nich 
se na ně kálí ptactvem o sto šest. 
Na podzim také padají tuny listí 
na tato stání. Nikdo nechce pod 
větvemi parkovat. Oříznutí 
těchto větví je nutnost. Děkuji.
  MarTin nováK

Vážený pane Nováku,  
jednalo se o pilotní projekt, který 
byl realizován na základě čet-
ných stížností obyvatel oblasti 
Ládví. Pokud se projekt osvědčí 
a pokud bude zájem i ze strany 
obyvatel jiných oblastí, je možné 
podobný projekt zrealizovat 
i na dalších místech.

Hana TiscHerová,  
oddělení bezmotorové dopravy 

a bezpečnosti provozu,  
odbor dopravy (od)

○ Dobrý den,  
pokud si dobře pamatuji, tak 
v deníku Metro se v létě psalo, 

že byla schválena rekonstrukce 
ulice Na Žertvách a umístění zde 
nového mobiliáře. Počítá se 
pořád s tímto projektem? Pokud 
ano, kdy se plánuje začít?

MarTin ŠaŠeK

Vážený pane Šašku,  
z našeho hlediska jsme dosud 
nebyli požádáni jako stavební 
úřad o žádné povolení ani u nás 
neproběhla žádná předběžná 
informace o připravované stavbě 
v ulici Na Žertvách. 

vLadiMÍr BauMruK,  
pověřen vedením oddělení doprav-

ních staveb, odbor územního  
rozvoje a výstavby (oÚrv)

○ Dobrý den,  
chtěla bych se zeptat, zda by 
nebylo možné pokácet nejbližší 
stromy v ul. Frýdlantská 23 a 25, 
směrem na Beachové hřiště. 
Když pominu, že téměř celé léto 
svítíme, protože stromy v nižších 
patrech opravdu hodně stíní, tak 
i při bouřkách se obávám, že ně-
který ze stromů či větví spadne 
přímo někomu do okna. Vedle 
u vchodů již některé takové 
stromy byly vykáceny. Myslím, 
že vzrostlých stromů ve Frý-
dlantské ulici by byl i tak 
dostatek. 

KarLová

Vážená paní Karlová,  
v ulici Frýdlantská provedeme 
místní šetření a zvážíme nutnost 

případné probírky dřevin.  
Pokud bychom se rozhodli kácet, 
jednalo by se hlavně o neper-
spektivní dřeviny či dřeviny 
s nějakou závadou (houbové 
onemocnění, přestárlý jedinec, 
nevhodně založená koruna 
apod.). Realizovaly by se práce 
dle agrotechnické lhůty. V sou-
časné době máme naplánováno 
několik podobných realizací, 
proto si tyto případné práce 
zařadíme do plánu. Stínění 
dřevin, bohužel, není zásadní 
důvod pro kácení.

Bc. PeTra PÝcHová,  
oddělení plošné správy území, 

odbor životního prostředí (oŽP)

○ Dobrý den,  
bylo by možné umístit zrcadlo 
na křižovatku ulic Primátorská 
a Podlipného? Kvůli zaparkova-
ným autům téměř v křižovatce je 
při odbočování do ulice Primá-
torská opravdu špatně 
vidět. Děkuji. 

LenKa nováKová.

Vážená paní Nováková,  
Váš podnět bude prověřen a pří-
padná realizace projednána 
s PČR. Současná podoba však 
byla PČR odsouhlasena a žádné 
další podněty v této věci 
neevidujeme.

Mgr. LenKa KaPLanová, 
vedoucí oddělení silničního 

správního úřadu, odbor dopravy 
(od)

○ Dobrý den,  
v rámci rekonstrukce Zenklovy 
ulice byly provedeny nové 
dlažby až po křižovatku 
Zenklova x Elsnicovo 
náměstí. Počítá se s provedením 
mozaikových dlažeb i na 
zbývající úsek Zenklovy ulice 
až k budoucímu centru Nová 
Palmovka nebo alespoň 
ke vchodu do metra?

ZBuZeK

Vážený pane Zbuzku,  
investorem rekonstrukce komu-
nikace i chodníků v Zenklově 
ulici je správce komunikace, 
jímž je Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy. Chodníky 
byly zhotoveny pouze po Elsni-
covo náměstí. V úseku od Elsni-
cova nám. směrem na Palmov-
ku probíhá v současné době 
obnova vodovodních řadů, do 
jejichž dokončení není reálné 
zhotovit nové povrchy chodníků. 
Odbor  dopravy nemá k dnešní-
mu dni informace, zda je pláno-
vána oprava i v tomto úseku. 
Pro bližší informace vám dopo-
ručujeme obrátit se přímo 
na TSK, kompetentní osoba:  
Štěpánka Romanová, e-mail: 
stepanka.romanova@tsk-praha.
cz nebo na telefonní číslo: 
257 015 615. 

Mgr. LenKa KaPLanová, 
vedoucí oddělení silničního 

správního úřadu, odbor dopravy 
(od)

Čtenáři píší

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

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

Dobrý den, 
od narození jsem vyrůstal na Sídlišti 
Ďáblice, a protože je mi osmička blízká, 
rozhodli jsme se s rodinou loni přestěho-
vat do prostornějšího bydlení na kraji 
sídliště – Atria Kobylisy. Protože jsme ve 
Výboru našeho SVJ pozitivně naladěni, 
rozhodli jsme se loni vyzkoušet vánoční 
výzdobu stromů ve vnitrobloku. Nazdobi-
li jsme jich sedm podél cesty a reakce lidí 
nás mile překvapila, speciální kapitolou 
byl pak úžas malých dětí. A přitom to 
bylo tak jednoduché, dvě hodiny na 
štaflích ve dvou lidech a několik řetězů 
ledově bílého osvětlení.  Letos jsme se pro 
velký úspěch rozhodli s výzdobou veřej-
ných prostor pokračovat a zapojit i ostat-
ní sousedy. Přeji všem další podobné 
projekty i skvělé sousedy a krásné prožití 
vánočních svátků

LadisLav ČaPeK

INSPIRACE PRO VŠECHNY 
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Radnice informuje

OSMIČKA radí spoluobčanům „Vánoční jarmark”
Páni, vánoce zase
na krku, už jsi
p emýšlela
o dárcích?
ř

Ani mi to nep ipomínej,
myslím na to od léta

a po ád nem žu na
nic p ijít.

ř

ř ů
ř

Snadná pomoc. Navštivte 5. prosince v tzv. Bílém
dom tradi ní jarmark chrán ných dílen, kde
m žete koupit naprosto unikátní v ci, které tvo í
lidé s handicapem. Ud láte všem radost a navíc

pom žete dobré v ci! Více na
www.praha8.cz

ě ě
ů ě ř

ě
ů ě

č
To je sice pravda,

ale kde v dob internetu
n co takového objevíš?

ě
ě

Asi by to cht lo n co krásného
a p itom netradi ního, co
v b žných obchodech není.

ě ě
ř
ě

č

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

rekonstrukce skonČila

od ládví otevírá své obchody
 nobchodní dům ládví v kobylisích od letošního dubna absol-

voval důkladnou rekonstrukci a měl by být otevřen 3. prosin-
ce 2018. to samozřejmě v případě, že úspěšně prošel kolauda-
cí, která byla plánována až po uzávěrce tohoto čísla.

Přízemí obchodního domu, 
jehož vlastníkem a provozovate-
lem je společnost Regata Čechy, 
a. s., dominuje již v září otevřený 
supermarket Albert, kde probě-
hl celkový remodeling. Vůbec 
poprvé se zde představil kon-
cept městského supermarketu, 
který nakupujícím přináší 

příjemné místo pro pohodlné 
a rychlé nákupy a klade důraz 
na čerstvý sortiment i potraviny 
pro zdravý životní styl. Nebylo 
ale zapomenuto ani na obvyklý 
doplňkový sortiment.

u hlavního vstupu přibyly 
čtyři menší obchody. Lepší 
dostupnost prvního patra 

zajišťují nové eskalátory, výtahy 
a schodiště pro veřejnost. V prv-
ním patře vznikla nová obchod-
ní pasáž, průchozí skrze celou 
délku budovy s obchody po 
obou stranách. Na východním 
začátku pasáže se připravuje 
zcela nový food court s velkory-
sým výhledem na centrální 
náměstí. Ten se ale v úplné 
kráse bohužel zaskví až v průbě-
hu ledna. V suterénu obchodní-
ho domu přibude moderní 
fitness centrum. A v dubnu 

nabídku doplní drogerie Ross-
mann, umístěná v přízemí na 
severní straně budovy. 

„Doufáme, že návštěvníci 
ocení zkvalitnění a rozšíření 
nabídky zboží i služeb a věříme, 
že pro ně bude nová tvář ob-
chodního domu Ládví přívětivá,“ 
říká Filip Votruba, ředitel závodu 
Obchodní domy Regata a člen 
dozorčí rady společnosti Regata 
Čechy, a. s.

PeTr ŽeMLiČKa

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 děkuje 
všem vlastníkům objektů, kteří se připojili k projektu Snižování 
holubí populace na území MČ Praha 8. (red)

SNIŽOVáNí HOLuBí POPuLACE zŠ Žernosecká

Záložka do knihy spojuje 
školy i přes hranice 
Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně a Slovenská pedagogic-
ká knižnica v Bratislave vyhlá-
sily u příležitosti Mezinárodní-
ho měsíce školních knihoven 
2018 již 9. ročník projektu  
Záložka do knihy spojuje školy, 
jehož letošním tématem bylo 
„Pohádky, bajky, pověsti a pří-
běhy neznají hranice“.

Cílem projektu je navázání 
kontaktů mezi českými a slo-
venskými základními  školami 
a osmiletými gymnázii a pod-
pora čtenářství prostřednic-
tvím výměny záložek do knih. 
Žáci vytvoří v rámci projektu 
záložky do knih, na nichž 
libovolnou technikou ztvární 
letošní projektové téma, a vy-
mění si je s partnerskou slo-
venskou školou.

Naše škola ZŠ Žernosecká 
se letos zapojila podruhé 
a opět jsme se rádi stali partne-
ry Základní školy s mateřskou 
školou v Horní Vsi, v Trenčín-
ském samosprávném kraji. 
Na Slovensko jsme zaslali 
77 záložek. Zúčastnily se celé 
třídy 2.C, 3.B, 3.C a žákyně 6.A 
a 6.B. Moc děkuji paním učitel-
kám Bc. Aleně Hanzalové, 
Mgr. Ladě Melicharové, Tereze 
Štarhové, Mgr. Kateřině Vla-
chové a všem žákům za zájem 
o projekt a nápadité ztvárnění 
záložek inspirované například 
Pohádkou o řepě, Pohádkami 
ovčí babičky či Příběhy Macha 
a Šebestové. 

KLára ZuBáKová, 
ZŠ Žernosecká
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zastuPitelstvo

Praha 8 má nové vedení
 nměstská část Praha 8 má od středy 14. listopadu 2018 zcela 

nové vedení. vlády se ujala menšinová koalice ods a svobod-
ní, toP 09 a stan a Patrioti pro Prahu 8, v čele osmičlenné 
rady je starosta ondřej Gros (ods a svobodní).

První jednání nově zvoleného 
zastupitelstva MČ Praha 8 
se konalo jako již tradičně ve 
velkém sále tzv. Bílého domu 
a na programu mělo celkem 
20 bodů. Vzhledem k tomu, 
že pouhý den před jednáním 
se vzdala svého mandátu Dita 
Protopopová (ANO 2011), 
zastupitelem se stal náhradník 
na kandidátce ANO 2011 Jan 
Štorek. Všech 45 zastupitelů 
složilo zákonem stanovený slib 
do rukou Bohumíra Garlíka 
(ANO 2011), který jako nejstarší 
zastupitel zpočátku schůzi řídil.

Zastupitelé rozhodli, že nová 
rada bude osmičlenná. Jediným 
kandidátem na starostu byl 
Ondřej Gros (ODS a Svobodní). 
„Nechci vést válku s opozicí, 
chci spolupracovat se všemi, 
kdo byli zvoleni, ve prospěch 
Prahy 8,“ zdůraznil při svém 
představovacím projevu. Zastu-
pitelé především z řad Osmička 
žije a Pirátů pitvali jeho progra-
mové prohlášení a chtěli znát 
jeho názor na nejrůznější ko-
munální témata – od dopravy 
přes vyrovnaný rozpočet, 

školství, parkovací zóny, do-
stavbu Palmovky či situaci 
v ulici V Holešovičkách nebo 
Libeňský most až po transpa-
rentnost hospodaření radnice. 
Ve veřejném hlasování nakonec 
získal 57,77 % hlasů (26 pro, 
15 proti, 4 se zdrželi). Po svém 
zvolení se Ondřej Gros ujal 
řízení jednání.

Zastupitelům se postupně 
představili kandidáti na tři 
místostarosty a čtyři radní. 
Grilováním úspěšně prošli a byli 
zvoleni jako zástupci starosty 
Tomáš Tatranský (TOP 09 
a STAN), Vladimíra Ludková 
(ODS + Svobodní) a Jiří Vítek 
(Patrioti pro Prahu 8), na pozici 
radních pak Josef Slobodník 
(ODS + Svobodní), Tomáš Slabi-
houdek (TOP 09 a STAN), Tomáš 
Hřebík (TOP 09 a STAN) a Mi-
chal Švarc (Patrioti pro Prahu 8).

Dále bylo rozhodnuto o obsa-
zení dvou devítičlenných výbo-
rů. Předsedou Finančního 
výboru se stal Martin Cibulka 
(ODS a Svobodní), předsedkyní 
Kontrolního výboru pak Anna 
Kroutil (ANO 2011). V obou 
výborech usednou zástupci 
všech politických subjektů, 
které jsou v zastupitelstvu. 

Zastupitelstvo rozhodlo o tom, 
že funkcí, pro které budou 
zastupitelé uvolněni, bude devět 
– všech osm členů rady a dále 
předseda finančního výboru.

Po těchto nezbytných krocích 
už zastupitelstvo přikročilo 
k běžné agendě. Kromě jiného 
odsouhlasilo bezúplatný převod 
Bohnického hřbitova z Úřadu 
pro zastupování státu do vlast-
nictví Prahy se svěřenou sprá-
vou MČ Praha 8. Znamená to, 
že tzv. hřbitov bláznů bude po 
mnoha letech složitých jedná-
ních konečně spadat pod Pra-
hu 8, která tak může začít plá-
novat kroky k jeho záchraně 
a revitalizaci.

Úplný audiovizuální záznam 
z jednání Zastupitelstva najdete 
na www.praha8.cz v záložce 
Volené orgány – Zastupitelstvo.

vLadiMÍr sLaBÝ

rada MČ Praha 8 se Představuje (zleva): Josef Slobodník (radní), Tomáš Slabihoudek (radní), Tomáš Tatranský (místostarosta), Ondřej Gros (starosta), 
Vladimíra Ludková (místostarostka), Jiří Vítek (místostarosta), Michal Švarc (radní) a Tomáš Hřebík (radní). Foto: Vladimír Slabý

rada městské části 
Praha 8
Gros Ondřej (starosta, ODS + Svo-
bodní), Mgr. Tatranský Tomáš 
(místostarosta, TOP 09 a STAN), 
Mgr. Ludková Vladimíra (místosta-
rosta, ODS + Svobodní), Vítek Jiří 
(místostarosta, Patrioti pro Prahu 8), 
Bc. Slobodník Josef (radní, ODS + 
Svobodní), Ing. Hřebík Tomáš, Ph.D. 
(radní, TOP 09 a STAN), Slabihoudek 
Tomáš (radní, TOP 09 a STAN), Bc. 
Švarc Michal (Patrioti pro Prahu 8).

finanční výbor
Cibulka Martin (předseda, ODS + 
Svobodní), Bc. Bína Tomáš (ODS + 
Svobodní), Švarc Michal (Patrioti), 
Slabihoudek Tomáš (TOP 09 
a STAN), doc. Ing. Garlík Bohumír, 

CSc. (ANO 2011), Fišer Michal, MBA 
(ANO), Pavlů Tomáš (Osmička sobě, 
KDU-ČSL, Zelení a nezávislí), 
Mgr. Derfl Jiří (Osmička žije, NK 
podp. podpisy občanů), DiS. Ptáček 
Karel (Česká pirátská strana). 

kontrolní výbor
Kroutil Anna (předseda, ANO 2011), 
PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA 
(ANO 2011), Nepil Radomír 
(ANO 2011), Mgr. Roubíček Martin 
(ODS + Svobodní), Mgr. Krausová 
Hana (TOP 09 a STAN), MBA Novák 
Michal (Česká pirátská strana), MgA. 
Vilgus Petr, Ph.D. (OSMIČKA SOBĚ 
– Zelení, KDU-ČSL a nezávislí), 
Stránský Václav (Osmička žije, 
NK podp. podpisy občanů), Miroslav 
Koranda (Patrioti pro Prahu 8, 
občan, není člen zastupitelstva).
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Ondřej Gros
starosta  
MČ Praha 8,  
ods a svobodní

Svěřené oblasti:  
finance, životní prostředí, 
hospodářská správa, audit.

Vladimíra Ludková 
místostarostka  
MČ Praha 8, ods a svobodní

Svěřené oblasti: 
Zdravotnictví a sociální služby.

Tomáš Tatranský 
místostarosta  
MČ Praha 8, ToP 09 a sTan

Svěřené oblasti:  
Školství, evropské fondy, sociální 
intervence a prevence.

Jiří Vítek 
místostarosta  
MČ Praha 8, Patrioti pro Prahu 8

Svěřené oblasti: 
Krizové řízení, územní rozvoj, 
bezpečnost.

Jsem rodilý Libeňák, který bude hájit zájmy obyvatel Prahy 8 
v zastupitelstvu již šesté volební období. Působil jsem jako 
řadový koaliční i opoziční zastupitel. V letech 2010 až 2014 
jsem byl zástupcem starosty, v tomto období jsem prosadil 
privatizaci domů do rukou oprávněných nájemníků.

Mou vášní je fotbal, deset let jsem hrál za libeňský Meteor. 
Stále aktivně působím v pražském fenoménu – Hanspaulské 
lize. Kromě sportu se věnuji cestování a četbě, nejraději mám 
knihy o svých oblíbených politicích, jako jsou Winston 
Churchill, Margaret Thatcherová či Ronald Reagan.

Vystudovala jsem univerzitu Palackého Olomouc. Začínala 
jsem na sociálním odboru naší městské části. V letech 2006 až 
2014 jsem byla místostarostkou a věnovala se především 
sociální oblasti. Založila jsem Centra aktivizačních programů 
pro seniory a dětské kluby. Iniciovala jsem vznik pomníku 
Operace Antropoid. Rovněž jsem působila jako koordinátorka 
osobní asistence Gerontologického centra v Praze 8.

Činnost v sociálních službách mne přivedla k mé velké 
vášni, kterou je tvoření. Tvořím s dětmi i seniory, mými 
dílnami prošly stovky lidí.

Narodil jsem se na Bulovce, vystudoval jsem italskou filologii 
a filozofii na Filozofické fakultě uK v Praze. Mám zkušenosti 
z privátního i z neziskového sektoru, žil a pracoval jsem přes 
sedm let v různých zemích od Švýcarska přes Itálii až po 
Filipíny. V posledních letech se věnuji zejména vzdělávání 
v oblasti investování, finanční gramotnosti a řešení 
problematiky předlužených osob. Zastupitelem MČ Praha 8 
jsem od roku 2014. Je mi 41 let, jsem ženatý, mám 2 malé děti 
a cítím, že bych rád zúročil své profesní a životní zkušenosti 
na radnici Prahy 8.

Z pozice místostarosty bych rád přispěl především 
ke zlepšení kvality výuky v našich mateřských a základních 
školách. Za jednu z hlavních priorit považuji podporu 
finanční, občanské a mediální gramotnosti. učiním řadu 
konkrétních kroků vedoucích ke zvýšení prestiže učitelského 
povolání. Na radnici se též hodlám věnovat efektivnímu 
čerpání evropských fondů a prevenci sociálně patologických 
jevů. Rád bych posílil spolupráci Prahy 8 s neziskovými 
organizacemi, které se věnují péči o naše sociálně slabé 
spoluobčany.

Narodil jsem se v Praze 8 a prakticky zde žiji celý svůj život. 
Je mi 45 let, mám dvě děti a 25 let jsem ženatý s holkou 
z Bohnic. Čtrnáct let jsem pracoval jako profesionální hasič. 
V současné době jsem lektor civilní a požární ochrany. 
Praha 8 je domovem mojí rodiny, mých přátel, sousedů, 
a proto se snažím své okolí zlepšovat. Již šestým rokem se 
starám jako dobrovolník o ústavní hřbitov v Bohnicích. 
Mnozí mě znají z komentovaných prohlídek o historii 
Prahy 8, které organizuji. 

Do naší komunální politiky jsem vstoupil, protože jsem 
cítil, že o mém městě rozhodují ti, kteří ho neznají a nemají ho 
v srdci. Jsem tvrdý odpůrce zahušťování sídlišť a tramvajové 
trati do Sídliště Bohnice, tedy konkrétně trati do srdce 
Bohnic. Chci zastavit hloupé developerské projekty, které 
prokazatelně sníží kvalitu života starousedlíkům, ale 
na druhou stranu chci citlivě pracovat s projekty, které nám 
mohou přinést nové a dobré sousedy. Bezpečnost a krizové 
řízení je mojí druhou odpovědností k vám, mohu zde psát 
o tom, co je třeba udělat a podobně, ale nejprve se musíme 
dostat z problémů, které naše osmička má, a to z prázdné 
kasy. 

Držte nám palce a já vám přeji krásné svátky a klidný nový 
rok 2019.

Rada MČ Praha 8 se představuje



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / PRoSINec 2018  www.praha8.cz 11

Josef Slobodník 
radní  
MČ Praha 8, ods a svobodní

Svěřené oblasti: 
informatika.

Tomáš Slabihoudek 
radní  
MČ Praha 8, ToP 09 a sTan

Svěřené oblasti:
doprava, majetek (včetně bytů).

Tomáš Hřebík
radní  
MČ Praha 8, ToP 09

Svěřené oblasti:  
Příspěvkové organizace 
a obchodní společnosti zřizované 
MČ Praha 8 (mimo příspěvkové 
organizace sos Praha 8 
a gerontologické centrum), 
kancelář architekta, strategický 
rozvoj.

Michal Švarc
radní  
MČ Praha 8, Patrioti pro Prahu 8

Svěřené oblasti: 
Kultura, sport a volný čas.

V různých částech Prahy 8 žiji přes třicet let. Vystudoval 
jsem Biomedicínskou a klinickou techniku na ČVuT. 
V zastupitelstvu městské části působím od roku 2006. 
V letech 2010 až 2014 jsem byl předsedou komise pro 
informatiku a členem finančního výboru.

Právě informatika je mým velkým koníčkem, kterému 
se věnuji i v profesním životě. Mám rád cestování, zejména 
na terénní motorce. Relaxuji při procházkách s fenkou 
Chelsea.

V Praze 8 žiji celý život a záleží mi na ní. Chci, abychom žili 
v krásné, čisté a bezpečné městské části. Abychom to 
dokázali, potřebujeme účelně a starostlivě nakládat 
s majetkem, o který se radnice stará. Hospodařit s ním tak, 
aby přinášel další prostředky do rozpočtu městské části, díky 
kterým se bude moci více rozvíjet ve prospěch jejich občanů.

Dalším mým cílem je nezhoršovat plynulost průjezdu naší 
městskou částí pro MHD, ale i individuální dopravu. Všichni 
se chceme bez zbytečného zdržování dostávat do práce i za 
osobními aktivitami, a to způsobem, který sami uznáme za 
nejvhodnější. Proto potřebujeme dostatečné množství spojů 
veřejné dopravy a také dobře udržovat stávající dopravní 
infrastrukturu, opravovat vozovky a nezužovat již tak 
ucpané ulice. Městská část se musí za své obyvatele vždy 
postavit, v jejich prospěch připomínkovat projekty města 
a tlačit na tolik potřebné dopravní stavby, jako jsou městské 
okruhy nebo zahloubení ulice V Holešovičkách. 

V nové Radě Prahy 8 budu mít na starosti oblast majetku 
a dopravy.

S Prahou 8 jsem spjatý mnoha směry a záleží mi na její 
budoucnosti a pozitivním vývoji. Živím se správou realit 
a působím na Fakultě hospodářské politiky na VŠE, proto 
bych se chtěl věnovat tématu hospodaření a rozpočtu. Mým 
cílem je nejen ohlídat výdaje, ale také zajistit zdravý chod 
Prahy 8, a to nejen v oblasti hospodaření.

Jsem 53 let stár a bezmála 50 let žiju a pracuji v Libni, kde žijí 
i mí rodinní příslušníci, přátelé, kamarádi, bývalí spolužáci  
i sousedé. Jsem ženatý a mám tři syny (26, 13 a 9 let). Mám 
vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a státní zkouš-
ky z dvou světových jazyků. Od roku 1992 pracuji jako orga-
nizátor amatérských hudebních festivalů a soutěží převážně 
pro nejmladší hudebníky a zpěváky. Příležitostně provázím 
po osmičkových či jiných pražských památkách. V období 
2011 až 2014 jsem vykonával funkci místostarosty MČ.  

Jsem libeňský a osmičkový patriot. Inicioval jsem dnes již 
tradiční charitativní akce Myslíme na vás  a Tříkrálová sbírka 
určené ve prospěch organizací pečujících o nezaopatřené 
děti. Od roku 2012 také na můj popud Praha 8 vozí každoroč-
ně žáky devátých tříd na exkurzi do KT Mauthausen. Díky mé 
lásce k dílu Bohumila Hrabala jsem se podílel námětem a spo-
luprodukcí na filmu natočenému k 100. výročí jeho narození 
s názvem B.H. takže se stalo, že...

Během mého předchozího funkčního období jsem mj. 
realizoval největší pražské dopravní hřiště v areálu ZŠ Glo-
wackeho a aktivně se podílel i na stavbě části areálů bohnic-
kých Jouders či kobyliského Beach klubu.  

K mým koníčkům patří cyklistika, houbaření, četba, histo-
rie, architektura či sestavování kvízů pro libeňské hospůdky. 
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Kultura

jubileum

loutkové divadlo 
jiskra slaví 105 let

 nloutkové divadlo jiskra, 
které pravidelně hraje na své 
domácí scéně v divadle karla 
hackera v kobylisích, oslavi-
lo v listopadu tohoto roku již 
105. narozeniny. Při této 
mimořádné příležitosti jsme 
se trochu poohlédli po jeho 
historii a význačných osob-
nostech, které do souboru 
patřily.

Celá historie Loutkového diva-
dla Jiskra je od počátku spjata 
s pražskými Kobylisy. Nejstarší 
do dnešní doby fungující loutko-
vá scéna v Praze vznikla v roce 
1913 právě Kobylisích. Založil ji 
vlastenecký učitel a ředitel škol 
Karel Hacker. Na podzim roku 
1913 koupil za 100 korun diva-
delní scénu, loutky a veškeré 
divadelní příslušenství od Karla 
Popilky, který nepravidelně hrál 
v Dělnickém domě v Kobylisích. 
Divadlo nejprve působilo v sále 
restaurace u Topolů. První 
inscenací loutkového divadla 
byla hra Kníže Oldřich a Božena. 

Zakladatel  
karel hacker 
Karel Hacker (1876–1972) byl 
učitel, vlastenec, aktivně praco-
val v kobyliské pobočce Národní 
jednoty severočeské, jejímž 
jediným úkolem byla podpora 
českých škol v pohraničí. Koby-
liská pobočka měla na starosti 
školu v České Kamenici, a tak 
cílem činnosti loutkového diva-
dla bylo také získávání finanč-
ních prostředků pro tuto školu, 

a samozřejmě především bylo 
hráno pro děti z Kobylis jako 
prostředek zábavy a poučení. 

Karel Hacker stál v čele diva-
dla velmi dlouho – od založení až 
prakticky do své smrti v roce 
1972. I když po 2. světové válce 
předal žezlo principála svému 
synovi a po něm přišli další, 
zůstal čestným principálem 
divadélka, ale především jeho 
mentorem, podporovatelem, 
který je sjednocoval v nelehkých 
letech a inspiroval soubor k neu-
stálým inovacím a zvyšování 
úrovně. 

Cílem ochotníků bylo najít 
stálou scénu, což se podařilo 
v roce 1932, kdy bylo loutkové 
divadlo umístěno do chlapecké 
školy v Praze – Kobylisích 
čp. 112. Zde divadlo nalezlo na 
několik let stálou scénu. Z jedno-
ho kabinetu byl proražen otvor 
do druhé místnosti – pracovny. 
V kabinetě bylo postaveno 
divadlo a z přilehlé pracovny se 
zřídilo hlediště. Bylo hotovo 
a hrálo se. 

I v období II. světové války 
loutkové divadlo v chlapecké 
obecné škole v Praze – Kobyli-
sích přetrvalo. Cílem bylo přede-
vším zabezpečit vkusnou zába-
vu s výrazným etickým nábojem 
pro děti z Prahy 8. Divadlo hráli 
loutkáři s velkou chutí, s velkým 
zápalem a na dobré úrovni. 
Tehdejší soubor tvořili přede-
vším učitelé, ale i další příznivci 
různých oborů a profesí. Soubor 
měl kvalitní skupinu recitátorů, 
zručných vodičů a také zapálené 
kutily, kteří vynaložili velké úsilí, 

aby na kobyliském jevišti byly 
pěkné dekorace, rekvizity a růz-
né loutkové efekty. 

V roce 1949 se principálského 
žezla ujal syn zakladatele RNDr. 
Karel Hacker, který v divadle 
začínal již ve 30. letech jako 
student. V roce 1953 si soubor 
zvolil jméno Jiskra, pod nímž 
hraje dosud. Téhož roku se také 
divadelní prostor přesunul ze 
školy v Praze – Kobylisích čp. 
112 tam, kde kdysi začínal – stá-
lou scénou se mu stal sál v hos-
tinci u Topolů. Po předčasné 
náhlé smrti dr. Karla Hackera 
byla slibná éra vzestupu přeru-
šena a divadlo se potýkalo 
s existenčními problémy. Přede-
vším díky čestnému principálovi 
Karlu Hackerovi st., jeho radám 
a úsilí se podařilo toto období 
překlenout a loutky nakonec 
zvítězily. V roce 1962 se funkce 
principála ujal Stanislav Starý 
a započal formovat soubor 
a jeho dramaturgii. Pod jeho 
vedením divadlo nabralo druhý 
dech.

hybná síla  
Petr slunečko
V roce 1966 přišel do souboru 
mladý dramaturg Petr Slunečko, 
který se stal hybnou silou sou-
boru a především tím, kdo spolu 
s principálem koncipoval drama-
turgický program divadla a při-
hlásil se ke koncepci autorského 
divadla s výraznou hudební 
složkou. Tak se na jeviště dostá-
valy nové hry, například Králov-
ství Kantilénie, Džinovo králov-
ství noci, Růže a ďábel, 

Dřevorubec a medvěd, Libuše 
a Čertův švagr. Z dramatizací 
knih českých autorů to byli 
oblíbení Broučci, Ferda Mrave-
nec, Rumcajs, Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký. 

S novou dramaturgií úzce 
souviselo navázání spolupráce 
s českými autory a výtvarníky, 
kteří přinášeli novou tvář scéně 
i loutkám. Byli mezi nimi napří-
klad Radek Pilař, Irena Marečko-
vá, Bohumír Koubek, Irena 
Zábojová, Vojtěch Cinybulk. 
Starší sady loutek se postupně 
obměňovaly. Soubor si podle 
návrhů výtvarníků vyráběl 
loutky sám, anebo je nechával 
vyrábět odborníky. Změn dozna-
la i scénografie, pro každou hru 
vznikala samostatná výprava 
a nové dekorace. Soubor oboha-
til skladatel Zdeněk Němeček, 
který se ujal přípravy hudebního 
doprovodu k jednotlivým hrám. 
Skládal, organizoval orchestr 
i vlastní nahrávky.

Touha Jiskry zdokonalovat 
svá představení a hrát vlastní 
hry pokračovala promyšlenou 
dramaturgií a tvůrčím přístu-
pem členů souboru. Vznikaly 
nové úspěšné inscenace, napří-
klad Pohádka o zlaté rybce, 
Míček Flíček, Křemílek a Vocho-
můrka, Kašpárek vaří živou 
vodu aneb O pyšné base, Kašpá-
rek a zlá liška, Kocour v botách, 
Pivoda, vodník pod vyšehrad-
skou skálou. A tak za toto deseti-
letí uvedla Jiskra deset premiér 
her celovečerního typu a třináct 
individuálních výstupů, jež byly 
většinou určené dospělému 
publiku. 

Při oslavách 70. výročí v roce 
1983 připravila Jiskra pro své 
diváky dvě pohádky Vojtěcha 
Cinybulka Koza nebo pes 
a O chytrém ševci. Pokračovalo 
inscenování nových her, ale na 
jeviště se vracely v novém prove-
dení také úspěšné hry z minu-
lých let. Významnou premiérou 

... 1965... ... 1978...
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... 1985... a 2018.

roku 1987 byli Bubáci a hastr-
mani v dramatizaci Pavla Polá-
ka, hudbou Zdeňka Němečka 
a s texty písní Jiřího Oulíka. 
V roce 1988 soubor nastudoval 
Perníkovou chaloupku, jíž se 
obracel k nejmenším divákům. 

Těžké chvíle Jiskře nastaly 
v roce 1991, kdy byla budova, 
v níž divadlo sídlí, zařazena do 
prodeje v rámci malé privatiza-
ce. Díky velkému úsilí souboru, 
jeho přátel a příznivců se podaři-
lo budovu z privatizace vyjmout. 
Soubor si mohl oddechnout – 
loutky – a s nimi jejich nejvěrněj-
ší diváci děti – opět zvítězily. 

Jiskra zůstala věrná kvalitní 
tvorbě loutkových inscenací, jež 
jsou určeny především dětem 
předškolního věku. Základ tvoří 
texty ze zlatého fondu českých 
pohádek, ale i novodobé pohád-
kové texty českých autorů, 
v nichž je kladen důraz na poezii, 
krásu a čistotu jazyka. Soubor 
se rozrostl o nové členy. 

nový ZřiZovatel
V roce 1996 zanikl dosavadní 
zřizovatel Jiskry Obvodní kul-
turní dům a divadlo přešlo pod 
řízení odboru kultury městské 

části Praha 8. Na počest zaklada-
tele loutkového divadla Jiskra se 
divadelní budova, v níž se od 
počátku devadesátých let rozví-
jel souběžně s působením LD Jis-
kra i bohatý profesionální pro-
gram, přejmenovala na Jiskra –  
Divadlo Karla Hackera. 

Divadlo dále uvádělo nové 
premiéry Smolíček Pacholíček, 
Vodníkova Hanička, Zvířátka 
pana Krbce, Když Pánbůh se 
svatým Petrem chodil po zemi, 
Budulínek. V listopadu 2001 
slavilo divadlo krásné jubileum: 
stou reprízu Křemílka a Vocho-
můrky, kteří jsou na repertoáru 
od roku 1973 a hrají se dodnes.

Další desetiletí bylo pro 
Jiskru velmi úspěšné. Podařilo 
se vytvořit více inscenací, zvýšil 
se i počet festivalů, na nichž 
Jiskra vystupovala, i množství 
zájezdů. Soubor pravidelně 
hostoval na přehlídkách v Olo-
mouci, Přerově nebo v Lounech. 
Jiskra potěšila také diváky na 
dětském oddělení pražské 
Nemocnice Na Bulovce, v Bene-
šově nebo děti s Downovým 
syndromem, ale také seniory 
v domově důchodců v Kobyli-
sích a Bohnicích nebo v stacio-

náři přestárlých. A vznikaly 
nové inscenace Děd Vševěd, 
Dvanáct měsíců, Ostrov splně-
ných přání, Havraní pohádka, 
Strašidla na hradě Kulíkově, 
Zvířátka a loupežníci. 

stoletá jiskra
V roce 2013 soubor oslavil 
magických 100 let od svého 
založení. Pro oslavy soubor 
připravil premiéru pohádky 
Nevěř čertu ani za mák. V násle-
dujících pěti letech obnovil dvě 
starší pohádky a přidal dvě 
nová premiérová představení 
O mluvícím psu a nejnovější 
Popelku. 

K dnešnímu dni má tedy 
Jiskra na repertoáru 36 různých 
loutkových představení. 

Od počátku svého působení, 
od roku 1913, zůstává Jiskra 
věrná Praze 8, kde se jí po stří-
dání různých provizorních 
prostor podařilo v 60. letech 
získat stálou scénu v Kobyli-
sích, Klapkova ulice 26. Divadlo 
prošlo několika modernizacemi 
až po velkou rekonstrukci 
v roce 2007, a tak díky stávající-
mu zřizovateli městské části 
Praha 8 hraje Jiskra v moder-

ních prostorách s dobrým 
technickým vybavením. 

V souboru loutkového divadla 
Jiskra se od roku 1913 vystřída-
lo přibližně 240 členů, kteří 
odehráli úctyhodných 
3076 představení. Za celou 
historii souboru navštívilo 
představení Jiskry více než 
293 000 diváků. Za dobu své 
existence Jiskra nastudovala 
a uvedla přes 40 inscenací. 
Mnohé z nich jsou na repertoáru 
divadla již desítky let. 

Nejvýznamnějšími oceněnými 
jsou Emílie Slunečková, Stani-
slav Starý, Petr Slunečko, Jind-
řich Slunečko a Hanka Trávníč-
ková, kteří jsou držiteli zlatého 
odznaku J. K. Tyla, nejvyššího 
možného ocenění Svazu českých 
divadelních ochotníků. 

Více jak sto let přináší Loutko-
vé divadlo Jiskra dětem radost 
a poznání, přibližuje jim svět 
dobra a zla, svět, kde vítězí 
spravedlnost a kde radost a po-
ctivá práce je součástí charakte-
ru kladných hrdinů. Dává dětem 
naději do budoucna, že svět je 
dobrý, učí je radosti, hravosti 
a přátelství. 

Jiskra je kolektivem lidí nej-
různějších profesí a zájmů. 
Mnoho od členů vyžaduje 
a mnoho jim poskytuje – zázemí 
a dobrý pocit ze smysluplné 
práce. Práce, jež by neměla smysl 
bez toho nejdůležitějšího – dět-
ských i dospělých diváků, kteří 
byli Jiskře věrni. Každý rok 
zahraje 37 nadšených loutkářů 
svým diváků přes 45 pohádko-
vých představení.

Děkujeme vám, kteří Jiskře 
pomáháte, a především vám 
všem, kteří chodíte do Divadla 
Karla Hackera na pohádky. 
Věříme, že zakladatel Jiskry, 
Karel Hacker, se na nás s radostí 
dívá ze svého loutkového nebe. 

jiřÍ Krása, principál  
Loutkového divadla jiskra

jak šel Čas s Loutkovým divadlem Jiskra: 1932...
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Rozhovor

socHař a resTauráTor jiřÍ genZer:

oprava východní fasády 
libeňského zámku 
byla srdeční záležitost

 n jeho umění si našlo své majitele napříč celou evropou, se svou ledovou tvorbou dokonce 
zavítal i do kanady. jedno dílo, na jehož realizaci se podílel, najdete i v Praze 8 – na střelničné je 
monumentální kamenné sousoší děti s drakem. mezinárodně uznávaný sochař a historický 
architekt jiří Genzer měl navíc na starost opravu fasády východního průčelí libeňského zámku 
v roce 2016. a vítězové ankety nejlepší sportovec Prahy 8 dostávají jeho sošku bohyně niké. 

Jak jste se dostal k sochařskému 
dlátu?
„Je pravda, že sochařinu máme 
v rodině – táta byl sice chirurg, 
ale máma i švagr sochaři. Nic-
méně máma mě nikdy do sochá-
ní netlačila, naopak, zrazovala 
mě od toho. Takže jsem šel na 
Stavební fakultu ČVuT. A až při 
studiu historické architektury 
jsem začal navštěvovat soukro-
mé kurzy v ateliérech pánů 
sochařů Milana Váchy, Pavla 
Přikryla, Stanislava Hanzíka, 
Ludvíka Kodyma a Karla Krony-
cha. Začal jsem restaurovat 
historické budovy a k tomu 
patřila i oprava sochařské 
výzdoby.“

Takže jste historickou architektu-
ru a sochařinu organicky propojil?
„Restauroval jsem spoustu soch 
i architektury nejen doma, ale 
i v zahraničí, především ve 
Švýcarsku a Německu. Ale také 
jsem realizoval řadu monumen-
tálních kamenných sousoší. 
Jedním z těch, na kterém jsem 
se podílel, je sousoší Děti s dra-
kem v Kobylisích.“ 

Co znamená podílel?
„Dřív bylo běžné, že se na zakáz-
ce monumentálních skulptur 
podílelo několik umělců. Někdo 
ji navrhnul, další tesali. Děti 
s drakem jsou od manželů Ko-
dymových, já jsem se podílel na 
realizaci v kameni, asi tak jako 
jsem se podílel na realizaci 
v kameni sochy Dialog v zahradě 
Nové scény Národního divadla 
od Stanislava Hanzíka. Ze své 
vlastní tvorby v Čechách bych 
tedy zmínil především sousoší 
sedmi kamenných soch v Loučo-
vicích na téma Bedřich Smetana: 
Čertova stěna, dále asi 240 centi-
metrů vysokou sochu Českého 
krále pro zámek Lužec u Karlo-
vých Varů nebo čtyři dřevěné 
sochy v centru Klánovic.“

Kolik vlastně máte na svém kontě 
soch?
„Realizovaných mám jen v Če-
chách tak 50 soch pro školy, 
nemocnice, hotely, sídliště... 
To bylo hlavně v 80. letech, kdy 
investor musel povinně vyčlenit 
čtyři procenta prostředků na 
uměleckou výzdobu. Celkově 
mám ovšem za sebou na 
5000 soch, sošek, plastik. A to 
v tom nejsou započítané restau-
rované sochy.“

Vaší doménou byla vždy přede-
vším monumentální figurální 
tvorba. Jaká je vaše největší 
socha?
„Dělám z nejrůznějších materiá-
lů včetně písku a ledu, takže se 
to nedá tak jednoznačně určit. 
Rozměrově to byla dvanáctime-
trová socha z písku. Z těch 
trvalých je to sousoší Vítězství, 

která stála v Rožňavě. Tři figury 
daly dohromady 32 tun.“

Nemrzí vás, že sochy z ledu nebo 
písku nemají takovou trvanlivost 
jako kamenné nebo dřevěné?
„Ne. Festivaly ledových nebo 
pískových soch jsou pro mě něco 
jako divadelní kulisy, které 
poslouží své věci a pak jdou 
pryč. Festivaly vydělávají tři 
měsíce na vstupném a všem se 
to vyplatí. A osobně je beru jako 
vynikající zkušenost a školu, 
příležitost si vyzkoušet něco 
nového.“

Ale v Čechách takové festivaly 
nejsou, proč?
„Těžko říct, nějak na to nejsme. 
už v roce 2011 jsem připravil 
zajímavý projekt. Měla to být 
pojízdná výstava ledových soch, 
jenže pořád hledám investory…“

Vaše díla jsou rozseta po celé 
Evropě, díky ledovým sochám vás 
znají v Kanadě. Jsou ve vnímání 
soch rozdíly mezi národnostmi?
„Jsou. Je to dáno určitě i bohat-
stvím národa. Třeba Němci moc 
výtvarný vkus nemají, ale 
hodně do umění investují na 
základě cizího doporučení. Jsou 
to dobří kupci bez vkusu. Švý-
carsko, to je pro mě jako pro 
sochaře úplná pohádka, kultivo-
vaní a féroví lidé. Itálie? Tam 
mě asi milují nejvíc. Moji Italové 
mi rozumějí. Češi? Nějak je to tu 
deformované, je tu zkorumpo-
vaný systém odshora až dolů. 
Málo velkých investorů. A mezi 
obyčejnými lidmi to vypadá, 
jako kdyby tu bylo víc výtvarní-
ků než kupců. Ale aby to nevy-
padalo, že brečím – pokládám 
za veliké štěstí, že mohu v této 
době pro zákazníky realizovat 
své náměty v úctyhodném 
měřítku a z nejrůznějšího 
materiálu.“

Jaký je váš nejoblíbenější 
materiál?
„Kámen. To je královský 
materiál.“

Sochařina byla vždycky fyzicky 
namáhavá práce, je to tak?
„Je. I když dnes už nám hodně 
pomáhá technika. Hrubé opraco-
vání dělám sbíječkou, postupně 
beru stále jemnější nástroje. 
Ale fyzická práce pořád zůstává.“

Jak vlastně taková socha vzniká?
 „Tvorbu ovlivňuje materiál. 
Je rozdíl pracovat s kamenem, 
dřevem, bronzem, nebo s mo-
derními materiály, jako jsou 
písek nebo led. Ovšem základ je 
pořád stejný. Musím mít nápad, 
který nejdřív nakreslím a pak 
udělám sádrový nebo hliněný 
model. Vytvořím několik vari-
ant, ze kterých pak realizuji tu 
nejlepší.“káMen je pro Jiřího Genzera královský materiál.
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Takže ke kameni nebo dřevu už 
přistupujete s jasnou představou, 
co z toho bude?
„Musíte si umět v té hmotě 
představit finální tvar. A pomalu 
se k němu dopracovávat. A po-
řád musíte mít na paměti, že 
není cesty zpět – jakmile nějaký 
kus odseknete, už ho zpátky 
nepřiděláte.“

Ani když děláte sochu z písku? Při 
plácání pískových hradů na pláži 
to jde, ale to je asi něco jiného…
(smích) „To opravdu je. u soch 
z písku je postup takový, že 
do formy, jejíž velikost a základ-
ní tvar si určím, se nadusá vlhký 
písek. Struktura takové hmoty 
je pak jako jemný pískovec. 
A z něj vyřezávám finální tvar. 
Můžu udělat velice jemné detai-
ly, ale naopak na jiné musím 
zapomenout. Například takový 
tenký meč by se rozpadl dřív, 
než bych sochu dokončil.“

A jak je to s ledem?
„Základem je ledový kvádr 
80 x 120 x 200 centimetrů. Led 
je unikátní tím, že je průhledný, 
díky tomu se dá pracovat s ba-
revným nasvícením. A zároveň 
je pořád vlastně živý. Haly, kde 
se výstavy konají, jsou tempero-
vané na -8 stupňů, a přesto 
se hotové výtvory časem sice 
nepatrně, ale viditelně mění. 
uděláte tenký meč, a on se 
za dobu trvání výstavy ohne. 
Nebo jemně propracované prsty 
zmizí, protože led i v mrazu 
sublimuje, vypařuje se.“

Při vlastní volné tvorbě nejste 
ničím omezován. Při restaurování 
ale pustit uzdu fantazii nemůžete.
„To ne. Musím dodržet závazné 
stanovisko památkářů, kteří 
určují jak materiál, tak i barev-
nost a kolikrát i výrobce.“

Před dvěma lety jste restauroval 
východní fasádu Libeňského 
zámku, byla ta práce něčím 
zvláštní?
„Musím přiznat, že to pro mě 
byla především srdeční záleži-
tost. Moje manželka Gabriela 
je z Kobylis, poznal jsem ji právě 
na Libeňském zámku, kde tehdy 
pracovala a kde jsem měl výsta-
vu, a v zámecké kapli jsme pak 
měli i svatbu.“

Takže k Praze 8 máte hlubokou 
citovou vazbu?
„Velice hlubokou. Ostatně babič-
ka je Karlíňačka, byla ředitelkou 
základní školy Molákova, re-
spektive Petra Strozziho. A prá-
vě u ní ve škole jsem vedl úspěš-
né sochařské kurzy. Jenže po 
povodni v roce 2002 to vše 
skončilo. Sám jsem bydlel přes 
řeku – v Lysolajích, v Suchdole, 
přes Vltavu koukal na skály, 
které mě neustále lákaly. Přejel 
jsem na lodičce na druhou 
stranu a skalami šel nahoru… “

Kurzy v Karlíně sice vzala velká 
voda, ale vy své zkušenosti 
předáváte dál při workshopech 
v Centru RoSa v Kobylisích.
„To je fajn sochání se seniory. 
Ti mi dokazují, že v každém věku 
se dá s něčím novým začít a ně-
čemu novému se naučit. Vidět 
mě mohli také návštěvníci 
Jarmarku uměleckých řemesel, 
který se konal v září na nádvoří 
Libeňského zámku.“

Jak od namáhavé sochařiny 
odpočíváte?
„Poslouchám hudbu – ve slu-
chátkách mi zní Mike Oldfield, 
Jean Michel Jarré a podobní 
interpreti. A pak se hodně věnuji 
sportu. Ten mě nabíjí energií, 
vyčistí mi hlavu. Hodně jezdím 
na kole – třeba když jsem dělal 
na fasádě Libeňského zámku, 
tak jsem v Panenských Břeža-
nech, kde bydlím a mám ateliér, 
sednul klidně na kolo a jel podél 
řeky až do Libně. A večer těch 
20 kiláků zase zpět.“

To vám bylo už přes šedesát – 
klobouk dolů!
„Mám elektrokolo, takže to až 
tak namáhavé není… A ještě 
mě baví plavání, skialpinismus, 
brusle, běžky, sjezd, surfing… 
Ale kolektivní sporty mě 
neberou.“

Kde čerpáte inspiraci?
„Ze života. Strašně rád cestuji 
a spojuji to se sportem, a pokud 
je to ještě trošku adrenalin, tím 
lépe. Od roku 1988 jsem proces-
toval křížem krážem Itálii, 
Egypt i Řecko, a Srí Lanku, 
Mexiko a Dominikánu, Bali 
a Thajsko. Prolétal švýcarské 
Alpy na paraglidu, moře Sardi-
nie projel na kajaku, skály Dolo-
mit přelezl v horolezeckých 
botách a zasněžené svahy Alp 
projel na skialpových lyžích – 
a jsem přesvědčen, že stále je co 
poznávat a ztvárňovat v sochař-
ské tvorbě. Prochodil jsem 
mexická muzea a pyramidy 

a náměty z cest vymodeloval, 
zrealizoval v kameni, vystavil 
a sochy si našly své nové majite-
le. Pak jsem prochodil Himálaj 
a náměty zrealizoval a vystavil 
a opět to bylo úspěšné.“

Poznal jste toho opravdu hodně. 
Máte ještě nějaký sen?
„Ten se neustále mění. Ještě na 
prahu šedesátky jsem si myslel, 
že mě bude nejvíc lákat koupit si 
jachtu, tedy kajutovou jachtičku 
a budu s ní projíždět vody celé 
Evropy, třebas i sám. Pak jsem 
ten sen odložil na dobu, až budu 
starší. Nyní jsem ve fázi, kdy mě 
nejvíc baví objevovat svět 
s mými holkami, tedy s manžel-
kou a osmiletou dcerou i za cenu 
toho, že slevím ze svých nároků 
na dobrodružství. Koupili jsme 
VW California, takové malé 
kompaktní kempingové autíčko 
s kuchyní a čtyřmi postelemi 
a už jsme s ním vyrazili na cestu 
kolem Lužických jezer nad 
Drážďany, které jsme společně 
projeli na kajaku i na kole, na-
vštívili jsme ostrov Elba, kde 
jsme opět jezdili na kole, kajaku 
i na paddleboardu… Takové 
společné věci mě naplňují štěs-
tím a spokojeností.“

A pracovní sen?
„Dospěl jsem k poznání, že i práci 
potřebuji ke štěstí a spokojenos-
ti. A protože již pro svůj senior-
ský věk vypadávám z projektů, 
kde jsou 20–30letí lidé, otevřel 
jsem si projekty vlastní. Musím 

třeba dosekat sochu Jelena pro 
zámek Colloredo-Mansfeld, 
dodělat fasádu zámku v Hrušo-
vanech, snažím se rozjet i zámek 
u Loděnice. Takže doufám, že mi 
to půjde i přes ten věk a to, že sil 
už ubylo a tělo regeneruje 
pomaleji.“

vLadiMÍr sLaBÝ

i ve svéM doMě je Jiří Genzer obklopen sochami. Foto: Vladimír SlabýV sochařině není cesty 
zpět – jakmile nějaký 
kus odseknete, už ho 
zpátky nepřiděláte.

jiří GenZer (* 1953)
architekt, sochař a restaurá-
tor. Studoval historickou 
architekturu na Stavební 
fakultě ČVUT, absolvoval 
soukromé sochařské kurzy 
v ateliérech Milana Váchy, 
Pavla Přikryla, Stanislava 
Hanzíka, Ludvíka Kodyma 
a Karla Kronycha (1973). 
Absolvoval Dějiny umění na 
Fakultě architektury (1987). 
Jeho doménou je figurální 
tvorba. Vytvořil přibližně 
5000 vlastních soch, sošek, 
plastik, navíc nespočet děl 
restauroval. Podílel se na řadě 
monumentálních sousoší, 
která jsou umístěna ve 
veřejných prostorech, jeho 
realizace najdeme po celé 
Evropě. Díky svému vzdělání 
a zkušenostem využívá 
nespočet různých technik 
a pracuje s nejrůznějšími 
materiály včetně písku a ledu. 
Své znalosti také dále předává 
na sochařských kurzech 
a sympoziích.
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Bezpečnost

z deníku Policie Čr

recidivista 
se vrátil 
do výkonu trestu
Krádeže vloupáním se dopustil 
pachatel, který se za použití 
páčidla vloupal do bytu poško-
zené, u které dříve pobýval 
v podnájmu. Škoda na odcize-
ných věcech přesahuje částku 
22 000 Kč. Jelikož byl pachatel 
dříve podmínečně propuštěn 
z výkonu trestu, vrátil se po 
vypátrání kriminalisty zpět 
za mříže. 

objasněná loupež
Pracovníky kriminálky z oddě-
lení loupeží byli zadrženi cizo-
zemští pachatelé závažného 
trestného činu loupeže, o kte-
rém jsme již dříve informovali 
na stránkách našeho měsíčníku. 
Skupina pachatelů tehdy v Lib-
ni fyzicky napadla poškozené-
ho, následně do něj, ležícího na 

zemi, kopala, přičemž mu jeden 
z nich dupnutím zlomil předlok-
tí levé ruky, načež jej řízl do 
tváře. Poškozenému byla ná-
sledně odcizena větší finanční 
hotovost a mobilní telefon.

falešní dealeři 
elektřiny
Pracovníci kriminální policie 
OŘP Praha III po delším opera-
tivním rozpracování zadrželi 
skupinu podezřelých, kteří se 
dopouštěli trestné činnosti na 
seniorech pod legendou deale-
rů energetických společností. 
Ti byli obviněni ze spáchání 
trestných činů krádeže, porušo-
vání domovní svobody, neo-
právněného opatření, padělání 
a pozměňování platebního 
prostředku (platební karty). 
K trestné činnosti docházelo na 
území ďáblického sídliště, starší 
kobyliské zástavby a na dalším 
území hl. m. Prahy. Způsobená 
škoda překročila 170 000 Kč.

z deníku městské Policie Prahy 8

řidič pod vlivem 
alkoholu
Podezřelý Ford Sierra se před 
strážníky městské policie zjevil 
přímo uprostřed vozovky 
v ulici Milovická, řízen navíc 
nepřipoutaným mužem. Jeli-
kož vzniklo podezření ze spá-
chání přestupku v dopravě, 
strážníci vozidlo předepsaným 
způsobem zastavili a řidiče 
požádali o předložení dokladů. 
Ten jim však nevyhověl s tím, 
že doklady potřebné pro řízení 
vozidla u sebe nemá. Navíc 
bylo zjištěno, že vozidlo má tři 
roky propadlou technickou 
prohlídku a z dechu kontrolo-
vaného byl cítit alkohol. Ten 
se skutečně objevil na displeji 
měřicího přístroje, a to v hod-
notě přes 0,6 promile. Na 
základě uvedených zjištění 
byla na místo přivolána hlídka 
PČR, která si celý případ pře-
vzala k dalšímu řešení.

ničení zařízení 
baru
Ani ne v půl desáté ráno obdrže-
li strážníci městské policie 
hlášku o rvačce v baru v ulici 
Frýdlantská a popis jednoho 
z podezřelých, kterého při 
příjezdu na místo zahlédli. Ten 
se snažil před hlídkou bezúspěš-
ně ukrýt v nedalekém keřovém 
porostu. Následně byl předve-
den zpět do baru, kde jej zaměst-
nanci identifikovali jako člově-
ka, který měl ztropit výtržnost 
a ničit zařízení provozovny 
(poškozená televizní obrazovka, 
jukebox, rozbité půllitry, který-
mi se měl do obsluhy strefovat). 
Jelikož odhadovaná škoda činila 
částku 12 000 Kč, byla na místo 
povolána PČR, která si podezře-
lého převzala a provedla úkony 
spojené s ohledáním místa činu.

Ze zdrojů policie sestavil 

ZdeněK nagovsKÝ

mobilní aPlikace

Pid lítačka vždy najde 
nejrychlejší cestu

 n stále oblíbenější mobilní 
aplikace Pid lítačka přináší 
cestujícím v Praze a středo-
českém kraji nejpohodlnější 
způsob nákupu krátkodo-
bých jízdenek pro cestu 
veřejnou dopravou v rámci 
Pražské integrované dopravy 
(Pid). 

Aplikace vyhledá dopravní 
spojení podle vaší polohy a do-
poručí nejlevnější jízdenku 
s platností 30 minut až 3 dny 
pro cestu veřejnou dopravou 
v rámci Pražské integrované 
dopravy (PID). Výhodou aplika-
ce je schopnost pracovat s aktu-
álními informacemi o dopravě 
v rámci PID, a to včetně výluk 
a mimořádností. Máte jistotu, 
že aplikace vyhledala nejrych-
lejší možnou cestu. Zaplacení 
jízdenky probíhá pomocí na-
hrané platební karty nebo 
služby Masterpass, jízdenka je 
aktivní do dvou minut od 
zakoupení. 

Jízdenka zakoupená přes 
mobilní aplikaci je platná ve 
všech pásmech PID, tedy i v inte-
grovaných částech Středočeské-
ho kraje, včetně vlaků ČD. 

Aplikace zobrazuje také pře-
hled parkovišť P+R a jejich aktu-
ální obsazenost, takže mají řidiči 
přehled, kde mohou odstavit svůj 
automobil a pokračovat pohodl-
ně veřejnou dopravou. Další 
šikovnou funkcí je nákup až 
deseti jízdenek najednou, které 
si cestující aktivuje podle potře-
by. Zakoupenou jízdenku můžete 
navíc předat dalšímu uživateli. 

„Intenzivně pracujeme na 
dalším rozvoji, aby od začátku 
příštího roku mohli cestující přes 
aplikaci kupovat i dlouhodobé 
časové kupony,“ vysvětluje Mi-
chal Fišer, generální ředitel 
společnosti Operátor ICT, a. s., 
která má vývoj a správu aplikace 
na starosti. Aplikace je zdarma 
ke stažení v App Store a Google 
Play. Více informací najdete na 
webu pid.litacka.cz/aplikace. (osm)Mobilní aPlikace Pid lítaČka umí víc než jen koupit jízdenku.
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Doprava

bezPeČnost na silnici 

Pneumatiky musí 
odpovídat zimním 
podmínkám 

 nlistopadové teploty tomu sice dlouho nenasvědčovaly, ale oficiálně v tomto měsíci 
na silnicích začala zima. nejenže bychom měli mít přezuto na zimní pneumatiky 
pro případ, že budou nepříznivé podmínky, tedy led, sníh nebo námraza, ale zároveň 
začala pohotovost i silničářům. tím, kdo má odpovědnost, je ale vždy řidič. 

Nářky na to, že silničáři zaspali, 
jsou u nás koloritem každé zimy. 
Přitom za každé situace jsou 
řidiči těmi, kdo musí přizpůsobit 
jízdu stavu vozovky, a tedy i její 
sjízdnosti. Očekávat v našich 
krajích v prosinci sníh by mělo 
být přirozené a logické. 

Takže si to shrňme: neočeká-
vaný sníh v období od konce 
listopadu do března neexistuje! 
Zda silničáři svoji práci zvládají, 
nebo ne, je jiná otázka. Mají své 
předpisy a normy a ty musí 
dodržovat. Na zimu by ovšem 
měli být připraveni a vše pro 
bezpečnost svoji i druhých musí 
udělat i řidiči.

není Pneu jako Pneu
Rozdíl mezi letní a zimní pneu-
matikou je zjednodušeně dvojí: 
v použité směsi, kdy u letní je 
tvrdší, aby se za vyšších teplot 
nepřehřívala a poskytovala 
dostatečný kontakt s vozovkou, 
a v dezénu, kdy je zimní pneu-
matika uzpůsobena lepšímu 
odvodu vody a sněhové břečky 
a má lepší záběrové vlastnosti. 
Zimní pneumatiky bychom na 
autě měli mít ve chvíli, kdy 

denní teploty klesnou pod 7 °C, 
a to bez ohledu na to, zda je sníh. 
Ráno se teploty běžně pohybují 
okolo 0 °C a to je chvíle, kdy 
hrozí námraza.

Důležité je mít na paměti také 
to, že nikdo nemá na autě stejné 
pneumatiky jako ten druhý. 
Svoji roli hraje nejen jejich 
kvalita, značka a typ, ale i výška 
dezénu a to, nakolik jsou ojeté, 
v některých případech – u osm 
až deset let starých pneumatik 
– i stáří a dále technický stav 
auta. To vše se promítá do délky 
brzdné dráhy, za zhoršených 
podmínek dvojnásob. „Říkat si, 
že když mě někdo se stejným 
autem předjede, tak že já mohu 
také zrychlit, je hloupost. Může 
mít zcela nové pneumatiky 
a auto v lepším technickém 
stavu a pak ve chvíli, kdy to 
budeme potřebovat, my na 
rozdíl od něj nedokážeme 
bezpečně zastavit. Proto musíme 
vždy rychlost přizpůsobit nejen 
venkovním podmínkám a svým 
schopnostem, ale i stavu 
pneumatik a auta,“ upozorňuje 
Olga Boučková z oddělení Besip 
TSK Praha.

Pneumatiky, které mají vzorek 
6 mm, už mají podle odborníků 
na sněhu o 20 % delší brzdnou 
dráhu než pneumatiky nové 
s 8mm vzorkem. Sjeté na 
polovinu, tedy na 4 mm, zastaví 
auto na 1,5násobku vzdálenosti 
oproti novým a sjeté na 2 mm, 
což už je pod zákonem 
povolenou mez, potřebují na 
zastavení o 70 % delší dráhu.

PoZor na mosty 
Základem je předvídavost 
a znalost prostředí. „Může se to 
zdát jako zbytečné, když žijeme 
ve městě, jako je Praha, ale není 
to pravda. Praha, to není jen 
centrum. Mnozí řidiči znají řadu 
zrádných míst na okrajích 
hlavního města, jako je kopec 
mezi Stodůlkami a Řepy, sjezd 
do Radlic okolo Jinonické nebo 
do Břežanského údolí, zrádné 
místo je také při nájezdu na 
Moskevskou od Bohdalce,“ 
popisuje Olga Boučková z oddě-
lení Besip TSK Praha. Takových 
míst jsou v našem hlavním 
městě desítky. V prvé řadě jde 
o místa, kde řidiči mnohdy ani 
netuší, že je pod nimi přemostě-

ní. Takové místo prochladne 
odspodu a velmi rychle se na 
něm i při teplotách okolo 0 °C 
vytvoří námraza, zvláště v ran-
ních a večerních hodinách, kdy 
padne rosa.

Na nejfrekventovanějších 
místech má TSK instalovaný 
automatický postřik, ale nemůže 
jej osadit zcela všude. Řidiči by 
tak na místech, kde to neznají, 
měli být předvídaví a opatrní. 
V okolí Prahy jsou dále riziková 
místa tam, kde se zalesněné 
nebo zastavěné úseky mění 
v otevřené, a to zvláště na 
větrných místech. Proudící 
chladný vzduch se opět snadno 
projevuje námrazou.

koleje, auto ti ujede
Zvláštní skupinou jsou riziková 
místa z pohledu dopravněsta-
vebního: tramvajové koleje, 
dlažba a přechody pro chodce. 
„Ve vlhkém počasí a při nízkých 
teplotách jsou tato místa velmi 
kluzká. Mezi zrádná místa patří 
ta, kde se mění povrch. Asfalt 
a dlažební kostky mají zcela 
jinou adhezi. Přidají-li se k tomu 
tramvajové koleje, velmi rychle 
a snadno se dostanete do smyku, 
což zkušení řidiči moc dobře 
znají a dávají si na takových 
místech pozor,“ varuje Olga 
Boučková. Měli bychom tedy 
vždy dávat pozor, zda nemáme 
kola na kolejích, protože na nich 
je brzdná dráha výrazně delší. 
Stejně zrádná jsou místa s vodo-
rovným značením. Bílá sadurito-
vá barva je v případě, že je na ní 
námraza nebo sněhová břečka, 
kluzká doslova jako led.

S blížící se zimou by si pak 
i chodci měli uvědomit, že se 
brzdná dráha špatným počasím 
výrazně prodlužuje. Řidič na 
suchém asfaltu zastaví 
z 50 km/h za ideálních 
podmínek na 28 metrech. 
Na sněhu s kvalitními zimními 
pneumatikami už je to 37 metrů! 
A to mluvíme o tom, že je vše tak, 
jak má být, tedy řidič se věnuje 
řízení, reaguje včas, jede 
předepsanou rychlostí a má 
auto i pneumatiky v dobrém 
technickém stavu. Nikdy 
bychom tedy neměli vstupovat 
před jedoucí vozidlo, nemáme-li 
jistotu, že jeho řidič má šanci 
vozidlo bezpečně zastavit 
a dokáže to.

S blížící se zimou bychom 
měli být daleko obezřetnější, 
a to nejen kvůli zhoršeným 
podmínkám pro jízdu, ale 
v neposlední řadě i kvůli 
zhoršující se viditelnosti. 
To je ale jiné téma.  (osm)

ZiMa a sníh se nikdy neptají, jestli jste na ně už připraveni.
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Pozvánky

5. 12. 2018 – 3. 2. 2019

VLADIMÍR BOUDNÍK 
dorazil do škol

5. 12. 2018 – 3. 2. 2019

TZV.
BÍLÝ DŮM

U METEORU 6
PRAHA 8

LIBEŇ

OTEVŘENO
po a st 8.00–18.00
út a čt 8.00–15.30

pá 8.00–15.00
so, ne a svátky 

zavřeno
VSTUP ZDARMA

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8

výstava

MUSICA MUSICA DOMUSICA DOMUSICA LMUSICA LMUSICA CECEMUSICA CEMUSICA MUSICA CEMUSICA LCELMUSICA LMUSICA CEMUSICA LMUSICA 
VIVIDOVIDOTTDOTDOLTLAALALCEACELCELALCELTATTATLTLALTL

Daniela Demuthová – mezzosoprán
VI

Daniela Demuthová – mezzosoprán
VIT

Daniela Demuthová – mezzosoprán
TA

Daniela Demuthová – mezzosoprán
ATAT

Daniela Demuthová – mezzosoprán
TAT

Žofie 
Daniela Demuthová – mezzosoprán

Žofie 
Daniela Demuthová – mezzosoprán

Vokálková – flétnaVokálková – flétnaV
Zbyňka Šolcová – harfa

okálková – flétna
ka Šolcová – harfa

okálková – flétna

Advent Calendar

kalendárkalendárvkalendárvkalendárAdAdventníentníentníentníentníentníkalendárentníkalendárkalendárentníkalendárkalendárentníkalendár

Vstupné dobrovolné

kdy: čtvrtek 6. 12. 2018 od 18:00
kde: kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích

Akce se koná pod záštitou radního pro kulturu a sport Michala Švarce.

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

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

vstup 
zdarma

H E L E N A  V A N I Š O V Á

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

vás srdečně zve na výstavu

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Nabídka volných 

pracovních míst 
na ÚMČ Praha 8

Nabízíme stabilní a smysluplné  
zaměstnání s řadou  
nadstandardních benefitů.

Hledáme nové kolegy 
na řadu volných pozic.

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

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51
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Představujeme

ruka Pro Život 

Pomáháme 
mentálně 
postiženým 
včetně autistů 

 nletos v říjnu oslavila nezis-
ková organizace ruka pro 
život, o. p. s., pomyslné kula-
tiny. uplynulo totiž deset let 
od otevření první sociální 
služby. v Praze provozuje 
dva denní stacionáře. jeden 
z nich se nachází právě u nás, 
na Praze 8, v rajmonově 
ulici, v těsné blízkosti stanice 
metra ládví. zájemcům 
o sociální službu nyní nabízí 
volná místa. 

Ruka pro život, o. p. s., se speciali-
zuje na poskytování sociálních 
služeb osobám s mentálním 
a kombinovaným postižením 
včetně lidí s poruchami autistic-
kého spektra. Denní stacionář je 
sociální služba, která pomáhá 
nejen samotným uživatelům 
starším 16 let, ale i jejich blízkým, 
kteří o ně denně pečují. Jelikož 
většina rodičů nebo opatrovníků 
dochází do zaměstnání anebo 
jsou již ve vyšším věku, není pro 

ně vždy jednoduché starat se 
celodenně o někoho druhého. 
Denní stacionář jim tak nabízí 
možnost využít dne, kdy jejich 
nejbližší tráví čas ve stacionáři. 

Tady se skrze socioterapeutic-
ké činnosti zdokonalují ve svých 
schopnostech, učí se novým 
věcem, trénují kognitivní funk-
ce, jemnou motoriku, učí se něco 
vyrábět…  Mezi oblíbené činnosti 
patří šití látkových hraček, 
výroba keramiky či šperků, 
a v těchto dnech pak tvoření 
vánočních výrobků, přáníček 
a dekorací. 

„Činnostmi, které v denním 
stacionáři nabízíme, se snažíme 
vést uživatele k co největší 
soběstačnosti. u někoho se jedná 
o základní činnosti sebeobsluhy, 
u jiných pracujeme na rozvoji 
takových dovedností, které by 
jim v budoucnu mohly pomoci 
najít si pracovní uplatnění,“ říká 
Mgr. Lenka Antonie Janištinová, 
ředitelka Ruky pro život, o. p. s. 
„Každodenní program ve stacio-
náři se snažíme několikrát v mě-
síci zpestřit i netradičními aktivi-
tami, jako jsou různé výlety, 
návštěvy divadel či galerií. Pravi-
delně probíhá ve stacionáři 
arteterapie pod vedením zkušené 
arteterapeutky. uživatelé se na 

každé setkání s ní těší a patřičně 
si ho užívají,“ dodává Mgr. Olga 
Dvořáková, vedoucí programu 
denní stacionář Praha. Rodičům 
uživatelů služeb denního stacio-
náře nabízí Ruka pro život, o. p. s., 
navíc možnost bezplatného 
sociálního poradenství, důležité 
kontakty a informace ohledně 
sociálních služeb. 

Ruka pro život, o. p. s., vznikla 
před více než deseti lety. Co bylo 
impulzem? „Dříve jsem působila 
jako vedoucí vychovatelka ve 
speciální škole ELPIS v Brně. 
Zblízka jsem poznala problema-
tiku lidí s mentálním a kombino-
vaným postižením a dopad této 
zátěže na jejich rodiny. Často 
jsem se setkávala s matkami 
samoživitelkami, někdy i v po-
kročilém věku, které přemýšlely 

o budoucnosti svých dětí po 
ukončení povinné školní do-
cházky. Hledaly službu, díky 
které by měly dostatek času 
samy na sebe, která by jim umož-
nila chodit do zaměstnání a zá-
roveň by podporovala rozvoj 
jejich dítěte. To byl impulz pro 
mé rozhodnutí založit v roce 
2006 neziskovou organizaci, 
která by byla pomocnou rukou 
pro takový život,“ uzavírá paní 
ředitelka. 

 
MarKéTa PoMŠárová ŽidLicKá

Z výtvarné dílny Ruky pro život.

výrobky, které vytvářejí uživatelé Ruky pro život.

kontakty: 
telefon: 739 963 629 
e-mail:  
olga.dvorakova@rukaprozivot.cz 
web: www.rukaprozivot.cz

vánoční trhy
na kterých nás najdete: 
neděle 2. prosince – Život 90 
středa 5. prosince – MČ Praha 8, 
tzv. Bílý dům
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Měníme Prahu 8

uklízíme v Praze 8

mladí zastupitelé se 
zapojili do akce 72 hodin
Zastupitelstvo mladých se letos 
opět zúčastnilo podzimní akce 
72 hodin na Praze 8. Z celé 
České republiky se do projektu 
přihlásilo 592 projektů, ale 
oproti minulému roku někteří 
vyjeli i do ciziny. 

Naše Zastupitelstvo mladých 
vyrazilo 13. října do parku 
Pod Plynojemem v ulici Soko-
lovská, blízko zastávky Palmov-
ka. Letos se opět pořádal úklid 
jako v předešlém roce i v Čimic-
kém háji.

Samotného úklidu se zúčastni-
lo jak vedení Zastupitelstva 
mladých, tak jeho dva členové, 
a dokonce i návštěva z Parla-
mentu dětí a mládeže Ústí nad 
Labem. Úklid trval přibližně dvě 
hodiny, a to následně i s čekáním 
na příjezd Městské policie, kterou 
mladí zastupitelé přivolali kvůli 
nálezu injekčních stříkaček. 

Celá akce dopadla velmi 
kladně, nasbírali jsme celkem 
tři  pytle plné odpadu naplněné 
převážně nedopalky. Ačkoliv 
akce dopadla dobře, park je 
velmi znečištěn, i přes naši 
snahu ho uklidit. Přáli bychom 
si, aby se tento park do budouc-
na stal místem, kam bychom 
rádi chodili i my.

PeTr nacHTMan, starosta  
Zastupitelstva mladých Praha 8 do úklidu se zapojili i členové Zastupitelstva mladých.

PříleŽitost Pro mladé

diskuse s bývalým 
delegátem do osn
Zastupitelstvo mladých Pra-
ha 8 (ZMP8) uspořádalo ambi-
ciózní diskusi s bývalým 
mladým delegátem do OSN, 
která měla značný úspěch.

Hlavním diskutujícím byl 
David ulvr, který minulý rok 
vykonával prestižní mandát 
Mladého delegáta do OSN. 
Což v praxi znamenalo, že se 
musel „prokousat“ skrz po-
měrně náročné výběrové 
řízení, které otestovalo jeho 
jazykové schopnosti angličti-
ny, ale i společenskovědní 
znalosti. David toto výběrové 
řízení nejen zvládl, ale dokon-
ce ho i vyhrál. Ihned poté 
následovala příprava a cesta 
do OSN.  

A co že tam vlastně zažil? 
Tak přesně o tom byla celá 
diskuse. Na začátku David 
představil projekt, díky které-
mu výše zmíněný mandát 
získal, a následně vyprávěl 
o tom, jak vypadala jeho 
funkce a co během ní prožil. 
Celou akci zakončila nesku-
tečná hromada dotazů, díky 
kterým se diskuse rozproudila 
takovým způsobem, že se 
málokomu chtělo domů. 
Nicméně vše jednou skončí, 
stejně jako příjemná diskuse, 
která se ZMP8 rozhodně 
povedla.

jaKuB navráTiL, 
místostarosta ZMP8

zastuPitelstvo mladých Prahy 8 

mladá generace 
se podílí na rozvoji 
osmičky
Psal se červen roku 2016, 
kdy se v Grabově vile sešlo 
na třicet mladých lidí z růz-
ných základních a středních 
škol Prahy 8, které spojovalo 
jedno – zájem o jejich okolí, 
o prostředí, kde žijí. Tím se 
povedlo po několikaměsíčním 
úsilí založit zcela apolitickou 
studentskou samosprávu 
i v osmé městské části. 

Dnes, po více jak dvou le-
tech, má za sebou Zastupitel-
stvo mladých Prahy 8 již fůru 
dobře odvedené práce. Každý 
rok na podzim se členové 
zapojují do dobrovolnické akce 
72 hodin, kdy uklidí vždy 
jedno místo na osmičce, které 
si sami vyberou. Na jaře mladí 
zastupitelé uspořádávají 
Foŕum mladých, akci, při níž se 
sejdou zástupci ze základních 
i středních škol a společně 
debatují o problémech, ale 
i dobrých věcech na Praze 8. 

Nesmíme také opomenout 
spolupráci mladých zastupite-
lů s radnicí a místními základ-
ními školami na akci udržitel-
ně o neudržitelné Palmovce 
v červnu roku 2017, kdy při-
pravili prezentaci lokality 
z pohledu mladých. Na pravi-
delná zasedání Zastupitelstva 

mladých Prahy 8, kam mohou 
přijít všichni žáci a studenti 
z osmičky, kterým není lho-
stejné jejich okolí, zvou často 
mladí zastupitelé i radní 
MČP8, nebo další zajímavé 
osobnosti veřejného života 
na diskusi. 

V letošním školním roce 
chystají mladí zastupitelé 
uspořádat řadu debat pro 
zájemce se zajímavými hosty. 
Po úspěšné diskusi s bývalým 
mladým delegátem do OSN 
Davidem ulvrem připravují 
mladí zastupitelé další zajíma-
vé akce. Takže pokud vás 
činnost mladých zastupitelů 
zajímá, neváhejte navštívit 
facebookové stránky Zastupi-
telstvo mladých – Praha 8, kde 
naleznete všechny zajímavé 
informace o činnosti mladých 
zastupitelů. 

Více informací i na www.
praha8.cz/Aktuality-Zastupitel- 
stva-mladych. 

vojTěcH PruŠKa
Mladí ZastuPitelé Prahy 8 s Davidem Ulvrem (druhý zleva), 
bývalým Mladým delegátem v OSN.
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a d v e n t n í 
F é r o v Á

6. 12. 2018 
14 – 18 h

Palmovka  
Praha 8

Přijďte na Férové trhy  
v Praze 8!

Letos pořádáme poprvé i adventní férovou osmičku! Přijď te si 
nakoupit drobnosti na vánoce nebo si prostě udělat radost na 
Mikuláše. nabízet budeme opět různé fairtradové produkty, 
hlavně kávu, čaj, čokoládu, dekorační předměty, originální 

dárky z chráněných dílen a spoustu jiných věcí. 

   ekumakad  

www.ekumakad.cz

u stanice  
metra  

SPOLKOVÝ OBCHOD
komunitní alternativa supermarketu 
vzniká v Praze v Kobylisích a hledá nové členy

Co Vám obchod přinese? 
Kvalitní jídlo od lokálních bio zemědělců a ekologicky šetrné výrob-
ky na jednom místě. Právo mít přehled o činnosti spolku, spoluroz-
hodovat o sortimentu a službách obchodu. A navíc příležitost po-
dílet se na jedinečném projektu, který může být inspirací pro další 
místa v republice!

navštivte nás na www.obziva.cz nebo pište na spolek@obziva.cz

nakuPujte jinak

inovativní obchod 
v Praze 8 čeká na 
svých 200 majitelů
Obyvatelé hlavního města jsou 
svědkem vzniku u nás dosud 
nerealizovaného projektu. 
Nevyužité prostory ve Dvoře 
přímo u metra Kobylisy v Pra-
ze 8 čekají na prvních 200 po-
dílníků, kteří budou zároveň 
investory i zákazníky spolko-
vého obchodu Obživa.

Za celým projektem stojí 
lidé, kteří chtějí participovat 
nejen na vzniku a provozu 
obchodu, ale také rozhodovat 
o kvalitě potravin a jeho doda-
vatelů. Zelenou tak dostanou 
zejména místní pěstitelé 
a výrobci, kteří budou dodávat 
zboží v bio kvalitě a bez zby-
tečných obalů. Spolupodílníci 
obchodu pak budou kupovat 
veškerý sortiment za nákupní 
cenu a budou mít možnost 

podílet se na rozhodování 
a chodu odběrného místa.

I přesto, že u nás zatím první 
spolkový obchod své členy 
teprve hledá, v sousedních 
zemích tento systém funguje 
a vzkvétá již několik desítek 
let. Čeští zakladatelé sami 
přiznávají, že se jezdí inspiro-
vat do nedalekých Drážďan.

Najde-li spolkový obchod 
Obživa alespoň 200 investorů, 
může se právě Praha 8 stát 
inspirací pro vznik dalších 
podobných míst v České 
republice. Více informací 
o tom, jak se zapojit, naleznete 
na webu spolku Obživa,   
www.obziva.cz.

LenKa sMoLinsKá,  
členka spolku živá obŽiva

ProPaGace aktivit

Zastupitelstvo 
mladých v ostravě
Člen Zastupitelstva mladých 
Prahy 8 Tadeáš Musil se zúčast-
nil Konference místní Agendy 21 
v Ostravě. Přinášíme informaci, 
o čem se na severu Moravy 
jednalo. Na konferenci se sešlo 
velké množství zástupců MA21 
z celého Moravskoslezského 
kraje. Externě jsme byli pozváni 
také my, Zastupitelstvo mladých, 
abychom zde prezentovali 
činnost mladého zastupitelstva 
a Fóra mladých.

Celkový průběh konference 
byl velice přínosný a dal nám 
spoustu příkladů a také nápadů, 
které bychom mohli zde na 
„osmičce“ zrealizovat. Poté, co 
jsme přišli s prezentací na řadu 
my, nejdříve paní Hájková odpre-
zentovala úvodní část o místní 
Agendě 21 na území Prahy 8, 
poté předala slovo Tadeáši Musi-
lovi ze Zastupitelstva mladých 
Praha 8. Ten prezentoval činnost 
a funkci mladého zastupitelstva 

na Praze 8, akce, které mladí 
pořádají nebo se jich účastní. 

Druhou část prezentace 
patřila právě Fóru mladých, 
které byly hlavním bodem 
konference. Popsali jsme zde 
jejich význam, jak probíhá jejich 
příprava a jak se dále pracuje 
s podněty, které z nich vyšly. 
Publikum bylo velice nadšené. 
Jsme rádi, že naše práce je vidět 
na celostátní úrovni a můžeme 
jít příkladem pro jiná mladá 
zastupitelstva.

TadeáŠ MusiL,  
Zastupitelstvo mladých Praha 8
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Zdravotní a sociální péče

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

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

PROGRAM NA Prosinec
 ` 4. 12. čtvrtek od 13.00 hod. 
` CVIČENí PAMěTI v Gerocentru, 
vede Iva Hubená.

 ` 6. 12. čtvrtek od 13.00 hod.  
` NáRODNí MuZEuM – NáVŠTěVA. 
Sraz ve 13.00 hod. na Ládví u fontány, 
vstupné zdarma. Vede paní Hubáčková.

 ` 11. 12. úterý od 13.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – VáNOČNí 
DEKORACE. V Gerocentru, 
vede paní Boušová.

 ` 13. 12. čtvrtek 13.00–14.00 hod. 
` JóGA PRO SENIORY. V Gerocentru, 
vede paní Müllerová.

 ` 13. 12. čtvrtek 14.00–16.00 hod. 
` BABINEC – TOMBOLA. V Gerocentru, 
vede paní Hubená.

 ` 20. 12. čtvrtek 13.00–16.00 hod. 
` PŘEDVáNOČNí POSEZENí S HuDBOu.  
V Gerocentru, vede paní Dvořáková.

 `středy: 5., 12. a 19. 12. od 13.00 hod. 
` NORDIC WALKING – VYCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13.00 hod. v Gero-
centru. Hole vlastní! Vede Iva Hubená.

 `Úterky: 4., 11. a 18. 12. od 14.00 hod. 
` BOWLING – HERNA V DOLNíCH 
CHABRECH. Sraz ve 13.50 hod. před 
hernou (spojení: autobus č. 162, stanice 
Osická, metro Kobylisy nebo Vozovna 
Kobylisy), vede Věra Dvořáková.

 ` 11. 3. 2019 pondělí od 11.00 hod.  
` KVíTEK MANDRAGORY – generálka 
– divadlo Broadway. Možno zakoupit 
vstupenky každou středu mezi 
12.00 a 13.00 hod. u paní Hubené 
v Gerocentru. Cena 205 Kč.

nemocnice na bulovce

Poděkování za dar 
na nové vybavení 
pro dětskou urologii

 noddělení dětské chirurgie a trauma-
tologie nemocnice na bulovce děkuje 
všem sponzorům, kteří přispěli na nové 
vybavení aparatury pro dětskou urolo-
gii. ve sbírce se vybralo 329 417 korun.

Původní vybavení z roku 1984 bylo zastara-
lé. Mnohé ze značně opotřebovaného a často 
neopravitelného vybavení se již dva roky 
nedalo ani použít. 

Díky novému přístroji bude dětská chirur-
gie moci poskytovat dětským urologickým 
pacientům kvalitní péči, jejíž součástí je 
endoskopické vyšetření močového měchýře. 
Nové zařízení bude možné napojit na laparo-
skopickou aparaturu, která je na našem 
operačním sále, čímž se nákup výrazně 
zlevní a lékaři budou moci opět provádět 
kvalitní endoskopické vyšetření močového 
měchýře. Nové pacienty bude dětská chirur-
gie objednávat již na podzim tohoto roku.

Symbolické předání šeku ze sbírky pro-
běhlo ve čtvrtek 19. října 2018 v zasedací 

místnosti dětské chirurgie za účasti dárců 
a obdarovaného. Za MČ Praha 8 předala šek 
loučící se radní Anna Kroutil.  (mak)

lékařský týM dětské urologie spolu s dárci. Foto: Vladimír Slabý

dárci, kteří se na částce 
329 417 kč Podíleli:

•	RADA HLAVNíHO MěSTA PRAHy
•	ASEKOL, a. s.
•	VS-EKOPRAG, s. r. o.
•	PRAŽSKÁ PLyNÁRENSKÁ, a. s.
•	PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s.
•	MěSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
•	ZŠ A MŠ ÚSTAVNí, Praha 8
•	DiAKONiE BROUMOV, sociální družstvo
•	ing. Anna Füleová
•	MUDr. Alexandra Fajtová
•	Veronika Růžičková
    ... a další občané Prahy 8

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

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY
PRAHA 
NEZNÁMÁ

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

6. 12. 2018 OD 15:00
Tvorba Jana Blažeje 
Santiniho Aichela 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Městská část Praha 8 vás zve na

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

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

27. 11. 2018 OD 15:00
Mitsuko Coudenhove-Kalergi 
- japonská hraběnka z Poběžovic
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sos Praha 8
caP nabízí 
seniorům 
širokou paletu 
aktivit
V Osmičce vám postupně 
představujeme jednotlivé 
služby, které nabízí SOS 
Praha 8 (Sociální a ošetřova-
telské služby, dříve OÚSSZ), 
což je příspěvková organizace 
zřízená městskou částí Pra-
ha 8 za účelem poskytování 
sociálních a zdravotnických 
služeb v Praze 8. V tomto čísle 
vám přiblížíme Centra aktivi-
začních programů (CAP).

V Praze 8 fungují dvě cent-
ra – CAP Burešova a CAP 
Mazurská (v objektu poliklini-
ky Mazurská). Obě centra 
nabízejí široké možnosti 
aktivizace seniorů díky neu-
stále se rozšiřující programo-
vé nabídce, zahrnující např. 
jazykové kurzy, výuku na 
počítačích, trénink paměti, 
lehká pohybová cvičení, 
výtvarné dílny a další kultur-
ně-vzdělávací programy. 
Klienti mohou dále využít 
sociální a právní poradenství. 
Aktivity jsou vedeny lektory 
– dobrovolníky, často z řad 
samotných seniorů. Účast na 
akcích je bezplatná, maximál-
ní dostupnost služby patří 
mezi priority našeho centra.

V centrech se konají i další 
kulturní akce, proběhlo napří-
klad setkání s tenorovým 
zpěvákem Karlem Bláhou, 
moderátory Kamilou Moučko-
vou spolu s Karlem Voříškem 
a herečkou Milenou Stein-
masslovou. Dále se v CAP 
Burešova stalo již tradicí 
pořádat výstavy výrobků 
samotných klientů. 

V moderním pohybovém 
sále v CAP Mazurská se zase 
těší velké oblibě nejrůznější 
pohybové aktivity, například 
zdravotní cvičení, jóga, taj-či, 
čchi-kung, relaxační cvičení 
a stolní tenis. V obou centrech 
vládně přátelská atmosféra 
a skupinky se scházejí také 
mimo naše centrum. Všichni 
budete vítáni! 

Bližší informace najdete 
na stránkách organizace 
www.sospraha8.cz nebo na 
tel.: 283 881 848, 283 024 118.

MicHaL souČeK, 
ředitel sos Praha 8

stoletá rePublika

výroční slavnost v rose
 nv neděli 28. října se 

v kobylisích konala výroční 
slavnost ke stému výročí 
založení Československé 
republiky spojená s výsad-
bou lípy století, pořádaná 
centrem rosa, z. s., a křes-
ťanským společenstvím 
Praha v rámci celostátního 
projektu staleté kořeny. 

Dopoledne proběhla slavnostní 
bohoslužba a odpoledne jsme 
se sešli u programu Republiko-
vá mozaika, který byl tvořen 
krátkými vystoupeními k výro-
čí republiky. Na začátku zazně-
la báseň Jaroslava Seiferta 
v podání programové ředitelky 
Centra RoSa paní Marty Diet-
rich Dvorské. Dále jsme mohli 
mimo jiné slyšet poctu českým 
skladatelům a písničkářům, 
výtvarníkům a tvůrcům české-

ho animovaného filmu i několik 
střípků z historie. 

V druhé části programu 
Tomáš Božovský, pastor Křes-
ťanského společenství Praha-
Sever, připomněl několik důleži-
tých událostí spojených se 
vznikem republiky. Dále odká-
zal na kořeny naší státnosti 
sahající do dob, kdy Konstantin 
s Metodějem přinesli na Velkou 
Moravu křesťanství a písmo, 
díky nimž se mohla začít rozví-
jet vzdělanost a kultura. Připo-
mněl i čtyři základní hodnoty, 
na kterých stavěly i další naše 
velké osobnosti: Jan Hus, Jan 
Amos Komenský či Tomáš 
Garrique Masaryk. Jsou to 
pravda, svoboda, důstojnost 
a víra, která směřuje k samotné-
mu evangeliu. 

Po krátkých vstupech míst-
ních politiků, včetně zastupitele 
Tomáše Němečka, jsme se 

všichni přesunuli před budovu 
RoSy, kde byla slavnostně 
vysazena Lípa století. Ani chlad-
no a drobný déšť účastníky 
neodradily od společného 
zpívání české i slovenské hym-
ny a účasti na výsadbě vhoze-
ním lopatky hlíny k nově vysa-
zené lípě. Po závěrečné 
modlitbě se část účastníků 
vrátila zpět do sálu, kde bylo 
připravené občerstvení včetně 
originálního narozeninového 
dortu. 

Slavnost se velmi vydařila 
a všichni účastníci na ni budou 
rádi vzpomínat. Kéž je Lípa 
století, stojící nyní před RoSou, 
nejen vzpomínkou na toto 
krásné odpoledne, ale i stálou 
připomínkou kořenových 
hodnot naší republiky pro další 
generace.

MarTa PasKová

Před budovou rosy byla v rámci celostátního projektu Staleté kořeny slavnostně vysazena Lípa století.

oriGinální narozeninový dort.
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Školství a mládež

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Krabík

Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8

Sokolovská 121, Praha 8

MapaMapa
Mapa
Klub

po-čt, 13:00–18:00

pro všechny od 6 do 15 let.

Vstup zdarma.

- - Pravidelné doučování

Od ř

ř

606 634 847

Út St
Vánoční výtvarná dílna

Vánoce v Mapě
24.12. – 2.1.

tel.:
e-mail:

klub uzav en

s výjimkou (klub

otev en v režimu konzultací)

čtvrtka 27. 12.

Otevírací doba:

3. 12.
21. 12.

Kontakty:
mapa@osmickaprorodinu.cz

KOMUNITNÍ A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

H ě
po-pá

erna pro rodi e s d tmič
: :

: :

9 00–12 00

Bazar 9 00–12 00

tel.:
e-mail:

283 090 431

Jednorázová akce
5. 12.
Kontakty:

krabik@osmickaprorodinu.cz

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

Č
č Č

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

Úvodní slovo

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

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

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

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

Cvičení pro nejmenší
Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping pong
Hravé tancování 1. stupeň

Aby záda nebolela II.
Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping pong
Dětský klub Osmička
Taneční pohybová průprava
pro nejmenší

Pilates pro pokročilé II.

Balanční cvičení pro seniory I.

9:00–10:00

10:00–11:00

10:00–11:00

9:00–13:00

11:00–16:00

13:00–16:00

18:00–19:00

19:00–20:00

10:00–11:00

9:00–16:00

11:00–16:00

15:00–16:00, pro děti 6–12 let

10:00–11:00

9:00–13:00

11:00–15:00

13:00–16:00

16:00–17:00,

pro děti 3–6 let

19:00–20:00

9:00–10:00

Balanční cvičení pro seniory II.

Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping pong
Cvičení pro nejmenší
Jugger
Jóga pro pokročilé II.

Jóga s hlídáním dětí
Výtvarka pro nejmenší
Ping pong

Mikulášská s klaunkou Julčou

Relaxační jóga s
doprovodným tvořivým programem
– vánoční svícen

vánoční dárková dílna
– výroba náušnic, náramku
a vánočního svícínku

10:00–11:00

9:00–16:00

11:00–15:00

15:00–16:00

17:30–19:00

19:00–20:30

10:00–11:00

11:00–12:00

11:00–13:00

16:00–17:30

9:00–13:00

18:00–20:00

H ě

–
–

tel.:
e-mail:

erna pro rodi e s d tmi

24. 28. 12.
21. 31. 12.

č 9:00 13:00

jsou pobo ky otev ené

–

ř

606 035 260

č

Pátek

4. 12.

15. 12.

18. 12.

Kontakty:

rc@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce

Sváte ní provozč

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

4. 12.

5. 12.

19. 12.

Kontakty:
dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Hudební hrátky se Šárkou

Montessori

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Dámský klub

Piano hraní – inspirace hudbou
pro nejmenší
Výtvarka s Ivetou

Herna pro rodiče s dětmi

Mikulášká nadílka s klaunkou
Julčou

Dámský klub – výroba
zasněžené sovy 18:00 – 20:00

Dámský klub
- vánoční večírek

9:30–10:30

Společně s dětmi malujeme,

kreslíme a tvoříme.

10:45–11:30

9:00–9:40

Vhodné pro děti od 2–4 let

10:30–11:30

10:00–11:00

s výtvarnou dílnou

18:00–20:00, každou lichou středu

9:00–9:30

9:30–10:30

9:00–13:00

10:00–12:00

18:00–20:00

tel.:
e-mail:

281 863 104

Jednorázové akce

Milé d ti, rodi e a p átelé Osmi ky pro rodinu,ě řč č

se za átkem p edváno ního asu bych vás ráda pozvala na naše aktivity.

P ipraveny jsou pro vás již tradi ní váno ní dílny, výroby v nc , svícn a dárk

pro vaše nejbližší. Na d ti eká také Mikulášská a divadélko.

č č č

č č

č

ř

ř ě ů ů ů

ě

Osmička pro rodinu pro vás
na prosinec připravila

Zvu vás také na akci

, sou ástí které bude sv télkový

pr vod, zdobení a rozsvícení strome ku

za doprovodu váno ních koled.

P eji vám všem poklidné svátky

Váno ní atmosféra
s Osmi kou

S úctou Kate ina Halfarová,
editelka Osmi ky pro rodinu

č
č

č
ř

ř

č

č

č

ě

ů

ř

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

11. 12.

16. 12.

17. 12.

Kontakty:
krc@osmickaprorodinu.cz

Montessori herna a zahrada

Vedená hodina Montessori

Montessori herna a zahrada

Jóga s hlídáním děti
Druhá míza
Vedená hodina Montessori

Comics 8 point

Montessori herna
Vedená hodina Montessori

Montessori
Výtvarná dílna s Magdou

Montessori herna a zahrada

Ateliér intuitivní malby

Arteterapie, Fenomén kruhu

Vánoční atmosféra
s Osmičkou

Na Vánoce dlouhé noce,
Divadlo koník

Vánoční dárková dílna
– výroba náušnic, náramku
a vánočního svícínku

tel.:
e-mail:

9:00–16:00

9:30–10:15, pro děti 1–4 let

9:00–14:00

9:00–10:00

10:00–12:00

15:00–15:45, pro děti 1–4 roky

15:00–16:30,

pro děti 10–14 let

–

9:00–16:00

10:00–10:45, pro děti 1–4 roky

9:00–16:00

10:00–11:00, pro děti 1,5–4 roky

9:00–16:00

15:00–16:30, pro děti od 7 let

17:00–19:00, pro dospělé

– světélkový průvod,

zdobení a rozsvícení stromečku,

vánoční písně se sborem Joyful

17:30–18:30

10:00–11:00

18:00–20:00

725 860 929

16:30 17:00 individuální konzultace

Jednorázové akce
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OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

Prosinec se v Mapě ponese ve

standardně předvánoční náladě. Čekají

nás výtvarné dílny, kde budeme

vyrábět vánoční ozdoby, svícny a další

dekorace. Samozřejmě nebude chybět

ani rozloučení s letošním rokem

v příjemné vánoční atmosféře, které

proběhne ve .

Přejeme vám klidné prožití vánočních

svátků, děkujeme vám za přízeň

a doufáme, že nám budete nakloněni

i v roce 2019.

čtvrtek 21. prosince

Přijďte strávit předvánoční čas

kreativně. Budete mít možnost

vyrobit si originální dárek, náušnice

a náramek z korálků s naší

profesionální koučkou tvorby Jitkou.

Připravíme vánoční dekoraci

v podobě vánočního svícnu, který

doma spustí atmosféru klidu, nebo

jím můžete obdarovat své nejbližší.

Vánoce nám již klepou na dveře.

Chvilku se zastavte, užijte si

atmosféru pohodové speciální

vánoční dílny a přijďte si

Pojďte s námi zažít nezaměnitelnou vánoční atmosféru

s kompletním týmem Osmičky pro rodinu.

Advent je čas, který mají rádi úplně všichni a jednoznačně

k němu patří společná pohoda a přátelská atmosféra. Proto se

s námi vydejte na právě tuto předvánoční akci!

Sraz bude v 17:15 na novém náměstí před KD KRAKOV

s vlastním lampionem, odkud se společně vydáme ke KRC

Osmička. Zde si na zahradě společně netradičně

ozdobíme a rozsvítíme vánoční stromek za doprovodu

vánočních písní se sborem JOYFUL.

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA S OSMIČKOU

Čeká vás:

Pro děti je připraveno milé vánoční překvapení.
Těší se na vás kompletní tým Osmičky pro rodinu!

SVĚTÉLKOVÝ PRŮVOD

ZDOBENÍ STROMEČKU

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU ZA DOPROVODU

VÁNOČNÍCH PÍSNÍ SE SBOREM JOYFUL

JOYFUL – ZPÍVÁNÍ JE RADOST

https://www.jsmejoyful.cz/

Mikulášská nadílka s klaunkou Julčou

Klub Mapa

Blíží se Mikuláš a tak se chystá spousta

nadílek a besídek pro děti. Kromě

čerta, Mikuláše a anděla se v našich

klubech DK Ďáblík a RC Osmička

o program postará klaunka Julča.

DK Ďáblík 4. 12. 10:00–12:00

RC Osmička 4. 12. 16:00–17:30

Vezměte děti, a ještě než se čerti

objeví v ulicích – užijte si s námi

zábavný, mikulášský den.

Zažijte příchod Mikuláše, čerta

a anděla trošku jinak. Společně

přivítáme tuto trojici s klaunkou

Julčou.

PÍSNIČKY

TANCE

HRY

BALONKOVÁ SHOW

Poznámka: nadílku pro děti zajišťují

a přinesou rodiče

Čekají na vás:

Přijďte si posedět v atmosféře klidu

a předvánoční pohody, přineste

cukroví a společně si poklábosíme

a odpočineme od shonu.

Můžete si s námi vyrobit krásnou

zasněženou sovu, nebo si v dalším

termínu přijďte užít večírek – máme

pro vás totiž spoustu energie a pro

každého malý dárek!

Vánoční dárková dílna

vlastnoručně vyrobit originální dárek

pro své nejbližší.

Vánoční dílny probíhají v těchto

klubech Osmičky pro rodinu:

18:00–20:00

KRC, rezervace nutná na

18:00–20:00

RC OSMIČKA, rezervace nutná na

PONDĚLÍ 17. 12. 2018

Úterý 18. 12. 2018

krc@osmickaprorodinu.cz

rc@osmickaprorodinu.cz

Vánoční dámský klub v Ďáblíku

21. 12. Vánoce v Mapě
24. 12.–2. 1.Od ř

ř

klub uzav en

s výjimkou

(klub otev en v režimu konzultací)

čtvrtka 27. 12.
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Školství a mládež

ZŠ Palmovka Vás zve na

Charitativní
vánoční koncert

pro varhany Kostela sv. Vojtěcha
Středa 12. prosince 2018 od 16:00 hod

Kostel sv. Vojtěcha, ul. U Meteoru 599, Libeň

Těšíme se na Vás

centrum inteGrace dětí a mládeŽe

rozmanité 
aktivity budou 
i nadále 
pokračovat

 ntak už nám pomalu zase končí jeden rok a i my v centru 
integrace dětí a mládeže (cid) se ptáme, jaký byl? co všechno 
se nám podařilo? oslavili jsme již 27. narozeniny cid a  2. rok 
projektu komunitního centra karlín – a s pomocí mČ Prahy 8, 
za kterou děkujeme, budeme pokračovat dále! 

Aktivit centra je mnoho a roz-
manitých, ale hlavní náplní stále 
zůstává podpora podmínek 
integrace zdravotně a sociálně 
znevýhodněných dětí, a tím 
zkvalitnění jejich vývoje. Neza-
nedbatelnou činností je podpora 
funkční rodiny, předcházení 
negativních jevů rozvíjením 
kompetencí rodičů a upevňová-
ní rodinných vztahů.

Interaktivní besedy na různá 
témata s individuálním a odbor-
ným poradenstvím a zajímavými 
hosty patří mezi oblíbené akce. 
K pomoci soudržnosti, setkávání 
a sdílení patří již tradiční Cidáč-
kova odpoledne, Setkávání 
v Alwynu, workshopy a speciální 
programy, rehabilitace a relaxač-
ní masáže nově v Harmonii. 
Pod odborným vedením a hra-
vou formou jsou realizovány 
kroužky zaměřené na rozvoj 
rozumových, pohybových, grafo-
motorických, jazykových a ko-
munikačních dovedností. Další 
náplní centra je poskytování 
sociálního poradenství a sociál-
ně aktivizační služby. 

Nedílnou součástí jsou klubo-
vé a volnočasové aktivity, asisto-
vané hlídání, příprava na MŠ 
a ZŠ. O prázdninách pořádáme 
ozdravné pobyty, tábory a pří-
městské tábory, vždy se zajíma-
vým programem a tematickou 
celotáborou hrou. Studentům 
poskytujeme odbornou praxi, 
jejíž součástí jsou besedy, exkur-
ze, supervize, konzultace, stáže 
ad. Velmi si vážíme pomoci 

dobrovolných spolupracovníků, 
která je pro nás absolutně nepo-
stradatelná. Účastníme se celo-
republikových dobrovolnických 
aktivit (72 hod. aj.) s oceněním 
Gratias Tibi. Pořádáme rozmani-
tá a podnětná setkání, jak pro 
členy, tak pro veřejnost s pozi-
tivní atmosférou –  tvoření, 
vánoční, slavení ad. Navštěvují 
je naši partneři a podporovatelé, 
hosté z magistrátu, městské 

části, ale i přátelé z různých 
neziskových organizací.

Na komunitních akcích spolu-
pracujeme s odbornými a další-
mi blízkými organizacemi, jak 
zájmovými, tak se školami ad. 
Do našeho programu jsme 
zařadili také mezigenerační 
aktivity klubu BSS pro seniory, 
jsou to cestovatelské besedy, 
koncerty, divadla, výstavy ad. 
Přispíváme do dalších programů 
pro veřejnost zajištěním vystou-
pení dětských souborů i koncer-
tujících dětských umělců.

Centrum integrace dětí a mlá-
deže získalo již řadu ocenění, 
a to jak od městské části – napří-
klad letos v září převzala Čestné 
občanství Prahy 8 zakladatelka 
CID paní Marie Petrželová, tak 
od dobrovolnického centra 
Hestia – nominaci a ceny 
Křesadlo. 

Za podporu a přízeň všem 
děkujeme, zveme k nám do 
Karlína a přejeme vše dobré 
do dalšího roku 2019!

jana KarásKová, cidPro děti cid připravuje spoustu zajímavých aktivit. 

Zakladatelka cid Marie Petrželová uprostřed „svých“ dětí. 

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

7., 14., 21. a 28. 12.
rezervace míst u paní Koštové:
petra.kostova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 162
Z akce bude pořízena foto a video 
dokumentace, která může být zveřejněna.

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

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

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Městská část Praha 8 vás zve na

Akce se koná pod záštitou radního pro kulturu 
a sport Michala Švarce.
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Gymnázium u libeňského zámku

několikanásobná 
oslava 100 let čsr

 nvýročí 100 let od vzniku samostatného Českoslo-
venska si Gymnázium u libeňského zámku v Praze 8 
připomnělo několika různorodými akcemi. 

Na školním nádvoří proběhla 
24. října stromová slavnost. 
Ředitel gymnázia František 
Kosina společně s žáky i zaměst-
nanci školy a zástupci Úřadu 
městské části Praha 8 v čele se 
zastupitelem Vítem Cézou zasa-
dili lípu republiky. I když ten den 
převládalo špatné počasí, v době 
konání akce v 9:30 přestalo 
pršet, a tak nic nerušilo slavnost-
ní okamžik. Lípa byla vysazena 
díky mikrograntu Veřejný pro-
stor 2018 Prahy 8 a Nadaci 
Partnerství. Na pozemku školy 
budou v rámci grantu vysazeny 
další stromy – dvě rané třešně 
a platan. Platan se stane novou 
dominantou prostoru, až bude 

nutné pokácet již rozpadající se 
pajasan u brány školy. Spontánní 
sklizeň třešní pak v budoucnu 
může zpestřit závěr školního 
roku. Nově vysazené stromy 
zlepší celkové mikroklima v oko-
lí zámku a sokolovny.

Ve středu 31. října 2018 se 
uskutečnilo v libeňském kostele 
sv. Vojtěcha celoškolní shromáž-
dění k 100. výročí vzniku samo-
statného státu. Úvodní slovo 
pronesl historik Michal Machá-
ček, absolvent naší školy, nositel 
Medaile Za zásluhy, který v po-
slední době zaujal zejména 
oceňovanou životopisnou kni-
hou Gustáv Husák. Následovalo 
čtení z poutavého příspěvku 

Jiřího Štrosse (maturitní ročník 
1921) o studentských zážitcích 
z října 1918 a přednes básně 
Rudolfa Medka A to je ta krásná 
země. O závěr shromáždění se 
postaral školní pěvecký sbor.

Na začátek prosince napláno-
vala škola poslední část progra-
mu, a to studentskou konferen-
ci, kterou připravila ve spolu- 
práci se svým partnerským 
Gymnáziem Kukučínova ve 
slovenském Popradu. Vybraní 

studenti z obou škol přednesou 
příspěvky na témata související 
s historií společného státu.

Zahájení konference se usku-
teční ve Slovenském domě 
v Praze, pokračování pak pro-
běhne ve starobylé reprezenta-
tivní budově libeňského gymná-
zia, které své stoleté jubileum 
oslavilo již před čtyřmi lety.

jiřÍ BoK,  
gymnázium u Libeňského zámku

v areálu GyMnáZia U Libeňského zámku roste od října Lípa republiky. 

mŠ libČická

světluškový průvod 
zakončil ohňostroj
Tradiční Světluškový průvod 
Klubu rodičů a přátel Mateřské 
školy Libčická se uskuteč-
nil pondělí 5. listopadu. Klub 
sdružuje rodiče a přátele ma-
teřské školy, ale k našemu 
průvodu se přidaly celé rodiny.  
Úchvatným vyvrcholením akce 
byl závěrečný ohňostroj. 

Po páté hodině odpolední 
jsme se sešli před budovou 
školky v Libčické ulici a za 
svitu lampionů, luceren a všeli-
jakých světýlek jsme vyrazili 
horními Čimicemi. Průvod 
tvořilo asi 150 světýlek, čímž 
vznikl dlouhý had, který se 
krásně vinul kolem čimického 
rybníka, kde se dětem splnilo 
i přání, abychom šli velkou 
tmou a všechna světýlka byla 
hodně vidět. Nakonec průvod 
prošel křížem krážem mezi 
rodinnými domečky. 

Cestu jsme zakončili u polí 
na konečné zastávce autobusů, 
kde nám poskytli zázemí man-
želé Janečkovi ve svém Občers-
tvení na konečné, za což by-

chom jim rádi poděkovali. Pro 
děti tu byl připravený teplý čaj 
a sladká tečka v podobě dobrot 
připravených ochotnými ma-
minkami, které za to mají 
rovněž náš dík. Třešničkou na 
dortu bylo zakončení úžasným 
ohňostrojem. Rádi bychom 
proto také poděkovali Sboru 
dobrovolných hasičů Bohnice, 
především panu Pachotovi, za 
přípravu a realizaci krásného 
vyvrcholení letošního ročníku 
Světluškového průvodu. Svět-
luškový průvod byla nádherná 
podívaná a moc jsme si to 
všichni užili. 

MoniKa jaŠKová, věra  
PeŠKarová, KrPMŠ Libčická

zŠ Žernosecká

dny pro záchranu života
Na naší škole ZŠ Žernosecká 
celý první listopadový týden 
probíhal speciální vzdělávací 
program první pomoci pro 
základní školy, který si kladl 
za cíl posílit povědomí, rozšířit 
informovanost a motivovat 
žáky k poskytnutí první 
pomoci. 

V rámci programu, který 
připravila a financovala MČ 
Praha 8, se žáci interaktivní 
a zábavnou formou učili zákla-
dům první pomoci. Naučili se, 
jak rozpoznat závažnost akut-
ního stavu, trénovali ošetřová-
ní ran, zlomenin i krvácení. 
Vyzkoušeli si resuscitaci na 
resuscitačních modelech, 

včetně simulované komunika-
ce s dispečinkem záchranné 
služby. Vše si pak mohli zkusit 
na modelových situacích 
a reálně namaskovaných pora-
něních, pod vedením zkuše-
ných záchranářů. Součástí 
celého programu byla prohlíd-
ka plně vybaveného sanitního 
vozu, kde si žáci vyzkoušeli 
přístroje, vybavení i celou řadu 
pomůcek, které záchranáři 
používají při své práci. Moc 
děkujeme Zdravotníkům, s. r.     o., 
za velice přínosné školení pro 
záchranu života. Zpětná vazba 
od žáků je vynikající. 

KLára ZuZáKová, ZŠ Žernosecká

Přístroje, které záchranáři používají, si děti mohly vyzkoušet. 
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

PROSINEC 20
18

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

3/12  po 
19:00 

8/ 12  so 
19:00 

12/ 12  st  
19:00 

14/ 12  pá 
19:00 

15/ 12  so 
17:00 

17/ 12 po 
19:30 

21/ 12 pá 
19:00 

28/ 12 pá 
17:00

ROSU DEJTE, NEBESA, SHŮRY
Ensemble Frizzante přináší v nádherném vokálním provedení adventní 
písně z celé Evropy. Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

KAPELA DORYS
 Koncert blues-folkrockové kapely. Pronájem otevřený veřejnosti.

HVĚZDNÝ VEČER. Pavlína Filipovská
Se známou herečkou a zpěvačkou si budeme povídat nejen o její 
herecké dráze, ale i o dětství a tatínkovi Františku Filipovském. Těšit se 
můžeme i na koktejl písniček. Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

… A NEBO TAK 
Folkový koncert. Pronájem otevřený veřejnosti.

ANDĚLÉ V MÉM SRDCI 
Divadelní bonboniéra pro seniory. Léčivé divadlo Gabriely Filippi.  
Netradiční divadelní hra. Pořad v rámci projektu Obec přátelská  
seniorům. Vstupné zdarma.

MONOGRAM 
Koncert bluegrassové kapely. Pronájem otevřený veřejnosti.

VÁNOČNÍ KONCERT 
Koncert špičkových umělkyň propojený vyprávěním o vánočních  
tradicích. Kateřina Englichová – harfa, Eva Garajová – zpěv.
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

JEŠTĚ KROK A JE TU NOVÝ ROK  
S MARTINEM ZOUNAREM
Divadelní bonboniéra pro seniory. V závěru roku vás předsilvestrovsky 
pobaví herec, dabér a rozhlasový moderátor Martin Zounar, se kterým 
si bude povídat Jiří Vaníček. Pořad v rámci projektu Obec přátelská 
seniorům. Vstupné zdarma.

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

1/12 so 
14:00; 17:00 

2/ 12  ne 
10:00; 14:00; 
17:00 

4/ 12  út 
17:00 

9/ 12 ne 
10:00 
16/ 12 ne
10:00
23/ 12 ne
10:00  
 

VODNÍKOVA HANIČKA  
Spojeno s Mikulášem.

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Spojeno s Mikulášem.

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI  
Spojeno s Mikulášem. 

BROUČCI

BROUČCI

BROUČCI

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

1/12 
so 
10:30

6/ 12   čt 
9:00; 10:30

7/ 12   pá 
9:00; 10:30

 8/ 12   so 
10:30 

12/ 12  st 
10:00

13/ 12  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

14/ 12  pá
9:00; 10:30

15/ 12  so
10:30

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL 
Činoherní pohádka o mlsném Luciferovi a jedné
nevinné lidské dušičce. Hraje DS Starý Návrat. Od 4 let.

ZPÁTKY DO BETLÉMA
Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým učitelem, panem 
řídícím, u Betléma. Po letech si ten prastarý příběh zahrají a prožijí 
opět společně. Příběh, který je o každém z nás. Hrají Vojta Vrtek 
a Pavel Šmíd. Od 4 let.

ZPÁTKY DO BETLÉMA

ZPÁTKY DO BETLÉMA

KOUZLÍME POD STROMEČKEM 
Vánoční kouzelnická show kouzelníka Michala Klause. 
Vánoční speciál plný neuvěřitelných kouzel a skvělé zábavy nejen 
pro děti. Uzavřený pronájem.

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY 
Andělská kniha, dva andělé a několik vánočních příběhů. 
Loutkoherecké představení, které je určeno pro dětského i dospělého 
diváka. Vánoční příběhy jsou propojené koledami a sváteční hudbou. 
Hraje Divadlo Pruhované panenky. Od 4 let.

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY

    
  
DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, Praha 8 
Rezervace:  www.divadlokh.cz
Změna programu vyhrazena.

Pozvánky

Rosu dejte, 
   nebesa, shury.

ADVENTNÍ PÍSNĚ V NÁDHERNÉM 
VOKÁLNÍM PROVEDENÍ SOUBORU

ENSEMBLE 
       FRIZZANTE
3. 12. 
Vstupné 150 Kč/70 Kč

19.00

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

REZERVACE: www.divadlokh.cz

DIVADLO 
KARLA HACKERA 
Klapkova 26, Praha 8

v
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Kultura

4. starobohnický den 

setkání v duchu 
první republiky 
Dvůr statku Vraných dostal 
v neděli 23. září prvorepubliko-
vý ráz. Konal se zde Staroboh-
nický den, jehož 4. ročník do-
provázely noblesa, elegance, 
dobová móda i hudba. Nechyběl 
dobový fotoateliér, výtvarná 

dílna pro děti, ukázky hraček 
první republiky, pohádka diva-
dla Pruhované panenky a kra-
mářské písně v podání Divadla 
Divoch – divadelních ochotníků 
chaberských.  Součástí progra-
mu byl také historický kvíz 

z dějin meziválečného Českoslo-
venska. Pikantní události z boh-
nické historie nám připomněla 
scénka bohnických ochotníků. 
Po celé odpoledne hudbou 
doprovázel Swing cabinet, mezi 
jednotlivými vystoupeními byly 
ukázky historických tanců. 

Zlatým hřebem pak byla 
retro módní přehlídka Salónu 
Elle dance Centra tance harmo-
nie. Přehlídka měla dvě části – 
společenskou módu a retro 
plavky. Vzhledem k počasí byla 
přehlídka přesunuta přímo do 
historické budovy statku, a tak 
si návštěvníci mohli krásné 

modely a modelky prohlédnout 
opravdu zblízka.

Starobohnický den pořádal 
spolek Bohnice žijí a městská 
část Praha 8. Děkujeme tímto 
městské části Praha 8 a Nadaci 
Život umělce, které akci  finanč-
ně podpořily a bez které by se 
akce nemohla konat. 

Fotografie a video můžete 
zhlédnout na webové stránce  
www.starebohnice.cz  
a www.facebook.com/
starebohnice.  

renáTa MoLová,  
Bohnice žijí, z. s.

kalendář Pro rok 2019

staré bohnice 
v proměnách času 
Bohnice slaví v roce 2018 
celých 860 let od první písem-
né zmínky. Touto zmínkou 
je tzv. autentika – zakládací 
listina kostela. K tomuto výročí 
jsme vydali kalendář s historic-
kými fotografiemi Bohnic. 

Autentika se dochovala 
v originále, byla prohlášena 
za kulturní památku a je ulože-
na v Archivu hlavního města 
Prahy. Autentika je unikát, 
který si zachovalo velmi málo 
kostelů. 

Kalendář je prvním tištěným 
výstupem desetiletého budo-
vání fotoarchivu historických 
fotografií Bohnic a okolí. Ka-
lendář obsahuje celkem 12 uni-
kátních historických fotografií 
Bohnic, velikost kalendáře je 
A4 na šířku. Dobrovolný pří-
spěvek v minimální výši 
125 korun bude použit pro 
výrobu kalendáře pro rok 
2020. Tisk kalendáře byl pod-
pořen Nadací VIA v programu 
Živá komunita s přispěním 
Nadace Jablotron. Spolu s ka-
lendářem jsme vydali k tomuto 

výročí i pohlednici, k dostání 
bude na stejných místech jako 
kalendář. 

kde je kalendář 
k dostání? 
•	 na statku Vraných, Bohnická 

ulice – během programu 
na statku, viz stránky 
www.bohniceziji.cz,

•	 ve Vinotéce u Tomáše, 
V Nových Bohnicích, 

•	 v kavárně Pisco café, 
Zhořelecká ulice,

•	 na Starobohnickém 
vánočním těšení 
16. prosince, 

•	 po domluvě – kontakt: 
Renáta Molová,  
renata@starebohnice.cz.  (mol)

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení se sbormistrem Jarosla-
vem Brychem se zúčastnilo ve dnech 13.–16. října prvního roční-
ku soutěže pěveckých sborů Sandro Botticelli International 
Choral Festival v italské Florencii. Přihlásilo se do tří ze čtyř 
vypsaných kategorií. Ve všech třech kategoriích vyzpívalo zlato! 
Navíc získalo Grand Prix, cenu pro nejlepšího sbormistra a cenu 
za interpretaci skladby současného národního skladatele. 
Za tímto mimořádným úspěchem sboru stojí nejen píle zpěvaček 
a invence sbormistra, ale i fakt, že sbor pracuje s grantovou 
podporou ÚMČ Praha 8. Více informací najdete na www.fkps.

TexT a foTo: draHoMÍra ČernÍČKová

FOERSTROVKY: TŘI ZLATA Z ITáLIE 

dobová Módní Přehlídka nebo scénka z prvorepublikových Bohnic byly součástí 4. ročníku Starobohnického dne. Foto: Renáta Molová
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placená inzerce

duŠiČkový veČer

Potemnělý libeňský zámek 
ovládly pohádkové bytosti

 nkomtesa, bílá paní, mnich, 
vodník, rytíř a jeho zbrojno-
ši, čarodějnice nebo zakletá 
bába kořenářka čekali na děti 
i dospělé v sobotu 3. listopa-
du na libeňském zámku. 
na strašidelnou prohlídku 
zámku v rámci již iv. ročníku 
oblíbené akce dušičkový 
večer přišlo přes tisíc lidí, 
které provázely různé pohád-
kové i nepohádkové bytosti. 
na velkém zámeckém nádvo-
ří na návštěvníky čekala 
ohňová show dua Pa-li-tchi 
a výtvarné dílny. (vrs)

PkF – PraGue Philharmonia 

Zveme do dětského 
klubu notička
registrace na rok 2019 právě teď!

Téma 2019: Šest 
víkendových setkání 
na téma POHÁDKY
Hudební a taneční 
workshopy, animace, 
hudební improvizace, 
výtvarné dílny

I. setkání – TŘI VETERÁNI 
aneb NENÍ NUTNO…
ii. setkání – BYL JEDNOU 
JEDEN KRÁL aneb SŮL 
NAD ZLATO
III. setkání – SHREK aneb 
JAK TO VŠECHNO ZAČALO

IV. setkání – BROUČCI aneb 
ZE ŽIVOTA SVATOJÁNKŮ
V. setkání – ŠÍLENĚ 
SMUTNÁ PRINCEZNA  
aneb POHÁDKA, KTERÁ 
VŽDY POTĚŠÍ
VI. setkání – ADVENTNÍ 
SETKÁNÍ aneb KOUZELNÉ 
VÁNOCE S HARRYM 
POTTREM
Místo konání: Kulturní dům 
Ládví, Burešova 1661/2, 
Praha 8
Klub je otevřený dětem 
od 3 do 14 let.

Registrace a informace na 
www.pkf.cz/noticka

A ještě předtím –  
MIKuLÁŠ 2018!
Zkuste poslední letošní 
„mikulášský“ klub 
9. prosince!  
Poslední volná místa.  
Registrace a informace na 
e-mailu zaalova@pkf.cz. 

Foto: Vladimír Slabý
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Sport

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku
sportovní legenda

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

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

Nominační lístek

nominace do kategorie:
 žáci
 žákyně

 junioři
 juniorky

 muži
 ženy

 trenér
 legenda

jméno a příjmení nominovaného:

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

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

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

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

*nepovinné

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

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

nominovat můžete: 

NOMINACE
PRODLOUŽENY

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

 nominovat můžete: do 31. prosince 2018 
 hlasování na internetu: únor 2019 
 slavnostní vyhlášení ankety: březen 2019 

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

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2018

Nejlepší sportovce budeme 
vyhlašovat v kategoriích:

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

žáci (ročník 2004 – 2011)

žákyně (ročník 2004 – 2011)

junioři (ročník 1999 - 2003)

juniorky (ročník 1999 - 2003)

dospělí – muži (ročník 1998 a starší)

dospělí – ženy (ročník 1998 a starší)

trenér roku
sportovní legenda

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

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 
V NOHEJBALU

KDY: sobota 
8. prosince 2018

od 10:00 /prezence od 9:30

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

(nafukovací hala)

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

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

Turnaj je určen pro trojice
(mohou být i smíšené)

Hrát se bude v nafukovací hale.
Občerstvení zajištěno.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Účast 
zdarma

Počet účastníků 
je omezen!

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče  
a TC ESO vás zvou na

VÁNOČNÍ TURNAJ SENIORŮ  
V TENISOVÉ ČTYŘHŘE

KDY: sobota 
15. prosince 2018
od 10:00 /prezence od 9:30

KDE: Tenisový klub ESO
Ládví - Chabařovická 4

(nafukovací hala)

Turnaj je určen pro věkovou kategorii  
ženy 50+, muži 55+

Vaši účast si rezervujte 
do 12.12. u paní Koštové 
na tel.: 222 805 162, 
nebo na emailu: 
petra.kostova@praha8.cz
Počet účastníků je omezen!

www.praha8.cz
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Běžecká škola Prahy 8 pod názvem Běháme s osmičkou má mezi 
vyznavači pohybu velmi dobrý zvuk. Letos se koná již čtvrtý 
ročník této dlouhodobé akce a průměrná účast na tréninku je přes 
30 běžců, nejvíce jich bylo najednou 52. „Za ty čtyři roky se v Či-
mickém háji nebo v zimním období na dráze u ZŠ Burešova objevi-
lo téměř tři sta běžců bez rozdílu pohlaví a věku – nejmladšímu 
bylo pět let, nejstaršímu 82!“ říká trenér Roman Jaroš, který na 
tréninky dohlíží, a dodává: „Netrénujeme na výkon, ale na pohodu, 
hlavní je mít z běhu radost. To se nám daří, pro řadu účastníků 
našich tréninků se běh stal nedílnou součástí života.“ Tři Jarošovy 
svěřenkyně už běžely půlmaraton a chtějí zvládnout i maraton! 
Zájemci se mohou každý čtvrtek od 18 hodin proběhnout pod 
dohledem profesionálního trenéra za umělého osvětlení po atle-
tickém oválu u ZŠ Burešova na Ládví, poslední letošní trénink 
bude 20. prosince. Běžecká škola je pro všechny zdarma.  (vrs)

foTo: vLadiMÍr sLaBÝ

BěHáNí S OSMIČKOu Má ZVuK!

úsPěch

aerobičky 
z osmičky opět 
ovládly svět!

 ntři zlaté, čtyři stříbrné a jedna bronzové medaile z mis-
trovství světa ve sportovním aerobiku – to je bilance, 
kterou se mohou pochlubit dívky z Fitness centra báry 
a hanky Šulcové. Šampionát se 16.–18. října konal v nizo-
zemském leidenu a nebylo na něm úspěšnějšího klubu!
Reprezentantky z Prahy 8, 
trénující v ZŠ Burešova, soutěži-
ly v kategoriích 11–13 a 14– 
–16 let a předvedly opravdu 
profesionální výkony. Největší 
úspěch klubu slavila kadetka 
Nikol ullrichová, když vybojo-
vala rovnou dvě zlaté medaile 
– jednu v nejprestižnější katego-
rii jednotlivkyň a druhou v tri-
ích spolu s Viktorií Čedíkovou 
a Lucií Kinclovou, zaskakující 
z klubu OneClub Brno.

„Na Nikolku a naši společnou 
práci jsem velice pyšná, nejen 
z toho důvodu, že odcvičila 
všechna soutěžní kola bez 
chybičky, ale hlavně že jsme 
dokázaly čelit světové konku-
renci a vybojovat dvě zlaté 
medaile, i když stále držíme 

klubovou filozofii a trénujeme 
pouze třikrát týdně,“ říká tre-
nérka Mgr. Bára Ptáčková- 
-Šulcová.

Skvěle si vedla i juniorka 
Viktorie Prokopová, která obhá-
jila stříbro mezi ženami. Klub 
potvrdil svou dominanci na poli 
fitness grande týmů, jež poslal 
na světový výběr celkově čtyři 
a všechny se umístily nejhůře 
do třetího místa. Již popáté 
přivezla zlato z MS se svým 
fitness týmem i Kateřina Seke-
rová, která je letitou top závod-
nicí tohoto klubu. Tým juniorek 
ve složení K. Sekerová, M. No-
votná, D. Baraníková, A. Nová-
ková, D. Kamešová, T. Karbano-
vá a M. Podlucká obhájil titul 
mistryň světa z minulého roku! 

 Na závěr je potřeba poděkovat 
všem závodnicím FC BHŠ za 
skvělou reprezentaci Prahy 8 
a škol, kam dochází, všem rodi-
čům a fanouškům za skvělou 
podporu a všem trpělivým 
trenérkám: Mgr. Báře Ptáčkové, 
Ing. Bětce Budinské, Andree 
Kinzlové a v neposlední řadě 
Hance Šulcové za jejich perfekt-
ní práci při péči o děti a dlouho-
dobý rozvoj tohoto sportu na 
Praze 8. Vždyť je to právě letos, 
kdy tento klub slaví 30 let své 
působnosti na pražské osmičce! 
„Přes 30 let vedu večerní lekce 
pro veřejnost v zrcadlovém sále 

ZŠ Burešova a přes 20 let se 
věnuji všestrannému rozvoji 
předškolní a školní mládeže, 
a nejen proto bych chtěla pozvat 
všechny holčičky a kluky od 
věku 4 let na naše lekce, které 
v žádném případě nejsou jen 
o aerobiku. Naopak! V našich 
lekcích získávají děti základy 
atletiky, gymnastiky, rytmiky 
a míčových her. Prostě základy 
pro jakýkoli další sport, a to pod 
dohledem těch nejzkušenějších 
akreditovaných lektorek,“ dodá-
vá Hanka Šulcová. 

anna sTróŽiKová

taekwon-do

Závodníci 
z čimic jsou 
nejlepší v čr  
Největší škola taekwon-do ITF 
Ge-Baek Hosin Sool, která 
působí v Čimicích, se v podzim-
ních celorepublikových závo-
dech umístila opět na nejvyš-
ších příčkách, a znovu tak 
získala titul nejúspěšnější 
školy České republiky!
Celorepublikové setkání stře-
disek talentované mládeže 
probíhalo 13.–14. října ve 
sportovním centru ČuS Nym-
burk. Středisko STM Praha 2, 
jehož jsme součástí, vyslalo 
do bojů celkem 86 závodníků, 
kteří se postarali o 54 zlatých 
medailí. Marie Černá dokázala 
s týmem starších žákyň vybo-
jovat dvě zlaté medaile (sesta-
vy a speciální techniky), a jed-
nu stříbrnou medaili (týmový 

sportovní boj). Adam Addar 
z Čimic dokázal získat zlato 
ve sportovním boji, s týmem 
mladších žáků pak získal 
stříbro z boje a bronz ze sestav. 

Mistrovství ČR se uskutečni-
lo 10.–11. listopadu v Brně. 
Sešlo se 28 škol s 327 závodní-
ky, z nichž bylo opět 86 jednot-
livců od nás. Exceloval zejména 
Adam Addar (bronz ve sportov-
ním boji, navíc dvě zlata a stříb-
ro v týmech mladších žáků). 
Lenka Seménková, učitelka 
taekwon-do v Čimicích, získala 
tři individuální stříbrné medai-
le za sestavy, boj a silové přerá-
žení a v týmech další stříbro 
a dva bronzy. Všem závodní-
kům patří velká gratulace a dík 
za jejich účast a úžasný výsle-
dek. Poděkování patří i hl. m. 
Praha a MČ Praha 5, 8 a 11 za 
granty a podporu, kterou dávají 
naší škole. Bližší informace na 
www.tkd.cz.

KaTrin dejLová,
ge-Baek Hosin sool

úsPěšné „šulcovky“ s medailemi z letošního mistrovství světa.
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Historie

výtvarník vladimír boudník zemřel Před 50 lety

experimentátor 
s fantazií i s materiály

 nlegendární libeňský vý-
tvarník vladimír boudník 
(1924–1968) věnoval velkou 
část svého krátkého tvůrčí-
ho života uměleckým poku-
sům s materiály, s nimiž 
přišel do kontaktu v továrně. 
jako prostředek k experi-
mentování používal fantazii 
a několik do té doby nepoz-
naných výtvarných technik 
vypiloval k dokonalosti.

něžný barbar
„... plynová lucerna osvětlovala 
Vladimírovy kučeravé prstýnky 
jeho rozsypaných kadeří, lidé se 
zastavovali a nebyli schopni 
slova. A vůbec, Vladimír, když 
kráčel, podobal se rozsvícené 
lucerně, byl taky tak štíhlý 
a jeho tvář přitahovala oči 
chodců na dálku.“ Takto Bohu-
mil Hrabal líčí Vladimíra Boud-
níka, grafika, zakladatele vlast-
ního uměleckého směru 
tzv. explosionalismu, který jej 
inspiroval k napsání rozsáhlé 
vzpomínkové prózy pod ná-
zvem Něžný barbar. 

Již předtím se však Hrabal 
vícekrát vyznával ze svého 
bytostného obdivu k Boudníko-
vu životu a dílu. V próze Auto-
mat Svět figuruje grafik ještě 
coby bezejmenný „malíř“. Roku 
1967 uveřejnil Hrabal v Literár-
ních novinách Legendu o Ego-
nu Bondym a Vladimírkovi. 
Jinou vzpomínkovou črtu pod 
názvem Happening umístil 
spisovatel mezi svá miscelanea 
vydaná pod názvem Domácí 
úkoly roku 1970.

hrabalův sPolubydlící
Vladimír Boudník, vyučený 
nástrojař a absolvent Státní 
grafické školy, který si v červnu 
roku 1950 zpestřil práci v pro-
pagačním oddělení generálního 
ředitelství národního podniku 
Kovoslužba Praha půlroční 
brigádou v dělnickém prostředí 
kladenských hutí, se setkal 
s Bohumilem Hrabalem, též 
brigádníkem v Poldi Kladno, 
při cestě autobusem. Od tohoto 
náhodného setkání neuplynulo 
ani šest měsíců a Hrabal nabídl 
Boudníkovi bydlení, jednu 

místnost ve svém dvoupokojo-
vém bytě v ulici Na Hrázi čís-
lo 24. Boudník, který v té době 
obýval půdu domu v Týnské 
ulici v drastických podmínkách, 
nabídku přijal a v prosinci roku 
1950 se k Hrabalovi nastěhoval. 
Společně pak bydleli v Hrabalo-
vě bytě v Libni a s dalšími 
malíři a literáty, například 
Egonem Bondym, Zbyňkem 
Sekalem či Adolfem Bornem, 
tam často a vášnivě diskutovali 

o umění a postojích ke spole-
čenskému dění.

V této době nevzniklo mnoho 
Boudníkových výtvarných 
prací, ve společnosti Bohumila 
Hrabala začal však více psát. 
Psal básně, kritiky, úvahy, drob-
né prózy, vedl si deník, který 
dostal název Jedna sedmina. 
V něm kromě vystižení atmo-
sféry společného žití s Hraba-
lem najdeme i jeho úvahy o spo-
lečnosti a umění. Založil také 
vlastní vydavatelství, edici, 
které dal název explosionalis-
mus, v které vydával převážně 
své vlastní texty. Pokračoval 
v rozesílání stovek dopisů, jež 
posílal nejen přátelům, ale 
i různým institucím a ve kte-
rých vysvětloval explosionalis-
mus a svoje snažení.

umění oPrýskaných Zdí
Výtvarné realizace měly tehdy 
spíše doprovodný charakter. 
Proto více než drobné skici, 
miniaturní grafiky, dekalky 
a fotogramy charakterizovaly 
toto období první poloviny 
padesátých let jeho akce v praž-
ských ulicích, při kterých Boud-
ník demonstroval na oprýska-

ných zdech „všemocnou sílu“ 
umění. Přímo v ulicích tak 
realizoval svou explosionalistic-
kou vizi, kterou již dříve publi-
koval v manifestech. Lidem se 
snažil při těchto akcích na 
základě myšlenkové asociace 
a představivosti použité při 
zkoumání opadané omítky na 
stěnách přiblížit svůj pohled na 
umění. Na oprýskaných zdech 
spolu se svými spolužáky z gra-
fické školy obtahoval skvrny, 
zvýrazňoval pukliny a snažil 
se kolemjdoucí vyzvat k výletu 
ze šedé reality bolševismu do 
svobodného světa imaginace. 
Účastníkem těchto akcí byl 
i Bohumil Hrabal, o kterém 
Boudník řekl, že právě díky jeho 
podpoře s akcemi neskončil, 
a jak poznamenal: „(...) dokonce 
bych řekl, že uměl dokonaleji 
obhájit mé názory, než bych to 
dovedl já sám.“ uličních akcí 
proběhlo 80 až 100 a je skoro 
neuvěřitelné, že něco podobné-
ho bylo v Praze v padesátých 
letech vůbec možné a že většina 
těchto akcí prošla, až na pár 
drobnějších incidentů, bez 
zásahu policie. 

S Hrabalem bydlel Boudník 
až do dubna 1952, kdy se přestě-
hoval ke své matce na Žižkov. 
Odchod to nebyl jednoduchý, 
sám Boudník ve svých zápiscích 
přiznává, že: „Večer jsem skládal 
věci a řekl doktorovi, že ho 
opustím. Nevím jak on, ale já 
měl takřka výčitky svědomí, 
že ho opustím. Měl též výhrady 
k mému odchodu, ale musím 
mít trochu vůle. Zabředl bych 
do sterility.“ I přesto, že Boudník 
z bytu Na Hrázi číslo 24 odešel, 
zůstal s Bohumilem Hrabalem 
nadále ve spojení. Byl to právě 
Hrabal, kdo byl Boudníkovi 
svědkem na jeho svatbě 
s Teklou Holéniovou v roce 
1957, a kdyby do Prahy roku 
1968 nevjely tanky, nechyběl by 
jako svědek ani na svatbě druhé 
v Českém Krumlově, kde se 
Boudník 22. srpna oženil s Vě-
rou Špánovou. 

Kromě libeňského zastavení 
u Bohumila Hrabala stojí za 
zmínku také to, že Vladimír 
Boudník v Libni využíval ateliér. 
Jednalo se o sklep v ulici 
Na Žertvách, který sdílel spolu 
s Jiřím Šmejkalem, spolužákem 
z grafické školy. Nejprve zde 
často přespával, nakonec však 
obsadil jednu ze dvou místností, 
kterou využíval až do roku 
1957, kdy policie zakázala trvalé 
obývání těchto prostor. V lednu 
1957 však stihl Boudník v libeň-
ském ateliéru uspořádat společ-

vladiMír boudník při práci. Foto: Ladislav Michálek

„... A pak znovu někdo tloukl 
děsně na dveře a zase na okno 
a pak střídavě na okno a na 
dveře jako tympány rozdílného 
ladění, viděl jsem skrz záclonu 
vyjevenou a popelavou tvář 
Vladimírovy sestřenky, která 
se ježila zděšením a hrůzou, 
a já jsem už měl z druhé strany 
potvrzeno a jisto, že s Vladi-
mírem je definitivně konec, 
a shledal jsem, že se nemohu 
postavit, že mohu jen tak ležet 
na zádech a nemrkajícíma 
očima zírat do stropu...“ 

BohuMil hraBal,  
NěžNý BarBar
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stalo se (nejen) v Praze 8...
1. 12. 1906 ` Otevřena pošta 
v Kobylisích.

2. 12. 1770 ` Slavnostně 
vysvěcená zámecká kaple 
Nanebevzetí Panny Marie 
na Libeňském zámečku.

2. 12. 1805 ` Proběhla bitva 
u Slavkova, známá jako 
Bitva tří císařů – Napoleon 
v čele francouzské armády 
porazil koalici ruského cara 
Alexandra I. a rakouského 
císaře Františka I.  

3. 12. 1901 ` Založen chlapecký 
útulek v Libni, budoucí ZŠ 
Na Korábě.

6. 12. 1925 ` Narodil se Zdeněk 
Lonský. Tento student byl 
v sedmnácti letech zatčen 
a popraven na Kobyliské 
střelnici.

8. 12. 1956 ` Bohumil Hrabal 
se žení na Libeňském zámečku.

10. 12. 1805 ` Kostel sv. Petra 
a Pavla v Bohnicích byl po 
přestavbě znovu vysvěcen.

10. 12. 1948 ` Schválena 
Všeobecná deklarace lidských 
práv OSN.

13. 12. 1895 ` Došlo k novému 
pojmenování ulic a náměstí 
v Libni.

14. 12. 1967 ` Podán návrh 
připojení Ďáblic k Praze.

16. 12. 1905 ` Zahájen provoz 
divadla zvaného Nové lidové 
divadlo Praha VIII, nynější 
Divadlo pod Palmovkou.

18. 12. 1744 ` Císařský reskript 
nařizoval vypuzení židů 
z Prahy pro neloajální chování 
za pruské okupace. Židovské 
obyvatelstvo z Prahy se 
usadilo v blízkém okolí města, 
především v Libni.

19. 12. 1953 ` Slavnostně 
otevřen pěší tunel mezi 
Karlínem a Žižkovem.

19. 12. 1916 ` Skončila bitva 
u Verdunu, jedna z největších 

bitev první světové války na její 
západní frontě. 

24. 12. 2007 ` Kaple sv. Karla 
Boromejského v Karlíně po 
rekonstrukci a po povodních 
znovu vysvěcena arcibiskupem 
kardinálem Miloslavem Vlkem.

25. 12. 1945 ` První lyžařský 
kurs sokola v Libni.

27. 12. 1844 ` Magistrát krá-
lovského města Prahy uzavřel 
smlouvu s Vratislavskou plyná- 
renskou společností, ve které ji 
dal právo k zavedení a obstará-
vání plynového osvětlení.

31. 12. 1883 ` Od června do Sil-
vestra řádily v Libni neštovice. 
Zemřelo 114 dětí a dospělých.

ně s Jiřím Šmejkalem výstavu, 
která mapovala jeho tvorbu 
od roku 1950. 

abstrakce ve fabrice
V roce 1952 neodešel Vladimír 
Boudník pouze ze společné 
domácnosti s Bohumilem 
Hrabalem, ale dal také vale práci 
v propagačním oddělení národ-
ního podniku Kovoslužba Praha 
a nastoupil do společnosti 
Středočeské strojírny, kde 
pracoval nejprve jako soustruž-
ník, později jako dílenský rýso-
vač. Stejně jako u uličních 
akcích bylo neuvěřitelné, že 
Boudník své abstraktní práce, 
v tehdejší době považované za 
buržoazní, ne-li přímo imperiali-
stické, vytvářel veřejně mezi 

dělníky ve fabrice, která byla 
základním stavebním kamenem 
tehdejšího státu.

Práce v továrně umožnila 
Boudníkovi vytvořit si svůj 
vlastní hlubotiskový lis potřeb-
ný pro práci grafika, a tak zájem 
o asociaci a interpretaci skvrn 
vystřídala postupně práce 
grafická. V továrně nacházel 
také materiál a inspiraci pro 
svou tvorbu. Odstřižky plechu, 
zlomené pilníky, šrouby, matky, 
raznice či kusy litiny, odpadlé 
při zpracování kovu, vlisovával 
a vtloukal do plechových plátů, 
které pak propaloval autoge-
nem, škrábal do nich dlátkem 
a rydlem a tloukl do nich kladi-
vem. Z těchto desek pak i se 
svými kolegy z továrny tiskl 

grafické abstrakce, které nazý-
val aktivní grafikou. Kromě této 
techniky později vynalezl struk-
turální grafiku a kolem roku 
1965 začal tvořit grafiku magne-
tickou, při které využíval 
elektromagnety.  

Tovární prostředí ponouklo 
Boudníka k tomu nejlepšímu, 
co tady v grafice bylo v té době 
uděláno, a není s podivem, že 
prestižní cena za významný 
grafický přínos určený českým 
žijícím umělcům v oblasti umě-
lecké grafiky, která se pravidelně 
uděluje od roku 1995, nese právě 
jeho jméno. Tento nekonformní 
umělec zanechal po sobě odkaz 
nevídaných rozměrů. Svými 
akcemi v ulicích předběhl někte-
ré postupy tzv. akčního umění, 

kromě toho experimentoval 
s netradičními fotografickými 
technikami i s fotogramy a mon-
tážemi, se sazovkami, přiblížil se 
k problematice letrismu. Byl 
osobností, která dokázala usku-
tečnit svůj vlastní výtvarný 
program kvalitativně srovnatel-
ný s tím, co se dělo ve světě, 
a přitom původní a nezávislý. 
Díky své neobvyklé tvůrčí 
invenci a experimentálním 
výtvarným postupům Boudník, 
víceméně intuitivně, formuloval 
některé úvahy, které tehdy stály 
v centru proměn světové malby, 
především evropského tašismu 
a americké action painting. 

leGendou už 
během života
Vladimír Boudník, který se 
narodil 17. března 1924 v Praze, 
zemřel před padesáti lety 5. pro-
since 1968 v pozdní noci po 
nevydařené oslavě vernisáže 
své výstavy v pražské Viole. 
Bylo mu pouhých 44 let. Za tu 
dobu však stihl za sebou zane-
chat v lidech, již ho znali, neza-
pomenutelný otisk. Stihl se stát 
legendou. Stal se mýtem už 
během svého života, a to díky 
textům Bohumila Hrabala. 
Boudník byl pro něj, tak jako 
strýc Pepin, pábitelem. I kdyby 
Boudník po sobě nezanechal 
žádné grafické práce, jeho život-
ní příběh a přístup k bytí, jeho 
celostní ponor do života, který 
byl seismografickým záznamem 
explozí a erupcí, úzkostných 
propadů i orgastických stavů by 
bohatě stačil zanechat nezapo-
menutelnou stopu bytí na 
libeňské hrázi Věčnosti. 

PavLa ToMŠÍKová

strukturální Grafika, 1960, Galerie hl. m. Prahy.
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Společenská rubrika

říjen 2018
Dne 12. 10. oslavili 50 let 
společného života – zlatou 
svatbu manželé boženka 
a karel kemrovi. Přejeme 
všechno nejlepší, hodně štěstí 
a zdraví do dalších let. 

Dne 18. 10. oslavili manže-
lé olga a jan horákovi 50 let 
společného života, zlatou 
svatbu. Gratulujeme a přeje-
me hodně štěstí a zdraví. 

Dne 25. 10. oslavil pan 
miroslav berkovský krásné 
102. narozeniny. Přejeme 
hodně štěstí, zdraví a duševní 
pohody.

listopad 2018
Dne 8. 11. oslavila paní věra 
vlasáková nádherné 101. na-
rozeniny. Gratulujeme a pře-
jeme hodně zdraví a lásky. 

Dne 14. 11. oslavila paní  
rozálie koszturová 92. na-
rozeniny. Vše nejlepší, hodně 
zdraví a štěstí jí přeje vnučka 
Veronika s přítelem a pra- 
vnučky Daniela a Michaela.

Dne 25. 11. oslavila 
85. narozeniny paní miluška 
hausknechtová a 1. 12. oslaví 
90. narozeniny pan vlastimil 
hausknecht. Hodně štěstí, 
zdraví a životního optimismu 
přeje rodina.

Prosinec 2018
Dne 5. 12. se paní vlasta  
kopřivová, rodačka z Libně  
a dlouholetá členka sokola, 
dožívá úctyhodných 95 let. 
Do dalších 
let přejeme 
hodně zdra-
ví a spokoje-
nosti. S láskou 
celá rodina, 
děti, vnouča-
ta, pravnou-
čata a pra-
pravnouček 
Toníček. 

únor 2018
� Tajblová Tereza

duben 2018
Štěpánek Adam

Červenec 2018
� Křížek Michal

Mann Matouš
Mann Vilém
� Stejskal Petr

srpen 2018
� Procházková Helena

září 2018
� Bagi Viktoria

� Buriánek Dominik

� Goppold Eduard

Pačes Jakub
� Stupka Dominik

Zamrzla Max

říjen 2018
Adamová  Josefína
� Janulíková Robin Mia

� Kučerová Adéla

� Mezeiová Adéla

Smutná Simona
� Vágner Vojtěch

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

nově narozené děti jubilea

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

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

Placená inzerce

Manželé jarmila a ladislav havránkovi si dovolují oznámit, 
že 12. 12. oslaví 65 let společného života, kamennou svatbu.
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudoku  
(VeLMi obTížné)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Člověk vzlétá, aby předstihl zvuk, ale 
nedovede se zastavit, aby postřehl ticho.“

výherci, kteří získali po dvou vstupenkách 
do multikina cinestar a kalendář mČ Praha 8:
Jana Kopečková, Karlín 
Milena Jirásková, Libeň 
Jan Vyleta, Čimice 

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 12. prosince 2018 na adresu:
 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

vylosovaní výherci
dostanou 

kalendář mČ Praha 8
a knihu Milana Koukala

úsměvy i vrásky 
standy Procházky

Zábava

„„Představte si to ticho...“ (dokončení  v tajence).

karel Čapek (9. leden 1890 – 25. prosinec 1938),  
český spisovatel, dramatik, novinář, překladatel,  
fotograf a intelektuál. 80. výročí úmrtí.
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.sospraha8.cz

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

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

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

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

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

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

  ` 11:00–11:50 ` Fj pro mírně a stř. 
pokr.(vede JuDr. M. Pudil) 

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

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

  ` 13:00–16:00 ` Přístup na internet 

  ` 14:00–16:00 ` Právní poradenství 
– pro objednané – 3. a 17. 12.

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

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

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

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

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

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

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

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc – konzul-
tace (vede Ing. V. Pázler) 4. a 18. 12. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ` 4. 12. od 9:00 ` Paličkování –  
vede D. Zemanová

  ` 6. 12. od 14:00 ` odpoledne s aťkou 
janouškovou  – rezervace nutná!

  ` 7. 12. od 10:00 ` tvořivá dílnička 
s duhovým tandemem –  
rezervace nutná!

  ` 10. 12. od 13:00 ` samson a dalila 
– přednáší R. Svobodová 

  ` 11. 12. od 10:00 ` vánoční setkání. 
Vystoupí dramaticko-recitační 
kroužek pod vedením paní Pokové. 
Popis vánoční Prahy od Jana Nerudy 
s paní H. Kohoutovou. Vánoční 
dílničky s J. Chybovou, S. Kyselovou 
a D. Zemanovou. 

  ` 11. 12. od 13:30 ` Finanční vzdělává-
ní pro senior aneb jak se vyznat –  
pořádá Sdružení českých spotřebite-
lů a Poradna při finanční tísni

  ` 12. 12. od 13:00 ` trénink paměti 
– s Bc. Anetou Novotnou

  ` 13. 12. od 14:00 ` Čechy po bílé hoře 
– přednáška s PhDr. A. Karkulovou

  ` 14. 12. od 10:00 ` tvořivá dílnička 
s duhovým tandemem –  
rezervace  nutná!

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

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

  ` 20. 12. od 14:00 ` beseda o duchov-
ních tématech – s katechetkou 
Mgr. B. Tranovou 

  ` od 27. do 31. 12. budeme mít  
v caPu Zavřeno.

centrum  
aktivizaČních 
ProGramů

caP burešova

ProGram

prosinec 

2018

CAP Burešova 1151/12 Praha 8 
od 13:30 hodin

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ZDRAVOTNÍ SEMINÁŘE 
  8. 1. 2019 – SEMINÁŘ 1
15. 1. 2019 – SEMINÁŘ 2
22. 1. 2019 – SEMINÁŘ 3

KPR - NÁCVIK NEODKLADNÉ 
RESUSCITACE S POUŽITÍM AED
29. 1. 2019 – SEMINÁŘ KPR

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO SENIORY

pořádá

REZERVACE 
TELEFONICKY 
283 881 848

Bezpečnost a prevence úrazů
Kdy a jak správně volat na ZZS
Mozková příhoda, vysoký krevní tlak, infarkt, cukrovka
Novinky v poskytování první pomoci
Správné měření TK, glykemie, teploty

ZDARMA

Semináře vedeny profesionálními záchranáři.
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.sospraha8.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice SOS) – 
liché týdny: 4. a 18. 12.

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

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

  `  9:00–9:50 ` Školička Pc a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 5. a 19. 12.  

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

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

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc 
a internetu pro zač. (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 5. a 19. 12.     

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

  ` 10:00–11:00 ` trénink paměti na Pc 
– brain jogging – sudé týdny: 12. 12.

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

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

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

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

  ` 13:30–15:00 ` bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová a L. Něm- 
cová) – liché týdny: 5. a 19. 12. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 
sudý týden: 14. 12. 

  ` 9:00–9:50 ` konzultace digitálních 
technik – tablety, mobily a foto 
(vede J. Kopecký) – liché týdny: 7. 12.

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

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

  ` 10:00–10:50 ` Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 14. 12. 

  ` 10:00–10:50 ` konzultace 
digitálních technik – tablety, mobily 
a foto (vede J. Kopecký) –  
liché týdny: 7. 12.

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

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

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

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

sPeciální: 
  ` 3. 12. od 10:30 ` vystřihovánky 
(vede J. Chybová)     

  ` 5. 12. od 10:00 ` vycházka –   
okolí starých bohnic  
(vede Mgr. Z. Vévoda)

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

  ` 6. 12. od 9:30 ` háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

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

  ` 10. 12. od 14:00 ` endogenní dýchání 
(přednáší Dr. M. Štílec)

  ` 12. 12. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

  ` 13. 12. od 11:00 ` trénink paměti 
(přednáší Bc. A. Novotná)

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

  ` 18. 12. od 10:00 ` korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede Ing. B. Rošická)   

  ` 19. 12. od 10:00 ` vycházka – 
Ďáblický háj  (vede Mgr. Z. Vévoda)

  ` od 27. do 31. 12. budeme mít  
v caPu Zavřeno. 
Přejeme vám příjemné prožití 
vánočních svátků a hodně štěstí 
v roce 2019.

centrum  
aktivizaČních  
ProGramů

caP mazurská

ProGram

prosinec 

2018

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO SENIORY

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

pořádá

REZERVACE 
TELEFONICKY 
283 024 118 Semináře vedeny profesionálními záchranáři.

CAP Mazurská 484/2, Praha 8 

ZDRAVOTNÍ SEMINÁŘE 
  7. 1. 2019 OD 13:00 HODIN – SEMINÁŘ 1
21. 1. 2019 OD 13:30 HODIN – SEMINÁŘ 2
24. 1. 2019 OD 10:00 HODIN – SEMINÁŘ 3

KPR - NÁCVIK NEODKLADNÉ 
RESUSCITACE S POUŽITÍM AED
30. 1. 2019 OD 13:30 HODIN – SEMINÁŘ KPR

Bezpečnost a prevence úrazů
Kdy a jak správně volat na ZZS
Mozková příhoda, vysoký krevní tlak, infarkt, cukrovka
Novinky v poskytování první pomoci
Správné měření TK, glykemie, teploty

ZDARMA
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Pozvánky

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

 ` 4. 12. od 15:00 hod. 
` VáNOČNí VýTVARNá 
DíLNIČKA Mgr. Neckářové

 ` 6. 12. od 14:00 hod. 
` MEZIGENERAČNí SETKáNí 
Mezi-námi povídej s dětmi z MŠ

 ` 11. 12. od 15:30 hod. 
` KLuBOVá VYCHáZKA 
do Národního muzea, sraz ve 
vestibulu metra stanice Muzeum

 ` 13. 12. od 14:00 hod. 
` VáNOČNí KONCERT –  
dětský sbor ZŠ P. Stroziho

 ` 18. 12. od 15:00 hod. 
` BABINEC – vánoční rozjímání

 ` 20. 12. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI  
s Bc. Novotnou

 ` 27. 12. od 14:00 hod. 
` SILVESTROVSKé BINGO

 ` Po celou dobu je v klubu volný 
přístup na internet. 

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

 ` 3. 12. od 14:00 hod. 
` NAPŘíČ NěMECKEM, II. část – 
přednáška ing. Burdycha

 ` 6. 12. od 13:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCH – 
Seniorfitnes, z. s. 

 ` 6. 12. od 14:00 hod. 
` VáNOČNí KOMPONOVANý 
POŘAD S HuDEBNíKEM 
J. Krausem

 ` 10. 12. od 14:00 hod. 
` HRAJEME BINGO

 ` 13. 12. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI 
s Bc. Novotnou

 ` 20. 12. od 13:00 hod. 
` ` CVIČENí NA ŽIDLíCH – 
Seniorfitnes, z. s.   

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

 ` 3. 12. od 14:00 hod. 
` HuDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

 ` 5. 12. od 14:00 hod. 
` NAPŘíČ NěMECKEM, II. část – 
přednáška ing. Burdycha

 ` 10. 12. od 14:00 hod. 
` POVíDáNí O HISTORII 
Libeňského Sokola + promítnutí 
ženské části letošního Sletu

 ` 12. 12. od 14:00 hod. 
` HRAJEME BINGO

 ` 17. 12. od 14:00 hod. 
` HuDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

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

 `každý čtvrtek  
od 10:00 do 11:00 hod.  
` PůJČOVáNí KNIH Z KNIHOVNY 

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

 ` 3. 12. od 13:00 hod. 
` HRAJEME BINGO

 ` 5. 12. od 13:00 hod. 
` ZPíVáME A HRAJEME 
NA LIDOVOu NOTu – kdo rádi 
zpíváte nebo hrajete na nějaký 

hudební nástroj, přijďte mezi nás, 
společně si zamuzicírujeme.

 ` 10. 12. od 13:00 hod. 
` HuDEBNě ZáBAVNé 
ODPOLEDNE se zpěvákem, 
textařem a hudebníkem 
Jindřichem Krausem

 ` 12. 12. od 14:30 hod. 
` STOP ZAPOMíNáNí 
– PAMěťOVé CVIČENí 
s Bc. Anetou Novotnou

 ` 17. 12. od 13:00 hod. 
` DESKOVé HRY –  
přijďte si zasoutěžit.

 ` 19. 12. od 13:00 hod. 
` KLuBOVá VáNOČNí BESíDKA

 ` 27. 12. od 13:00 hod. 
` VOLNá HERNA – hrajeme 
společenské hry dle výběru
Kdo má zájem seznámit se 
s počítačem, naučit se vyhledávat 
potřebné nebo zajímavé věci na 
internetu, anebo komunikovat 
i s ostatními pomocí e-mailu, 
přijďte, poradíme a pomůžeme 
vám i při prvních krůčcích. 
K počítači, internetu a zápůjčce 
knih z naší knihovny je volný 
přístup po celou provozní dobu 
klubu. Veškeré další informace 
získáte u vedoucího klubu: 
D. Luczy, tel.: 732 710 656, e-mail: 
klubtaussigova@seznam.cz 

Bližší informace najdete 
na internetových stránkách 
sospraha8.cz.

ProGramy klubů seniorů / prosinec

Objednání na tel. 222 805 638 
v čase 9.00 – 11.00 hodin 
nebo emailem: 
pavlina.plchova@praha8.cz 

Interaktivní kurzy první pomoci vedené profesionálními záchranáři.

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Krakov, učebna č. 23, Těšínská 600, 
Praha 8 – Bohnice

PRO VEŘEJNOST ZDARMA

Kurzy první 
pomoci

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
       pro obyvatele MČ Praha 8 

  Certifi kát s platností 2 roky
  Reálné situace, fi guranti, praktický nácvik
  Počet míst omezen – max. 20 osob na kurz
  Požadavky na účastníky – věk 18 +

2018

Objednání na tel. 222 805 638 

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Krakov, učebna č. 23, Těšínská 600, 
Praha 8 – Bohnice

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 

  Kurzy první pomoci jsou určeny   Kurzy první pomoci jsou určeny 
       pro obyvatele MČ Praha 8 

  Certifi kát s platností 2 roky  Certifi kát s platností 2 roky

2018

  6. 12. > ZÁKLADNÍ KURZ 
10. 12. > KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
11. 12. > KURZ PRVNÍ POMOCI 
               U DOPRAVNÍCH NEHOD

pořádá

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

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

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

HEIDI JANKŮ 
  a PETRA RÉZOVÁ 

(saxofon)

ktttatat nana cncn iapopop slelel cece hchc uhuh

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

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

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

HEIDI JANKŮ 
  a PETRA RÉZOVÁ 

(saxofon)

ktttatat nana cncn iapopop slelel cece hchc uhuh

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

PřÍjeMné ProŽiTÍ vánoČnÍcH sváTKů  
a Hodně ŠTěsTÍ v nové roce Přeje
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Vánoční jarmark
chráněných dílen

tradiční

www.praha8.cz

Středa 5. prosince 2018
10,00 – 16,00 hodin

Foyer tzv. „bílého domu“

Informace na tel: 283 090 422, 606 613 390
nebo vladislava.wildtova@praha8.cz

Odbor kultury, sportu a mládeže 
a památkové péče pořádá

partneři:
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Servis

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.

velkoobjemové kontejnery

Lokalita Území Datum Čas

K Haltýři x Velká skála Troja 1. 12. 08.00–12.00

Kubišova x Gabčíkova Libeň 1. 12. 09.00–13.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 1. 12. 09.00–13.00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 1. 12. 10.00–14.00

Na Truhlářce x Kubišova Libeň 3. 12. 13.00–17.00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 3. 12. 14.00–18.00

Drahorádova Střížkov 4. 12. 14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 4. 12. 13.00–17.00

Křivenická x Čimická Čimice 5. 12. 13.00–17.00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 5. 12. 15.00–19.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou 
a S. K. Neumanna) Libeň 5. 12. 16.00–20.00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 6. 12. 13.00–17.00

Kurkova (parkoviště) Kobylisy 6. 12. 15.00–19.00

Přemyšlenská x Služská Libeň 6. 12. 16.00–20.00

Libišská (parkoviště) Kobylisy 7. 12. 13.00–17.00

Mazurská (u trafostanice) Troja 7. 12. 14.00–18.00

Na Truhlářce x Gabčíkova Libeň 7. 12. 15.00–19.00

Mlazická Čimice 7. 12. 16.00–20.00

Lindavská Bohnice 8. 12. 08.00–12.00

Nad Popelářkou x Nad Strání Troja 8. 12. 08.00–12.00

Na Pecích x Chaberská Kobylisy 8. 12. 09.00–13.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 8. 12. 09.00–13.00

Modřínová x Javorová Kobylisy 8. 12. 10.00–14.00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 10. 12. 13.00–17.00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 10. 12. 14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 11. 12. 13.00–17.00

Na Vartě Libeň 11. 12. 14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 12. 12. 13.00–17.00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 12. 12. 14.00–18.00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 12. 12. 15.00–19.00

Nekvasilova X K Olympiku Karlín 12. 12. 16.00–20.00

Chorušická x K Mlýnu Čimice 13. 12. 13.00–17.00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 13. 12. 14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 13. 12. 15.00–19.00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 13. 12. 16.00–20.00

Uzavřená Kobylisy 14. 12. 13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na úbočí Libeň 14. 12. 14.00–18.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 14. 12. 15.00–19.00

Valčíkova x Na Truhlářce Kobylisy 14. 12. 16.00–20.00

Pod Labuťkou Libeň 15. 12. 08.00–12.00

Pernerova x Kubova Karlín 15. 12. 09.00–13.00

V Mezihoří x U Pošty Libeň 15. 12. 09.00–13.00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 15. 12. 10.00–14.00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 17. 12. 13.00–17.00

Písečná x Na Šutce Troja 17. 12. 14.00–18.00

Hlivická Bohnice 18. 12. 13.00–17.00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 18. 12. 14.00–18.00

Podhajská pole – u trafostanice Čimice 19. 12. 13.00–17.00

U Pekařky Libeň 19. 12. 14.00–18.00

Prosecká x Františka Kadlece Libeň 20. 12. 13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 20. 12. 14.00–18.00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 20. 12. 15.00–19.00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 20. 12. 16.00–20.00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 21. 12. 13.00–17.00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 21. 12. 14.00–18.00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 21. 12. 15.00–19.00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 21. 12. 16.00–20.00

Štěpničná (parkoviště) Libeň 22. 12. 08.00–12.00

Lokalita Území Datum Čas

Fořtova x Do údolí Čimice 22. 12. 09.00–13.00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 22. 12. 10.00–14.00

Trojská x Nad Trojou Troja 23. 12. 08.00–12.00

Braunerova x Konšelská Libeň 23. 12. 08.00–12.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 23. 12. 09.00–13.00

Křivenická x Čimická Čimice 23. 12. 09.00–13.00

Lindavská Bohnice 23. 12. 10.00–14.00

Modřínová x Javorová Kobylisy 27. 12. 13.00–17.00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 27. 12. 14.00–18.00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 27. 12. 14.00–18.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 27. 12. 15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 27. 12. 16.00–20.00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou 
a Valčíkovou) Libeň 28. 12. 13.00–17.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 28. 12. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 28. 12. 14.00–18.00

Burešova Kobylisy 28. 12. 15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 28. 12. 16.00–20.00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 29. 12. 08.00–12.00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 29. 12. 08.00–12.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 29. 12. 09.00–13.00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 29. 12. 09.00–13.00

Drahorádova Střížkov 29. 12. 10.00–14.00

U Pekařky Libeň 30. 12. 08.00–12.00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 30. 12. 08.00–12.00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 30. 12. 09.00–13.00

Janečkova Kobylisy 30. 12. 09.00–13.00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 30. 12. 10.00–14.00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 31. 12. 12.00–16.00

Kandertova x Lindnerova Libeň 31. 12. 12.00–16.00

Kubišova x Gabčíkova Libeň 31. 12. 13.00–17.00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 31. 12. 13.00–17.00

bio vok

Lokalita Datum Čas

K Mlýnu x Chorušická 1. 12. 8.00–12.00

Nad Popelářkou x Nad Strání 3. 12. 14.00–18.00

Do Údolí x Libeňská 4. 12. 14.00–18.00

Modřínová x Javorová 5. 12. 14.00–18.00

Havlínova x Klíčanská 6. 12. 14.00–18.00

co do velkoobjemového kontejneru patří:
` starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

co do velkoobjemového kontejneru nepatří:
` živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, 
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory 
a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
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Pozvánky

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

� 
w.

pra
ha

8.
cz

Letos bude 
mít Praha 8 

4 stromy

Ládví
28. 11.

od 17 hodin

Elsnicovo náměstí
27. 11.  

od 17 hodin

Karlínské náměstí
26. 11. 

od 17 hodin

Slavnostní rozsvěcení 

vánočních stromů
Hřiště ZŠ Glowackého

 29. 11.
od 17 hodin

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 8 Ondřeje Grose.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče

Vás zve na vánoční pohádku 
v podání Divadla Kamarádi

 „Kam� ádi v Betlémě“   
pátek 14.12.2018

vstupné 
zdarma

Rezervace míst: vladislava.wildtova@praha8.cz 
nebo na tel.: 283 090 422, 606 613 390. 

KD Krakov velký sál od 9,00 a 10,30 hodin 
pro děti 3 – 8 let
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řemeslníci

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

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

 `ZáMEČNíK –   
Na Hrázi 13, Praha 8. 
Tel.: 777 907 580

 `ELEKTRIKáŘ SE ŽL – 
spokojenost zaručena.  
Tel.: 608 440 551

 `ZEDNICKé, OBKLADAČSKé 
A MALíŘSKé PRáCE. 
Tel.: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

 `PLYNAŘ – INSTALATéR – 
TOPENáŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Vladimír Tymeš, 
tel.: 603 937 032

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

 ` INSTALATéR ŠVáRA  
Tel.: 728 324 916

 `MALíŘSKé A LAKýRNICKé 
PRáCE, čištění koberců 
a čalouněného nábytku.  
Tel.: 723 339 160, 777 316 680

 `ŽALuZIE – ROLETY – MAR-
KýZY, pergoly, baldachýny, plisé, 
sítě proti hmyzu, shr. dveře, 
garnýže, čalounění dveří + těsnění. 
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

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

 `MALíŘ, LAKýRNíK.  
Tel.: 605 015 145

 `ELEKTRIKáŘSKé PRáCE. 
www.elektrikarerben.cz. 
Tel.: 604 516 344

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

 `ČIŠTěNí ODPADNíHO 
POTRuBí A KANALIZACE, 
veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 `ZEDNíK, MALíŘ, 
REKONSTRuKCE i drobné 
opravy. Tel.: 604 676 694,  
josef.bazant72@seznam.cz

služby

 `LIKVIDACE POZůSTALOSTí –   
VYKLIDíME VáŠ DůM, 
BYT a jiné. Pracujeme levně, 
rychle, kvalitně – i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 `VYKLIDíME VáŠ BYT, PůDu, 
SKLEP, DůM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou.

 `HODINOVý MANŽEL, 
MONTáŽ A ÚPRAVY NáBYTKu, 
kuchyní, skříní. Drobné i větší 
opravy v bytech a domech.  
www.hodinovy-remeslnik.cz.  
Tel.: 737 674 082

 ` STROPNí SuŠáK PRáDLA – 
prádlo se snadno vytáhne ke 
stropu a nepřekáží. Montáž.  
Tel.: 602 273 584

 `PRODEJ MOLITANů, koženek, 
potah. Látek. Matrace na míru. 
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem 
domu, Praha 4 – Pankrác. Tel.: 
241 402 270, www.molitany.cz

 `VýROBA, OPRAVY, 
MONTáŽ ŽALuZIí, ROLET, 
spouštěcích garnyží. Prodej 
drobného železářského 
zboží. u Pazderek 146, P 8, 
tel.: 774 858 102,  
www.campo.cz

 `TRuHLáŘSTVí – VýROBA 
VESTAVěNýCH SKŘíNí,  
nábytek na míru, montáž 
nábytku tel.: 774 858 102

 `EXTERNí PŘEDSEDA SVJ 
Ing. Mirgová, tel.: 603 415 830,  
www.predseda-svj.cz

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

 `POTŘEBuJETE VYKLIDIT 
A NEVíTE JAK NA TO? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: Půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky 
atd. Levně: informace na tel.: 
702 410 965. Sedm dní v týdnu.

 ` ŠICí STROJE – OPRAVY 
A PRODEJ. Opravy všech značek 
šicích strojů. Prodej nových 
šicích strojů. Autorizovaný servis 
Singer, Klapkova 74, 182 00 
Praha 8. Tel.: 272 773 079,  
www.singerservis.cz

 ` !ODVOZ STARéHO NáBYTKu 
NA SKLáDKu! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Stěhování – 
doprava. Tel.: 773 484 056

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

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

 ` STěHOVáNí 7 DNí V TýDNu, 
24 hod. denně. Tel.: 721 955 496

 `VYKLíZENí 7 DNí V TýDNu, 
24 hod. denně. Tel.:  601 091 354

 `HODINOVý MANŽEL. Údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 
pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce 
a jiné. Tel.: 773 168 170

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

 `KáCENí A ŘEZ RIZIKOVýCH 
STROMů stromolezeckou 
technikou. Tel.: 606 527 091

 `RIZIKOVé KáCENí  
A ŘEZ STROMů. Nestarec. 
Tel.: 604 810 663

 `HLíDáNí KOČEK u VáS DOMA 
spolehlivě, pečlivě s láskou.  
www.hlidani-kocek.eu  
Tel.: 606 611 548

 `ORIGINáLNí DáREK,  
HLíDáNí KOČEK u VáS DOMA  
www.hlidani-kocek.eu  
Tel.: 606 611 548

reality – PoPtávka

 `KOuPíM BYT, ROD., ČINŽOVNí 
DůM, VILu, pozemek jakkoli 
velký i spoluvlast. podíl s právní 
vadou, exekucí, nežádoucím 
nájemníkem. Formality vyřídím. 
I na dožití. Tel.: 603 420 013.

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

 `KOuPíM BYT V PRAZE 8, přímo 
od majitele. Tel.: 604 617 788

reality – služby

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

 `VýKuP BYTů PRAHA. 
MOŽNOST BYT NADáLE 
uŽíVAT. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 739 665 455

 `MARTIN KRATOCHVíL – 
REALITNí MAKLéŘ – specialista 
pro Prahu 8, 17 let zkušeností 
na trhu. Prodej a pronájem 
nemovitostí. Zdarma tržní 
odhad a poradenství. Spole-
hlivost. ulice Pobřežní, P–8, 
www.martinkratochvil.cz 
Tel.: 777 150 350

reality – Pronájem

 `BYT. DRuŽSTVO PRONAJME 
NEB. PROSTORY PRAHA 8,  
Chotovická, 262 m2.  tv. + sv. , 
ústřední topení, osvětlení. Pouze 
jako sklad, cena za 1m2  80 Kč. 
e-mail: bdchotovicka@centrum.cz

 `PRONáJMu GARáŽ u METRA 
LáDVí, tel.: 773 744 972, 
773 744 973

 `PRONAJMu POSLEDNí volné 
kryté garážové stání (Kamery) 
u metra Ládví. Tel: 777 003 033

 `HLEDáM MENŠí BYT DO 
15 TISíC NEBO VěTŠí do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně 
na 2 roky a více, lodžie výhodou, 
ale nemusí být, centrum do 
30 minut. Zařízení na dohodě. 
RK nevolat. Děkuji. 603 789 381

nákuP – Prodej

 `KNIHY A KNIŽNí 
POZůSTALOST koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

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

 `KRáLIKY, VEJCE, OŘECHY  
Tel.: 723 266 481

 `OŘECHY, ŘEPA, HOuBY  
Tel.: 723 266 481

Zdraví

 `THAI MASSAGE OD RODILé 
THAJKY Jirapa na objednání,  
tel.: 602 616 512

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

výuka – kurZy

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

 `TRéNINKY PLAVáNí –  
plavco.cz

 `uŽ ŽáDNý STRES S MATEMA- 
TIKOu. Do 1 hodiny Vám přes 
e-mail vysvětlíme a vyřešíme 
domácí úkoly Vašich dětí. 
Příprava na zkoušky na 
gymnázium i na SŠ po dohodě 
i u Vás doma. Tel.: 722 496 611

auto – moto

 `VýKuP VOZIDEL pojízdných  
i havarovaných. Tel.: 739 665 445

nabídka Práce

 `VYCHOVATELE/Ku ŠKOLNí 
DRuŽINY PŘíJMEME 
do Církevní základní školy 
logopedické Don Bosco, 
P8 od 12/2018. Kontakty: 
283 852 124, info@donbosco.cz

 `PŘIJMu ZDRAVOTNí SESTRu/
INSTRuMENTáŘKu na částečný/
plný úvazek do zavedené zubní 
ordinace v Praze 8. Nástup 
od 1/1/2019. CV na e-mail 
forejit@seznam.cz, případně mě 
kontaktujte na tel.: 724 589 830.

 `PŘIJMEME ZDRAVOTNí 
SESTRu DO ORDINACE 
PRAKTICKé LéKAŘKY pro 
dospělé, Praha 8 – Ďáblice. 
Vhodné i pro důchodkyni. 
Pracovní doba: 3x týdně 7–13 h.,  
2x týdně 13–19 h.  
Tel.: 286 883 027, e-mail: 
i.chalupov@seznam.cz

Inzerce



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / PRoSINec 2018  www.praha8.cz 45

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8 
POD VEDENÍM 
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

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

Účast na trénincích je ZDARMA, 
začít můžete kdykoli.

BĚHÁME S OSMIČKOU

Městská část Praha 8 
ve spolupráci se sdružením 

R TEAM pořádají
Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

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

KDY: 6., 13. a 20. prosince 2018
každý čtvrtek od 18:00

Akce se koná pod záštitou 
radního pro kulturu a sport 
Michala Švarce.

Městská část Praha 8 
vás zve na

KONCERT 
K UKONČENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY KARLÍNSKÝCH FARMÁŘSKÝCH TRHŮ

VSTUP 
ZDARMA

www.praha8.cz       

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

10:30 – 11:30  

TŘEHUSK 
– staropražská kapela

12:00 – 13:00 

LUCIE REVIVAL 

sobota 15. prosince

Souběžně s koncertem budou od 8 do 14 hodin 
probíhat karlínské farmářské trhy

Akce se koná pod záštitou radního pro kulturu a sport Michala Švarce.

výstava 
Zlatá Praha 

5. 12. 2018 – 31. 3. 2019

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

www.muzeumprahy.cz Po celý den volný vstup do budovy muzea na Florenci.

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

PROSINEC

ST 19.3005

PO 19.3010 Cabaret Calembour, 
host divadla

PO

ČT

ST

19.00

19.00

19.00
03

06

05

SO 14.0001

PO 19.0010
SO 19.0008

ÚT 19.0011

PÁ 19.0007
Indigo Company,

 host divadla

Indigo Company,
 host divadla

ST 18.0012

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

KVIDOULE 3 + KK

KRÁLOVA ŘEČ
EDITH A MARLENE

DOKONALÁ SVATBA

EDITH A MARLENE

SEDMÉ NEBE
DON JUAN

DOKONALÁ SVATBA

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Vernisáž Barbora Chlastáková

Cabaret Calembour, 
host divadla

ČT 19.3020

ČT 20 10.00

SO 19.3029

PÁ 21

ČT

PÁ

ČT

10.00

10.00

19.00

19.00

20

21

20

ČT 19.0027
PÁ 28

Zadáno

Zadáno

Anglické titulky

PO 17.0031

SO 19.00

19.00

29

KALAVEČER KALAMBÚR

POSLEDNÍ DŮVOD, PROČ SE NEZABÍT

JAK SBALIT ŽENU 2.0

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

NORA

NORA

NORA

SEDMÉ NEBE
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

MOCNÁ AFRODÍTÉ

FUK!

ČT 19.3013

ST 19.3012

ÚT 19.3018

PO 10.0017

ČT

SO

10.00

19.00

13

15

ČT 19.0013

PO 19.0017

PÁ 10.0014

Veřejná generálka

Zadáno

Veřejná generálka

Zadáno

ST 19.0019

ÚT 11.0018

POSLEDNÍ DŮVOD, PROČ SE NEZABÍT

PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ROK NA VSI

NĚCO ZA NĚCO

MOCNÁ AFRODÍTÉ

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ROK NA VSI

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
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Inzerce

placená inzerce
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placená inzerce

 
 

 

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

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  

informační  

služba

HLEDÁ
PRACOVNÍKY ÚKLIDU,
malíře a elektrikáře.  

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce
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štvrtok, 11. októbra 2018 12:18:34

placená inzerce

Máte zájem 
inzerovat v našem 

měsíčníku?  
Chcete oslovit 

64 200 domácností?

KontaKtujte nás:
Alena Teichmannová

e-mail: 
alena.teichmannova@praha8.cz

tel. 222 805 136

VALÁŠEK CZECH REPUBLlC
DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR PRAHA
CHILDREN'S FOLKENSEMBLE PRAG

Vánoční koncert
21. 12. 2018
Valášek Hany Dolejší, spolek si vás dovoluje pozvat na Vánoční koncert
v KD Ládví od 19:00 hod.

Vstupenky k zakoupení v kanceláři vedoucí spolku VALÁŠEK Hany Dolejší,  
Binarova 1661, Praha 8, 1. patro v KD Ládví
v úterý a čtvrtek 18.00 – 20.00, v den koncertu od 18.00 přímo na místě v KD Ládví.

tel./fax: 286 884 060 facebook.com/fsvalasek.cz valasek.praha@seznam.cz

Městská část
Praha 8
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Pozvánky

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8, 
pod záštitou radního 
pro kulturu a sport Michala 
Švarce, si pro vás na letošní 
zimu připravila:

TŘI VEŘEJNÁ 
KLUZIŠTĚ

PROVOZNÍ DOBA VŠECH KLUZIŠŤ:

CENÍK VSTUPNÉHO PRO VEŘEJNOST:

HŘIŠTĚ U ZŠ 
GLOWACKÉHO 
 
  
  

KOUPALIŠTĚ 
LÁDVÍ 

KASÁRNA 
KARLÍN  
 

  

sobota 1. prosince  sobota 8. prosince  pondělí 17. prosince     

Děti do 150 cm............ZDARMA                            
Děti nad 150 cm..........40 Kč/120 minut  
Dospělí .........................50 Kč/120 minut
                      

ZAHÁJENÍ PROVOZU ZAHÁJENÍ PROVOZU ZAHÁJENÍ PROVOZU 

Praha 8-Bohnice, Glowackého 555/6, 
p. Malý, tel.: 607 990 831, 
email: lubbomirmaly@seznam.cz
     Kluziště Praha 8

Praha 8-Kobylisy, Štíbrova 1776/17, 
p. Segmüller, tel.: 775 291 111, 
email: koupalisteladvi@anelis.cz
     /koupalisteladvi 

Praha 8-Karlín, Prvního pluku 20/2, 
p. Kadlec, tel.: 704 799 437,
email: sport@kasarnakarlin.cz
      /kluzistekasarnakarlin
 

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

9:00-12:00 zavřeno - údržba      13:00-19:00 bruslení pro veřejnost     20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-19:00 bruslení pro veřejnost    20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-19:00 bruslení pro veřejnost    20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-19:00 bruslení pro veřejnost    20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-20:00 bruslení pro veřejnost    21:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-20:00 bruslení pro veřejnost                      21:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-19:00 bruslení pro veřejnost                      20:00-22:00 komerční pronájmy

Bruslení pro veřejnost o svátcích:
24. 12.             
25. – 30. 12.    
31. 12             
1. 1. 2019       

9:00-13:00  
9:00-20:00
9:00-17:00
13:00-19:00

O víkendech bude na kluzištích zajištěn doprovodný kulturní program 
– více informací na www.praha8.cz 

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

Komerční pronájem skupině 
(Kasárna Karlín, koupaliště Ládví): ...................2 000 Kč/60 minut
Komerční pronájem skupině
(hřiště u ZŠ Glowackého): ..................................2 200 Kč/60 minut

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB: Půjčovné - brusle: 60 Kč • Půjčovné- opora (velryba): 20 Kč/60 minut
Půjčovné-bezpečnostní přilba: 30 Kč • Broušení standardních bruslí: 80 Kč



Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 810. Starobohnické 

vánoční tešení 2018

Partneři akce:

 Farnost Bohnice a Městská část Praha 8
vás srdečně zvou na

OSMIČKA
pro rodinu BOHNICE ŽIJÍ
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KVĚTINY DVOŘÁČKOVÁ
DROGERIE PROKOP
VINOTÉKA HROCHA BINDERA
UZENINY KK
BOWLING V TOVÁRNĚ
ÚTULNÝ KRÁMEK
COMAX S. R. O.

PISCO CAFÉ
FIT2B
FITNESS CZECH
KNIHKUPECTVÍ BALÁŠ
PAINTBALL TIŠICE

námestí ve starých Bohnicích
neděle 16. prosince 2018
12:00 – 18:00

12:00-12:55 TŘEHUSK – vánoční muzika staropražské kapely
13:00-13:10 slavnostní zahájení
13:20-13:40 KOLEDABAND – kapela z PN Bohnice 
13:40-14:00 PUPA – kejklíř a eskamotér
14:00-14:30  PRAŽSKÁ ŽIDOVSKÁ OBEC – dětský pěvecký sbor
14:30-14:40     poděkování učitelům z Bohnic 
14:40-15:30 VÁNOČNÍ HRA ANEB O TOM SLAVNÉM NAROZENÍ 
                           - pohádka v podání Činoherního studia z Ústí nad Labem
15:30-15:50 PUPA – kejklíř a eskamotér
15:50-16:20 JAGABAB – inspirace středověkou muzikou
16:30-16:50 vyhlášení tomboly
17:00-18:00 BÁRA BASIKOVÁ s kapelou – vánoční koncert

DOPROVODNÝ PROGRAM:
výroba svíček ze včelího vosku, malování a zdobení perníčků, výroba vánočních
ozdob ze slámy, vánoční zvyky (krájení jablek, lití olova, pouštění skořápek se svíčkou) 
STATEK VRANÝCH – BOHNICKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM: 
výtvarná dílna ve spolupráci s Klubem lidové tvořivosti Praha

Po celou dobu akce proběhne VÁNOČNÍ JARMARK.
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Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 8 Ondřeje Grose.


