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Co najdete v čísle

Milí spoluobčané,
ačkoli Praha 8 patří mezi nejrozsáhlejší městské části české metropole, na jejím
území se nenachází ani jedna železniční zastávka. Přitom jsou to právě osobní vlaky,
které se v posledních letech stávají stále pevnější součástí městské integrované
dopravy. I proto se nynější vedení osmého obvodu rozhodlo podpořit studii
železničních zastávek v Karlíně a Libni. Nepochybuji o tom, že jejich případný vznik
by si našel nemalou oblibu a pro řadu občanů by znamenal podstatné zvýšení
dopravního komfortu. Přestože rozhodující slovo bude mít především Správa
železniční dopravní cesty, která ponese i finanční náklady, u vedení radnice Prahy 8
má záměr podporu.
V aktuálním vydání Osmičky najdete i pokračování seriálu o původu názvů ulic
a prostranství v Libni. Jako tamnímu rodákovi se mi u všech těch jmen připomíná
dětství a asi jsem nebyl sám, kdo v podvečer nejen v libeňských ulicích s kamarády
vymýšlel skopičiny. Podobně zajímavá je i další část exkurze do historie našich
sídlišť, tentokrát věnovaná tomu ďáblickému. Předpokládám, že především pro
starší čtenáře časopisu jsou návraty do minulosti včetně působivých dobových
snímků atraktivní, a proto v dalších číslech v nich budeme pokračovat.
Opět se blíží oblíbená akce Sportuje celá Praha 8, tak se nezapomeňte přihlásit.
Vše potřebné najdete na www.praha8.cz. Na své si přijdou milovníci nohejbalu,
volejbalu, pétanque, malé kopané, tenisu i jiných druhů sportu.
Léto se překlápí do své druhé poloviny. Přeji všem,
abychom si jeho zbytek vychutnali plnými doušky.
Rybářům ať berou, houbařům ať rostou, zahrádkářům ať „zrajou“ a nám ostatním rovněž jen to
dobré.
Hezký zbytek prázdnin přeje

ondřej gros
starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství
ocenění

Druhé místo
v soutěži Obec
přátelská
rodině
V úterý 25. června převzala
místostarostka Vladimíra
Ludková (ODS) ocenění za
druhé místo v soutěži Obec
přátelská rodině a seniorům.
Soutěž vypisuje každoročně
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podporuje především projekty neinvestičního
charakteru, které vytváří
mezigenerační soudržnost
na komunální úrovni.
„Mám velkou radost z druhého místa, a to konkrétně
v dotační oblasti Obec přátelská seniorům, do níž jsme za
Prahu 8 posílali návrh několika aktivit, které v letošním
roce podpoří nabídku našich
dvou příspěvkových organizací – SOS Praha 8 a Gerontologického centra, dále pak
Veletrhu sociálních služeb
a zdraví, který je plánován
na 9. září,“ říká místostarostka Ludková.
Oceněné projekty získají
finanční podporu na aktivity
a opatření pro potřeby rodin
(til)
a seniorů. 

shromáždění

Pieta k uctění památky
obětí komunismu

nn26. června se starosta Ondřej Gros (ODS) a místostarostka Vladimíra Ludková (ODS)
zúčastnili dvacátého šestého pietního shromáždění u čestného pohřebiště obětí komunistické totality na Ďáblickém hřbitově.

Připomínka zemřelých v severní části Ďáblického hřbitova. Foto: MČ Praha 8

Pravidelné vzpomínkové setkání
pořádá Sdružení bývalých politických vězňů. Pietní pohřebiště
vzniklo koncem minulého století v severní části hřbitova, kde se
nacházejí masové hroby z 50. let.
„Je nutné si stále připomínat,
jak se totalitní režimy vždy
zachovají. Ať již mluvíme o nacistickém, nebo komunistickém
režimu. Vždy zavírají a popravují
své opravdové či domnělé odpůrce,“ uvedl starosta Ondřej
Gros (ODS).
Pietní akt se konal v předvečer Dne památky obětí komunismu, který připadá na 27. června.
V ten den roku 1950 byli po
vykonstruovaném procesu
popraveni Milada Horáková,
Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš
Kalandra.
Vedení radnice po skončení
pietního aktu ještě položilo
věnce parašutistům z protinacistického odboje, jejichž ostatky
na Ďáblickém hřbitově připomíná obelisk. 
(til)

pedagogika

Radnice ocenila
nejlepší učitele

nn5. ročník udělení ceny Eduarda Štorcha pro nejlepší učitele
se uskutečnil opět na konci června v reprezentačních prostorách Grabovy vily. Cenu získalo patnáct učitelek ze základních škol, které zřizuje MČ Praha 8. Jména oceněných najdete
v červencovém vydání Osmičky.
Každoročním udělováním ceny
Eduarda Štorcha za pedagogický
přínos MČ Praha 8 deklaruje, že
si váží kvalitních učitelů a že jí
záleží na tom, aby učitelská
profese byla vnímána jako
prestižní a jako mimořádně
společensky přínosná.
Učitelky, které byly nominovány školskými radami, obdržely
cenu, k níž patří i finanční odměna, z rukou místostarosty pro
školství Tomáše Tatranského
(TOP 09 a STAN) a předsedy

komise pro školství Rady MČ
Praha 8 Michala Janovského
(Patrioti pro Prahu 8). Partnerem
letošního ročníku bylo vzdělávací centrum Edukační laboratoř,
jehož ředitel Michal Orság předal
oceněným učitelkám hodnotnou
publikaci Efektivní výukové
nástroje pro učitele.
Místostarosta Tatranský při
udělování tohoto ocenění zdůraznil, že učitelské řemeslo je tak
náročné, že ho nelze dobře
vykonávat jinak než s plným

Zástupci radnice předávají každoroční ocenění. Foto: MČ Praha 8

nasazením i s notnou dávkou
lásky k žákům. To bylo ostatně
patrné při četbě zdůvodnění
nominací, z níž vyplývalo mimo
jiné i to, že řada oceněných
učitelek se svým žákům věnuje
i nad rámec svých běžných
povinností během mimoškolních aktivit. „Věřím, že veškeré
úsilí pedagogů v našich školách
směřuje k tomu, aby škola vytvá-

řela pro své žáky bezpečné,
příjemné, hravé a inspirativní
prostředí, v němž si žáci nenásilně osvojí dovednosti a kompetence, díky nimž budou schopni
obstát v praktickém životě,“
dodává místostarosta.
Všem oceněným učitelkám
srdečně gratulujeme a přejeme
jim, aby jim jejich elán vydržel
(red)
i v dalších letech. 
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filmový festival

Odhalení pomníku

Praha 8 pomohla
zachránit KFL

nnFestival Karlínské filmové léto opustil stávající prostory
Českého rozhlasu v Karlíně, kde se dosud konal.
MČ Praha 8 se rozhodla, že tuto
tradiční kulturní akci celopražského významu, která má za
sebou již patnáct úspěšných
ročníků, zachrání. Spolu se
spolkem Iniciativa pro Invalidovnu podnikla veškeré potřebné kroky nutné k přesunu filmového léta na nádvoří historické
budovy Invalidovny, která je pro
tuto událost více než vhodná.
„Dovolte mi poděkovat provozovateli budovy, Národnímu
památkovému ústavu, který
nám maximálně vychází vstříc,
a Iniciativě pro Invalidovnu za
nezměrné úsilí a práci při přípravě akce. Věřím, že i díky jejich
Ve čtvrtek 27. června proběhlo v Akademickém parku Na Mazance za účasti starosty Ondřeje Grose (ODS) slavnostní odhalení pomníku profesoru Václavu Dolejškovi. Ten byl světově
uznávaným odborníkem a zakladatelem Československé vědecké školy v oboru rentgenové spektroskopie.
(rej)

pomoci se nám nejen podaří tuto
akci zachránit pro budoucnost,
ale též vytvořit díky geniu loci
budovy neobvyklé prostředí pro
promítání,“ říká radní MČ Praha 8 pro kulturu pan Michal
Švarc.
Pomoc Prahy 8 je nejen finanční, ale i materiální. Radnice
zapůjčila mobiliář a pomohla
letnímu kinu také s propagací.
Spolu se společností Kristián,
která filmové léto pořádá, chystá
během léta minimálně 35 filmových představení. Výše vstupného, stejně jako v minulosti, nepřesáhne sto korun. První promítání
(rych)
proběhlo 16. července. 

?

požár

V Libni
hořel sklad
pneumatik
nnPlameny zasáhly střechu
budovy v ulici Na Kopečku.
Kvůli vysokým teplotám ve
městě propukl 30. července
požár skladu v Libni.

Na místo přijelo šest profesionálních a šest dobrovolných jednotek. Hasiči museli
doporučit lidem v okolí požáru, aby nevětrali. Ze střechy
se zdvihal hustý černý kouř.
Oheň měly připravené jednotky pod kontrolou do hodiny.
Během požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn. Škoda se
podle odhadů vyšplhala
(rej)
na dva miliony korun. 

Nádvoří historické budovy Invalidovny, Karlínské filmové léto 2019. Foto: HOR

OSMIČKA radí spoluobčanům
To je venku krásně takhle
v létě. Kde máš letos
svoje kluky?

Prosím tě, jsou
na venkově u babičky
jako každý rok.

No vidíš to, my jsme
letos všichni doma.

to je mi
líto.

„Léto v Praze 8”
Zdravím vás. I doma si děti užijí spoustu zábavy.
V Praze 8 fungují příměstské tábory pro děti,
kde je mnoho aktivit a zajímavých kroužků.
Přihlásit se může úplně každý.

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Ondřej Chytil
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Fórum zastupitelů
Tomáš Mrázek
Panuje v Praze 8
zastupitel
MČ Praha 8
dopravní
za ODS
nouze a měla
ODS
by ji radnice
Nouzi již máme.
vyhlásit?

Začněte už stavět
okruhy!

Tento měsíc
se ptá:
ODS

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

Praha 8 žádnou dopravní nouzi/
krizi vyhlašovat nemusí. Dopravní krizi totiž zažíváme
každý den. Holešovičky, Zenklova, Sokolovská, Povltavská,
Kobyliské náměstí, dolní Libeň…
Instalovat závory na hlavní
příjezdové tahy, jak chtějí kolegové v Praze 6, by možná bylo
fajn. Ale přeci jen Praha 8 není
autonomní oblastí, je součástí
většího celku, což chtě nechtě
musíme respektovat. A hlavně
o dopravním režimu na důležitých komunikacích nerozhoduje
osmičkový odbor dopravy, ale
ten magistrátní.
Řešení je však prosté. Okamžitě dostavět městský okruh od
Pelc Tyrolky směrem na Štěrboholy a velký pražský okruh od
Ruzyně přes dálnici D8 směrem
k D10. To jsou jediné stavby
(možná ještě zahloubení Holešoviček), které nám pomohou.
Zbytek je jen mlácení prázdné
slámy.
Bohužel magistrát ani stát
ohledně těchto staveb nevyvíjí
žádnou aktivitu. Pirátsko-aktivistické vedení města vymýšlí
nesmyslné cyklopruhy či podporuje elektrokoloběžky, které
zaplevelily historické centrum.
Opravdu zásadní dopravní
stavby, které by ulevily občanům
nejen Prahy 8, neřeší! Bohužel.
Krásný zbytek léta!

Tomáš Mařík
člen
Pirátů
v Praze 8

Václav Stránský
zastupitel
MČ Praha 8
za 8žije

Piráti

8žije

Méně vtipkovat,
ale přijímat
nezbytná, byť
třeba nepopulární
rozhodnutí

Praha 8 běží
v nouzovém
režimu celá!

Není vtipné, když radní v Praze 8 bagatelizují klimatické
změny, když starosta na zasedání zastupitelstva zesměšňuje
středoškolskou ekologickou
aktivistku, která po vzoru jiných
velkoměst žádá vyhlášení stavu
klimatické nouze, a – ve snaze
uplatnit v péči o zeleň svůj
selský rozum – rada uprostřed
léta vyhazuje veřejné peníze za
nadbytečné sekání spálené
trávy. Stejně málo zábavné je
pokračování vtipu v podobě
dotazu na vyhlášení dopravní
nouze.
Ve skutečnosti Praha 8 samozřejmě s dopravními problémy
bojuje, na řešení „selským rozumem“ se ale pravděpodobně
neshodneme. Vyhlašovat stav
dopravní nouze není na místě.
Pokud se budeme řídit názorem
odborníků, pak se neobejdeme
bez 1) plánování decentralizovaného města tak, aby všednodenní cestování bylo co nejméně
nutné, 2) výrazného posílení
hromadné dopravy a alternativních dopravních prostředků
a 3) restrikcí pro individuální
automobilovou dopravu, která
představuje pro město tu největší finanční a ekologickou zátěž.
Druhá možnost, zkapacitnění
stávajících silnic a výstavba
dalších, by pouze vedla k dalšímu nárůstu automobilové dopravy. Tento jev je v dopravě
dobře znám, říká se mu dopravní
indukce a naposledy jsme ho
v Praze měli příležitost pozorovat po otevření Blanky. Poznání,
že není vrcholem blaha trávit
podstatnou část života v autě
v zácpě, je nevyhnutelné. Je jen
otázka, zda k němu dojde až po
výstavbě dalších nákladných
a zbytečných dopravních staveb.
Městská část má v tomto ohledu
širokou škálu možností jak
přispět, aby tato cesta byla co
nejméně bolestivá a nákladná,
byť by to bylo na úkor voličů,
kteří se profilují jako vášniví
motoristé.

Za posledních 20 let se dostala
naše městská část do stavu
nouze snad v každém ohledu.
Jestliže současná radniční
koalice ODS – TOP09 / STAN –
Patrioti – ANO hlásí prázdnou
městskou kasu, zamysleme se, co
se v minulosti v Praze 8 dělo pod
vedením zástupců právě těchto
stran.
ODS a její koaliční partneři
rozprodali městský majetek
za téměř 10 miliard korun.
Na stavu Prahy 8 to ovšem
nepoznáme. Nepostavila se
jediná nová škola či zdravotnické zařízení. Na Palmovce straší
betonové torzo předimenzované
stavby radnice, které chce navíc
stávající vedení Prahy 8 prodat,
a připravit nás tak o poslední
miliardový majetek.
Mají nás snad uspokojit předražené pseudorevitalizace
veřejných prostor? Co bude dál?
Praha 8 potřebuje vedení s jasnou vizí budoucího rozvoje.
To současné nám ovšem nepředkládá plán v žádné oblasti.
ODS v této anketě otevírá
téma dopravní nouze – zaměřme
se tedy na konkrétní problémy,
které občany Prahy 8 v dopravě
trápí: co děláme pro zahloubení
ulice V Holešovičkách, když zde
oponujeme i prosté omezení
rychlosti? Pomůžeme obyvatelům Ládví s přesunem autobusového terminálu, nebo budeme
nadále bránit i bezpečnějším
přechodům pro chodce v této
oblasti? Jaká opatření zavedeme
v Karlíně, který dusí obrovský
nárůst automobilové dopravy,
proudící denně do administrativních budov? Co uděláme pro
obyvatele Čimic, které děsí plán
na vyústění radiály Městského
okruhu za humny jejich domů?
Jak budeme motivovat návštěvníky i obyvatele Prahy 8, aby
místo individuální automobilové
dopravy využívali MHD nebo
třeba jízdní kolo?
Místo posměšků a bagatelizování ze strany pana starosty
a jeho kolegů radních je klub
Osmička žije připraven naslouchat občanům.
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Radomír Nepil
zastupitel
MČ Praha 8
za ANO

ANO

Praha chaotická
Pokud jste se snažili projet
v posledních týdnech Prahou,
tak jste velmi rychle zjistili, že
nastal neskutečný dopravní
chaos, kterého jsme v Praze
svědky. Koalice na magistrátu
v čele s piráty má dokonce
v programovém prohlášení to,
že bude dopravní uzavírky
koordinovat. Namísto toho, aby
se situace zlepšila, tak teď naopak v přímém přenosu sledujeme, jak to vypadá, když se mezi
jednotlivými institucemi nekomunikuje vůbec, a jak vypadá
skutečné dopravní peklo.
Očekával bych, že pokud
město řídí „odborníci“ na práci
s daty, jak o sobě Piráti s oblibou tvrdí, bude se situace postupně lepšit, realita je ale
bohužel přesně opačná a situace se výrazně zhoršila. Řidiči
musí počítat s takovými dopravními omezeními, jejichž
důsledek je každodenní kolaps
např. v ulici V Holešovičkách.
Uzavírky nejsou nijak systémově koordinovány, protože
jestli je vrcholem koordinace
spuštění nového webu, který
navíc dubluje informace z jiného pražského webu, tak je to
opravdu k smíchu.

Tomáš Slabihoudek
radní
MČ Praha 8
za TOP 09 a STAN

TOP 09 a stan

www.praha8.cz

Petr Vilgus
zastupitel
MČ Praha 8
za Osmička sobě

Osmička sobě –
Zelení, KDU-ČSL

Řešením pro
Ano, chybí
Prahu 8 je
dokončení okruhů podpora veřejné
a příměstské
Praha 8 trpí kolonami aut na
páteřních komunikacích, ale
dopravy
vyhlašovat kvůli tomu „dopravní
nouzi“ by bylo jen planým gestem, které nic nevyřeší. Zašpuntování ulic a snižování jejich
kapacity (dnes tak oblíbené)
ničemu nepomůže, ulice jsou
přeplněné už dnes. Naopak,
musíme podporovat jejich průjezdnost, plynulost dopravy.
Že jsou v Praze 8 místa, kde
doprava pravidelně kolabuje, to
je evidentní, stačí se podívat na
provoz ve špičkách v ulicích
Ústecká, Zenklova, V Holešovičkách, Sokolovská a dalších.
Důvodem je mimo jiné enormní množství středočeských aut,
přijíždějících do Prahy. Podle
loňské studie ČVUT přijíždí do
Prahy každý den 320 tisíc vozidel, z toho jich přes Prahu 8
projíždí přes 40 tisíc. Proto
prosazujeme projekty, které
pomůžou tento každodenní
nával aut snížit. Praze 8 pomohou především klíčové dopravní
stavby, které dostanou auta
z obytných ulic: dokončení
vnějšího okruhu, dokončení
vnitřního okruhu a zahloubení
ulice V Holešovičkách. Bohužel
u těchto staveb jsme závislí na
magistrátu, ale tlačíme je k realizaci a jednáme i o jejich podobě.
Podporujeme co nejrychlejší
stavbu tramvaje do Zdib, velké
P+R parkoviště ve Zdibech by
velmi ulevilo především v okolí
Kobyliského náměstí. Podporujeme i nové vlakové zastávky.
Zkrátka čím více možností, jak
se dostat do Prahy bez auta, tím
lépe. K tomu je ovšem nutné
kolem Prahy budovat magistrátem slibovaná P+R parkoviště;
když po mimopražských řidičích
chceme, aby přesedli na MHD,
musíme jim nabídnout místa
k zaparkování a co nejrychlejší
spoj do Prahy.

Praha už řadu desetiletí trpí
masovým automobilismem.
Šňůry aut každé ráno převálcují
město z jeho okraje do centra,
večer se tato „krize“ opakuje
v opačném směru. Kvůli ranním
a večerním špičkám někteří
politici volají po razantním
rozšíření silnic, vybudování
dalších nadjezdů a mimoúrovňových křižovatek. Kašlou na
zájmy našich občanů, na bezpečí
našich dětí a seniorů, na znečištěný vzduch i město plné hluku.
My, zastupitelé Zelených
a KDU-ČSL, to vidíme jinak.
Inspirujeme se ve Švýcarsku,
Německu a Rakousku, kde je
veřejná doprava jednoznačnou
prioritou. Tvrdíme, že klíčem
k řešení pražské krize je veřejná
příměstská doprava. Severní
silniční obchvat města je také
důležitý, ten ale Praze 8 moc
dopravně neulehčí. Když byli
zelení ve vedení městské části
Praha 8, podíleli jsme se na
tvorbě plánů na tramvajovou
trať mezi Prahou 8 a Prahou 6
okolo zoo. Probudili jsme plán
výstavby vlakových zastávek
Karlín a Libeň. Opravili jsme
Zenklovu ulici, kde je veřejná
doprava upřednostněna. Dělali
jsme vše pro to, aby lidé nejezdili
do Prahy auty. Jsme pro tramvajovou linku přes Dolní Chabry
do Zdib. Právě nedostatečné
vlakové nebo tramvajové spojení
ze Středočeského kraje způsobuje nápor autobusů na přestupní
zastávky metra Ládví a Kobylisy.
Tyto postoje dále držíme a budeme je tlačit i z opozice.
Samozřejmě chápu narážku
ODS na téma „klimatická krize“.
Znám skeptický pohled této
strany ke slovům zelený, ekologický, udržitelný. Politiku založenou na schovávání hlavy do
písku jsem vždy považoval za
pokryteckou.
Jménem Osmičky sobě – Zelených, KDU-ČSL a nezávislých
přeji všem hezké léto bez extrémních veder a ničivých povodní.
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Jiří Vítek
místostarosta
MČ Praha 8
za Patrioty

Patrioti

Zatím vidím pouze
nouzi selského
rozumu
V posledních měsících se plýtvá
slovy pomoc, nouze, krize. Když
chceme na něco upozornit,
musíme používat slova a výrazy,
které musí šokovat, strašit, jinak
to mediálně nezabere, a kdo se
nepřidá, má hned nálepku. Létu
a slunci musíme říkat klimatická
nouze a v zimě bude nejspíš
použit výraz globální holomráz.
Na sociálních sítích mají místní
největší obhájci boje proti klimatické změně fotky z dovolené,
kam frčí letadlem, a stěžují si, že
když vezou děti do školy, nemají
kde parkovat.
Nouze je výraz především pro
nedostatek nebo situaci, kterou
sám člověk není schopen zvládnout. Jako neřidič a celoživotní
„využívač“ MHD vidím dopravní
kolaps z oken tramvají či autobusů, a tak jak se dříve stromy
zachraňovaly plasty, tak se dnes
kolabující doprava zachraňuje
cyklopruhy, zpomalováním,
bojem proti okruhu nebo zužováním komunikací. Zatímco
u plastů vidíme, kam to vede
v zemích, kde nemají kapku
odpovědnosti k přírodě, tak
u boje proti automobilismu
si budeme muset ještě počkat.
Možná až ráno nedovezou rohlíky nebo až lékař na kole došlape
po hodině k postiženému.
Odpovědní politici si musí
uvědomit, že automobil je součástí města, je třeba stavět
parkovací domy, protože ty
ušetří přírodu. Místo kroužení
a spalování benzínu či nafty
zajedete na parkovací místo.
Tam, kde to jde, uvažovat o trolejbusové městské dopravě, je
třeba dostavět okruh. Já zatím
vidím pouze nouzi selského
rozumu.
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Čtenáři píší
Vážená radnice,

Vážení čtenáři,

našel jsem černou skládku na obecním pozemku a rád bych se zeptal, kam mohu odpad
odvést a kdy mohu začít uklízet?
Janák

Vážený pane Janáku,
děkuji vám za váš obětavý přístup k řešení
situace v našem životním prostředí. S problémem černých skládek se setkáváme velmi
často. V případě, že se rozhodnete vámi nalezenou černou skládku likvidovat svépomocí,

doporučuji odvézt odpad na sběrný dvůr
Prahy 8, který je provozován v ulici Voctářova,
proti prodejně Kaufland. S úklidem můžete
započít kdykoli. V případě komplikací mne
neváhejte kontaktovat na tel. č. 725 506 124,
abychom dohodli možnou formu spolupráce.
S pozdravem
Libor Hoffmann,
pověřen vedením oddělení okamžitého úklidu,
odbor životního prostředí (OŽP)

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.

Ptali jste se nejen na www.praha8.cz
○ Dobrý den,
5. června jsem posílala dotaz ohledně zabydleného člověka v nepojízdném karavanu,
v ulici Kandertova. Celou situaci jsem 3x
nahlásila na městskou policii a nedostala
odpověď. V blízkosti chodí děti do ZŠ, je tam
park, kde je spousta dětí, podchod, prosím, je
to velmi nepříjemné, když tam ten člověk žije
na pozemní komunikaci. Je možné zajistit,
aby tato situace byla vyřešena? Děkuji.

Šedová

Vážená paní Šedová,
Městská část Praha 8 na tuto situaci již
upozornila Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 8, která dále postupuje v rámci

svých pravomocí. Dle informace od MP
Praha 8 byl v měsíci červnu 2019 sepsán
úřední záznam a tento byl zaslán na Správu
služeb hlavního města Prahy, kde je dále
řešeno. S pozdravem

Bc. Martin Karásek,
odbor bezpečnosti
a krizového řízení (OBKŘ)

○ Dobrý den,
prosím vás, proč byl poražen krásný, vzrostlý strom na dětském hřišti v Kaizlových
sadech? Teď v těch horkách tam najednou
praží slunce.

Šmatová

Vážená paní Šmatová,
vzrostlý strom na dětském hřišti v Kaizlových sadech byl ze tří čtvrtin suchý, byl
nakloněný na herní prvky, na kmeni byly
plodnice, tudíž zde hrozil pád stromu či
suchých větví. Z hlediska zajištění bezpečnosti na dětském hřišti byl strom odstraněn
po poradě s arboristou a státní správou
ochrany přírody a krajiny. V současné době
zajišťujeme zastínění pískoviště.
S pozdravem a přáním
hezkého dne

Ing. Petra Palusová,
oddělení správy městské zeleně,
odbor životního prostředí (OŽP)

Vstupné v předprodeji 70 Kč - Prodejna Trafika,
Táboritská 26, Praha 3 / naproti hotelu Olšanka
Vstupné na místě 120 Kč

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 30. ROČNÍK NORMÁLNÍHO FESTIVALU

Koncert se koná v rámci MHF Nekonvenční žižkovský podzim
Lekci swingového tance s ukázkami zajistí Swing Busters

5.-13.9.2019
RAM
PŘEDPROG

CIRCUS PROBLEM  JANANAS

VLADIVOJNA LA CHIA  MIRKA NOVAK QUARTET
OPEN MIKE  FAKT MOTHERS & HOSTÉ

VOIS OF PAVILONS  JAKTOPŘÍJDE  MLADÉ PERSPEKTIVNÍ RYBY
VÝPLACH  FOXO  KOUZELNÝ ETHNOJAM A DALŠÍ

ORCHESTR
JEŽKOVY STOPY
VE FORU KARLÍN
KONCERT A SWINGOVÁ
TANČÍRNA
NEDĚLE 6. ŘÍJNA
V 15.00

POHÁDKY PRO DĚTI  CIRKUS PACIENTO
PREZENTACE PN BOHNICE  NEZISKOVEK
a mnoho dalšího!
http://babileto.bohnice.cz
www.jezkovystopy.cz

www.swingbusters.cz

www.zizkovskypodzim.cz
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Radnice informuje
Palmovka Teď

Vznikne koncepční
rozvojový dokument
nnRada MČ Praha 8 schválila 26. června podnět na
pořízení Územní studie Palmovka. Jedná se o nezbytný
koordinační dokument vytyčující strukturu území
a nastavení pravidel pro další rozvoj.
V důležité rozvojové oblasti
hlavního města Prahy, Palmovce,
dlouhodobě dochází k masivní
výstavbě bez jasného podkladu
pro rozhodování místního
stavebního úřadu. „Městské
části se podařilo zahájit jednání
s magistrátem o vytvoření
dokumentu, který nastaví jasná
pravidla pro rozvoj v daném
území. Vedení města nyní intenzivně pracuje na jeho zadání,"
říká radní Tomáš Hřebík
(TOP 09 a STAN).
Palmovka skýtá velké množství rozvojových ploch, které
v následujících letech projdou

proměnou. Jedná se především
o území v okolí rozestavěné
budovy Nové Palmovky. Území
představuje mimořádnou příležitost k rozvoji širšího centra
Prahy, ale i riziko vzniku problémové městské struktury v klíčovém dopravním uzlu.
Územní studie potvrdí stabilizovanou zástavbu a navrhne
nová veřejná prostranství spolu
s blokovou zástavbou navazující
na charakter území. Důležitou
součástí studie bude přirozené
propojení Karlína a Libně. Územní studie je realizována v rámci
projektu městské části Prahy 8,

Palmovka 2030. Její zadání také
vychází z výsledků realizovaného workshopu hlavních aktérů,
který se uskutečnil letos v březnu v CAMPu (budova IPR Praha)
za účasti zástupců Magistrátu
hl. města Prahy, MČ Praha 8,
Dopravního podniku a dalších.
Jednou z priorit dalšího rozvoje
je právě zmíněná územní studie,
dále řešení dopravní obslužnosti
Palmovky a rekonstrukce vytížené Sokolovské ulice.
Výsledky projektu Palmovka
2030 se ve veřejném prostoru
již objevují, jedná se například
o nově instalovaný specifický
mobiliář.
Lenka Kroužilová,
oddělení plánování a rozvoje

dopravní
omezení

Letní uzavírky
v Praze 8
nnPřinášíme vám aktuální
informace o tom, jak dlouho potrvají uzávěrky
a omezení v Praze. Přečtěte si náš seznam a vyhněte
se nepříjemnostem.
Krátkodobé akce

• Ústecká / obnova povrchu
u Vozovny Kobylisy –
do 31. 7. 2019
• Čimická /
rekonstrukce
páteřního
tepelného
napáječe
– do
31. 8. 2019
• Zenklova / přesunutá
zastávka tramvaje Palmovka –
do 31. 8. 2019
• Zenklova / opravy vodovodu v okolí Palmovky +
oprava povrchů –
do 30. 9. 2019
• Vysočanská / oprava mostu
nad Libereckou –
do 15. 9. 2019
• Cafourkova – do 24. 9. 2019
• Střelničná / odstavy autobusů v pravém pruhu kvůli
rekonstrukci autobusového terminálu Klapkova –
13. 7.–31. 8. 2019
• Lodžská / uzavírka celého
parkoviště u Lidlu –
15. 7. – 20. 9. 2019
• Primátorská / rekonstrukce kanalizace –
18. 7. – 30. 9. 2019

Dlouhodobější akce

Platforma PalmovkaTEĎ.cz propojuje jednotlivé aktéry rozvoje oblasti kolem Palmovky. Ilustrace: MČ Praha 8

Rekonstrukce kanalizace

Uzavírka ulice
Vosmíkových

nnTermín realizace 1. etapy: 25. 7. 2019 – 31. 10. 2019
Předmětem akce je rekonstrukce kanalizace (DN 300) ve
stávající trase v ulici Vosmíko-

vých a částečně i v ulici Na Dědince. Z důvodů velkého rozsahu výkopových prací je nutná

úplná uzavírka ulice. Objízdná
trasa povede z ulice Zenklova
do ulice Na Sypkém, následně
do ulice V Zahradách, dále do
ulice Pod Čertovou skálou
a zpět do ulice Vosmíkových.
Akci povoluje odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy,
oddělení silničního správního
(kap)
úřadu.

• Řešovská / stavba domu
sociálních služeb, omezení
parkování – zatím povoleno do 31. 12. 2019 (bude
se prodlužovat)
• Ke Stírce, Klapkova, Zenklova, Nad Šutkou / rekonstrukce vodovodního řadu
– do 15. 12. 2019
• Davídkova / rekonstrukce
kanalizačního sběrače
– do 14. 10. 2019
• Prvního pluku a okolí /
Negrelliho vidadukt, stálý
zábor – do 31. 12. 2019
(bude se prodlužovat + dílčí
uzavírky průběžně dle
(maj)
potřeby). 
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Doprava
memorandum

Praha bude
spolupracovat
v dopravě

nnV úterý 25. června podepsali zástupci devíti pražských městských částí písemnou dohodu o spolupráci
v oblasti dopravy.

Iniciátorem setkání byla před
třemi lety Praha 2. Spolupráce se
týká konkrétně oblastí MHD,
parkování, koordinace oprav
silnic nebo dostavby městského
okruhu. Radnice se totiž potýkají s obdobnými problémy, které

často vyžadují spolupráci a jednání s magistrátem.
„Doprava nefunguje jen na
území celé městské části, ale
napříč. Je potřeba spolupracovat
se sousedy. Proto jsme memorandum podepsali. Společně dokážeme silnějším hlasem formulovat
potřeby městských částí, a usnadnit tak magistrátu rozhodování,
které projekty podpořit,“ říká
radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09 a STAN).

Zástupci městských částí podepsali memorandum na Novoměstské
radnici. Foto: Archiv MČ Praha 2

Všechny městské části se
podpisem memoranda zavázaly
k poskytování vzájemné pomoci.
To už se v praxi samozřejmě děje,
ale nyní je to veřejně deklarová-

MHD

Říční tramvaj propluje
celým městem
nnBřehy Vltavy zřejmě brzy propojí tzv.
říční tramvaj. ROPID zadal studii, která
prověří, nakolik by byla lodní linka
po řece pro město funkční.
„Pokud studie tento druh dopravy doporučí,
musí být provozována dostatečně rychlou
lodí, která zvládne přepravovat cestující
v rozumných časech,” uvedl radní pro dopra-

vu Tomáš Slabihoudek (TOP 09 a STAN).
Cílem studie je zjistit současný stav lodní
cesty, jaká plavidla se mohou použít v jednotlivých částech řeky a na kterých místech je vhodné, aby lodě stavěly. Kvůli
plavebním komorám není možné propojit
Vltavu na celém území Prahy, a proto se
uvažuje o následujících linkách: jižní linka
spojí Dvorce, Janáčkovo nábřeží, Smíchov

Možná Trasa plánované lodní linky propojí Karlín, Troju i Holešovice.

no písemným prohlášením.
Z centrálních městských částí
nepodepsala memorandum
pouze Praha 7, která ho i přesto
(til)
podporuje.

a Výtoňskou náplavku, centrální linka
propojí Smetanovo nábřeží se třemi ostrovy v centru Prahy a severní linka umožní
spojit Prahu 6, 7 a 8.
V Praze 8 se počítá se stávající zastávkou
v Karlíně a vybudování nové u Libeňského
mostu. Karlín a Libeň by tak dostaly nové
propojení s Holešovicemi, Podbabou a Trojou. Přívoz Hol Ka by měl zůstat v provozu
i nadále. Vodní linka by mohla pomoci
i s dopravou návštěvníků do pražské zoo.
Radnice připravuje memorandum se
sousední Prahou 7 a Prahou 6, ve kterém
chce vodní tramvaj podpořit. Zastávka
u Libeňského mostu by tak mohla při jeho
rekonstrukci částečně pomoci s dopravou
přes řeku. Stejně jako přívozy by i říční
(maj)
tramvaj jezdila na lístek MHD. 
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železnice

bezpečnost

Z Libně na Podbabu
pod 10 minut? Rada
dala nápadu zelenou

nnRada MČ Praha 8 schválila v červnu
studie železničních zastávek v Libni
a Karlíně. V Praze 8 díky tomu může
vzniknout první vlaková zastávka
U Kříže v Libni.
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Máme o jeden
nepřehledný
přechod méně

Rozvoj integrovaných městských železničních zastávek je pro hl. města Prahu a ROPID jednou z priorit. V Praze se nachází
okolo 200 kilometrů železničních tratí, které
využívá stále větší počet cestujících. Železnice má na území města výhodu ve své
rychlosti. Některé železnice jsou vedeny ve
směrech, kde není zcela srovnatelně kvalitní
síť silnic, nebo kde zavedení atraktivního
spojení „tradiční“ MHD není z jiných důvodů
reálné. Vzhledem k tomu, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v současné době
zpracovává studii proveditelnosti celého
pražského železničního uzlu, je nyní na
prosazování realizace záměru Prahy 8
nejvhodnější čas.

Zastávka by usnadnila pohyb nejen rezidentům, ale také dojíždějícím za prací
z okolí Prahy. Z plánované zastávky U Kříže
by cesta na Podbabu netrvala déle než
deset minut. Vedení radnice chce na podobu zastávky a okolí vyhlásit architektonickou soutěž.
V posledních deseti letech dochází ze
strany cestujících k nárůstu zájmu o železniční dopravu. To v minulém roce potvrdilo
i projednání celého záměru s veřejností.
Odhadované celkové náklady na realizaci
projektu se pohybují kolem 100 milionů
korun.

Lenka Kroužilová,
odbor územního rozvoje a výstavby

Přechod pro chodce před a po realizaci.
Foto MČ Praha 8

Po více než půl roce konečně došlo k přesunutí výkopu v ulici Davídkova, takže
mohlo být odstraněno hrazení, přes které
nebylo vidět na přechod pro chodce na
křižovatce s ulicí Pod Vodárenskou věží.
Přechod pro chodce je tak opět přehledný a zbývá už jen vyřešit opotřebované vodorovné dopravní značení, které
je už objednáno a brzy bude nahrazené
novým.
Autobusová zastávka se vrátila do své
původní polohy a v okolí byly odstraněny
dočasné příčné zpomalovací prahy.  (maj)
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Chudá Praha (1781−1948)
Lidé – Místa – Instituce
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Vizualizace: Ing. arch. Václav Brejška
PRO CEDOP s.r.o.
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Dýmová hora

EPOS 257
17. 4.–29. 12. 2019
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50 let se Čtyřlístkem
3. 5.–22. 9. 2019

28. 8. 2019 komentovaná prohlídka
pouze pro dospělé od 18 hod.

21. 8. 2019 komentovaná prohlídka výstavy Chudá Praha od 17 hod.

Nutná rezervace: muzeum@muzeumprahy.cz
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Y
www.muzeumprahy.cz

Vizualizace nové zástavky U Kříže v Libni. Ing. arch. Václav Brejška
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Územní rozvoj
urbanismus

Mapa stavebních projektů
na území Prahy 8

nnŽijeme v době hospodářské konjunktury, která se
vždy projevuje především vzestupem stavební
činnosti. Bouřlivým rozvojem dnes prochází Karlín,
Libeň, ale i další čtvrti naší městské části.
Jde o přirozený proces, ostatně
Praha se rozvíjela po celou svou
historii a bude tomu tak i do
budoucna. Měli bychom ale
vědět, jakou Prahu 8 chceme
mít třeba za 10 nebo za 50 let,
a tuto vizi účinně prosazovat
a kontrolovat.
Je proto zvláštní, že naše
městská část až do letošního
roku neměla odborné pracoviště pro územní rozvoj, jak by se
slušelo na stotisícovou městskou část (funkce architekta
městské části tuto roli bohužel
neplnila odborně ani kapacitně). To se nyní změnilo. Vedoucím nově založeného odboru
se stal architekt Lukáš Vacek,
který se svým týmem bude

čelit mnoha dlouho opomíjeným výzvám.
Na obzoru je řada záměrů od
velkých projektů celých čtvrtí
až po jednotlivé budovy, které
ovšem také mají sílu výrazně
změnit tvář svého okolí. Je proto důležité, aby naše samospráva dokázala nastavit investorům a developerům jasné
a kontrolovatelné mantinely
pro jejich záměry, a to nejlépe
dříve, než podrobné projekty
začnou vznikat. Kvalitní urbanismus a jeho dobré i slabší
příklady ostatně můžeme
pozorovat denně ve svém okolí.
Karlín je založený na uliční
síti, která byla vytyčena již roku
1816. Plán čtvrti definoval

Masarykovo nádraží

Část dnešních drážních
pozemků, které se mají
proměnit v novou část města, leží na území naší městské části. Komisi územního
rozvoje byl představen aktualizovaný návrh, který bude
dále projednáván. Opět je ve
hře veřejný zájem – pestrá
funkční skladba domů,
kvalitní veřejná prostranství
s vstřícností k pěším a jiné.

kromě zástavby také náměstí
a parky a byl dodržován více než
století. Jeho jasné ortogonální
struktuře se nakonec podřídilo
i sídliště Invalidovna, byť za
využití typologicky odlišných
domů. Další sídliště severní
terasy sice přinesla dobově
determinované unifikované
stavební typy, ale ty byly osazeny kvalitním parkovým prostředím, byly vybaveny školami
i dalšími veřejnými budovami
a jsou i dnes dobře dopravně
obslouženy.
Oproti tomu vidíme porevoluční zástavbu, např. v Libni
kolem Voctářovy ulice, kde
pojmy jako stavební čára, jednotná výška, nebo dokonce jednota
materiálů či měřítka působí jako
z jiného světa. Aby bylo jasno
– nekladu to za vinu investorům
či jejich architektům, ti se pohybují v mantinelech, které jim

veřejná správa nastaví. Zodpovědnost za podobu města nemá
nikdo jiný než jeho vedení.
Pouze volená samospráva může
(a musí) dbát o vzájemný soulad
nejen nových domů, ale i ulic,
náměstí nebo infrastruktury
s celkovou představou o podobě
města a zájmů místních lidí.
Zde je na místě otevřená
a nezatížená debata mezi odborníky a obyvateli naší městské
části o tom, co naše okolí potřebuje a snese.
Pro začátek by bylo skvělé
zprovoznit např. online mapu
s vyznačením jednotlivých
stavebních záměrů, jejich vizualizací a vzájemnými vztahy. Jaké
záměry je záhodno pečlivě
promýšlet? Zde je výčet jen těch
nejdůležitějších.
Ondřej Tuček, architekt,
člen komise pro územní rozvoj
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Objekty sídlištní
vybavenosti

Autobusové nádraží
Palmovka

Často jsou v soukromých
rukou a je značný tlak na
jejich přestavby a rozšíření.
Především jde o Odru a bývalou poštu Krakov v Bohnicích, bývalé kino Moskva
a čtyři Včely v Ďáblicích
a řadu dalších objektů. Zde
je na místě otevřená a nezatížená odborná debata o tom,
co naše sídliště potřebují
a snesou. Diskuze, která bude
opřená o koncepční plánovací dokumenty.

Návrh administrativního
komplexu má již několik let
platné územní rozhodnutí.
Zároveň probíhají úvahy
o změně návrhu a jeho celkovém zkvalitnění. Novostavba
bude hrát zcela klíčovou
úlohu pro celou Palmovku
a je důležité, jaké funkce
nabídne, zda zajistí prostupnost územím a jak bude
dopravně napojena.

Rohan city

Developerský záměr přinese
novou, poměrně intenzivní
zátěž pro území na pomezí
Karlína a Libně. Spolu s dalšími záměry je třeba se ptát:
Kam budou noví sousedé
posílat své děti do škol? Kde
budou nakupovat a kam
budou chodit k lékaři? Obávám se, že na tyto otázky
přesvědčivé odpovědi
neznáme.

Invalidovna – Karlín

Komisi pro územní rozvoj
byla představena vize nové
čtvrti na plochách dnešních
sportovišť u hotelu Čechie
s celkovou kapacitou
hrubých podlažních ploch
přes 100 000 m2. Návrh je
založen na blokové struktuře
s dominantními věžovými
domy, navazujícími na hotel
Olympik. V obecné rovině se
slibuje i vybudování veřejné
vybavenosti. Je důležité
s investory na toto téma
hovořit konkrétněji a požadovat i větší podíl veřejných
prostranství.

Nová Palmovka
a její okolí

Rozestavěná budova nové
radnice se snad dokončí.
Pokud bude prodána, bude
zde zřejmě standardní kancelářský provoz a nákupní
centrum. Bude ale třeba
dokomponovat také celé širší
okolí, vymezené ulicemi
Sokolovskou, Zenklovou,
U Rustonky, Voctářovou
a Libeňským mostem. Určitě
je zde prostor jak pro kvalitní
a živá veřejná prostranství,
tak pro další výstavbu. Zároveň ale trvá problém, kde a
jak má nová radnice
vzniknout.
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Rozhovor
Boxer a výtvarník Rostislav Osička:

Box a malování jsou
energie, které se doplňují
nnČekám na Karlínském
náměstí na setkání s Rostislavem Osičkou (* 1956).
Bývalý úspěšný boxer, držitel bronzu z ME v roce 1979,
mnohonásobný mistr republiky, později filmový kaskadér, se dnes věnuje své boxerské škole ve Form Factory
v Praze 8, ale především své
velké lásce – malování a příležitostnému psaní básní.
Vidím ho přicházet jeho typickou boxerskou houpavou chůzí
za doprovodu jeho věrného
společníka kernteriéra Quadra.
Cestou ho zdraví kolemjdoucí,
se kterými prohodí pár slov.
„Dobrý den, pane Osičko!
To jsem rád, že vás potkávám.
Musíme něco udělat s tím naším
jezírkem v Kaizlových sadech.
Asi nefunguje čerpadlo, zůstává
tam kalná voda.“ Osička reaguje:
„Ono by celkově stálo za úvahu,
aby se parky oživily zavodněním, kašnami a fontánami tak
jako například v Paříži. Těch
období horkých letních suchých
dnů je čím dál tím víc, možná by
bylo dobré vytvořit na Rohanském ostrově vodní nádrž jako
zásobník vody.“ Chvilku ještě
debatují a rozloučí se. Osička na
mě šibalsky pomrkává a jde mi
naproti.

Na kávu po Karlíně

„Jak se dnes máte?“ Udiveně na
mě pohlédne: „No doufám, že po
těch letech, co se známe, mi snad
nebudeš vykat, ty borče. S každým si sice netykám, ale v boxerně si taky nevykáme,“ směje se
a podává mi ruku. „Pojd’ se projít
a popovídat. Koukám, že tady
máte vystavené nějaké fotografie staré Prahy 8.“ Hned se začne
zajímat o historické fotografie,
které jsou ten den na Karlínském náměstí vystaveny.
Pokračujeme v procházce
Karlínem a zastavujeme v Křižíkově ulici na pěší zóně na kávu.
Sedneme si a hned slyším: „Aáá,
dobrý den, pane Osička, jak se
dnes máme, dáte si kávičku?“
Přátelsky se zdraví s kavárníkem
a objednává kávu.
Poprvé jsme se potkali v roce
1991. Za tu dobu se jeho hvězda

stvím, a já budu jedním z aktérů,
tak se na to těším,“ usmívá se.
Zvoní mu telefon. „Promiň, to
je kvůli tréninku.“ Něco si upřesňuje s volajícím a pak vysvěluje:
„To byl můj svěřenec Matůš
Juráček, včera měl po téměř
dvou letech pauzy druhý profesionální boxerský zápas, který
vyhrál. Musíme se teď soustředit
na další přípravu a další utkání,
které je sice až v říjnu, ale stále je
co zlepšovat.“
Máš celoživotní vztah ke sportu.
Co ti box v životě dal?
„Box mi přinesl hodně zkušeností s mnoha lidmi jak z oblasti
sportu, kultury, tak i ze světa
filmového a uměleckého.“

Trenérská práce s dětmi a mládeží ve Form Factory. Foto: archiv R. Osičky

pohybovala nahoru, ale i dolů.
Původně pochází z Valtic, ale
už 38 let žije v Praze v Karlíně.

Z jižní Moravy
do Karlína

„Narodil jsem se sice v porodnici
ve Valticích, ale vyrůstal jsem
kousek dál, v Moravském Žižkově. To je vinařská obec, krásná,
malebná, ale já jsem pak šel s tím
mým sportem dál do různých
měst jako Hodonín, Skalice,
Olomouc – úžasné historické
město, kde jsem trénoval v Dukle pod známým vynikajícím
trenérem Alexandrem Bögim,
odtud mám pěkné zážitky.
A nakonec Praha, kde už jsem
zůstal. Dneska bydlím v Karlíně
a jsem tomu moc rád, neboť
Karlín je pro mě nejhezčí část
Prahy, v tom se shoduji s názory
jiných obyvatel Karlína a myslím
si, že díky nám všem je dnes
Karlín takový, jaký je.“
Rozhlédne se, chvilku se
zasní, jako by si promítal v duchu všechny ty vzpomínky,
které se mu připomínají. „Nejlepší tady je ta spousta zeleně.
Jsou tu Kaizlovy sady, park
u kostela svatého Cyrila a Metoděje, a jak ti koukám přes
rameno, tak taky zelená oáza
kopce Vítkov...“
Karlín ale nebyla vždy zelená
oáza klidu, to ostatně ukazuje
i zmíněná výstava historických
fotek. Po zbourání městských

hradeb v 70. letech 19. století patřily pozemky v dnešním
Karlíně k nejlevnějším. Proto
zde také vyrostla řada průmyslových závodů… A pak v době už
docela nedávné Karlín zpustošila povodeň.

Karlín měl vždycky
kouzlo a jsem
přesvědčen, že je
to jedna z nejlepších
čtvrtí v Praze.
„Karlín od povodní v roce
2002 vzkvétá. On měl vždycky
nějaké kouzlo, ale dnes jsem
přesvědčen, že je to jedna z nejlepších čtvrtí v Praze. To určitě
potvrdí i ostatní spoluobčané,
s kterými se na toto téma budete
bavit. Hodně zeleně. Ještě bych
osázel víc Křižíkovu ulici. Ale
jinak se mi Karlín líbí a dobře se
tu žije. Spousty kaváren a vinárniček pro příjemné posezení.
Škoda jen, že do některých
nepouštějí pejsky,“ povzdychne
si Osička. Skloní se pod stůl,
naleje do misky Quadrovi vodu
a podrbe ho za ušima.
„Jinak je tady hodně kultury.
Karlínské divadlo nebo Fórum
Karlín. Tam, pokud se vše povede, se bude konat jedna velká
akce, která je zatím ještě tajem-

Mluvíš o svých kaskadérských
zkušenostech?
„To ani úplně ne. Pro mne byla
zajímavá spolupráce s režisérem
Jaroslavem Soukupem, bývalým
šéfem kaskadérů Jardou Tomsou, kdy jsme připravovali Marka Vašuta pro filmovou roli
Vildy Jakše ve film Pěsti ve tmě.“
To musela být zajímavá zkušenost.
Ale bylo to už hodně dávno, film
měl premiéru v roce 1987. Jsi ještě
v kontaktu s některými aktéry?
„No samozřejmě, že ano. Vlastní
natáčení filmu trvalo skoro tři
čtvrtě roku a za tu dobu jsme
měli všichni možnost se docela
dobře poznat osobně a dodnes
jsme spolu v kontaktu a přátelíme se. Rád v souvislosti s natáčením vzpomínám na Pavla
Nového. On je takovej sportovec
a samorost. Proto si asi rozumíme. Občas se tady v Karlíně
potkáme, když jde moderovat
svůj pořad do rádia Regina. Taky
se točilo tady na Praze 8 v Libni.“
Dopijeme kávu a Rosťa požádá o účet. „Mohli bychom pomalu jít, co říkáš? Pojď se podívat
na to, co teď maluju.“
Co v současné době maluješ?
„Nyní mám rozmalovaný obraz
našeho mučedníka Jana Nepomuckého. Zajímám se o jeho
život, který mne velmi zaujal.
Proto jsem se rozhodl ho namalovat. Jsem v kontaktu se Svatojanským spolkem Navalis. Také
v současné době maluju obrazy
se sociální tematikou jako feťáky,
bezdomovce, ale i další problémové situace, jako jsou třeba přírodní katastrofy, anebo naši politici.
Mám za to, že lidem dneska
všeobecně chybí více víry a pokory. Většina jich žije velmi
konzumně a spotřebitelsky.
Dnešní doba jim v tom jenom
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nahrává. Při konzumním způsobu života zapomínají na ty
opravdové hodnoty, které jim
utíkají mezi prsty. I já sám si
nesu v sobě problém, s kterým
se nedokážu srovnat a ponesu
si ho v sobě až do konce života.“

naší společnosti, která je poměrně agresivní a má potřebu si něco
dokazovat. Znám některé borce
z MMA a jsou to duchem opravdoví sportovci a téměř novodobí
gladiátoři. Fakt to jsou borci. Ale
box má stále proti tomuto stylu
boje v sobě eleganci a noblesu.
Má svá přísná, pevně daná pravidla a boxuje se z očí do očí. První
zobrazení boxu se našla na
skalních reliéfech starých Sumerů z období 3. až 4. tisíce let před
naším letopočtem. Na antických
olympijských hrách byl box
nedílnou součástí programu.
Box má kořeny velmi hluboko.
Takže by neměl zaniknout.“
Gabriel Trakal
Rostislav Osička v reprezentačním dresu. Foto: archiv R. Osičky

v krásném a malebném prostředí
Libeňského zámečku, kterou
jsem předběžně projednal s radním pro kulturu Michalem Švarcem. Zároveň jsme mluvili o mé
možné účasti na aukci na podporu potřebným, kterou bude
radnice Prahy 8 pořádat v prosinci. Tuším, že se tato charitativní
aukce jmenuje Myslíme na vás.

Městská část
Praha 8

Už teď se těším na spolupráci
s naší městskou částí.“
Moderní box je nazýván šerm
pěstí, protože původně vzešel
z šermířské akademie Jamese
Figa v roce 1850. Jakou má podle
tebe budoucnost v konkurenci
MMA (Smíšená bojová umění)?
„MMA vnímám dnes jako odraz

Hřmící motory v oblacích,
odvážní muži v kokpitu
nad Biskajským zálivem,
odrážejí kruté útoky
messerschmittů.
Kulometné dávky rozsévají smrt
na všechny strany.
311. peruť hrdinně vzdoruje,
Vilda Jakš však svůj život
v chladivé náruči Atlantiku
skoncuje…
(věnováno Vildovi Jakšovi)

VÁS ZVE NA

BOHNICE
Kostel sv. Václava, Ústavní ul.
» 13,00 – 17,00 hodin
» Výstava k 100. výročí posvěcení kostela
sv. Václava v Bohnicích

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

KOBYLISY
LIBEŇ
Libeňský zámek, Zenklova 35
» 12,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.
Grabova vila, Na Košince 1
» 12,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.
Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul.
» 11,00 – 17,00 hodin
Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul.
» 10,00 – 19,00 hodin

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

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

NOVÉ MĚSTO
Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52
7.
» 9,00 – 18,00 hod.

9. 2019

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

Mezi malováním a boxem je
zvláštní kontrast. Co mají pro
tebe tyto dvě odlišné činnosti
společného?
„Je to podle zásad jin a jang, jsou
to vzájemně se doplňující energie. Nebo podle starořecké kalokagathie, tedy vzájemná harmonie ducha a těla. Odjakživa jsem
tíhnul k umění. Děda byl námořník a umělecký řezbář a maminka krásně malovala. Sám jsem od
dětství hodně modeloval a kreslil.
Po prázdninách budu 3. září
vystavovat ve Vysočanské radnici na Praze 9, hned 15. září budu
vystavovat v domově důchodců
v Praze na Chodově, abych udělal
radost seniorům, kteří se na
setkání těší. A právě tady bude
součástí výstavy i ukázka boxerského sparingu a něco málo
přednesu z mé sbírky básní. No
a v neposlední řadě se velmi
těším na výstavu mých obrazů

15
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Soutěž
fotosoutěž osmičky

Nejkrásnější záběry Prahy 8

nnČasopis Osmička vyhlásil
dlouhodobou soutěž o nejkrásnější fotografie z naší
čtvrti. Tento měsíc jsme
dostali 11 fotek od šesti
autorů. Jsme moc rádi!

Máte fotografický talent a nevíte, kde ho publikovat? Pošlete
nám do redakce své fotografie.
Porotu tvoří radní pro kulturu Michal Švarc (Patrioti pro
Prahu 8), vedoucí odboru kultury Vladimír Slabý a fotografka
Marie Kurovská. Každý měsíc
vybírají ty nejlepší snímky.
Neváhejte a vydejte se zachytit
krásy naší městské části,
Prahy 8.
Vítězem tohoto měsíce se
stala Věra Dvorská. Gratulujeme a těšíme se na další fotografie.
(til)

Věra Dvorská – U Vltavy

linda lemberková – Podvečer v Karlíně
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informace pro soutěžící
Fotografie zasílejte na e-mail
ondrej.chytil@praha8.cz, nebo
osmicka@praha8.cz.
Nejatraktivnější záběry budou zveřejněny
každý měsíc v Osmičce a po čase z nich
uspořádáme krásnou výstavu.

MARKéTA krejčí – Cestou na cyklostezku

Jaroslav Menčík – Sídliště v parku

Technické parametry:
rozlišení minimálně 150 dpi, ideálně 300 dpi
(dots per inch = bodů na palec), resp. od
4 MPx.
Do fotografie nepište žádný text, popisek by
měl být obsažen v názvu, pod kterým je

Rostislav Kolář – Krása bouře v Bohnicích

snímek uložen, popřípadě ho uveďte
v e-mailu.
Připomínáme, že městskou část Praha 8
tvoří celá katastrální území Bohnice, Čimice,
Karlín a Kobylisy a části katastrálních území
Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov.
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Pozvánky
Městská část Praha 8,
Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
a DDM Praha 8 -- Spirála

zeln
u
o
Kouzelný
les les

Městská část Praha 8, Osmička pro rodinu,
DDM hl. m. Prahy –pořádají
Karlínské Spektrum,
DDM
Praha 8 – Spirála
12. ročník
akce
pořádají

Kouzelný les
ý

K

11. ročník akce

Za draky do Ďáblického háje

letos na
téma

u?
k
s
á
vl
12.
9.lato2019
Z
á
n
z
o
Kdo p Ďáblický háj

ROUŽKŮ
NABÍDKA K
A
HO SPEKTR
KARLÍNSKÉ 19/2020
20
NA ŠK. ROK

1.

Alenka

(doprava tram 17 - Vozovna Kobylisy)

v říši divů

14.09.2017
10. ročník

Í,
YSTOUPEN
PÓDIOVÁ V HÁDKA
Í PO
DIVADELN
Í
DIVADELN
TANEČNÍ A
PY,
WORKSHO
DÍLNY,
É
VÝ T VARN
Í AKTIVITY,
N
V
SPORTO
VAŘENÍ

Ďáblický háj
(doprava metro C - Kobylisy;

RAD

SKÁKACÍ H

tram 17 - Vozovna Kobylisy)

9.00–12.00 kolektivy dětí MŠ a ZŠ

KTIVITY
VŠECHNY A
ZDARMA

9.00-- 12.00 kolektivy dětí MŠ a ZŠ
veřejnost
a rodinné
12.00--12.00–17.00
18.00 veřejnost
a rodinné
týmy týmy
(16.00 poslední startující)
(17.00 poslední startující)

www.praha8.cz

DDM hl. m. Prahy

www.praha8.cz

DDM hl. m. Prahy

Spirála
ral
ha
SDpD Mi rP á
a8

DDM hl. m. Prahy

DDM Praha 8

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

Vítání
občánků
Prahy 8
21. a 22. října 2019
Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 22. září 2019
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

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

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

MČstská þist
Praha 8
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Zdravotní a sociální péče
duševní onemocnění

Bona už 20 let
pomáhá lidem

nnKdyž se řekne Bona, o. p. s., možná se vám vybaví chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním či naše výrobky ze sklářské, textilní a truhlářské dílny, obchod Jedna bedna, kde výrobky prodáváme, a třeba také naše prádelna. Nebo jste
s námi strávili den na akci Ukliďme Česko, znáte naši Babí hru na bohnickém Babím
létě a možná nás společné seznámení ještě čeká.

K oslavám výročí nechyběl zasloužený sladký dort. Foto: Bona

Příležitost lépe poznat tuto organizaci,
klienty a lidi, kteří v ní pracují, jste měli
třeba teď v červnu. V pátek 14. 6. Bona,
o. p. s., oslavila své 20. narozeniny akcí, která
byla otevřena také veřejnosti. V Kasárnách
Karlín jste si mohli vyzkoušet práci v našich výrobních dílnách, zatančit breakdance pod vedením Prague Breakin School,
uklidnit mysl ve workshopu věnovaném
mindfulness, koupit si některý z našich
výrobků ve stánku Jedna Bedna nebo si
poslechnout dobrou hudbu kapel Bizarre
Band, Původního Bureše a Tygroo. Dále jste
se zde mohli dozvědět aktuální informace
o našich službách a aktivitách, a co je hlavní, potkat se s lidmi z Bony. Jsme moc rádi,
že se oslavy účastnila také místostarostka
MČ Prahy 8 paní Vladimíra Ludková. Akce
se konala pod záštitou radní pro oblast
sociální politiky a zdravotnictví Mileny
Johnové, radní hl. m. Prahy a za podpory
Nadace Bona a MČ Praha 8.
V tomto roce slavíme tedy 20 let od doby,
kdy Bona začala na Praze 8 poskytovat
sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. První poskytovanou službou bylo
Chráněné komunitní bydlení, postupně se
přidávaly chráněné dílny a s nimi služba
Sociální rehabilitace (pro oblast práce), od
roku 2007 pak služba Podpora samostatného bydlení.
O co se lidi v Boně snaží a co je podstatou
jejich práce? Je to především rovnocenný

přístup ke všem klientům a vztah založený
na vzájemné důvěře a respektu. Člověk není
diagnóza, ale někdo, kdo potřebuje podporu
na své cestě zotavení. Pro každého to může
znamenat něco jiného a cesta může trvat
různě dlouho. Vše vychází z individuálních
potřeb klienta. Důležitou součástí celého
procesu je také podpora a spolupráce s rodinou, přáteli a komunitou, ve které člověk
žije.
Bona je v současnosti největším poskytovatelem služby Chráněné bydlení v České
republice. Společně s Nadací Bona, která
je naším spoluzakladatelem, realizujeme
projekt Psychosociální síť pro lidi s duševním onemocněním na Praze 8. Součástí
tohoto projektu jsou čtyři komunitní chráněná bydlení, tréninkové byty a pracoviště
sociální rehabilitace (sklářská, textilní
a dřevařská dílna, prádelna, úklidové a zahradnické služby).
Při práci s lidmi s duševním onemocněním Bona vychází ze svých dvacetiletých
zkušeností, zároveň je ale organizací, která
nestojí na místě, ale snaží se do svých služeb zavádět nové postupy. V každé službě
pracuje peer konzultant, tedy člověk s vlastní zkušeností, který do rehabilitace přináší
právě svou zkušenost s nemocí a zotavením. Důležitou součástí jeho práce je práce
s nadějí a vnitřní motivací. Dalším zásadním prvkem je uplatňování multidisciplinárního přístupu v procesu zotavení klien-

ta. Což znamená, že v týmu služeb působí
pracovníci se specializací v psychoterapii,
práci se závislostmi, zdravotní péči, podpoře v zaměstnávání, dále sociální pracovník
a peer konzultant. Společně řeší, jak nejlépe
klientovi v dané situaci pomoci.

Sociální bydlení pro klienty

Změny v posledních letech reagují také na
probíhající reformu psychiatrické péče
u nás, jejímž výsledkem by mělo mimo jiné
být snížení počtu dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v psychiatrických nemocnicích a rozšíření komunitních a zejména
terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním. „Lidé nezůstávají v nemocnici,
pokud to není nezbytně nutné, ale co nejrychleji se vrací zpět do prostředí, které je
jim známé, nebo tam, kde získají komplexní
podporu v jejich zotavení,“ doplňuje ředitel
Aleš Lang a zároveň dodává: „Důležitým
tématem je pro nás tudíž také bydlení
a jeho dostupnost. Proto intenzivně spolupracujeme s magistrátem, městskými částmi a dalšími organizacemi na řešení otázky
sociálního bydlení pro tuto cílovou skupinu. S tím ovšem souvisí také zajištění kvalitní návazné podpory lidí s duševním
onemocněním v terénu. Nový terénní tým
teď máme v Praze 4 a plánujeme další
rozšíření.“
„To vše by však nebylo možné bez zodpovědné práce našich zaměstnanců včetně
pracovníků zaměstnaných jako OZP. Touto
cestou bych jim chtěl poděkovat a velké
díky zároveň patří všem, kteří za uplynulých 20 let Bonou prošli, a podíleli se tak
na tom, čím je dnes. Děkuji za dlouholetou
spolupráci a podporu rovněž Nadaci Bona,
hlavnímu městu Praha, MČ Praha 8 a dalším partnerům, kteří nás podporují a v minulých letech podporovali. Se všemi se
těším na shledanou třeba v září na bohnickém Babím létě,“ doplňuje ředitel Aleš.
MARIE HYKLOVÁ

Klíčanka
Vyměňte nájemní bydlení
za družstevní byt
• 10 minut od metra Kobylisy
• poslední volné byty
za 52 tisíc Kč/m2
• den otevřených dveří
14. srpna 2019 14–18 hodin

www.bydlenisprirodou.cz
placená inzerce
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Historie
Sídliště naší městské části II.

Krásné
a hodnotné
Ďáblice

nnSídliště Ďáblice je jedno z nejkvalitnějších sídlišť v České
republice. Bylo vytvořeno podle propracovaného konceptu
architekta Viktora Tučka a na rozdíl od později postavených sídlišť bylo dostavěno s kvalitním veřejným prostorem a občanským vybavením.
První úvahy o poválečném
rozšiřování obytného charakteru Prahy se týkaly také severní
části města. Urbanistický koncept sídliště Ďáblice vzešel ze
soutěžního návrhu architektů
Vlastimila Durdíka a Jiřího
Novotného z roku 1963, který
dále rozpracovali Josef Polák,
Vojtěch Šalda, hlavní architekti
sídliště Invalidovna, a Viktor
Tuček. Autorský tým pracoval
na projektu sídliště v letech
1963–1968, tedy v době, která se
snažila vymezit vůči uniformní
strnulosti mnoha již realizovaných sídlišť a navázat na úspěšné experimentální projekty,
jakými byla například již zmiňovaná karlínská Invalidovna.
Výstavba obytného souboru
Ďáblice byla zahájena v roce
1968, kdy do Prahy přijely tanky,
a tím se uzavřelo období politického uvolnění v Československu. O sedm let později, v roce
1975, kdy byl dosavadní prezident ČSSR Ludvík Svoboda
uvolněn z funkce ze zdravotních
důvodů na základě přijaté novely ústavního zákona č. 168/1968
Sb., byla dokončena podstatná
část bytů a některé stavby
občanské vybavenosti. Realizace
oblasti u stanice metra Ládví
probíhala v letech 1976–1978
a poslední dokončenou stavbou
se stal kulturní dům, otevřený až
v roce 1983, kde byl těžce nemocný Václav Havel propuštěn

z vězení. Sídliště bylo zařazeno
v rámci analýzy českých sídlišť
do krásné fáze sídlištní výstavby, kterou charakterizuje uměřená velikost, velkoryse založený
urbanismus a nesporné architektonické kvality.

Sídliště je naším
parkem

Sídliště Ďáblice se nachází na
úpatí vrchu Ládví, který je přírodní památkou a dominantou
území. Část sídliště se rozprostírá na ploše bývalé vojenské
střelnice, z které zůstala pouze
její severozápadní část, kde bylo
za 2. světové války popraviště.
Toto místo bylo pietně upraveno
podle návrhu architekta Josefa
Poláka a Luďka Tódla na Památník protifašistického odboje,
zbývající část střelnice a zachované ochranné valy byly vkomponovány do sídlištních ploch
veřejné zeleně.
Přírodní rámec nedalekého
Ďáblického háje byl přirozeně
včleněn do urbanismu sídliště,
v kterém bylo vytvořeno příjemné životní prostředí, jež zároveň
umožňuje i dobrou orientaci
obyvatel a návštěvníků sídliště.
Byly zde vytvořeny druhově
bohaté a ucelené plochy zeleně
s pěšími zónami. Je to navíc
zeleň, která hraje hlavní úlohu
pro zdůraznění architektonické
kompozice sídlištní zástavby a je
to vrch Ládví, který je místní

Jezírko s pelikánem, 1985. Foto: Archiv MČ P8

přírodní katedrálou, na níž je
průhledy vidět ze souboru
sídlištních staveb. Z přírodního
místního rámce vytěžili autoři
maximum, a vtiskli tak sídlišti
ojedinělý a nikde neopakovatelný genius loci.

Urbanismus sídliště

Ze soutěžní urbanistické koncepce autoři převzali základní dopravní schéma, které umožnilo
odvést tranzitní dopravu mimo
sídliště, toto schéma bylo uplatněno již u sídliště Invalidovna.
Vytvořila se tak klidná vnitřní
zóna, která se skládá ze dvou
hlavních křížících se pěších os.

Z podélné pěší osy jsou přístupné
veřejné budovy – jesle, školky,
školy, koupaliště a park s jezírkem. Další, na svou dobu nadstandardní občanská vybavenost
sídliště, se nachází u příčné osy,
ulice Burešova, která je vedena od
dnešní stanice metra Ládví. Tam
se nachází největší obchodní
a společenské centrum, tři menší
jsou v okrajových částech
sídliště.
Přehledná urbanistická struktura sídliště je tvořena kombinací
vysokých bytových domů a nízkých budov občanské vybavenosti, které k nim tvoří prostorový kontrast. Podle slov architekta

Sídliště Ďáblice
Investor: Výstavba hlavního města
Prahy, výstavba sídlišť
Autoři urbanistického řešení: Josef
Polák, Vojtěch Šalda a Viktor Tuček
Hlavní architekt: Viktor Tuček
Architekti: Vilém Hess, Jiří Kulišťák,
Vladimír Leníček, Antonín Pešta,
Antonín Tenzer, Zdeněk Wasserbauer,
M. Moravec, Jaroslav Maýr, Antonín
Vranka, Bohuslav Kocián

Realizace: Konstruktiva, n. p. – inženýrské sítě a občanská vybavenost,
generální dodavatel; Montované
stavby Praha – bytové objekty;
Prefa Praha – výroba prvků
pro bytové objekty
Výsledek: 9 500 bytů
pro 27 500 obyvatel
Autor osazovacího plánu zeleně:
Zorka Buriánová

Pohled do obchodního centra s krytou promenádou. Foto: Archiv MČ P8
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Kino Moskva, 1985. Foto: Archiv MČ P8

sídliště, Viktora Tučka, bylo
záměrně použito nízkých budov
mimo jiné z důvodu, že: „Centrum
se stává cílem nejen nákupů, ale
i procházek a plní v podstatě
funkci náměstí starých měst.“
Obytné domy se v jižní části
sídliště seskupují do tří polouzavřených bloků z deskových
objektů o 11 a 14 podlažích
akcentované třemi věžovými
sedmnáctipodlažními domy
s atypickou kaskádovitou podnoží. Plánována byla i vyšší
zástavba, jejíž realizace však
z důvodu náletové hladiny
letového koridoru ruzyňského
letiště nepřicházela v úvahu.
V severní části sídliště architekti
umístili čtyři souběžné dvojice
deskových domů, kolmo na ulici
Žernoseckou a podélně s pěší
osou Burešovy ulice. Oblast
severně od ulice Žernosecké
u Ďáblického háje autoři zastavěli nižšími šesti- a čtyřpodlažními bodovými domy.

Atypické prvky

Sídliště Ďáblice sice není experimentálním sídlištěm, kde by
se zkoušely nové technologie,
dispozice a materiály, přesto
se Viktoru Tučkovi a jeho týmu
podařilo prosadit nespočet
atypických řešení jak v oblasti
konstrukcí, tak v dispozicích
bytů či v parteru sídliště. Většina
novátorských, a zřejmě i těžce
vybojovaných, detailů je dodnes
funkčních.
Deskové obytné domy mezi
ulicemi Žernosecká a Střelničná
jsou postaveny v technologii
T 08 B s rozponem šest metrů,
která se použila prvně na sídlišti
Invalidovna. Architekti však
tento modulární systém použili
při úpravě dispozice bytů tak, že
byty nabízejí hlubší lodžie či větší
plochu vestavěných skříní.

Kromě řady dalších inovativních
prvků použitých na sídlišti stojí
za zmínku věžové domy s předstupující terasovitou podnoží,
které byly postaveny pouze na
sídlišti Ďáblice. Právě takováto
atypická řešení odlišují jednotlivá sídliště a nabourávají vžitou
představu o jejich uniformitě.

Umění na sídlišti

Co na sídlišti Ďáblice dále zaujme, jsou velice kvalitní umělecká díla. V exteriéru se nachází
pouze pět drobných zahradních
plastik, za to však vše bylo
nahrazeno v interiérech. Umělecká díla se uplatnila ve veřejných budovách, inovačně ve
vstupních halách bytových
domů, ve vnitřních atriích, nebo
jako doplněk architektury v podobě reliéfů, mozaik, keramických obkladů, stěn nebo domovních znamení. Najdeme zde díla,
která vycházejí z tzv. bruselského stylu, jedná se o experimenty
s novými materiály či odvážně
pojaté abstraktní řezby.
Tento rozkvět umění ve veřejném prostoru souvisel s normalizační podporou výtvarného
umění, které bylo zakotveno
v tzv. hlavě V stavebního zákona
z roku 1965, která stanovila, že
v každé nové výstavbě musí být
realizovaná umělecká díla, na
která půjdou 4 procenta z celkového rozpočtu.

www.praha8.cz

2006–2008 k řadě akcí a intervencí, které měly upřít pozornost veřejnosti ke kvalitám
bydlení na ďáblickém sídlišti.
V obytné části sídliště došlo
k postupnému zateplení budov,
k výměně oken za plastová,
k zasklení lodžií, zastavění některých průchodů, někde byly
realizovány dokonce i nástavby.
I když většinu bytových domů
dnes nalezneme v jiném než
původním stavu, nejedná se o nic
dramatického. Nejdrastičtějšími
úpravami totiž prošly některé
veřejné a obchodní budovy.
Pavilonové obchodní centrum
u stanice Ládví postrádá mnohé
z původního lesku, o osudu kina
Moskva, které bylo ve své době
nejmodernějším kinem v Praze
se dvěma sály a s klimatizací, ani
nemluvě. Právě devalvace dříve
hodnotných prostor bývá nakročením k devalvaci celého obytného celku. Dnes vlivem změny
vlastnictví a konkurence několika supermarketů v okolních
čtvrtích centrum upadá a výstavbou věžáků na místě přízemních
objektů tří nákupních center
může dojít k totální degradaci
sídliště, jehož architektonická
kvalita je založena na silném

Sídliště dnes

Zub času je však patrný a neúprosný i na tomto sídlišti. Za více
jak čtyřicet let existence zanikly
mnohé původní prvky. Do dnešních dní se dochovalo přibližně
75 % z původního počtu uměleckých děl a prvků. Lhostejnost
k uměleckým dílům v prostoru
sídliště vyprovokovala uměleckou skupinu Ládví v letech

Jezírko, 1975. Foto: Archiv MČ P8
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prostorovém konceptu sídliště
jako celku.
Sídliště Ďáblice patří mezi
nejhodnotnější realizované
sídlištní soubory u nás. V odborných kruzích se již delší dobu
opakovaně mluví o kvalitách
tohoto souboru, který si zasluhuje památkovou ochranu.
Jedná se o koncepční celek,
na který se již v době realizace
jezdily dívat výpravy odborníků
ze zahraničí. Architekt Tuček
hovořil o přibližně patnácti
návštěvách ročně s cílem zhlédnout průběh výstavby, a to se
jednalo pouze o oficiální zájezdy
architektů.
Kdy si konečně dovolíme
přiznat, že v době komunistické
totality vzniklo i kvalitní urbanistické řešení sídlištních celků
a bytové výstavby, které je
zapotřebí zachovat pro budoucí
generace? Návrh na památkovou ochranu sídliště byl Ministerstvem kultury zamítnut,
vlastně na zaslaný odborný
návrh nebylo ani zahájeno řízení
ve věci prohlášení souboru
sídliště Ďáblice za kulturní
památku.
Pavla tomšíková
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Školství a mládež

Akce na srpen

OSMIČKA
pro rodinu

s Osmičkou pro rodinu
RODINNÉ CENTRUM OSMIČKA
Libčická ulice 333, Praha 8 – Čimice
Pondělí
Jóga pro začátečníky 19:00–20:00
Cena 100 Kč
Středa
Aby záda nebolela II. 10:00–11:00
Cena 60 Kč
Pilates pro pokročilé II. 19:00–20:00
Cena 100 Kč
Cvičení se nekoná ve dnech
5. 7.–12. 7. a 19. 8.–23. 8. 2019.
Centrum je (kromě cvičení výše)
přes prázdniny uzavřeno, znovu
bude otevřeno od 9. 9. 2019

Zábava, vzdělání, volný čas

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu
tel.: 601 130 916

Komiksová vernisáž se vydařila
Dne 4. 6. 2019 jste mohli navštívit
naši Komiksovou vernisáž, kde děti
z Comics 8 pointu prezentovaly svá
komiksová díla.
Děkujeme i rodičům, kteří nachystali
občerstvení a vernisáž si tak mohli
všichni užít v příjemné a tvořivé
atmosféře.

8
C

COMICS

Tým Osmičky pro rodinu

COMICS 8

Kontakty:
tel.: 606 035 260
e-mail: rc@osmickaprorodinu.cz

Realizujeme příměstské tábory
Léto v RC Osmičce v Čimicích všechny děti na příměstský tábor volá.
Pro velký zájem tento rok otevíráme dveře dětem všech věkových kategorií po celé prázdniny.
Na děti bude čekat opět pestrý program dle věku, po celý den pitný režim, dobrý oběd a dvě svačinky.
Neváhejte a mail s rezervací nám na rc@osmickaprorodinu.cz co nejdříve pošlete.
Všechny tábory budou probíhat v Rodinném centru Osmička (Čimice – Libčická 333/2) a budou se
střídat běhy pro malé (3–6 let) a velké (7–11 let)
Cena tábora: 2 500 Kč
Cena pro menší děti při odchodu po obědě: 1 500 Kč
Termíny táborů pro menší děti:
5. 8.–9. 8., 19. 8.–23. 8.
Termíny táborů pro větší děti:
29. 7.–2. 8., 12.–16. 8., 26. 8.–30. 8.

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

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

Městská část
Praha 8
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Ilustrační foto: Josefine Stenudd

Praha 8 bude
měřit teplotní
změny

nnProjekt Pocitová mapa,
který vzniká z iniciativy
vedení radnice, oddělení
urbanistického rozvoje a odboru životního prostředí, má
za cíl vyznačit konkrétní
místa, kde dochází k negativním projevům teplotních
změn ve městě.

Díky sběru relevantních dat
bude možné do budoucna navrhnout konkrétní adaptační
opatření. „Jde např. o zastávky
městské hromadné dopravy, kde
je delší pobyt na slunci doslova
nesnesitelný, volná prostranství,
ale třeba i nezastíněná dětská
hřiště. Osobně mě velmi těší, že

se podařilo získat podporu
u autorů a projekt nebude financován z rozpočtu naší městské
části,“ uvedl místostarosta Jiří
Vítek (Patrioti pro Prahu 8).
Vysoké teploty a vlny horka
mají negativní vliv na život ve
městě a mohou ohrozit zdraví
zranitelné populace (seniorů,
dětí či chronicky nemocných).
Radnice navazuje na pozitivní
zkušenosti Prahy 6, kde byla
pocitová mapa poprvé úspěšně
použita. Praha 8 je tak teprve
druhou městskou částí v Praze,
která s tímto projektem
přichází.
Informace z pocitové mapy
budou vyhodnocovány ve

Legenda k Pocitové mapě na www.praha8.cz
A. OTÁZKY PRO MAPOVÁNÍ
SOUČASNÉHO STAVU

(např. místo, kde usychá zeleň;
místo, kde chybí vodní prvky)

1. Označte v mapě místo, kde
se cítíte špatně kvůli nadměrnému horku (červená),
(např. místo s nedostatkem stínu;
plochy, které nadměrně absorbují
sluneční záření…)

5. Označte v mapě místo, kde
je špatná kvalita vzduchu (bílá),
(např. místo, kde je zvýšená
koncentrace prachu, zápachu
či emisí z automobilové dopravy,
či emisí z průmyslu a vytápění)

2. Označte v mapě místo, kde
se z hlediska teploty cítíte dobře
(zelená),
(např. místo, kde je příjemný stín,
příjemně zde proudí vítr, je zde
dostatek zeleně…)

6. Označte na mapě místo, kde je
nedostatek zeleně (fialová),
(např. místo, kde zeleň zcela chybí,
nebo místo, kde není dostatečné
množství zeleně či stávající zeleň
není v dobrém stavu)

3. Označte v mapě místo, kde
dochází k nedostatečnému
vsakování srážkové vody (modrá),
(např. místo, kde se v případě
velkých srážek shromažďuje dešťová
voda; místo, které bývá zaplavené…)

B. NÁVRH LOKALIZACE
MOŽNÝCH OPATŘENÍ

4. Označte v mapě místo, které je
negativně ovlivněno suchem (žlutá),

Umístěte do mapy značku
s popiskem, kde si myslíte, že by
mohlo být realizováno opatření
zlepšující negativní hydrometeorologické a klimatické jevy (horko,
sucho, záplavy, a jiné).

Pro inspiraci
k návrhům opatření
doporučujeme
zhlédnout web
opatreni-adaptace.cz
projektu Czech
Globe od AV ČR.

Vysoké teploty mohou působit na lidi negativně.

spolupráci s Odborem ochrany
prostředí Magistrátu hlavního
města Prahy a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR.
Budou sloužit jako jeden z podkladů pro realizaci vybraných
opatření.
Sledujte radniční stránky
www.praha8.cz, kde bude pro-

jekt spuštěn v nejbližších dnech.
První část Pocitové mapy bude
sloužit k popisu stávajícího
stavu a analýze problémů a rizik. Druhá část pak bude prostorem pro vaše návrhy na opatření, která by pomohla zmírňovat
rizika spojená se zesilováním
(rych)
klimatických změn. 

Zažít město jinak se chystá

> 14. ročník slavností Zažít město jinak zavítá do Prahy 8 sice

až v sobotu 21. září, místní organizátoři ale mají napilno už teď.
Sousedé se letos na osmičce sejdou v šesti lokalitách. Pokud jim
chcete pomoci (pracují ryze dobrovolně), nebo na slavnostech
vystupovat s vlastním programem či stánkem, obraťte se na
uvedené kontakty.

Burešova – Hrubého (Kobylisy)
Sousedé ze sídliště se i tento rok
potkají v Komunitním centru Hrubého
a jeho přilehlém okolí. Radost jim bude
dělat hudební vystoupení, rukodělné
workshopy, sportovní aktivity pro děti,
výstava historických fotografií, drobné
občerstvení, opékání špekáčků nad
ohněm a Dog dancing.
Místní organizátor: Komunitní
centrum Hrubého, Kristýna Janyšková
(kchrubeho@gmail.com)
Elsnicovo náměstí (Libeň)
Sousedskou slavnost pro místní organizuje
galerie Světova 1 ve spolupráci s 8jinak
a dalšími institucemi. Na programu je
výstava mladých umělců z Česka a Polska,
dobré pití, jídlo a to nejlepší z Palmovky.
Místní organizátor: Studentská galerie
Světova 1, Zai Xu (kurator@svetova1.cz)
Konšelská 15 (Libeň)
Pojďte na fotoprocházku s klasickými
fotoaparáty po ostatních akcích Zažít

město jinak. Sdílení radosti z klasické
fotky a snídaně na rozjezd od Lea Chef!
Místní organizátor: Sandra Sedlecká,
Libeňský Atelier (foto.sedlecka@gmail.
com) a Lea Chef
Křižíkova
Oproti minulému roku na Křižíkově
chystají menší, ale o to více sousedský
a příjemný program. Zdejší Zažít město
jinak bude také ve znamení bez obalu –
zero waste.
Místní organizátor: Renata Bělohoubková
(zazitkarlinjinak@gmail.com)
Osinalická (Staré Ďáblice)
Sousedé se opět setkají mezi Obecním
domem Ďáblice a komunitním centrem
Vlna.
Místní organizátor: Komunitní centrum
Vlna Ďáblice, Michaela Ničová
(vlnadablice@gmail.com)
Jedna lokalita v Praze 8 je na přání
organizátorů tajná.
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Ulice naší městské části
Buďte hrdi na místo, kde žijete

názvosloví ulic
Na Dlážděnce  Touto cestou jezdili čeští panovníci
v 16. a 17. století do Staré Boleslavi a na své letní sídlo v Brandýse nad Labem. Cesta proto
byla upravena a částečně vydlážděna, proto se začala lidově
nazývat Dlážděnka. Název ulice
od roku 1920.
Na Hájku  Hájek, strmý vrch
nad potokem Rokytkou, staré pomístní jméno celé lokality, na němž v době 1. čs. republiky vznikla kolonie dělnických
domků Na Hájku.
Na Hrázi  Ulice vybudovaná v místech, v nichž vedla cesta po hrázi zrušeného rybníka,
který se nad bývalým libeňským pivovarem rozprostíral
směrem k říčce Rokytce. Jedna z nejstarších libeňských ulic,
která vznikla před rokem 1888,
název ulice je od roku 1904.
Na Jílu  Název ulice souvisí
s místní cihelnou a výskytem
jílu.
Na Kindlovce  Kindlovka, bývalá vinice, pak hospodářská
usedlost. Ulice pojmenována po
svém vzniku roku 1925.
Na Kopanině  Ulice, která přejala tamní starší přírodní pomístní název, byla pojmenována roku 1947.
Na Kopečku  Starý název lokality, kterou ulice prochází, odvozený podle její polohy na vyvýšeném místě.
Na Korábě  Koráb, místní jméno pro tamní dům, který vynikal svou výraznou architekturou a velikostí nad tehdy ještě
nesouvislou drobnou zástavbou pod ním ležící stráně.
Na Košince  Košinka, původně
vinice, později usedlost. V roce
1875 se dostala do majetku bratří Grabů, kteří zde vybudovali továrnu na voskování plátna
a u ní vilu č. p. 502.
Na Kozlovce  Kozlovka, bývalá vinice, později usedlost zvaná
po majiteli Janu Kozlovi.
Na Labuťce I–IV  Labuťka,
vrch nad Libní, v době 1 čs. republiky zde vznikla dělnickozahrádkářská kolonie. Ulice
byla pojmenována v roce 1988.
Na Malém klínu  Ulice pojmenována po svém vzniku podle původního tvaru pozemků,
přes které dnes prochází.

Na Okrouhlíku  Ulice nese
název dle místního dvouvrší
Okrouhlík, Hora Okrouhlá.
Na Rokytce  Rokytka, potok pramenící jihovýchodně
od Prahy, protékající postupně pražskými městskými částmi Praha 10, 9, a 8, kde se pod
Thomayerovými sady vlévá do
Vltavy.
Na Rozhraní  Ulice tvořila
v době zavedení dnešního názvu v roce 1925 rozhraní mezi
katastry Libně a Proseka.
Na Rozvodí  Ulice přejala
starší pomístní jméno, které
vyjadřuje, že směřuje po vrcholové vrstevnici, jež je v orientaci severovýchodní a jihozápadní rozvodím.
Na Slovance  Slovanka, sídliště vybudované před rokem 1925 stavitelem Vavrouškem a pojmenované na návrh
písmáka Josefa Schneidra-Krejčího, který stál v čele tamní
stolní společnosti Slovanka.
Na Srázu  Název vyjadřuje polohu ulice ve srázném svahu
spadajícím k řece Vltavě, pojmenována v roce 1925.
Na Stráži  Současné pojmenování ulice bylo odvozeno od jejího staršího názvu. Podle pověsti zde ustupovala po prohrané
bitvě u Kolína (18. 6. 1757)
pruská vojska, která urychleně skončila dosavadní obléhání
Prahy, tak kvapně, že zde zapomněla svého vojáka na stráži.
Na Sypkém  Název odvozen
od písčité půdy, která tvořila
povrch této lokality před jejím
zastavěním.
Na Šedivé  Na Šedivé, druhý,
méně používaný název pro vinici a pak hospodářskou usedlost Kundratka. Ulice byla po
svém vzniku bezejmenná, podle své polohy byla pojmenována roku 1947.

Libeň, 2. díl

nnTak jak název Kobylisy nabízí několik výkladů původu svého jména, tak i Libeň nezůstává v tomto nijak
pozadu. Často tradovaná etymologická konstrukce
uvádí, že jméno vzniklo jako označení libého, krásného
místa, což je určitě velmi lichotivé. Toto tvrzení má
navíc i racionální jádro, Libeň opravdu patřila do doby
průmyslového rozmachu k nejhezčím místům v okolí
Prahy. Můžeme se však s tímto výkladem spokojit?
Odkaz na název obce nacházíme
v kronice Václava Hájka z Libočan, který přináší první, avšak
velmi nespolehlivou zprávu
o Libni vážící se k roku 720:
„I rozkázala jest Libuše ještě
jeden dvůr nad řekou Vltavou
postaviti a od svého jména
Libeň jemu jméno dáti.“ Tento
výklad o založení Libně kněžnou
Libuší, a tedy i původ názvu této
obce, je však neudržitelný.
Další výklad názvu uvádí, že
se jedná o odvozeninu od osobního jména Ľuben či Liben
(s významem „milovaný“).
Od tohoto staročeského vlastního jména tak vznikl přivlastňovací tvar Ľubeň či Libeň =
Libenův, tj. Libenovo panství,
osada nebo tvrz. Záhada názvu
se tak zdá býti rozluštěna. Ve
jménu této městské čtvrti tak
zřejmě přežívá dávný držitel
zdejšího dvora či tvrze, jakýsi
vladyka nebo rytíř Ľuben.
Osoba tohoto jména, jak uvedl
Ladislav Hejtmánek, libeňský
učitel, historiograf a autor
dosud nejrozsáhlejšího díla
o starších libeňských dějinách,
není však v souvislosti s Libní
doložena. Písemné prameny
o mytickém vladykovi mlčí,
první písemná zmínka o Libni je
až z roku 1363, kdy Libeň vlast-

nili Rotlevové, tedy poměrně
pozdě, uvážíme-li, že například
první zmínka o Karlínu je z 10.
století, o Střížkovu z roku 1228
a o Kobylisích z roku 1305.
Máme tu však i jinou teorii,
která uvádí, že Libeň se nazývá
podle jistého Žida Liebena.
Židovské město zde vzniklo
v 16. století a rozprostíralo se
v oblasti dnešní Dolní Libně.
Početnou komunitu libeňských
Židů do dnešních dní připomíná
budova Nové libeňské synagogy
na Palmovce ale také názvy ulic
Koželužská, Tkalcovská, které
odkazující na způsob obživy
místní židovské komunity. Navíc
na historických mapách nalezneme označení Lieben. Že by?
Mapy však byly psány německy a v němčině Lieben znamená
milovat, mít rád, a proto ano,
etymologický výklad, který
uvádí, že jméno vzniklo jako
označení libého, krásného
místa, je nasnadě, vždyť Libeň
je místo, které si tak zamiloval
Bohumil Hrabal, který Libeň
spolu s místními obyvateli
mnohokrát zvěčnil ve svém
literárním díle. Co by však
Bohumil Hrabal napsal o výkladu názvu této městské čtvrti
a co by tomu všemu řekl Jan
Tleskač… ?

Na Štěpnici  Na štěpnici, pomístní jméno nepochybně podle charakteru ovocného sadu
původní lokality, na níž vznikla
stejnojmenná ulice.
Na Truhlářce  Truhlářka, bývalá vinice a později hospodářská usedlost. Ulice pojmenována v roce 1930.
Na Úbočí  Ulice pojmenována po svém vzniku v roce
1930 podle polohy na jednom

Ulice Na Hrázi, Bohumil Hrabal bydlel v prostém příbytku sestávajícím
z jediné, nikterak prostorné místnosti, jež dříve sloužila jako kovářská dílna ve
dvoře domu č. p. 326/24 (první dům vlevo), 1988. Foto: Archiv MČ P8
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Nad Kotlaskou I–V

Kotlaska, viniční a později hospodářská usedlost, pod libeňským vrchem Hájek, kde se rozkládala vinice původně zvaná
Brindischova, posléze Primaska
(jejím držitelem byl patrně primátor pražský). Na ní byly na
konci 18. století postaveny dvě
usedlosti. Ve 30. letech 19. století je koupil společně se statkem U Helmů podnikatel Antonín Gottlas. Usedlosti spojil
v jednu, založil v jedné z nich
(v Šetelce) kartounku a koupil
barvírny na Slovanském ostrově. V polovině 40. let se dostal
do finančních potíží, přišel
o úvěr a z dluhů se již nedostal.
Komunikace v bývalé dělnické
kolonii Hájek byly pojmenovány
podle své polohy roku 1988.

náměstí
Bohumila Hrabala

Bohumil Hrabal (1914–1997)
český prozaik, jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších
spisovatelů druhé poloviny 20.
století. Vystudoval gymnázium
v Brně, Nymburce a Českém
Brodě, Právnickou fakultu UK
v Praze. Muž mnoha povolání –
železniční dělník, výpravčí, pojišťovací agent, brigádník v ocelárnách, dělník ve Sběrných
surovinách atd., kterými se nechal inspirovat ve své tvorbě.
Zpočátku psal lyrické básně,
knížka Skřivánci na niti v roce
1959 z politických důvodů nevyšla, a tak debutoval až v roce
1963 povídkami Perličky na
dně. Opustil své poslední zaměstnání kulisáka v Divadle
pod Palmovkou a stal se spisovatelem z povolání. V 70. letech
normalizace se stal „nežádoucím“ spisovatelem, píše však
svá nejlepší díla, která ovšem
vycházejí jen s obtížemi, mnohdy v samizdatu. Řada jeho děl
byla zfilmována. V Libni prožil
část svého života.

náměstí Dr.
Václava Holého

JUDr. Václav Holý (1900–1941),
právník, působil v oblasti sociální péče, v letech 1934–39 úředník ministerstva sociální péče,
1939–41 na Nejvyšším cenovém
úřadě. Člen a funkcionář Čs. sociální demokracie a Dělnické
Akademie, významný představitel domácího protinacistického
odboje. Působil jako zástupce
Politického ústředí v Ústředním
vedení odboje domácího
(ÚVOD) a pracoval v oboru zpravodajské činnosti. Byl mu svěřen
styk se Slovenskem a Polskem.
Úzce spolupracoval se známými
odbojáři Balabánem, Mašínem
a Morávkem. Podílel se na vydávání a rozšiřování časopisu
„V boj“ a na opatřování falešných
osobních průkazů. Zprávy exilové vládě do Londýna posílal nejprve přes Jugoslávii do Paříže
nebo tajnou vysílačkou, v roce
1941 byl zatčen a 30. 9. 1941 za
první heydrichiády zastřelen
v Ruzyňských kasárnách.

z úbočí, tvořících strany údolí
tzv. Holešoviček.
Na Vartě  Pojmenování ulice
dle pověsti viz ulice Na Stráži –
Na Vartě.
Na Zedníkové  Na Zedníkové,
též Komisarka, názvy bývalé vinice v Holešovičkách, později
s hospodářskou usedlostí.
Na Žertvách  Dobově podmíněné pojmenování mělo v čase
svého vzniku připomínat staré
Slovany, kteří údajně v těchto
místech prováděli zápalné oběti – žertvy.
Nad Košinkou  Současný název podle polohy ulice nad Košinkou, bývalou vinicí a později
hospodářskou usedlostí.
Nad Kundratkou  Kundratka až do začátku 19. století vinice a pak hospodářská usedlost, mj. v majetku Voříškových
z Kunratic.
Nad Mazankou  Mazanka,
zdejší bývalá vinice a později
hospodářská usedlost z 18. století s přístavbou z roku 1823.
Nad Novou Libní  Nová Libeň
– severní (hořejší) část dnešní
Libně, která vznikla v 18. století na výše položeném místě nad
původní vsí Libeň v údolí Vltavy. Ulice pojmenována dle své
polohy v roce 1925.
Nad Okrouhlíkem  Viz ulice
Na Okrouhlíku.

Novákových	

Rodina Václava Nováka (1893–
1942), náčelníka krušnohorské
sokolské župy, musela po záboru
Sudet odejít do vnitrozemí, usídlila se v Libni v této ulici v čp.
351. Za pomoc atentátníkům na
R. Heydricha bylo všech šest
členů rodiny: manželka Marie,
syn Václav, dcery Anna, Miroslava a Jindřiška, která odvezla zakrvácené kolo zraněného J. Kubiše od tehdejší prodejny Baťa,
kde ho zanechal, popraveno
24. 10. 1942 v Mauthausenu.

Pátkova

Foto: Hana Hamplová
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RNDr. Karel Pátek (1927–1967),
český fyzik, od ukončení studia
na Přírodovědecké fakultě UK
pracoval ve Fyzikálním ústavu
ČSAV v Praze. Zabýval se elektroluminiscencí a od roku 1963
lasery. Postavil první čsl. laser,
napsal mj. Lasery – kvantové
generátory světla (1964), publikoval i v zahraničí. Ulice vede
k areálu Matematicko-fyzikální
fakulty UK.

Nad Rokoskou  Rokoska, bývalá vinice, později s usedlostí
a barokním zámečkem z 2. pol.
17. století.
Náměstí Na Stráži  Náměstí vzniklo okolo roku 1900 a
1904 bylo pojmenováno dnešním názvem dle pověsti viz ulice Na Stráži.
Palmovka  Bývalá vinice, pak
hospodářská usedlost, v 17. století patřila Vojtěchu Milerovi
z Mildenburka, po němž zdědila
usedlost dcera Voršila, provdaná za pražského měšťana Daniela Klementa Palmu.
Pivovarnická  Ulice je v blízkosti dnes již zaniklého Knoblochova libeňského pivovaru,
v roce 1889 zakoupeného londýnskou společností.
Pod Bání  Červená báň, nejdříve vinice, od 18. století hospodářská usedlost, později s cihelnou. Ulice vznikla před rokem
1900 a pojmenována byla podle
svého umístění.
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Pod Čertovou skalou  Ulice
převzala starší pomístní název
lokality podle zaniklé skalky,
na níž stával zámeček Šilboch,
pojmenována byla v roce 1925.
Pod Dlážděnkou  Ulice pojmenována v roce 1985 podle své
polohy k dnešní ulici Na Dlážděnce.
Pod Hájkem  Viz ul. Na Hájku.
Pod Kotlaskou  Název ulice
dle jejího umístění. Kotlaska,
viniční a později hospodářská
usedlost, která patřila Antonínu Gottlasovi (19. století).
Pod Kuchyňkou  Kuchyňka,
hospodářská usedlost, klasicistní jednopatrová stavba přestavěná na počátku 19. století.
Jde o místní dominantu, takže
se její jméno stalo pomístním
i pro přilehlý prostor.
Pod Labuťkou  Labuťka, vrch
nad Libní, v době 1 čs. republiky zde vznikla dělnicko-zahrádkářská kolonie. Dnešní
ulice vznikla roku 1972.
Pod Plynojemem  Ulice leží
pod kulovým plynojemem nad
Palmovkou postaveným v roce
1932, který byl dlouho jedinou
dominantou Libně.
Pod Stírkou  Ulice pojmenovaná podle svého umístění
roku 1947. Stírka či Štírka, bývalá vinice a později hospodářská usedlost v místech dnešní
ulice Na Stírce.
Pod Vlachovkou  Vlachovka,
bývalá vinice a hospodářská
usedlost. Oficiální pojmenování dostala ulice podle své polohy roku 1925.
Pod Vlastním krovem  Název ulice vzniklé a pojmenované v roce 1935 naznačuje cíl, za
kterým vybudoval soukromý
podnikatel architekt Drvota celou místní zástavbu: zakoupením rodinného domku bydlet
pod vlastním krovem.
Pod Vodárenskou věží  Ulice
po svém vzniku nazvána v roce
1925 dle své polohy pod libeňskou vodárenskou věží, postavenou zde nad touto čtvrtí na
počátku 20. století.
Pomezní  Ulice pojmenována
po svém vzniku v roce 1930
podle polohy na rozhraní bývalých Malých Holešovic
a Kobylis.
Dvoustranu připravila
Pavla Tomšíková
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Školství a mládež
ZŠ německo-českého porozumění

Žáci hráli
divadlo
v němčině

nnV pátek 21. června hostilo Divadlo pod Palmovkou
zvláštní herecký soubor – na divadelních prknech se
konalo představení žáků a žákyň Základní školy německo-českého porozumění z Prahy 8 s názvem Emil
und die Anderen (Emil a ostatní).
Příběh o německém chlapci,
který sám cestuje vlakem za
babičkou do Berlína a prožívá
různá dobrodružství, je volnou
adaptací dětské knihy od spisovatele Ericha Kästnera. Učitelský sbor pod vedením Hanky
Náprávníkové připravil texty
v němčině a vedoucí školního
orchestru Ramona Schulz
napsala k představení hudbu.
Děti představení několik týdnů
nacvičovaly v rámci hodin
němčiny. Představením provázeli diváky také vypravěči
v českém jazyce, aby všichni
diváci představení rozuměli.
Hlavní role obsadili žáci tříd 5.A
a 5.B z naší školy – představení
pro ně každý rok již tradičně
znamená rozloučení se školou.
Děti z ostatních tříd zpívaly

písničky, které dějem diváky
provázely.
Hra se odehrává ve třicátých
letech minulého století, takže
významným úkolem bylo i sehnat pro všechny herce dobové
oblečení. Důležitou roli v představení sehrál také fotbalový
klub DFC Prag (Německý fotbalový klub Praha), jehož členy
jsou fotbalisté z naší školy. Tento
klub byl původně založen již
v roce 1896 a hráli v něm dohromady němečtí a čeští fotbalisté.
Koncem třicátých let musel být
bohužel rozpuštěn.
Před třemi lety byl tento klub
slavnostně obnoven právě na
jednom ze školních představení
naší školy. V letošním představení byl dokonce fotbalový klub
zapojen do děje na jevišti.

Žáci během představení hráli a mluvili německy. Foto: GTM

Hra měla u diváků velký
úspěch, všichni herci vystoupení
na velkém jevišti úspěšně zvládli. Velké poděkování patří vedení
Divadla pod Palmovkou, které
nám pro tak náročný projekt

ZŠ Glowackého

Jeli jsme se
podívat do Berlína

nnV pondělí 20. května pokračoval náš výměnný pobyt cestou do Berlína.

Setkání s německými kamarády v Berlíně. Foto: ZŠ Glowackého

Cesta proběhla v duchu dobré nálady a smíchu. Čím více jsme se však přibližovali na
místo určení, nervozita stoupala. Na nádraží

nás čekali naši kamarádi a přivítání po dvou
měsících bylo velmi přátelské. Cestou do
školy jsme se osmělili a pustili se do plynné

propůjčilo prostory. V zákulisí se
během hodinového představení
vystřídalo přes 260 dětí!
Pavla Krummackerová,
učitelka němčiny

konverzace v angličtině. Ve škole na nás po
dlouhé cestě čekalo dobré občerstvení.
Mohli jsme tak ihned ochutnat tajemství
německé kuchyně v podobě sladkých dobrot.
Po zhlédnutí školy jsme se rozutekli k našim
náhradním maminkám, u kterých jsme se
celé čtyři dny cítili jako doma. Další dny nás
čekalo proměnlivé počasí od sluníčka přes
silný déšť. I tak jsme si nabitý program
naplno užili. Výlet do historické Postupimi
s krásným zámkem a parkem, pěší procházku
uměleckou části Berlína, projížďku na lodi po
řece a projektový den na téma Summer In
The City. Přátelství jsme utužili příslibem
předvánočního setkání v Drážďanech, kde si
sdělíme vzájemné nápady, co bychom chtěli
společně zažít, jak v Praze v březnu, tak
i v Berlíně v červnu v příštím roce 2020. Rádi
bychom se v příštím roce opět zúčastnili
a přibrali několik nových osmáků.
Na závěr skvělá akce, kterou doporučujeme všem, kteří mají chuť poznat nové kamarády z jiné země, osvojit si konverzaci v angličtině a poznat něco nového. I naši rodiče se
cítí obohaceni a sami oprášili své znalosti
anglického nebo německého jazyka. Všichni
jsme si to společně moc užili.
žáci ZŠ Glowackého
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ZŠ Glowackého

Závěr měsíce
byl na vlně
oslav

nnPoslední dva dny května se významnou měrou zapsaly
do historie naší školy. Oslavili jsme důležité události,
které se od sebe lišily tím, k jakému období se vztahují.
Jedno čtvrteční odpoledne se
stalo krásnou vzpomínkou
na doby dávno minulé, neboť
v atriu školy probíhala pro
většinu z nás dojemná oslava
40. narozenin ZŠ Glowackého.
Kromě mnoha hostů z řad
MČ Praha 8 či současných
ředitelů z jiných ZŠ zavítali na
„místo činu“ i naši bývalí kolegové, z nichž se mnozí nesmazatelně zapsali do historie naší školy.
A tak došlo na krásná a milá

setkání po mnoha letech, na
vzpomínání a líčení spousty
zážitků a příběhů, které zde naši
kolegové v minulosti prožili.
Bylo příjemné se s nimi setkat,
přesvědčit se o tom, že se jim
relativně dobře daří, a bylo velmi
povznášející zjistit, že nelitovali
svého času, a i přes to, že mnozí
přijeli z velké dálky, tak do „své“
školy si cestu rádi našli.
Celé odpoledne orámoval
velmi pěkně koncipovaný pro-

Žáci měli bohatý program po celý den. Foto: ZŠ Glowacekého
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gram, pěvecké i herecké výstupy
žáků napříč ročníky, i profesionálně vedený moderátorský
výkon, o nějž se postarala naše
kolegyně, paní učitelka Klimková. Krásné počasí a báječný raut,
to byly už pouze pomyslné
třešničky na narozeninovém
dortu.
Následující den, tedy pátek
31. května, byl zasvěcen již
mnohaleté tradici naší školy,
sportovnímu dni v rámci oslav
Mezinárodního dne dětí. Akce,
na kterou se především ti nejmenší školáčci těší snad už půl
roku dopředu, zároveň akce, jejíž
příprava a zabezpečení je pro
všechny zúčastněné čím dál tím
obtížnější, neboť počet soutěžících se neustále zvyšuje v závislosti na pravidelném otevírání
nových čtyř prvních tříd. Letos
jsme dosáhli počtu 560 sportovců od nultého do šestého ročníku. Žáci sedmých tříd se vždy
touto dobou stávají průvodci
a doprovodem prvňáčků, žáci
osmých a devátých tříd přebírají
role rozhodčích, udělují ceny, píší

Matematické úspěchy
Proběhlo slavnostní předání diplomu
z krajského kola Matematické olympiády
z rukou radního pro kulturu Michala

diplomy či se neúnavně starají
o pravidelný přísun a výdej
občerstvení. A věřte, že soutěžícím v zápalu boje opravdu vyprahne a vyhládne.
Co říci závěrem? Sportovní
den se díky úsilí všech zúčastněných i díky perfektnímu počasí
vydařil. Děkujeme žákům sedmých tříd, kteří se velmi hezky
a zodpovědně zhostili rolí průvodců těch nejmenších. Děkujeme žákům osmých a devátých
ročníků za precizní plnění rolí
rozhodčích i za báječně odvedenou práci za pultem občerstvení.
Děkujeme i všem učitelům
a asistentům, obzvlášť oběma
pánům školníkům, bez jejichž
zápalu a empatie by se tyto akce
nesetkávaly s takovým
úspěchem.
Letošní MDD patří minulosti,
začínáme žít přípravou na ten
příští. Naší škole přejeme do
dalších minimálně čtyřiceti let
jen to nejlepší.
Simona Škaloudová,
ředitelka školy

čtyřicet let existence si zaslouží pořádný dort. Foto: ZŠ Glowackého

olympiáda

nnNa začátku června byl Tomáš Vašíček, žák deváté třídy Základní školy
Na Šutce, oceněn za vynikající výsledky v matematických soutěžích.
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Švarce. Kromě diplomu obdržel Tomáš
jako poděkování za vzornou reprezentaci
školy i naší městské části od pana radního,
za přítomnosti ředitele školy Z. Drozdy
a třídní učitelky K. Šolcové, ještě malý
dárek – knihy a pamětní medaili.
Tomáš Vašíček v tomto školním roce
uspěl nejen v Matematické olympiádě, ale

i v dalších soutěžích. V obvodním kole
Matematického klokana získal 3. místo,
v týmové soutěži MaSo se svým
družstvem obsadil 9. pozici a v celostátním
finále matematické soutěže Pangea
vybojoval 2. místo. Navíc v září připravil
pro své spolužáky jedinečnou početní
soutěž.
Tomáš svým nadšením a pílí může být
vzorem nejen pro své spolužáky, kteří jej
v tomto slavnostním okamžiku přišli do
(rej)
Libeňského zámečku podpořit. 
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Školství a mládež
MŠ Bojasova

Svět nekončí
za vrátky

nnPohyb je od narození
nejpřirozenější činností
dětí předškolního věku,
a to my dobře víme.

Když se u nás objevil projekt
České obce sokolské s názvem
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky“, bylo rozhodnuto.
Jak se později ukázalo, byla to

dobrá volba, protože už tři roky
se tomuto tělovýchovnému
projektu s chutí věnujeme.
Pohybové dovednosti, obratnost i koordinaci svých dětí
rozvíjejí od narození jejich
milovaní a zodpovědní rodiče,
o které u nás v MŠ Bojasova
nemáme nouzi. Rozvíjíme je
také my učitelky během celého

dne. I přesto, že by se na první
pohled mohlo zdát, že děti mají
pohybu dost, tak víme, že jej
není nikdy dost. Proto jsme
využily sympatické nabídky
tohoto projektu.
Velkým přínosem celého
projektu je propracovaný motivační systém, který zahrnuje
pracovní sešity s nálepkami.
Děti si za každý zvládnutý
prvek mohou vlepit samolepku
a hodnotit svůj pokrok. I pro
nás učitelky je tento systém
skvělý, protože přesně vidíme,
kterou konkrétní činnost u dětí
posilovat a kde hledat slabiny.
O to, jak přesně postupovat při
nácviku hry, popřípadě konkrétního cvičebního prvku, se stará

celý projektový tým, který nám
zasílá manuál činností. Ten
přizpůsobíme podmínkám naší
mateřské školy. Na konci školního roku na děti čeká odměna
v podobě medailí, diplomů
a dalších maličkostí, které
dětem udělají radost.
V neposlední řadě chceme
dětem v rámci tohoto projektu
předat a rozvíjet zájem o pohyb,
protože ten je v životě nenahraditelným zdrojem síly, zdraví
i dobrého životního stylu.
Děkujeme projektu České
obce sokolské. Lidé, kteří se
na něm podílejí, nás inspirují
v oblasti pohybu.
Kateřina Skýpalová, učitelka

Děti získaly fantastické modré diplomy s nálepkami. Foto: MŠ Bojasova

MŠ Štěpničná

Rozloučení s předškoláky
nnTak už je to tady! Konec dalšího
školního roku a s tím spojené rozloučení s našimi předškoláky.
Jako každý rok naše škola pořádala zahradní slavnost s bohatým programem.
Vše proběhlo ve čtvrtek 20. června za
krásného slunečného odpoledne. Hlavním
bodem programu bylo vystoupení předškoláků. Jako první vystoupili předškoláci
s písní Šepotám z muzikálu Rebelové
(nechyběly ani deštníky) a podruhé vystoupili s pohádkou O perníkové chaloupce (opět nechyběla ani perníková chaloupka). Děti s učitelkami měly vše krásně
nacvičené a aplaus byl opravdu veliký.
Dalším velmi důležitým bodem bylo paso-

vání. Každý předškolák dostal šerpu s nápisem Ahoj školko. V tuto slavnostní chvíli
ukáplo nemálo slz, a to nejen rodičům
a prarodičům, ale i učitelkám.
V průběhu slavnosti se také představil
klaun se svým vystoupením a nechyběla
ani diskotéka. Občerstvení bylo pestré
a osvěžující a v parném odpoledni se každý
mohl osvěžit v našem krásném a hlavně
funkčním mlhovišti. A co ještě dodat?
Ať naši předškoláci zůstanou co nejdéle
dětmi. Ať učení pro ně není mučení, ať jsou
spokojení, šťastní a dělají radost nejen sami
sobě, ale i všem ostatním.
Takže příští rok zase na shledanou!
Zuzana Dardová, učitelka

Rozloučení s předškoláky bylo plné zábavy
a emocí. Foto: MŠ Štěpničná
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Příměstské tábory

Jak si děti
užívají léto

nnPo celé Praze 8 mohou děti zažít skvělé léto a zároveň
se naučit mnohé nové dovednosti. Příměstské tábory jsou
otevřené pro všechny věkové kategorie. Kombinují hru,
trénink, výlety do přírody a zábavu. Podívejte se na naše
internetové stránky praha8.cz a zjistěte, který tábor se
vám nejvíc líbí. 
(til)
Foto: Ondřej Chytil
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Bezpečnost
z deníku policie ČR

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

Napadení ženy

Zraněná noha

Dne 17. června byla v podvečerních
hodinách operačním střediskem vyslána
autohlídka Místního oddělení Policie ČR
Kobylisy na prověření oznámení na linku
158. Oznamovatelka popsala, že v ulici
Šimůnkova došlo k napadení a zranění
ženy neznámým mužem. Na místo zamířilo s vozidlem policie zároveň vozidlo
rychlé záchranné služby.
Policisté po několika minutách od
oznámení dorazili do předmětné ulice
a na místě skutečně nalezli zraněnou
ženu a její kamarádky, které byly u napadení a hlídce pachatele dokázaly popsat.
Podle svědectví měl před sedícími ženami
na lavičce dělat jakési stojky a další cviky
a nesrozumitelně mluvit. Když ženy
nereagovaly, tak se přiblížil a jednu z nich
náhle udeřil pěstí do oblasti levého oka
a způsobil jí tržnou ránu v obličeji.
Co policisty zarazilo a šokovalo, byl
fakt, že všechny ženy byly starší 80 let.
Hlídce se podle uvedeného popisu
podařilo v nedalekém parku muže najít.
Ten nejprve spolupracoval, ale po chvilce
své chování změnil, mluvil „z cesty“ a začal být agresivní.
Vyhrožoval hlídce i do tmy, že si to se
všemi vyřídí a že má vojenský výcvik.
Na výzvy zakročujících policistů nereagoval a chtěl odejít. Muži tak použili donucovací prostředky, hmaty, chvaty, údery
a pouta. Pachatel byl omezen na osobní
svobodě a po nezbytných policejních
úkonech a posouzení lékařem byl hospitalizován v Psychiatrické nemocnici
Bohnice.
V současné době je proti muži vedeno
přípravné trestní řízení pro podezření
z přečinu výtržnictví a je pravděpodobné,
že bude právní kvalifikace na základě
znaleckého posudku z oboru zdravotnictví rozšířena o ublížení na zdraví ve
stadiu pokusu.

Dvoučlenná autohlídka byl vyslána na
Elsnicovo náměstí, kde se podle dispečinku měl nacházet muž s krvácivým zraněním na noze. Hlídka před Palácem Svět
našla asi dvacetiletého muže, který nesouvisle komunikoval a na lýtku měl deseticentimetrovou otevřenou ránu.
Muž nebyl schopný říct, jak si zranění
způsobil, a neměl u sebe žádný doklad
totožnosti. Nejprve tvrdil, že ho kdosi
pobodal, až vyšlo najevo, že si zranění
způsobil sám o vyčnívající železo ze stavby Paláce Svět. Vozidlo rychlé záchranné
služby přijelo do pěti minut. Posádka muži
ránu ošetřila a provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu
s výsledkem 2,43 promile.
Muž stále hovořil nesouvisle a začínal
být verbálně agresivní. Záchranáři tedy
požádali hlídku o asistenci při převozu na
Bulovku. Před nemocnicí zraněný odmítal
vstoupit do budovy a choval se agresivně.
V čekárně úrazové ambulance se chvíli
choval klidně, ale po několika minutách
opět začal častovat hlídku vulgarismy.
Následně se rozběhl a skokem přes lavice
se pokusil o útěk do nitra nemocnice.
Během svého útěku dovnitř se mu rozvázalo ošetřené zranění a začal znovu krvácet. Vzhledem k tomu, že ohrožoval hlídku
i sebe, dostal za pomocí hmatů a chvatů
pouta.

Podle policejních podkladů připravil
Ondřej Chytil

Následně byl převezen na záchytnou
stanici, kde byl pro agresivitu personálem
ihned upoután na lůžko. Během zákroku
nebyl nikdo zraněn a nebyla způsobena
škoda na majetku žádné ze zúčastněných
stran.

Rvačka a útěk
Koncem června obdržela hlídka oznámení,
že dochází k fyzickému napadání dvou
osob u Penny Marketu v ulici Hnězdenská.
Hlídka na místo dorazila a stala se očitým
svědkem násilí, které započalo pronásledování dvou podezřelých osob.
První ze strážníků zůstal na místě a poskytl první pomoc napadeným osobám až
do příjezdu záchranářů. Druhý strážník se
rozběhl směrem k přilehlému lesíku ulice
K Pazderkám, kde u parkoviště botanické
zahrady obě podezřelé osoby zahlédl, jak
se schovávají mezi stromy. Dvě neznámé
osoby se daly na útěk lesem z kopce směrem k zoologické zahradě Praha. Tím
směrem byly směrovány i ostatní hlídky
spolu s Policií ČR a psovody. Jeden z podezřelých byl nakonec hlídkou MO PČR
Bohnice zadržen.

Hledaná osoba
Karlínská hlídka byla požádána o příjezd
ženou, která uvedla, že se cítí být obtěžována mužem v okolí hotelu Hilton v Praze 8.
Uvedla, že po ní neznámý muž požadoval
půjčku ve výši 3000 Kč. Zdálo se jí, že ji
nikoliv náhodou stejným způsobem v minulosti obtěžoval velmi podobný muž na
náměstí Míru. Hlídka se tedy vydala směrem, kterým se muž vydal. Podle popisu
našla danou osobu u Kina Atlas. Následně
provedenou lustrací hlídka zjistila, že po
muži je vyhlášeno pátrání Policií ČR.
Na základě všech skutečností byl muž
převezen na stanici Policie ČR v Karlíně.
Podle policejních podkladů připravil
Ondřej Chytil

ZÁŘÍ

Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.
Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

PO
PO

09 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
09 19.30 POSLEDNÍ DŮVOD,
PROČ SE NEZABÍT

10 19.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
ST
11 19.00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
ČT
12 19.00 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
ČT
Cabaret Calembour,
12 19.30 KVIDOULE IV.
host divadla
PÁ
19.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
13
SO
14 19.30 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB
ÚT

TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

15 18.00 Vernisáž Petra Buzková
16 19.00 FUK!
PO
16 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0
ÚT
17 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
ÚT
17 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
ST
18 19.00 ROK NA VSI
ČT
19 19.00 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
ČT
Cabaret Calembour,
19 19.30 KVIDOULE IV.
host divadla
PÁ
19.00 EDITH A MARLENE
20
NE

PO

23 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
24 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ
ST
25 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ
Indigo Company,
ČT
26 10.00 CYRANO Z BERGERACU
host divadla, veřejná generálka
PÁ
19.00 NORA
27
Indigo Company,
SO
28 19.00 CYRANO Z BERGERACU host divadla,
premiéra
PO
19.00 EDITH A MARLENE
30
PO
Premiéra
30 19.30 BEZRUKÝ FRANTÍK
PO
ÚT
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Mistrovství světa v softbalu 2019

Domácí hráči skončili
na osmém místě

nnOd 13. do 23. června proběhlo v Praze 8 vůbec poprvé mistrovství světa
v softbalu mužů u nás.

Čeští hráči se probojovali ze skupiny až do
čtvrtfinále, kde nestačili na favorizovanou
Kanadu. Nakonec se umístili na hezkém
8. místě, nejvýš ze všech zemí starého
kontinentu.
Titul mistrů světa získala Argentina, která
ve finále porazila Japonsko.
Sportovního turnaje, který se zároveň
odehrával v Havlíčkově Brodě, se zúčastnilo
16 týmů z celého světa. Jedinečný šampionát si užilo kolem osmi tisíc žáků a učitelů,
kteří měli na celý program vstup zdarma.
Celkově mistrovství v obou areálech navštívilo přes 30 tisíc lidí.
(rych)

Čeští softbalisté ve čtvrtfinále podlehli hráčům Kanady 0:4. Foto: Michal Janovský

www.praha8.cz
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Finálové vítězství Argentiny 3:2 nad Japonskem. Foto: Michal Janovský
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Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

SPORTUJE
CELÁ PRAHA 8
2019
SOBOTA 14. ZÁŘÍ

VOLEJBAL
AREÁL ZŠ NA ŠUTCE
PRAHA 8 – TROJA, NA ŠUTCE 440/28

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 21. ZÁŘÍ

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

NEDĚLE 22. ZÁŘÍ

FITNESS PĚTIBOJ
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
PRAHA 8 – NÁM. DR. V. HOLÉHO 1054/13

SOBOTA 28. ZÁŘÍ

HÁZENÁ
AREÁL ZŠ BUREŠOVA
PRAHA 8 – LÁDVÍ, BUREŠOVA 14

NEDĚLE 29. ZÁŘÍ

PÉTANQUE
AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
PRAHA 8 – BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 5. ŘÍJNA

NOHEJBAL
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 29/3

NEDĚLE 6. ŘÍJNA

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

SOBOTA 12. ŘÍJNA

MALÁ KOPANÁ
AREÁL TJ SOKOL ČIMICE
PRAHA 8 – ČIMICE, NA PRŮHONU 229/20

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

Mažoretky z Prahy 8
jedou na mistrovství Evropy!
nnMažoretky Exploze Praha při DDM
Spirála slaví deset let existence. Své
kulatiny přitom oslavují skutečně sladce: staly se mistryněmi České republiky
2019 a jedou reprezentovat naši zemi na
mistrovství Evropy v Maďarsku. Poté
navíc otevírají své brány novým holčičkám a slečnám z okolí.
Ještě jste o nich neslyšeli? Smutný paradox.
Jméno Exploze má v soutěžním mažoretkovém světě váhu i tradici. Už deset let brázdí
pražské slečny závodní pódia po celé ČR
a respekt budí i v zahraničí. Na domácí
půdě, tedy na Praze 8, se ale objevují výjimečně. „Řada místních obyvatel vůbec
netuší, že mají za sousedku úspěšnou závodnici. Dokud jsem já sama soutěžila,
věděla naše ulice jen to, že dělám mažoretky. Vlastně asi dodnes nemají páru, že jsem
ještě před pár lety byla třetí nejlepší sólistkou na světě,“ líčí trenérka Lenka Kotvová
motivaci, proč letos začala Explozi více
zviditelňovat právě doma na Osmičce.

Tým Exploze slaví výročí. Foto: exploze.eu

Touto neviditelností se totiž skupina liší
od soupeřek ze zbytku republiky. „Jsem
moc vděčná, že nám DDM Praha 8 – Spirála
umožňuje vystupovat víc v okolí. Těšíme se
ze spolupráce s MČ Praha 8 i z každé pozvánky na místní akci. Představa veřejnosti
o moderním mažoretkovém sportu je hodně
zkreslená, diváci bývají mile překvapeni,
jaký druh sportu vlastně vidí. Velmi pozitiv-

Starosta blahopřál Admiře

ní odezvu máme i na bezplatné ukázkové
hodiny našich tréninků,“ dodává Lenka
Kotvová.
Své sportovní dovednosti předává úspěšně dál svým svěřenkyním. Už tři generace
závodnic dovedla „z ulice“ až na nejvyšší
metu Mistryň České republiky. Letos tento
titul navíc vybojovala všechna děvčata
z Exploze. Dvacetičlenná velká formace
kadetek (6–11 let), šestnáctičlenná velká
formace juniorek (11–14 let), miniformace
juniorek a malá sólistka Berenika. Krásných hodnotných umístění však dosahují
děvčata i v dalších kategoriích.
Exploze uzavře sezonu na srpnovém
evropském šampionátu v maďarském
lázeňském městě Györ. V září pak tým čeká
posun do vyšších věkových kategorií
a s ním spojené přerozdělení členek, které
utvoří řadu volných míst. Po dlouhé době
tak tým nabírá vedle kadetek a juniorek
i seniorky, tj. slečny starší 15 let.
Přejeme hodně štěstí, úspěšnou reprezentaci a splněné cíle. 
(rej)

komentovaná
prohlídka výstavy

Městská část
Praha 8

CHUDÁ
PRAHA
středa 21. 8.
v 15.00 hod.
Muzeum hl. m. Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Starosta Ondřej Gros (ODS) pozval 26. června odpoledne do
reprezentačních prostor Libeňského zámečku fotbalový A-tým
Admira Praha, aby mu poděkoval za dobrou reprezentaci městské
části a aby ocenil jeho suverénní postup do České fotbalové ligy
(ČFL).
Hráči Admiry v čele s předsedou Josefem Přitasilem a trenérem A-týmu Františkem Peřinou panu starostovi přivezli ukázat
pohár pro vítěze A-skupiny Fortuna divize a darovali mu několik
klubových suvenýrů.
Po oficiálním ceremoniálu si všichni přítomní připili na další
(til)
úspěchy Admiry v nadcházející sezoně v ČFL. 

Foto: Pavla Tomšíková

Rezervace na
pavla.tomsikova@praha8.cz
tel.: 222 805 112

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.
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Kultura
Ládví

Radostný den
pro celou rodinu

nnTolik zábavy a aktivit pro děti i dospělé vnitroblok, který svírá ulice Hrubého, Kurkova, Kyselova a Rajmonova, zřejmě nikdy nezažil.
Joyfest pořádaný pěveckou
skupinou Joyful, MČ Praha 8
a KC Hrubého nabídl poslední
úterý školního roku vskutku
pestrý program. „Je skvělou
zprávou, že se u nás dokáže
takové setkání zorganizovat.
Podobné aktivity, které budou

občané pořádat ve vnitroblocích
nebo zahrádkářských koloniích,
bude Praha 8 určitě podporovat,“ říká radní Michal Švarc
(Patrioti pro Prahu 8). Pro děti
byla nachystaná Zážitková cesta
s šesti stanovišti. Bylo možné si
vyzkoušet chůzi po slacklině,

akrojógu, žonglování, korálkování, malování na obličej či kuličky.
Děti se rovněž mohly od pěvecké
skupiny Joyful naučit některou
z interaktivních písniček. Velký
úspěch zejména u přítomných
chlapců zaznamenala nevšední
akční hra jugger.
Od lítého boje neodradily ani
horké letní teploty. I na to byli
pořadatelé připraveni. Kluci

také obdivovali přistavený vůz
hasičů a nevynechali ani možnost nechat si od Městské policie
zhotovit dětský řidičský průkaz.
Ostatně to nebyla jediná
aktivita, kterou si Městská
policie připravila. Na akci totiž
přijeli i psovodi a služební koně.
To byla podívaná, kterou si
nenechal ujít nikdo. Tleskali
i lidé, kteří přihlíželi z přilehlých
balkonů a oken. Pomyslnou
třešinkou na dortu celého dne
byl koncert pěvecké skupiny
Joyful složený zejména z populárních písní a gospelů. Motto
skupiny, jež zní „zpívání je radost”, bylo tento letní podvečer
bezpochyby naplněno.
Marina Odvárková

Joyfest nabídl zábavný program během celého odpoledne. Foto: Joyful

představení

Podzim
v Divadle Karla
Hackera
nnDivadlo Karla Hackera
se v posledních letech stalo
velmi oblíbenou komorní
scénou v Praze 8.
Jedním z nejúspěšnějších pořadů pro široké publikum bylo
divadelní setkání s nejznámějšími a nejvýznamnějšími umělci.
V tomto roce jsme se setkali
například s Jaromírem Hanzlíkem nebo Danielou Kolářovou.
Na podzim jsme zařadili pořad
Splněná přání s…. Diváci se
mohou těšit na pokračování

oblíbených Hovorů W, kde se
hned v září setkají s Josefem
Dvořákem. V podzimní sezoně
bude kladen důraz především na
tvorbu pro děti. Přineseme
mnoho krásných pohádek ve
špičkových provedeních od těch
nejlepších divadelních souborů.
Opět se setkáme s Miroslavem
Táborským či legendární Popelkou Evou Hruškovou.
V říjnu nás čeká již tradičně
přehlídka amatérských divadelních souborů Divadelní 8. I letos
bude k vidění kromě oblíbených

Představení o sněhurce si nejmenší diváci velmi oblíbili. Foto: DKH

tradičních souborů i oživení
v podobě souborů, které u nás
vystoupí vůbec poprvé. Divadelní diváci by si neměli nechat ujít

zahájení Divadelní 8 s Marií
Tomsovou a Divadlem Merlot.
Žofie Šrámková, dramaturg divadla
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Zpátky v čase

BARBORA
SLÁDKOVÁ

Libeň na historických fotografiích

15. 7. – 11. 10. 2019

krajiny vnitřní
a vnější

e
tzv.
Bílý dům
U Meteoru 6
Praha 8 – Libeň

12. 6. – 27. 9.
2019

www.praha8.cz

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

OTEVŘENO

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

po a st: 8.00–18.00 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.
pá: 8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřeno
VSTUP ZDARMA

vstup zdarma

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

VÝZVA

Mě s ts ká čá s t
P ra h a 8

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

„Salon výtvarníků“
Prezentace na „Salonu výtvarníků“ není
omezena tématy ani použitými výtvarnými technikami, pouze díla, která potřebují
ke své prezentaci videoprojekci, nemůžeme z technických důvodů přijmout.
Exponáty budeme vybírat v Grabově vile,
Na Košince 1 (kde se výstava bude konat)
v době od 23. 9. do 27. 9. 2019, vždy po telefonické domluvě s paní Wildtovou.
Pořadatelé si vyhrazují právo některé
práce nevystavit. Výstava je určena široké
veřejnosti.
Pokud budete mít zájem, můžete se blíže
informovat u paní Vladislavy Wildtové,
odbor kultury, sportu, mládeže
a památkové péče ÚMČ Praha 8
(tel. 222 805 104, 606 613 390 nebo e-mail:
vladislava.wildtova@praha8.cz ).

pátek 4. října
až čtvrtek 31. října 2019
Grabova vila

Mgr. Vladimír Slabý
pověřen vedením odboru
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Talentová soutěž
zpěváků v Karlíně
nnV neděli 14. července se na Karlínském náměstí uskutečnil 5. ročník talentové pěvecké soutěže Miri Gil'i. Akci pořádalo sdružení Romodrom, o. p. s.,
spolu s Prahou 8. Do vícečlenné poroty letos zasedl i radní Jiří Vítek (Patrioti
pro Prahu 8). Vítězná pěvkyně Dominika Kováčová-Bílá si jako výhru odnesla all-inclusive zájezd do Řecka.(til)

Karlínské náměstí v neděli zaplnili především děti a mladí. Foto: Ondřej Chytil

www.praha8.cz
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PŘEDNÁŠKY
O SEBEOBRANĚ

pod záštitou místostarostky MČ Praha 8
Mgr. Vladimíry Ludkové

vás zve na

Veletrh sociálních služeb
a den zdraví

lektorka Renáta Skuhrovcová

9. září 2019

S ENI O ŘI A JEJ ICH BE ZPEČN O ST A NEB
JAK S E N ESTA T S N ADN O U K OŘ IS TÍ

Kulturní dům Krakov
Těšínská 600, Praha 8

AS ER TIV ITA V PR AXI A O BRAN A
PRO TI MAN IP ULA CI

11:00 - 17:00

představení činnosti organizací
poskytujících sociální a zdravotní služby
• PRODEJ VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
• MĚŘENÍ PAMĚTI – nutno předem objednat ČALS
na tel. 283 880 346
• VYŠETŘENÍ ZNAMÉNEK „MELANOM“
– Prof. MUDr. Arenberger
Doprovodný program
• UKÁZKY PRVNÍ POMOCI,
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
15:30 DAVID KRAUS & GIPSY BROTHERS
• INSTRUKTÁŽE SAMOVYŠETŘENÍ PRSU
• DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR PIÁNKO
• PREZENTACE VOJTOVY METODY
• TVOŘIVÁ DÍLNIČKA NEJEN PRO DĚTI
– pro děti i dospělé
• MINIKURZ ZNAKOVÁNÍ
• NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ, ANALÝZA
• LUŠTĚNÍ BRAILLOVA PÍSMA
SLOŽENÍ TĚLA POMOCÍ SPECIÁLNÍ VÁHY
a mnoho dalšího …
Acorus • Aliance žen s rakovinou prsu • Amelie • Arcidiecézní charita Praha • Bona • Centrum Martin • CDZ Praha 8 – Fokus • Centrum integrace dětí a mládeže • Centrum pro integraci cizinců • Cerebrum
• Česká alzheimerovská společnost • Česká společnost AIDS pomoc • Člověk v tísni • Dětské centrum
Paprsek • DAČR • Diakonie ČCE • Dílny tvořivosti • DOM • Domov pro seniory Nová Slunečnice • Drop
In • Fyzioterapie ATITUDA • Gerontologické centrum • Green Doors • Hewer • Hygienická stanice HMP
• Interkontakt • Klub ŽAP • Kolpingova rodina • Komunitní centrum Hrubého • Linka bezpečí • Národní
ústav duševního zdraví • Nutriční poradna J. Megová • Okamžik • Paleta • Prof. MUDr. Petr Arenberger
• Progressive • Psychiatrická nemocnice Bohnice • Romodrom • Rytmus • Sociální a ošetřovatelské služby
Praha 8 (SOS Praha 8) • Studenti zubního lékařství • Svaz tělesně postižených • Tichý svět • Zdravotníci
Více na www.praha8.cz
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

KURZY
ANGLICKÉHO
JAZYKA
Pořádá:
Gema, o. p. s., Šimůnkova 1600, Praha8 – Kobylisy
Kde: Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600
Počet lekcí: 15x 90 minut

POKROČILÍ (1. SKUPINA) KONVERZACE

Kdy: každé pondělí 2. 9. – 16. 12. 2019, 9:25–10:55 hod.

POKROČILÍ (2. SKUPINA) KONVERZACE

Kdy: každé úterý 3. 9. – 17. 12. 2019, 9:25–10:55 hod.

Cena za celý kurz: 750 Kč
Lektorka: Ing. Dana Zemanová
Pro více informací a rezervace volejte prosím
na tel.: 286 883 676 nebo osobně na recepci Gerontocentra.
Platby: pondělí–středa 9:00–16.00 hod.
Kontakt:

Pavel Hoch – GEMA, o. p. s.
Šimůnkova 1600
182 00 Praha 8 – Kobylisy

tel: 286 883 676
e-mail:
gema@gerontocentrum.cz

WWW.STARNOUT-JE-NORMALNI.CZ
WWW.GERONTOCENTRUM.CZ

PR EVE NCE N ÁS ILNÉ HO CHOVÁ N Í
A TÝR ÁN Í U SEN I OR Ů
PA CI E NTI A LÉ KAŘ I AN EB
A BYCHOM SI R OZ UM ĚLI
K DE HLE DAT PO MO C V K RI ZO VÉ
Ž IV OTN Í S ITUA CI

vždy v knihovně Centra RoSa
Organizátor:

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

Za podpory:

VSTUPNÉ ZDARMA
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Společenská rubrika
nově narozené děti
Leden 2019

 Tesárková Stella

jubilea
 Krátká Anna

Matouš Jan
 Šulcová Alžběta

Červen 2019
Letos 12. 6. oslavila paní Vlasta
Ducháčková jubilejní 95. narozeniny.
Přejeme vše dobré a hodně zdraví
do dalších let.

 Vrbický Prokop

Červen 2019
 Bednárová Anna

Duben 2019

Manželé Zdenka a Karel Emingerovi
oslavili 20. 6. diamantovou svatbu.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí
a zdraví do dalších let.

 Kalianko Tobiáš

Květen 2019
 Klapalová Anna

 Jahoda Jan

 Křížek Vítek

Červenec 2019
 Kohoutková Ema
 Šmídová Adéla

Kvapil Tomáš
Síbková Eliška
Soška Vojtěch Štěpán
 Zmeková Alžběta

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

Dne 1. 7. oslavila Jaroslava Lišková
z Prahy 8 krásné narozeniny, 85 let.
Hodně zdraví a pohody do dalších let
přeje sestra s rodinou.

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

Vážení spoluobčané,

• v případě vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás, prosím, kontaktujte
na telefonních číslech 222 805 170 nebo
601 306 107, popřípadě na e-mailu:
osmicka@praha8.cz.
• Prosíme vás, abyste zasílali fotografie
pouze u dětí do tří měsíců věku v době
uveřejnění. Dále zveřejňujeme jméno
a příjmení u dětí do šesti měsíců věku,
ostatní pouze pokud je volné místo.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když
se mýlíš, přiznej to manželce a...“ (dokončení v tajence).
Marcello Mastroianni (28. září 1924 Fontana Liri, Itálie – 19. prosince 1996 Paříž,
Francie) byl italský herec, který se proslavil
ve filmech jako např. Rozvod po Italsku nebo Sladký
život. Byl třikrát nominovaný na Oscara a dvakrát
získal cenu za nejlepšího herce na festivalu
v Cannes.
Plné znění citátu s tajenkou
z minulého čísla: „Dobře vychovaná kočička
si nehraje s myší, která jí nebyla představena”
Výherci, kteří získali vstupenky do kina Atlas:
Miroslav Nedorost, Libeň
Irena Kloudová, Kobylisy
Vlasta Dušková, Čimice
Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 12. srpna 2019 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

vylosovaní výherci

získají

permanentku
na koupaliště

LÁDVÍ

SUDOKU (zapeklité)
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Servis
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita

Území

Datum

Území

Datum

Libeň

1. 8.

13:00–17:00

Drahorádova

Strížkov

26. 8.

13:00–17:00

Kobylisy

1. 8.

13:00–17:00

K Mlýnu x Chorušická

Čimice

26. 8.

13:00–17:00

Libeň

1. 8.

14:00–18:00

Kubišova x S. K. Neumanna

Libeň

27. 8.

13:00–17:00

Kobylisy

1. 8.

14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

27. 8.

14:00–18:00

Karlín

2. 8.

13:00–17:00

Ke Stírce x Na Stírce

Kobylisy

27. 8.

14:00–18:00

Kobylisy

2. 8.

13:00–17:00

U Pekařky

Libeň

28. 8.

13:00–17:00

Libeň

2. 8.

14:00–18:00

Braunerova x Konšelská

Libeň

28. 8.

14:00–18:00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

2. 8.

14:00–18:00

Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

28. 8.

14:00–18:00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou
Havránkova x Šimůnkova
Štěpničná (parkoviště)
Uzavřená
Nekvasilova x K Olympiku
Na Přesypu x Pod Přesypem
Na Truhlářce (parkoviště)

Čas

Lokalita

Čas

Kobylisy

3. 8.

08:00–12:00

U Draháně 163/9

Bohnice

29. 8.

13:00–17:00

Nad Popelářkou x Nad Strání

Troja

3. 8.

09:00–13:00

Kurkova (parkoviště)

Kobylisy

29. 8.

14:00–18:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

Kobylisy

3. 8.

10:00–14:00

Karlín

5. 8.

13:00–17:00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň

29. 8.

14:00–18:00

Bohnice

5. 8.

14:00–18:00

Havlínova x Pohnertova

Kobylisy

30. 8.

13:00–17:00

Libeň

6. 8.

13:00–17:00

Lindavská

Bohnice

30. 8.

13:00–17:00

Bohnice

6. 8.

13:00–17:00

Troja

30. 8.

14:00–18:00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
Ratibořská x Radomská (parkoviště)
Na Žertvách x Vacínova
V Nových Bohnicích x K Farkám
V Zahradách x Na Sypkém
Mlazická

Libeň

6. 8.

14:00–18:00

Čimice

7. 8.

13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská

Bohnice

7. 8.

13:00–17:00

Hlivická 10

Bohnice

7. 8.

14:00–18:00
14:00–18:00

Na Vartě
Hnězdenská x Olštýnská
Pernerova x Kubova
Na Pecích x Chaberská
Mazurská (u trafostanice)
Zhořelecká – parkoviště u Alberta
Písečná x Na Šutce
Na Pěšinách x Pod Statky
Přemyšlenská x Služská
Modřínová x Javorová
Pivovarnická (proti domu č. 7)

Libeň

7. 8.

Bohnice

8. 8.

13:00–17:00

Karlín

8. 8.

13:00–17:00

Kobylisy

8. 8.

14:00–18:00

Troja

9. 8.

13:00–17:00

Bohnice

9. 8.

13:00–17:00

Troja

9. 8.

14:00–18:00

Kobylisy

10. 8.

08:00–12:00

Libeň

10. 8.

08:00–12:00

Kobylisy

10. 8.

09:00–13:00

Libeň

10. 8.

10:00–14:00

Mazurská (u trafostanice)

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.

bioodpadové kontejnery Praha 8
Lokalita

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

12. 8.

14:00–18:00

Petra Bezruče x U Pískovny

Kobylisy

13. 8.

13:00–17:00

Pernerova x Sovova

Podhajská pole – u trafostanice

Datum

Čas

3. 8.

08:00–12:00

Čimice

13. 8.

14:00–18:00

Přívorská x Hanzlíkova

6. 8.

14:00–18:00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

14. 8.

13:00–17:00

U Pekařky x Pod Bání

8. 8.

14:00–18:00

Šimůnkova (slepý konec)

Kobylisy

14. 8.

13:00–17:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

9. 8.

14:00–18:00

Trojská x Nad Trojou

Troja

14. 8.

14:00–18:00

Brandýská x Ke Hřišti

13. 8.

14:00–18:00

Kašparovo náměstí – u hřbitova

Libeň

15. 8.

13:00–17:00

Kubišova x S. K. Neumanna

14. 8.

14:00–18:00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

15. 8.

14:00–18:00

Valčíkova x Na Truhlářce

17. 8.

10:00–14:00

Janečkova

Kobylisy

15. 8.

14:00–18:00

U Sluncové x Za Invalidovnou

22. 8.

14:00–18:00

Kubíkova (u DD)

Kobylisy

16. 8.

13:00–17:00

Havlínova x Klíčanská

24. 8.

09:00–13:00

Křivenická x Čimická

Čimice

16. 8.

14:00–18:00

Fořtova x Okořská

26. 8.

14:00–18:00

Kubišova x Gabčíkova

Libeň

16. 8.

14:00–18:00

Pivovarnická x Na Rokytce

Libeň

17. 8.

08:00–12:00

Roudnická (za Bešťákovou)

Střížkov

17. 8.

09:00–13:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

Kobylisy

19. 8.

13:00–17:00

Třeboradická x Košťálkova

Kobylisy

19. 8.

14:00–18:00

Chorušická x K Mlýnu

Čimice

20. 8.

13:00–17:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

Bohnice

20. 8.

14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

20. 8.

14:00–18:00

K Haltýři x Velká skála

Troja

21. 8.

13:00–17:00

Prosecká x Františka Kadlece

Libeň

21. 8.

14:00–18:00

Kobylisy

21. 8.

14:00–18:00

Na Truhlářce x Valčíkova

Libeň

22. 8.

13:00–17:00

Kandertova x Lindnerova

Libeň

22. 8.

13:00–17:00

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

23. 8.

13:00–17:00

Libišská (parkoviště)

Kobylisy

23. 8.

13:00–17:00

Burešova

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

23. 8.

14:00–18:00

Chaberská x Líbeznická

Kobylisy

24. 8.

08:00–12:00

Karlín

24. 8.

10:00–14:00

Pobřežní x U Nádražní lávky

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.
UPOZORŇUJEME, že místa přistavení kontejnerů uvedená v harmonogramu jsou jen orientační. Skutečné
umístění přistavení kontejneru se může na základě aktuální situace v dané ulici nebo lokalitě lišit až o několik
desítek metrů. Přesné informace podá dispečink společnosti Ipodec – Čisté město, a. s., na telefonu 724 240 941
v čase mezi 7. a 18. hodinou.
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Zdravotní a sociální péče – CAP
GRAM
PRO

n
srpe9
201

CAP Burešova
``  V červenci a srpnu přecházejí
Centra aktivizačních programů
na prázdninový režim, většina
pravidelných aktivit bude
obnovena opět v září. Přejeme
vám krásné prázdniny.

Pondělí
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  11:00–11:50  Repeating English
– začátečníci a mírně pokročilí
(vede V. Machulková)

Úterý
``  8:00–14:00  Sociální poradenství
``  8:00–12:00  Stolní tenis –
Klub seniorů, Burešova 12
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  10:00–10:50  AJ středně pokročilí,
Bible Stories, plus Gospel Music
(vede Ing. P. Vondráček)
``  11:00–11:50  AJ mírně a středně

Centra
aktivizačních
programů

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů

Burešova, Mazurská
pokročilí, opakování a prohloubení, plus country music
(vede Ing. P. Vondráček)

Středa
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  9:00–12:00  Šachový kroužek
``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení:
všestrannost a terapie tancem na
známé melodie (vede J. Matějková)
``  11:00–13:00  Kurzy společenského
tance (vede Ing. M. Sokol, E. Dlouhá)

Čtvrtek
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  8:00–12:00  Stolní tenis –
Klub seniorů, Burešova 12

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

Speciální:
``  Hledáme lektory – dobrovolníky
na výuku tabletů a chytrých

Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
E-mail: cap@sospraha8.cz
www.sospraha8.cz

telefonů, výuku německého
jazyka, pohybových aktivit.
``  Do kurzu společenského tance
přijmeme muže nebo páry.

Čtvrtek
``  8:00–12:00  Stolní tenis – 22. 8.

Pátek
``  8:00–10:00  Stolní tenis – 23. 8.

CAP Mazurská
pondělí
``  8:00–12:00  Stolní tenis – 19. 8.
a 26. 8.

Úterý
``  8:00–10:00  Stolní tenis – 20. 8.
a 27. 8.
``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení na
židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) – 20. 8.

``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení na
židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) – 23. 8.
``  Zájemci o kurzy se mohou hlásit
na příští školní rok 2018/2019
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně nebo telefonicky na tel.
č. 283 024 118.

Speciální:
``  17. 7. od 9:00  Vycházka po okolí
(vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před centrem

``  8:00–12:00  Stolní tenis – 21. 8.

``  24. 7. od 9:00  Vycházka po okolí
(vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před centrem

``  10:00–12:00  Bingo – společenská
hra (vede I. Košťálová a J. Hrubá)
– 21. 8.

``  21. 8. od 9:00  Vycházka po okolí
(vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před centrem

Středa

zde může b
vaše reklamýt
a

Z
.C
Y
K
IC
M
S
O
Z
Y
K
IC
LAV
Tel.: 284 007 681
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Inzerce
Řemeslníci

``MALÍŘ – LAKÝRNÍK.
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ
PRÁCE. Tel.: 725 173 593,
www.malir-zenisek.cz
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551
``Stavba a rekonstrukce
RD a bytů. Naše priorita –
spokojenost zákazníka!
Tel.: 722 015 681
``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``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
``ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich
odstranění. I v panelových
domech. Tel.: 608 278 778,
polacek.L@seznam.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ A KANALIZACE,
veškeré instalatérské
práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``Elektrikář – opravy
rekonstrukce – zásuvky světla
jističe. Tel.: 604 516 344,
www.elektrikarerben.cz
``HÁJEK – ZEDNICTVÍ
– MALÍŘSTVÍ. Provádím
veškeré zednické, obkladačské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytů, domů a nebytových
prostorů. Tel.: 777 670 326
``MALÍŘ, LAKÝRNÍK,
tel.: 605 015 145
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
``ŽALUZIE – ROLETY –
MARKÝZY, pergoly, baldachýny,
plisé, sítě proti hmyzu, shr. dveře,
garnýže, čalounění dveří+ těsnění.
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 728 324 916
``PLYNAŘ– INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE,
štukování, stěrky a sádrokarton.
Sezonní sleva 10 %. Volejte
na tel.: 603 432 476.
``ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ:
malování, instalatérské, zednické
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102
``ZEDNICKÉ, obkladačské
a malířské práce.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
Služby

``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
``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
``Vyklízení 7 dní v týdnu,
24 hod. denně. Tel.:  601 091 354
``Stěhování 7 dní v týdnu,
24 hod. denně. Tel.: 721 955 496
``HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246
``Sekáme zarostlé pozemky
a vysokou trávu našimi
stroji. Odstraníme také křoví,
nálety, zlikvidujeme odpad. Tel.:
724 006 275. www.pvj-group.cz
``Mytí oken včetně rámů a
žaluzií od úklidové firmy.
Nechte práci nám, už nelezte
po štaflích a odpočívejte. Tel.:
724 006 275. www.pvj-group.cz
``Vyčistíme koberec,
sedačku, křesla, židle
přímo u Vás na místě, strojem
na vlhko extrakční metodou.
Slušné jednání a zkušenosti. Tel.:
724 006 275, info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz

``PRODEJ MOLITANŮ,
koženek, potah. Látek.
Matrace na míru. Čalounictví.
Na Veselí 2, za rohem domu,
Praha 4 – Pankrác. Tel.:
241 402 270, www.molitany.cz
``SERVIS PC pro Prahu 8
Tel.: 604 552 758
``Likvidace pozůstalostí
– vyklidíme Váš dům, byt
a jiné. Pracujeme levně, rychle,
kvalitně – i o víkendu. Tel.: 775
520 155
``Vyklidíme Váš byt, půdu,
sklep, dům. Volejte tel.:
608 884 148. Ceny dohodou.
``ZAHRADNICKÉ PRÁCE –
LEVNĚ: kácení a odborný prořez
a postřik stromů, stříhání keřů,
sekání a údržba trávníků atd.
Tel.: 604 512 297
``ÚKLID – LEVNĚ: MYTÍ OKEN,
ČISTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK,
úklid domů, bytů, kanceláří.
Tel.: 602 835 102
Reality – služby

``MARTIN KRATOCHVÍL
– Realitní makléř –
specialista pro Prahu 8,
19 let zkušeností na trhu. Prodej
a pronájem nemovitostí. Zdarma
tržní odhad a poradenství.
Spolehlivost. Ulice Pobřežní, P–8,
www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350
``SÍDLO PRO SRO, OSVČ v Praze
od 149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247
www.sidloprofirmupraha.cz
Reality – pronájem

``Nabízím pronájem garáže
P8, Čumpelíkova, 1 900 Kč.
Tel.: 603 801 987
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.

``Údržba zeleně ve výšce
do 15m z naší hydraulické
plošiny. Řežeme, tvarujeme
i likvidujeme vysoké túje, stromy
a živé ploty. Tel.: 724006275,
e-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz

``Koupím byt v Praze 8, přímo
od majitele. Tel.: 604 617 788

``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
A KEŘE motorovými nůžkami,
včetně odvozu odpadu. Tel.:
724 006 275, info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz/plot

``Koupím chatu, chalupu
do 50 km od Prahy v dobrém
i špatném stavu. Děkuji
za nabídku, tel.: 720 031 400

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

``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE
UŽÍVAT. Platba ihned v hotovosti.
Tel.: 739 665 455

``Přímý zájemce koupí pro
své děti byt v Praze nebo
okolí. Na stěhování nespěchám,
seniora mohu v bytě nechat dál
bydlet na dožití. Mohu vyplatit
i dluhy nebo uhradit privatizaci.
Tel.: 608 661 664

``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1–
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837
Nákup – prodej

``Prod. králíky, vejce, med
776 172 530
``KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOST koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
``Antikvariát,
Starožitnosti, Výkup:
pozůstalostí, knih, obrazů,
grafik, hodinek, šperků, skla,
porcelánu. Starožitník Dynt.
Tel.: 702 756 100
Zdraví

``Thajské masáže
od rodilé Thajky Jirapa,
Veltruská 557/27 – Prosek.
Tel.: 773 884 283, 602 616 512
``Ranní cvičení pro
harmonii těla a mysli –
čchi-kung, út. 7:30
info: 604 723 021
``Zubní ordinace oznamuje
příjem nových pacientů,
Poliklinika Vysočany,
Sokolovská 314, Praha 9,
tel.: 266 006 189
Výuka – kurzy

``VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
www.angmat.cz
``TRÉNINKY PLAVÁNÍ –
plavco.cz
Auto – moto

``VÝKUP VOZIDEL pojízdných
i havarovaných. Tel.: 739 665 445
Nabídka práce

``Základní škola Praha
– Dolní Chabry přijme
kuchařku na plný úvazek
(6–14:30) nebo částečný
(10–14:30). Nástup 19. 8.
Informace: tel.: 604 748 525 nebo
e-mail: jidelna@zschabry.cz
``Zahradnická firma
přijme pracovníka údržby
zeleně. Sekání trávy, řez
živých plotů, pomocné práce.
Tel.: 724 006 275,
e-mail: info@pvj-group.cz
``Úklidová firma přijme
pracovníka na mytí oken
a strojové čištění koberců.
Dobrý kolektiv a zaškolení
samozřejmostí, e-mail:
info@pvj-group.cz
pro řádkovou inzerci
kontaktujte:
Pavla Tomšíková
e-mail: inzerce@praha8.cz
tel. 222 805 112
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XVII.
16. 7.– 25. 8. 2019
LETNÍ KINO INVALIDOVNA, Sokolovská 24, Praha 8 – Karlín
Začátky představení v srpnu ve 21:00 h.
Cena vstupného od 60 do 100 Kč.

PROGRAM SRPEN

www.karlinske-filmove-leto.cz

Čt 1. 8. vstupné 60 Kč | mládeži přístupno

CZ

95 min.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Pá 2. 8. vstupné 90 Kč | od 15 let

ZRODILA SE HVĚZDA

So 3. 8. vstupné 70 Kč | od 15 let

PAŠERÁK

Ne 4. 8. vstupné 60 Kč | od 12 let

BALÓN

St 7. 8. vstupné 90 Kč | od 15 let

BRANKÁŘ

Čt 8. 8. vstupné 70 Kč | od 12 let

ZRANĚNÁ SRDCE

USA
(A Star Is Born)
USA
(The Mule)
DE
(Ballon)
DE
(Trautmann)
DE / GB / USA
(The Aftermath)

Pá 9. 8.

BUDE UPŘESNĚNO
So 10. 8. vstupné 70 Kč | mládeži přístupno

ALADIN

Ne 11. 8. vstupné 90 Kč | od 15 let

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

Út 13. 8. vstupné 60 Kč | od 15 let

FAVORITKA

St 14. 8. vstupné 90 Kč | mládeži přístupno

sledujte www.karlinske-filmove-leto.cz
GB / USA
(Aladdin)
SWE / USA
(The Dead Don’t Die)
GB / IRL / USA
(The Favourite)
CZ

BOHEMIAN RHAPSODY

Ne 18. 8. vstupné 60 Kč | od 12 let

KING SKATE

Út 20. 8. vstupné 70 Kč | od 12 let

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

St 21. 8. vstupné 90 Kč | od 12 let

V LÁSCE A VÁLCE

Čt 22. 8. vstupné 90 Kč | mládeži přístupno

YESTERDAY

Pá 23. 8. vstupné 90 Kč | od 15 let

SPOLUJÍZDA

So 24. 8. vstupné 90 Kč | od 12 let

FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ

116 min.
125 min.
120 min.
109 min.
—
125 min.
105 min.
119 min.
93 min.

ŽENY V BĚHU

Čt 15. 8. vstupné 90 Kč | od 12 let

136 min.

USA
(Bohemian Rhapsody)
CZ
Filmový večer Prahy 8
ISL
(Arctic)
CZ / DE / DK
(I krig & kaerlinghead)
GB
(Yesterday)
USA
(Stuber)
DE / ES / GB
(The Bookshop)

134 min.
80 min.
97 min.
103 min.
117 min.
94 min.
113 min.

K 35. výročí Formanova filmu Amádeus, který se natáčel v prostorách Invalidovny,
Vás Praha 8 zve na na film Forman vs. Forman, vstup zdarma.
Ne 25. 8.

FORMAN VS. FORMAN

KFL2019_srpen_Osmicka_inz_188x264.indd 1

CZ / FR
Filmový večer Prahy 8

78 min.

16.07.19 17:30
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Inzerce
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ

OPRAVA ŽALUZIÍ






INSTALATÉR
TOPENÁŘ
veškeré opravy a instalace

Zadáme domácí práci
ŠIKOVNÉ ŠVADLENĚ
s vlastním overlockem

NEPŘETRŽITĚ

Náplň práce: šití lehké konfekce
(haleny, kalhoty,...)

čištění odpadů, kanalizace
MONTÁŽ NOVÝCH ŽALUZIÍ PŘESKLENÍ SKEL
ƚĞů͗ϳϯϯϳϮϬϵϱϬͲĞͲŵĂŝů͗ǌĚĞŶĞŬ͘ũĂŶĐŝΛĞŵĂŝů͘Đǌ
placená inzerce


Máte zájem
inzerovat v našem
měsíčníku?
Chcete oslovit
64 200 domácností?

Kontaktujte nás:
Pavla Tomšíková
e-mail:

inzerce@praha8.cz

Tel: 603 421 968
283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

tel. 222 805 112
placená inzerce




www.praha8.cz

Doprava: práci dovezeme
i odvezeme naší dopravou

Bližší informace:
727 830 529
po—pá 7.00—13.30
placená inzerce

Sociální a ošetřovatelské služby

GERONTOLOGICKÉ
CENTRUM

GERONTOLOGICKÉ
CENTRUM

vás zvou na

v Praze 8 – Kobylisích
Benákova 6

v Praze 8 – Kobylisích
Benákova 6

přijme do svého kolektivu

přijme do svého kolektivu

VYUČENÉHO
KUCHAŘE / KUCHAŘKU

SANITÁŘE /
OŠETŘOVATELE

na HPP,
nástup možný ihned

s kurzem sanitáře
nebo certifikátem ošetřovatele

Bližší informace:
paní Kubištová, tel.
602 380 071

Životopis prosím zašlete
na e-mail staniční sestry:
zlatka.sipkova@gerontocentrum.cz

Praha 8 • Bulovka 1462/10

POBYTOVÝ ZÁJEZD pro seniory z Prahy 8
do HOTELU RŮŽENY HUSTOPEČE
Termín: 20.–25. října 2019

o termínu zájezdu je nutné se domluvit ještě před přihlášením

cena: 4 980 Kč osoba / dvoulůžkový pokoj
Cena zahrnuje: ubytování na dvoulůžkovém pokoji (s koupelnou
a WC) , polopenzi, dopravu autobusem, výlety vč. autobusové
dopravy a další doprovodný program, služby průvodce.
Přihlášky s úhradou přijímá od 25. 8. 2019 každé pondělí od 8 do 12 hod.
– vždy po předchozí domluvě – sociální pracovnice Petra Temiaková, DiS.
v Domě s pečovatelskou službou, ul. Burešova 1151/12, Praha 8.

Podrobnější informace získáte na tel.: 226 291 583

www.gerontocentrum.cz

případné další informace
u paní Šípkové na tel. 602 350 847

placená inzerce
Osmicka_07_25_188x130_new_showcase_jedinecne_slevy.indd 2
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Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče pořádá akci

KDO SI
HRAJE,
NEZLOBÍ
TEN

KDY: neděle 8. 9. 2019 od 14:00 do 18:00
KDE: hřiště ZŠ Glowackého, Praha 8 – Bohnice
IS

akce je zaměřena na prezentaci aktivit
volnočasových oddílů a sportovních klubů
z Prahy 8. Představí se zájmové organizace,
které dětem nabízejí sportovní, kulturní
a jiné společenské vyžití. Součástí akce bude
možnost zapsat děti do jednotlivých oddílů.
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