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Dovolujeme se srdečně pozvat rodiče dětí
narozených v roce 2014 a 2015

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 

na odbor kultury 
ÚMČ Praha 8
Zuzaně Láznové
(tel.: 601 306 107 nebo
zuzana.laznova@praha8.cz)

Vzhledem k platnosti Zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, nemohou pracovníci odboru 
získat informaci o narození dítěte.

Znáte někoho od 13 do 19 let, kdo nejen v něčem 
vyniká (ať už je to sport, hudba, výtvarné umění, péče 
o přírodu či jakákoli jiná aktivita včetně vlastního 
byznysu), ale má zároveň vyzdviženíhodné osobní 
(morální, povahové) 
vlastnosti? Nemělo 
by se jednat jen 
o jednorázový, byť 
sebezáslužnější čin, 
nýbrž o dlouhodobé 
postoje navrhované 
mladé osobnosti.

VÝZVA
Hledáme Nejlepšího 
teenagera Prahy 8
Rozjívení a přidrzlí teenageři, bez zájmu o dění mimo svůj 
mobil či tablet a z principu nesouhlasící se „zkušenými“ – 
je nastupující generace skutečně celá taková?  
Jsme přesvědčeni, že ne! Proto jsme se rozhodli najít 
Nejlepšího teenagera Prahy 8.

y

Své návrhy i s odůvodněním zasílejte na adresu 
Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8, nebo na e-mail: 
federica.skuhrava@praha8.cz. Slavnostní vyhodnocení 

proběhne na konci roku 2015.

PRACUJ
PRO METROPOLI

WWW.MPPRAHA.INFO/NABOR

W
W
W
.M
PP
RA
H
A.
IN
FO
/N
AB
O
R

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY - 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PRPRAHA

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL

PLUS NOVÉ BENEFITY

NÁSTUPNÍ  PLAT

28.000 - 30.000 Kč *

* Hrubý plat po absolvování pětiměsíčního nástupního 
kurzu a přiznání všech nabízených benefitů.

HLAVNÍ PARTNEŘI

3.cena

2. cena

1.cena

30 razítek

60 razítek

100 razítek

Vyberte si

1. 7. – 31. 8. 2015

placená inzerce
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Zpravodajství
5 Cena Eduarda Štorcha 
 pro nejlepší učitele
7 Zastupitelstvo se ještě víc
 otevřelo občanům

Fórum
8 Jak by se měl změnit systém
 zadávání veřejných zakázek
 na MČ Praha 8?

Hospodaření radnice
10 Odkryté zásadní prohřešky
 bývalého vedení

Čtenáři nám píší…
11 … a my odpovídáme

Představujeme
12 Nízkoprahový klub Vrtule

Doprava
13 Holešovičky patří do tunelu

Historie
15 První aviatiky fi nancoval 
 i libeňský továrník Vydra 

Životní prostředí
17 Praha 8 vyhlásila studentskou
 urbanisticko-architektonickou
 soutěž 

Kultura
18 Ohlédnutí za Historickými 
 slavnostmi libeňského míru

Školství a mládež
20 Úspěch mladých matematiků 
 z Prahy 8

Zdravotní a sociální péče
23 Centrum integrace dětí v Karlíně
 slaví 25 let

Sport
26 Fotbalová Admira je s mládeží 
 úspěšná

Vážení spoluobčané,
začíná léto, doba, kdy si všichni aspoň částečně oddechneme 
od pracovního shonu, stresu a každodenních všedních starostí. 
Meteorologové nám na začátek července slibují tropy. Vím, že 
se říká, že i věštění z křišťálové koule je někdy spolehlivější než 
předpověď počasí;  pokud se ale tentokrát trefí, nemáme zřejmě 
jinou možnost než sbalit plavky, ručníky a jít se natáhnout k vodě.

Nemusím vám jistě připomínat, že naštěstí není třeba jezdit 
daleko. Jsem rád, že u nás máme velký výběr: zchladit se můžeme 
buď v aquacentru Šutka, které nabízí mnohem víc vyžití než jen 
plavání, nebo na koupališti Stírka, od loňského léta také funguje 
koupaliště Ládví. Všechny tyto tři plovárny jsou otevřené přes celé 
prázdniny.

Původně jsem nechtěl v tomto „oddechovém“ slově zmiňovat 
žádné závažné téma, ale bohužel musím: spousta z vás se jistě 
chystá na exotickou dovolenou. Někteří právě do Tuniska, kde se 
před pár dny přímo na pláži odehrál strašlivý teroristický útok. 
Masakr, který mě nesmírně šokoval, a stále se musím ptát, jak to, 
že se takové příšerné věci vůbec ve 21. století dějí. Úplně rozumím 
těm, kteří se bojí, a přemýšlí o tom, že dovolenou v téhle kdysi 
bezpečné oblasti raději zruší. Chtěl bych jim ale vzkázat, aby se 
nebáli: právě strach je nejmocnější zbraň teroristů, a dáme-li jim 
najevo, že se jich bojíme, zároveň vzkazujeme, že před nimi 
kapitulujeme. Že zlo vyhrává.

Krásné, klidné a hlavně bezpečné léto.

Roman Petrus
Starosta MČ Praha 8
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GRANTY

Na podporu sportu dá MČ Praha 8 
organizacím přes 10 milionů
Zastupitelstvo městské části Pra-

ha 8 schválilo na svém zasedání 

z 10. června 2015 poskytnutí dota-

cí a grantů na podporu sportu. Or-

ganizacím bude rozděleno více než 

10 milionů korun. Poskytnuté fi -

nance pochází z výtěžku obdržené-

ho z odvodu z výherních hracích 

přístrojů. 

Na podporu v oblasti sportu pro 

dospělé a dorost bude rozděle-

na částka 1 112 186 Kč. S žádostí o 

grant se přihlásilo 34 organizací, 

z nichž ale dvě nesplnily stanove-

né podmínky. Příspěvek získaly 

například Sportovní club Jedličko-

va ústavu Praha, o. s., Český kyno-

logický svaz, Salesiánské středisko 

mládeže, o. p. s., a další. 

Na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže byla 

vyčleněna částka 9 075 569 Kč. 

Celkem se přihlásilo 40 organiza-

cí. Výběrová komise nevyhověla 

pěti z nich. Podporu získaly soft-

balové, basketbalové, tenisové, 

stolního tenisu, squashové, volej-

balové,  fotbalové, ale i také kluby 

zaměřené na bojové sporty či aero-

bik. Finance získaly i tělovýchovné 

jednoty a další organizace.

Seznam úspěšných žadatelů 

a výši přidělené podpory nalezne-

te na našich webových strán-

kách www.praha8.cz. 

(apa)

KONTROLY PEJSKAŘŮ

Od 1. září 2015 naostro
A znovu téma „místní poplatek 
ze psů“. O zákonné povinnosti 
každého majitele psa, jakými 
právními předpisy se tento 
místní poplatek ze psů řídí 
a na co všechno jsou peníze 
z vybraného poplatku použity, 
jsme vás již informovali 
v minulých číslech Osmičky. 
Nyní se vracíme k oznámení, 

že MČ navázala spolupráci 
s Městskou policií a od 1. září 
bude docházet k pravidelným 
kontrolám pejskařů přímo 
strážníky Městské policie. Proto 
MČ apeluje na všechny majitele 
psů, kteří ještě nesplnili svoji 
povinnost zaplatit místní 
poplatek ze psů v místě svého 
trvalého bydliště za psa staršího 

tří měsíců, aby tak učinili během 
prázdnin, aby se předešlo 
případným pokutám plynoucím 
z neplnění dané zákonné 
povinnosti.  

Bližší informace k místnímu 
poplatku ze psů naleznete na: 
www.praha8.cz/Potrebuji-vyri-
dit-mistni-poplatek-ze-psu.  

(red)

V Bohnicích oslňovaly Legendy
Druhý ročník motoristické přehlídky Legendy, která proběhla v parku Psychiatrické nemocnice v Bohni-
cích o víkendu 13. a 14. června, přilákal na 40 tisíc diváků. Viděli 750 aut a na tři stovky motocyklů – 
například sbírku několika závodních škodovek z osmdesátých let, nejstarší vozidlo na světě, ikonické 
Bugatti Veyron či BMW Turbo. V areálu jste při troše štěstí mohli potkat také legendární světové 
závodníky. Letos pozvání přijal norský soutěžní jezdec John Haugland, fi nský účastník rallye Juho 
Hänninen nebo jediný český účastník formule 1 Tomáš Enge společně se svým otcem Břetislavem, 
rovněž bývalým vynikajícím závodníkem.  (vrs)

UPOZORNĚNÍ

Odstávka 
teplé vody
Pražská teplárenská, a. s., 
oznamuje, že z důvodu 
rekonstrukcí a oprav v rámci 
příprav na novou topnou 
sezonu nepoteče v období 
19.–25. července v některých 
místech Prahy 8 teplá voda. 

Jedná se o lokality: Bohnice, 
Čimice, Ďáblice, Kobylisy, 
Bulovka a Libeň – Voctářova.  
Lokalita Invalidovna bude bez 
odstávky. 

Více na www.ptas.cz nebo 
na tel. 266 751 111.   

(býv)

VÝZVA

MČ Praha 8 chce 
umění v ulicích
Komise pro kulturu a volný čas na 

základě podnětu občanů a někte-

rých zastupitelů hledá nová místa 

pro umístění uměleckých děl ve ve-

řejném prostoru. Umělecká díla 

budou instalována jak na dobu ur-

čitou, tak nastálo. 

„Chtěli bychom podpořit mladé 

umělce, sochaře, výtvarníky, malí-

ře, streetartisty a další. Domnívá-

me se, že díla přispějí ke zkrášlení 

a kultivaci veřejného prostoru,“ 

říká předsedkyně Komise pro kul-

turu a volný čas Jana Pešlová. 

Městská část by v budoucnu chtěla 

umělecká díla získávat v rámci 

uměleckých sympozií či výtvar-

ných veřejných soutěží. Současně 

by Praha 8 ráda navázala užší spo-

lupráci například s výtvarníky 

i uměleckými školami, působícími 

na území naší městské části. 

Díla mohou být umístěna v  par-

cích, na náměstích, v prostran-

stvích sídlišť, na domech, v pod-

chodech či průchodech atd. „Pro 

streetartisty bychom rádi našli le-

gální plochy pro jejich tvorbu,“ do-

plňuje Jana Pešlová. 

Pokud máte tip, kde byste rádi 

umělecká díla viděli, kontaktujte 

do konce srpna tohoto roku před-

sedkyni komise Janu Pešlovou na 

jana.peslova@praha8.cz.  (apa)
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  Ocenění předával učitelům místo- 
starosta Matěj Fichtner. 
Foto: Vladimír Slabý

  Hlavně v té 
barevné mlze 
neztratit 
jeden 
druhého! 
Foto: Miloš 
Skácel

CENA EDUARDA ŠTORCHA ZA PEDAGOGICKÝ PŘÍNOS

Práce učitelů byla poprvé po zásluze oceněna
Městská část Praha 8 letos poprvé 

udělila Cenu Eduarda Štorcha za 

pedagogický přínos. Cenu, kterou 

v zimě navrhlo hnutí Osmička sobě, 

KDU-ČSL a nezávislí a kterou vede-

ní radnice zrealizovalo, získali výji-

meční pedagogičtí pracovníci zá-

kladních škol zřizovaných MČ 

Praha 8. Slavnostní předání ocenění 

proběhlo dne 18. června 2015 

v Grabově vile z rukou místostaros-

ty Matěje Fichtnera. 

Každá škola měla k dispozici 

15 000 Kč, které mohla rozdělit dle 

svého uvážení jednomu až třem 

pracovníkům. Způsob, jakým byli 

učitelé vybráni, záležel pouze na 

školských radách. Mnohokráte ve 

vyjádření školských rad zaznívalo, 

že toto ocenění by si zasloužili 

všichni pedagogičtí pracovníci pro 

svou obětavost, lásku a trpělivost, 

se kterou se dětem věnují.

Důležitým kriteriem byl osobní 

přístup pedagogických pracovníků, 

jejich umění naslouchat, vstřícně 

komunikovat a pomáhat i znevý-

hodněným či problematickým žá-

kům. V ZŠ Na Šutce získala oceně-

ní paní Jaroslava Černá, která již 

pátým rokem věnuje zvláštní péči 

studentovi, u něhož byl diagnosti-

kován Aspergerův syndrom. Výji-

mečné je, že zvládá starost o toho-

to žáka bez asistenta pedagoga. 

Je to zejména díky velkému osobní-

mu nasazení a spolupráci s rodiči 

i se specialisty na autismus.

Častý byl také výběr na základě 

dlouholeté pedagogické činnosti. 

Například ZŠ Žernosecká vybrala 

paní Jarmilu Rybovou (na sním-

ku), která strávila před katedrou na 

1. stupni základní školy téměř 

55 let, z toho 31 let na Praze 8. K je-

jímu jmenování školská rada uved-

la: „Paní Jarmila je nejen vynikající 

pedagožka, ale především výjimeč-

ný člověk, který ke všem svým úko-

lům přistupuje s obrovským nasa-

zením.“ V základním školství je 

obvyklé, že učitelé věnují dětem 

i část svého volného času. Nad rá-

mec svých povinností pro ně orga-

nizují mimoškolní zájmové činnos-

ti nebo třeba vytváří vyučovací 

pomůcky, které dělají hodiny zá-

bavnějšími a zajímavějšími. „Všem 

učitelům patří za jejich obětavou 

práci velké poděkování, proto také 

vzniklo toto ocenění,“ uvedl mís-

tostarosta Matěj Fichtner.  

Anna Patočková

BARVÁM NEUTEČEŠ

Sport nemusí být vždy jen honba za výkonem
Přes čtyři tisíce startujících a další 

dva tisíce diváků přilákal 23. květ-

na do areálu Psychiatrické nemoc-

nice Bohnice 2. ročník zábavného 

běhu na 5 km Barvám neutečeš. 

O akci jsme si povídali s hlavním 

organizátorem panem Antonínem 

Pospíchalem.

 Jak byste charakterizoval akci 
Barvám neutečeš?
 „Přestože jde o běh, tedy sport, ne-

chtěli jsme nikdy dělat závod, kde 

se účastníci budou honit za výko-

nem. Smyslem naší akce je užít si 

zábavu, přitáhnout k pohybu ne-

tradiční formou. Proto kromě sta-

novišť s barvami byly třeba připra-

veny dvě velké dětské zóny 

s koloběžkami, malováním, ale 

i vědomostními a dovednostními 

soutěžemi na téma fotbal, protože 

se hrálo o lístky na fotbalové mist-

rovství Evropy kategorie do 21 let.“

 Co je to vlastně za barvy, které 
hážete na závodníky?
„Jsou z kukuřičného a pšeničného 

škrobu, obarvené potravinářskými 

barvivy. Takže jsou zdravotně nezá-

vadné a snadno z těla omyvatelné.“

 Barvám neutečeš ale není jen 
zábava pro celou rodinu, že?
„Ano, je to i charitativní akce. Kon-

krétně organizaci Linka bezpečí 

jsme předali 50 tisíc korun a stovce 

dětí ze šesti dětských domovů jsme 

umožnili bezplatnou účast na celé 

akci.“

 Akce se koná na území Prahy 8. 
Chystáte pro obyvatele osmičky 
do budoucna něco speciálního?
„Určitě. Rádi bychom na příští rok 

prohloubili spolupráci s Městskou 

částí Praha 8, například větší pre-

zentací neziskových organizací 

nebo bezplatnou možností startu 

pro seniory a děti.“

Celý rozhovor najdete na strán-

kách www.praha8.cz.  

Vladimír Slabý

Přehled škol a učitelů, 
kteří získali cenu Eduarda Štorcha:
ZŠ Žernosecká  Jarmila Rybová
ZŠ Mazurská  Mgr. Pavlína Zátop-
ková, PaedDr. Zuzana Láníková, 
Margita Vrabcová
ZŠ Bohumila Hrabala  Mgr. Anna 
Hozáková, Mgr. Michal Staněk, 
Jitka Kvasničková
ZŠ Glowackého  PaedDr. Hana 
Klimková, Mgr. Jitka Hesová
ZŠ a MŠ Na Slovance  Mgr. 
Zdeňka Svobodová, Mgr. Ivana 
Prunerová
ZŠ Palmovka  Mgr. Alena 
Kadeřábková, Mgr. Jitka 
Smrčinová, Mgr. Věra Vejražková
ZŠ a MŠ U Školské zahrady  
Irena Jiroušková, Mgr. Stanislava 

Motalová, RNDr. Irena Veselá
ZŠ Na Šutce  Mgr. Šárka 
Pelikánová, Mgr. Jaroslava Černá
ZŠ a MŠ Dolákova  Mgr. Zdeňka 
Valtová, Marcela Hallová, Mgr. 
Mariana Golisová
ZŠ a MŠ Ústavní  Olga Kalamá-
rová
ZŠ a MŠ Petra Strozziho  Mgr. 
Olga Vašáková, Marcela Konečná
ZŠ Libčická  Mgr. Romana 
Horáková
ZŠ Burešova  Mgr. Jana 
Jurčíková, Mgr. Marta Stuchlíková
ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí  Mgr. 
Ivana Königová, Mgr. Lubomíra 
Predmerská. 
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PRŮZKUM

Úřad pod kontrolou občanů
Dne 27. května 2015 byl proveden 

pilotní průzkum šetření spokojenos-

ti občanů s naším úřadem. Do prů-

zkumu byly zapojeny studentky vy-

konávající na úřadě školní praxi. 

Účelem bylo zjistit zpětnou vazbu 

o spokojenosti klientů úřadu, a pří-

padně jaké konkrétní návrhy či ne-

dostatky řešit.

Odcházející návštěvníci úřadu 

byli požádáni o oznámkování úřed-

níka, se kterým právě jednali. Hod-

notilo se jako ve škole známkou 

1 až 5. Hodnocení bylo anonymní 

a odpovědi byly rozděleny podle 

jednotlivých odborů. Průměr všech 

odpovědí byl 1,1, což není špatný 

výsledek. 

A co by občané na úřadě zlepšili? 

Potřebovali by bezbariérový přístup 

z parkoviště před hlavní budovou, 

možnost uhradit poplatky kreditní 

kartou nebo adresář s kontakty na 

odbory, který by mohli v informa-

cích vyzvednout. „Chceme poskyto-

vat kvalitní služby, proto v průzku-

mu budeme pokračovat. Pracujeme 

na stanovení přesné metodiky a ten-

to typ průzkumu budeme dělat pra-

videlně,“ říká tajemník úřadu Jiří 

Reitspies a dodává: „Podněty obča-

nů řešíme, máme náměty, kde se 

můžeme zlepšovat.“ 

Průzkum organizačně zajišťují 

pracovníci Oddělení strategického 

rozvoje a agendy 21.  (par)

KULATÝ STŮL

Diskutovali jsme s neziskovými organizacemi
Zástupci neziskových organizací 

působících v MČ Praha 8 přĳ ali 

pozvání ke kulatému stolu, které 

pořádalo Oddělení strategického 

rozvoje a agendy 21 ÚMČ Praha 8 

na téma „Způsob spolupráce 

v rámci procesu místní Agendy 21 

a udržitelného rozvoje v MČ Pra-

ha 8“. 

Setkání, které proběhlo 3. červ-

na v Grabově vile v rámci Evrop-

ského týdne udržitelného rozvoje, 

se účastnilo 26 zástupců z 22 ne-

ziskových organizací v sociální ob-

lasti, sportu, volného času a zájmu 

o veřejný prostor. „Tímto setkáním 

chceme otevřít úřad ke spolupráci 

s neziskovými organizacemi,“ řekl 

místostarosta Petr Vilgus, který 

měl nad celou akcí záštitu. Cílem 

setkání bylo získat od spolků in-

formace, jaké služby by uvítaly, 

aby jim úřad poskytoval, a do kte-

rých by se chtěly zapojit. 

Zástupci spolků navrhovali 

zkvalitnit grantový systém měst-

ské části, který by umožnil podpo-

rovat víceleté granty, čerpat fi nan-

ce na údržbu objektů a možnost 

zapojit se do práce v grantové ko-

misi i s hlasem poradním. V disku-

si zaznívala témata jako podpora 

dobrovolnictví s oceněním těchto 

aktivních lidí, nastavení trvalé ko-

munikace úřadu se spolky nebo 

zřízení bezplatné služby v zapůj-

čení mobiliáře potřebného na akce 

a bezplatných záborů.

Zápis ze setkání, fotografie 

a zvukový záznam ze setkání 

naleznete na stránkách 

www.praha8.cz/ma21.  (iha)

ZDRAVÁ MĚSTA

MČ Praha 8 
chce být vidět
Zástupci MČ Praha 8 přijali 
pozvání k aktivní účasti na 
dvou setkáních pořádaných 
Národní sítí Zdravých měst ČR 
(www.nszm.cz). Na celostátní 
akci 21. května pod názvem 
Metody kvality a strategické 
řízení prezentovali místosta-
rosta MČ Praha 8 Petr Vilgus 
a Iva Hájková (koordinátorka 
MA21 v MČ Praha 8) postup 
městské části v oblasti 
zavádění procesu místní 
Agendy 21 a způsob přípravy 
zahájení tvorby Strategického 
plánu udržitelného rozvoje 
MČ Praha 8 se zapojením 
veřejnosti a různých cílových 
skupin. 

Další akce se konala na 
Magistrátu hl. města Prahy 4. 
června na téma Setkání 
městských částí Prahy – strate-
gické řízení – participace 
veřejnosti – udržitelný rozvoj 
– místní Agenda 21. Petr 
Vilgus s Ivou Hájkovou 
prezentovali způsob nastavení 
procesu místní Agendy 21 
v MČ Praha 8. 

Více informací, program 
a prezentace naleznete na 
adrese www.zdravamesta.cz. 

(iha)a(iha(iha

PRÁVNÍ PORADNA

Jak postupovat, když vám hrozí exekuce na dům nebo byt?
Každou středu poskytuje MČ Praha 8 na Libeňském zámku bezplatnou právní poradnu, kterou vede JUDr. A. Pachtová. 
V Osmičce vždy krátce rozebereme jeden z problémů, který občany trápí.

 Jak probíhá exekuční řízení? Mohu se ně-
jak bránit, když mi chce exekutor zabavit 
byt? Antonín Bandi, Karlín

Oznámení o exekuci vám přĳ de poštou, zjistit 

si to však můžete i při kontrole zápisu 

nemovitostí v katastru nemovitostí. Nemá 

smysl snažit se nereagovat, naopak se 

s exekutorem spojit co nejdříve a domluvit 

se s ním na dalším průběhu. Jinak situaci jen 

zhoršíte a dluhy budou stoupat.

Nejjednodušší je dluh uhradit. Pokud to však 

vaše fi nanční možnosti neumožňují, spojte se 

s exekutorem a navrhněte mu splátkový kalen-

dář.  Exekutoři většinou začínají srážkami 

ze mzdy nebo obstavením účtu, teprve pak řeší 

majetek. Dlužníkům musí zůstat alespoň část 

peněz, věci osobní a emotivní povahy. Problém 

s exekucí však můžete mít, i když žádné dluhy 

nemáte, ale dlužník u vás má hlášený trvalý po-

byt. Tím může být např. některý z příbuzných 

včetně dětí či vnuků, kteří už žĳ í jinde, ale mají 

u vás trvalé bydliště. Bohužel se může stát, 

že v domě či bytě, který jste koupili, byli 

hlášeni i lidé, o kterých jste nevěděli. V tako-

vém případě musíte využít práva na vyškrtnutí 

vašich věcí z exekuce.

Pokuty a penále za neplacené závazky jsou 

stejně jako soudní výlohy a odměny exekuto-

rům bohužel dost vysoké, ale pokud už situace 

dospěla k exekuci, nemáte prakticky žádný 

manévrovací prostor na to jejich výši zpochyb-

ňovat.  JUDr. A. Pachtová
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Magistrát už Ládví řeší
Petice „Ládví není autobusák!“ byla Radě hlavního města Prahy 
předána s 4015 podpisy 7. května, symbolicky přesně jeden měsíc po 
spuštění autobusové integrace Mělnicka a Neratovicka na Ládví. 
Na Zastupitelstvu HMP dne 28. května v rámci prostoru pro interpelace 
občanů vystoupili signatáři petice i zastupitelé Prahy 8. Náměstek pro 
dopravu Petr Dolínek v reakci na interpelace zejména informoval 
o zadání přípravy podkladů pro vyhodnocení integrace Odboru 
dopravních agend, Technické správě komunikací a Fakultě dopravní 
ČVUT. „Požadovaný přesun příměstských linek na terminál Letňany 
označil náměstek Dolínek za možnou variantu podzimních změn 
integrace,“ řekl k jednání Adam Véle, jeden z organizátorů petice. 
„Také primátorka Adriana Krnáčová nám přislíbila rychlé řešení 
problematiky i prostor pro diskusi nad vyhodnocením.“
Od 14. června jezdí na Ládví o tři spoje víc. Jedná se o přímá spojení 
zejména pro zdravotnický personál v Nemocnici Na Bulovce tak, aby se 
zdravotníci mohli dostat na směny, a o spojení zejména pro děti 
z prvního stupně, aby se bezpečně dostaly po obědě domů. Další 
změnou je odstranění značky, označující parkoviště K+R. Podle 
mluvčího ROPIDu Filipa Drápala se pro značku nyní hledá vhodnější 
umístění na stejném místě. Tím, že byla překryta označením autobuso-
vé zastávky, totiž byla nefunkční.
Starosta osmé městské části Roman Petrus již předal přijaté usnesení 
červnového Zastupitelstva, týkající se dopravní situace v Ládví, 
jak ROPIDu, tak i na Magistrát hl. m. Prahy panu Dolínkovi.
Další jednání ohledně celé situace proběhnou na magistrátu, na zářijo-
vém Výboru pro dopravu a Zastupitelstvu, jakmile bude dokončena 
zpráva Kontrolního výboru k petici. Zástupci signatářů taktéž chtějí 
celou problematiku projednat s novým ředitelem ROPIDu panem 
Tomčíkem.  (vrs)

ZASTUPITELSTVO

Veřejné, transparentní 
a ještě víc otevřené občanům
Dvě velmi výrazné novinky přineslo v pořadí 
4. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8, 
které proběhlo ve středu 10. června. Obě doku-
mentují snahu o větší otevřenost radnice vůči 
občanům.

Vůbec poprvé se totiž hlasovalo po-

mocí elektronického zařízení, díky 

kterému všichni (ať už jsou přítom-

ni v sále, nebo sledují on-line pře-

nos na webových stránkách MČ) 

okamžitě vidí, jak který zastupitel 

hlasoval. 

Druhou premiérou, vyplývající 

ze změny jednacího řádu, jež byla 

na úvod zasedání jednomyslně 

schválena, bylo zařazení pětačtyři-

cetiminutového bloku dotazů z řad 

veřejnosti. Ta tak získala možnost 

interpelovat zastupitele v samo-

statném bloku, a nemusela čekat až 

do „různého“. Novinkou je i to, že 

napříště se mohou diskutující z řad 

veřejnosti přihlásit k jednotlivým 

bodům programu nejen až v průbě-

hu zasedání, ale již předtím pro-

střednictvím internetu. „Na inter-

pelace by se měli občané začít 

přihlašovat po svolání zastupitel-

stva a vyvěšení na webových strán-

kách, to je vždy 14 dní dopředu,“ 

objasnil starosta Roman Petrus 

(ČSSD). Přihlášky bude možno po-

dávat až do 15.00 v konkrétní den 

zastupitelstva, pak bude vylosová-

no jejich pořadí. V případě, že se ta-

zatel nedostaví, nastoupí další 

v pořadí.

Na programu jednání bylo pů-

vodně 20 bodů, dodatečně byl za-

řazen ještě bod týkající se situace 

kolem autobusů v Ládví. Naopak 

neprošel opoziční návrh na projed-

nání odvolání místostarostky Aleny 

Borhyové (ANO).

Ládví
Petici „Ládví není autobusák“, kte-

rou podepsalo 4015 osob a která 

byla již předána na Magistrát hl. m. 

Prahy (viz rámeček), představili 

přímo na zastupitelstvu manželé 

Vélovi, spolu s nimi názor obyvatel 

dotčené lokality prezentovali např. 

Petr Pecha nebo Marie Pokorná. Do 

intenzivní více než hodinové roz-

pravy se zapojili členové petičního 

výboru, signatáři, zastupitelé i rad-

ní městské části. Zastupitelstvo na-

konec vyjádřilo v hlasování petici 

podporu. Jak ovšem zaznělo přímo 

v diskusi, fi nální rozhodnutí ve věci 

zastávek autobusů v Ládví přĳ ímá 

nikoliv Praha 8, ale magistrát, po-

tažmo ROPID. Radnice Prahy 8 tak 

může pouze předkládat své návrhy 

a co nejintenzivněji jednat.

Závěrečný účet
Zastupitelstvo přijalo Závěrečný 

účet MČ Praha 8 za rok 2014. 

V něm byly uvedeny mimo jiné 

konkrétní chyby a nedostatky, kte-

ré zjistily jak odbor kontrolních čin-

ností Magistrátu hl. m. Prahy, tak 

vnitřní kontrola MČ Praha 8. Závě-

rečný účet obsahoval i návrhy na 

odstranění zjištěných chyb.  (Po-

drobnosti k tomuto bodu se dočte-

te na straně 10 v rubrice Hospoda-

ření radnice.)

Pozemky
Řada návrhů se týkala žádostí 

o  svěření do správy MČ Praha 8 po-

zemků, které jsou ve vlastnictví 

pražského magistrátu. Opozici zají-

maly plány s pozemky a vyčíslení 

nákladů. Předběžné plány samo-

zřejmě jsou a sahají především do 

oblasti údržby zeleně. Jak zdůraz-

nil předkladatel návrhů radní Ra-

domír Nepil (ANO), všechny úvahy 

budou konkretizovány a upřesňo-

vány, až jestli MČ pozemky od ma-

gistrátu skutečně získá. Jako pří-

klad lze uvést velmi zanedbaný 

pozemek sousedící s Bílou skálou. 

„Jde o bývalý sad, ze kterého by-

chom rádi udělali zelenou odpočin-

kovou zónu, a zároveň tím pomoh-

li chráněnému území Bílá skála,“ 

uvedl k tomu zastupitel Vít Céza 

(ČSSD), který má v gesci životní 

prostředí.

Osmička pro rodinu
Zastupitelstvo projednalo a odsou-

hlasilo zřízení nové příspěvkové or-

ganizace Osmička pro rodinu, kte-

rá bude zastřešovat činnost 

dětských klubů, jež zřizuje Praha 8. 

Opozici zajímala především smys-

luplnost jejího založení, a jestli to 

nebudou jen zbytečně vynaložené 

náklady navíc. Starosta Roman Pe-

trus (ČSSD) vysvětlil, že důvodem 

je kromě koordinace právě lepší 

a přehlednější fi nancování klubů, 

žádné zvýšené náklady to nepřine-

se.

Vše přijato
Zastupitelstvo dále schválilo po-

skytnutí dotací na dlouhodobě or-

ganizovanou sportovní výchovu 

mládeže, dorost a dospělé na rok 

2015 (více na str. 4). Rovněž přĳ a-

lo návrh na vyčlenění tepelného 

hospodářství ze společnosti Cent-

rum Palmovka, a. s. Shrnuto jed-

nou větou – na červnovém Zastupi-

telstvu bylo přĳ ato všech dvacet 

projednávaných návrhů. 

Na závěr celého více než sedmi-

hodinového jednání se na žádost 

opozice představili i všichni noví 

vedoucí jednotlivých odborů Úřa-

du MČ Praha 8.  Vladimír Slabý



8 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8  www.praha8.cz   červenec 2015
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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.

Jak by se měl 
změnit systém 
zadávání 
veřejných 
zakázek na 
MČ Praha 8

? 

HNUTÍ ANO

Pro začátek 
by se měl 
dodržovat zákon

S veřejnými zakázkami má Praha 8 

bohaté negativní zkušenosti z éry mi-

nulé koalice ODS a TOP 09. Několi-

krát jí Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže (ÚOHS) uložil pokutu a ně-

které veřejné zakázky jsou i předmě-

tem vyšetřování ze strany policie. Po-

chybení bylo mnoho. Kromě 

nezákonného zadání zakázky na vý-

stavbu radnice Nová Palmovka, za 

které dostala Praha 8 od ÚOHS poku-

tu 450 000 Kč, se jednalo i o další roz-

ličná pochybení. 

Tak například zákon o veřejných za-

kázkách (ZVZ) předepisuje, že obálky 

s nabídkami musí být otevřeny ihned 

po uplynutí lhůty pro jejich podání. 

Předchozí koalice si s tím ale hlavu ne-

lámala a obvykle si nechávala několi-

kahodinovou pauzu. Co se během ní 

dělo, dnes už asi nikdo nemá šanci zjis-

tit. Podobně nezákonně odmítla hod-

notící komise při zakázce na propagaci 

výstavby nové radnice otevřít obálku 

s nabídkou od fi rmy, která nebyla vy-

zvána, čímž pro změnu způsobila ško-

du skoro půl milionu korun, protože 

zrovna tento uchazeč byl – kdo by to 

byl čekal? – nejlevnější. Smlouvy se 

zveřejňovaly pozdě nebo vůbec, a ne 

do 15 dnů, jak stanoví ZVZ. 

Pokud jde o změnu systému zadá-

vání veřejných zakázek, je třeba celý 

systém kompletně přepracovat. První 

a stěžejní požadavek je, aby byl bez 

výjimek dodržen zákon. Zadávací ří-

zení musí zajistit, že cena bude ro-

zumná a plnění bude dodáno včas 

a v požadované kvalitě.

Zatím jsme v souladu se zákonem 

zveřejnili smlouvy uzavřené předcho-

zím vedením, a to i u příspěvkových 

organizací. Do budoucna chceme 

urychlit systém zadávání zakázek, 

snížit administrativní zátěž a zesílit 

kontrolu kvality zadávacích řízení. 

Matěj Fichtner

místostarosta 

MČ Praha 8

za ANO

ODS PRAHA 8

Ne změnám 
nade vše

Položená otázka by jistě byla zajíma-

vým podnětem pro odborné fórum 

zadavatelů z různých oblastí veřejné 

správy, její smysl v tomto politickém 

fóru mi však uniká. Je asi zřejmé, 

kam směřuje, neboť změna systému, 

na kterou mají vliv zastupitelé, se 

může týkat především elektronizace 

procesu zadávání. 

Také minulá koalice začínala po-

stupně tyto postupy využívat a vy-

hodnocovat je. Jde jistě o nástroje 

moderní, dynamické, ale pokud jde 

o výsledný výběr kvalitního uchaze-

če, samozřejmě také nikoliv všespa-

sitelné. Navíc se některé metody 

v praxi osvědčují více, některé méně. 

Proto je důležitá ne politizace typu 

„bude to lepší, protože to budeme 

dělat jinak“, které se na tomto vyme-

zeném prostoru v odpovědích obá-

vám, ale zkušenosti lidí, kteří se den-

ně problematikou zadávání 

veřejných zakázek zabývají. Jen z ta-

kového typu diskuse mohou vzejít 

cenné podněty pro případná další vy-

lepšování.

Zastupitelé ODS, i z opoziční pozi-

ce, mají nepochybně zájem na tom, 

aby byli vybíráni takoví dodavatelé, 

kteří nabídnou své dodávky, služby 

či provedení stavebních prací v pro 

MČ Praha 8 optimálním poměru kva-

lita/cena. Tedy aby vždy zvítězila 

ekonomicky nejvhodnější nabídka 

a vítězný uchazeč následně odvedl 

svoji práci tak, jak uváděl v nabídce. 

K tomuto vedl systém zadávání dosa-

vadní ve smyslu zákona o zadávání 

veřejných zakázek, k tomuto musí 

vést i systém zadávání do budoucna, 

ať bude jakýkoliv. Tedy samozřejmě 

jakýkoliv rovněž podle zákona. 

Martin Roubíček

zastupitel MČ Praha 8 

za ODS

TOP 09 PRAHA 8

Praha 8 se stává 
nespolehlivým 
investorem

Určitě je nutné systém zadávání ve-

řejných zakázek stále upravovat. 

Nutí nás k tomu změny v zákonech, 

ale i vývoj trhu. TOP 09 se změnám 

k lepšímu nebrání. Sami jsme v mi-

nulém volebním období učinili kro-

ky, které posílily postavení Prahy 8 

jako investora. Veřejný zadavatel, 

který nemůže rozhodovat podle 

zdravého rozumu, ale musí postupo-

vat podle zákona, nutně musí dobře 

nastavit potřebnou administrativu. 

Příliš volné zadávací podmínky při-

tahují i fi rmy, které přecení své mož-

nosti. 

Naopak, příliš košaté zadávací 

podmínky přitahují firmy, které 

v tom „umí chodit“. Složité zadávací 

podmínky fi rmy odrazují. Jako pod-

nikatel si často kladu otázku: Proč 

musím platit státu za dokument, kte-

rý mi vystaví stát, abych ho obratem 

státu předal? 

Dalším kritériem, které každého 

uchazeče o zakázku zajímá, je důvě-

ryhodnost investora. Pokud jako ví-

těz výběrového řízení splní podepsa-

nou smlouvu, dostane také dle 

smlouvy zaplaceno? Nebo ho čeká 

právní bitva? Toto vše každý podni-

katel vnímá a hraje to roli při rozho-

dování, zda svůj čas a prostředky in-

vestuje do přípravy podkladů na 

výběrové řízení. Současné vedení 

Prahy 8 tento aspekt ekonomiky bo-

hužel zcela přehlíží. Nerespektování 

uzavřených smluv odrazuje uchaze-

če a prodražuje zakázky, protože za 

rizikové investice se připlácí. Rovněž 

pak klesá počet uchazečů, zejména 

v době ekonomického oživení, kdy 

fi rmy nejsou již tak závislé na veřej-

ném sektoru. 

Jakub Čáp

zastupitel MČ Praha 8 

za TOP 09
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FÓRUM

ČSSD

Vhodným 
přenastavením 
systému

ČSSD dlouhodobě volala po větší 

transparentnosti a otevřenosti úřadu 

městské části Praha 8, který na rozdíl 

od řady jiných úřadů v Praze neuve-

řejňoval mnoho podstatných infor-

mací. Jako sociální demokraté jsme 

se proto ihned po nástupu do vedení 

radnice výrazně podíleli na zavádění 

pozitivních změn, které přispěly 

k výraznému zvýšení transparent-

nosti úřadu (zvýšení činnosti porad-

ních orgánů, online zveřejňování zá-

pisů aj.). 

Stejným způsobem chceme postu-

povat i u systému zadávání veřej-

ných zakázek. Podporujeme vypra-

cování směrnice pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, 

jež přispěje k větší transparentnosti. 

Budeme se podílet na pečlivé diskusi 

o nastavení jejích vhodných parame-

trů. Podpoříme snížení fi nanční hra-

nice pro zakázky, jejichž výběrová ří-

zení budou zveřejňována na profi lu 

zadavatele a stanovíme rozumnou 

cenovou hranici, která zajistí zvýšení 

transparentnosti a zároveň nepove-

de k výraznému zvýšení administra-

tivní náročnosti. Zvážíme podporu 

pro přĳ etí „cenaře“, který by měl na 

starosti kontrolu cen dodavatelů za-

kázek, a přispíval by tak k dlouhodo-

bému snižování cen. Zároveň podpo-

rujeme zviditelnění profilu 

zadavatele na webu MČ. 

V obecné rovině budeme upřed-

nostňovat otevřená a užší výběrová 

řízení a tam, kde to bude možné, 

elektronickou aukci. V rámci výběro-

vých řízení budeme podporovat ne-

jen kritérium nejnižší ceny, ale také 

významná kvalitativní hlediska (eko-

logická a sociální).  

Vít Céza 

zastupitel MČ Praha 8 

za ČSSD

KSČM

Transparentnost – 
šance pro všechny!

V minulých letech se pod vedením 

pravice často stávalo, že veřejné za-

kázky (VZ) byly netransparentní 

a často též na hranici zákona. Důka-

zem toho jsou sankce ze strany Úřa-

du pro ochranu hospodářské soutěže 

(ÚOHS) vůči MČ Praha 8 (např. po-

kuta z roku 2014 od ÚOHS 450 000,- 

Kč za VZ týkající se Centra Palmov-

ka). Bohužel problémy nebyly jen 

u veřejných zakázek (nadlimitních/

podlimitních), ale i u těch, které byly 

malého rozsahu (na služby do 2 mil. 

a na stavební práce do 6 mil. Kč bez 

DPH). U těchto zakázek malého roz-

sahu je zákon o dost benevolentnější 

(zde se nesoutěží v pravém slova 

smyslu, ale zadavatel sám oslovuje 

úzkou skupinku dodavatelů). Nane-

štěstí toho bylo často zneužíváno, 

mnoho zakázek získávaly dokola 

stejné subjekty a ceny byly často pře-

mrštěné.

KSČM prosazuje změnu v zadává-

ní veřejných zakázek, a to tak, aby 

MČ byla na sebe přísnější a soutěžila 

i některé VZ malého rozsahu, i když 

jí to zákon nenařizuje. Příkladem 

toho můžou být zahradnické práce 

nebo drobné stavební práce. U těch-

to VZ se dá včasným zveřejněním do-

cílit větší transparentnosti. Tím se dá 

práce více subjektům a díky větší 

konkurenci MČ Praha 8 ušetří více 

peněz, jenž pak může využít smyslu-

plněji!

Docílit toho není zase až tak těžké. 

Ovšem důležité je stanovit hodnotu 

zakázky, protože u malých částek by 

v případě jejich soutěžení mohlo do-

cházet ke zbytečnému zdržování 

a prodražování. Další podmínkou je 

zveřejnění na (již fungujícím) „za-

kázkovém“ webu MČ. 

Jaromír Petelík

 předseda 

klubu zastupitelů 

MČ Praha 8 za KSČM 

OSMIČKA SOBĚ,
KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ

Zprůhlednit: 
začněme 
u karlínských trhů
Za prvé by se měly všechny smlouvy 

zveřejňovat na internetu v strojově 

čitelné podobě, v níž lze fulltextově 

vyhledávat. Určitý „archiv“ smluv 

máme na adrese  www.zakazky.pra-

ha8.cz. Ale jsou tam zveřejňovány 

veškeré smlouvy? Radnice se k tomu 

nezavázala. Dále je nutné výběrová 

řízení dobře propagovat, aby se do 

nich přihlásilo co nejvíce uchazečů. 

Kritéria pro hodnocení nabídek by 

měla být jasná a  a odůvodněná, aby 

např. u stavebních zakázek nebylo 

účelově požadováno držení nějaké-

ho certifi kátu, který mají v ČR jen 

dvě fi rmy. Radnice by měla dodržo-

vat směrnici pro zadávání „zakázek 

malého rozsahu“ – proč s jejím 

schválením koalice tak otálí? 

A teď jeden konkrétní, bohužel ne-

gativní příklad: výběr nového provo-

zovatele Karlínských farmářských 

trhů. Koalice nejdříve zrušila trhy, 

aniž by vybrala nového provozovatele 

(trhy mohly běžet klidně až do květ-

na, kdy se začalo s rekonstrukcí mís-

ta, kde se trhy konaly). O tomto kroku 

navíc uvědomila veřejnost až po ně-

kolika měsících, na emaily odpovída-

la s velkým zpožděním, pokud vůbec. 

Místo aby radnice vypsala otevřené 

výběrové řízení, začala jednat s něko-

lika provozovateli (dle jakého klíče?). 

Nyní slibuje výběrové řízení, které 

prý má proběhnout v červenci. 

Na  naši prosbu, aby v hodnotící ko-

misi byl i zástupce opozice a karlín-

ského neziskového sektoru, však koa-

lice opět nereaguje. Proč? Někdy by 

stačilo vlastně málo, aby se věci zlep-

šily – jednat poctivě, transparentně 

a dobře komunikovat, třeba jako na 

Praze 7.  

Vlaďka Vojtíšková

zastupitelka 

MČ Praha 8 

za Osmička sobě - 

KDU-ČSL a nezávislí

STRANA ZELENÝCH

Otevřít se široké 
konkurenci 

Zadávání veřejných zakázek bývá 

spojováno s omezením konkurence a 

s korupcí. Pravidla zadávání veřej-

ných zakázek defi nuje zákon o veřej-

ných zakázkách. Ten má však mnoho 

zneužitelných děr a na „malé“ zakáz-

ky se vůbec nevztahuje. Současná 

koalice se proto zavazuje celkově 

zpřísnit zadávání zakázek. Ani ty 

„malé“ by neměly být opomenuty, 

protože jejich celkový objem je znač-

ný. Jen na MČ Praha 8 se za takové 

zakázky zaplatí stamiliony Kč ročně. 

Dosavadní přístup k „malým“ za-

kázkám je velmi netransparentní. 

Oslovuje se úzký okruh fi rem, jiné se 

do soutěže přihlašovat nemohou. 

V minulém volebním období byly 

tyto zakázky systematicky zadávány 

úzkému vzorku fi rem. Umožňuje to 

domluvu těchto firem na cenové 

strategii a předražení plnění. Možná 

i proto jsme po odkrytí informací 

překvapeni vysoutěženými cenami. 

Za opravu garsonky obec platila běž-

ně 400 tis. Kč, občan je schopen se-

hnat si dodavatele za polovic. 

Proto navrhujeme významné 

zpřísnění pravidel pro zadávání za-

kázek nad rámec zákona. Na MČ 

Praha 8 se tvoří nová směrnice k za-

kázkám, která by měla vycházet 

z těchto principů: 

1. Umožnit fi rmám hlásit se do sou-

těží – veškeré informace o výběro-

vém řízení musí být uvedeny na 

webu. 

2. Znemožnit zaběhnutou českou 

praxi v navyšování vysoutěžené ceny 

formou dodatků smluv.

Chceme s fi rmami jednat fér. Po-

kud k tomuto tématu máte jakékoli 

náměty či komentáře, můžete se na 

mě kdykoli obrátit. 

Eliška Vejchodská

zastupitelka MČ Praha 8 

za Stranu zelených
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Odkryté zásadní prohřešky bývalého vedení  
Začátkem roku 2014 probíhala hloubková kontrola hospodaření MČ Praha 8 
za rok 2014. Hospodaření kontroloval magistrát i městská část sama za sebe. 

Až po této kontrole mohlo proběh-

nout schválení „závěrečného účtu“ 

za rok 2014 a být udělána tlustá 

čára za hospodařením minulého 

roku. V průběhu kontrol byla obje-

vena významná pochybení v hos-

podaření. Nese za ně odpovědnost 

bývalé vedení radnice. Současné 

vedení zavádí preventivní opatření, 

aby se již tyto prohřešky nemohly 

v budoucnosti opakovat. 

Shrnutí 
nejvýznamnějších pochybení
Některým řadovým zaměstnancům 

byly vypláceny odměny ve výši až 

80 tis. Kč měsíčně k základnímu 

platu. 

Asistentce, která na MČ Praha 8 

pracovala po část roku 2014, a to 

na poloviční úvazek, byly vypláce-

ny odměny přes 40 tis. Kč měsíčně.

Chyběla jakákoli pravidla pro vy-

plácení odměn.

Došlo k významnému překročení 

plánovaných výdajů v některých 

položkách rozpočtu. Místo pláno-

vaného zisku ze správy majetku 

jsme za rok 2014 v hluboké ztrátě. 

Důvodem byla příliš benevolentní 

pravidla kompetencí vedoucího 

majetkového odboru a fi rem, které 

mají ve správě bytový fond MČ Pra-

ha 8. Např. správní fi rmy mohly 

v prakticky libovolném rozsahu 

opravovat byty a domy městské 

části, pokud výdaje na jednu zakáz-

ku nepřesahovaly 50 tis. Kč. Chybě-

la efektivní kontrola účelnosti 

a hospodárnosti těchto výdajů ze 

strany městské části.

Nebyly dostatečně řešeny pro-

blémy s neplatiči nájemného. Cel-

kový objem pohledávek dosáhl cca 

122 mil. Kč. To odpovídá inka-

su nájemného za MČ Praha 8 za 

celý kalendářní rok. Své povinnosti 

v tomto směru neplnili jak zaměst-

nanci úřadu, tak některé fi rmy, kte-

ré mají ve správě bytový fond.

S největší pravděpodobností ne-

byl řádně uplatněn nárok na smluv-

ní pokutu v souvislosti s projektem 

zateplení ZŠ Hovorčovická a konta-

minací školy azbestem, kdy dochá-

zelo k významnému porušování 

povinností dodavatele stavby.

Preventivní opatření
Opatření, která pro prevenci těchto 

pochybení zavádí současné vedení 

radnice:

K přemrštěným odměnám: 
V přípravě je směrnice o hodnoce-

ní a odměňování zaměstnanců. Již 

dnes lze říci, že historické výdaje 

na platy a odměny byly přehnané 

a do budoucna je lze snížit. V roce 

2015 nacházíme v této položce 

úsporu v řádu desítek milionů Kč. 

K překročení plánovaných vý-
dajů: Byly omezeny kompetence 

správních fi rem a vedoucího odbo-

ru správy majetku. Do budoucna 

se počítá s radikální úpravou řeše-

ní správy domovního fondu MČ 

Praha 8.

K obrovskému objemu pohle-
dávek: Je nastavováno efektivní 

řízení pohledávek, aby se dlužníci 

o svém dluhu a řešení situace do-

zvídali včas.

K problematické stavební za-
kázce: Jsou zpřísňovány smluvní 

podmínky s dodavateli. Bude pro-

váděn pečlivý výběr technického 

dozoru investora při zadávání vý-

znamných veřejných zakázek. 

S hospodařením MČ Praha 8 za 

rok 2014 se můžete detailně se-

známit na webu Prahy 8 v sekci 

rozpočty. 

Eliška Vejchodská, 

předsedkyně fi nančního výboru 

zastupitelstva MČ Praha 8

Viníci mají škodu nahradit
Tomáš Němeček, zastupitel klubu 

Osmička sobě, KDU-ČSL a nezávis-

lí, ke zveřejněným informacím 

říká: „Vážená paní předsedkyně, 

milá Eliško, co nám tady zásadně 

chybí, je jmenovité vyvození odpo-

vědnosti. Přece to není tak, že 

k chybám ‚došlo‘ a kontrola ‚chybě-

la‘. V tom se lišíme od přístupu ko-

alice i opozice: chceme, aby viníci 

hradili škodu.“

A Vladislav Kopal, předseda 

KV ZMČ Praha 8 a zastupitel 

za KSČM, dodává: „Na každém za-

stupitelstvu je patrná dojemná 

starost bývalé koalice o hospoda-

ření radnice. Postiženi amnézií 

mentorují. Volič by se jich však 

měl ptát, kde jsou peníze z priva-

tizace, ptát se na JEJICH hospoda-

ření. Neposlouchat pohádky. Být 

realistou.“

K situaci kolem ZŠ Hovorčovic-

ká se vyjádřila zastupitelka Petra 

Heinzová (TOP 09): „Závěry ze 

zprávy pana ing. Tomáše Novot-

ného týkající se dekontaminace 

ZŠ Hovorčovická vycházejí z na-

prostého nepochopení fungování 

systému dotací. Veškeré částky, 

které si městská část nárokuje na 

zhotoviteli zápočtem, jsou auto-

maticky odečítány z přislíbené do-

tace. Městská část se tedy rozhod-

la vymáhat náklady za 

dekontaminaci soudní cestou 

a zachovat dotaci, spíše než se 

soudit o pokutu zhotoviteli s ne-

jasným výsledkem a zároveň žád-

nou dotaci neobdržet.“  (vrs)

www.bohnice.cz

Zveme Vás na ...

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

 Reaguji na článek p. Víta Céza, uveřej-
něný v červnové Osmičce a vůbec na sna-
hy o revitalizaci starého Bohnického hřbi-
tova. Vlastně si nemyslím, že je dobrým 
nápadem místo zkulturnit a revitalizovat. 
Plně souhlasím s tím, že místo je jedineč-
né, s unikátní mystickou a tajemnou at-
mosférou. Jak jiný bude váš pocit, až se 
projdete po zrekonstruovaném chodníč-
ku úhledným hřbitovním parkem! Odje-
dete s pocitem vydařené exkurze a už se 
na místo nikdy nevrátíte.

Místu by bezesporu prospělo vyklizení 
skládky v rohu obvodové zdi. Udržet  zří-
ceninu kaple a obelisku s křížem ve sta-
vu, v jakém se nacházejí, sem tam zpevnit 
maltou, aby se dále nebortily. Dokážete 
si představit, že by Správa pražských hřbi-
tovů, s pochopením pro atmosféru místa, 
provedla jen takto lehkou úpravu a nedo-
vedla revitalizaci do vzhledu, jakým se vy-
značují hřbitovy v jejich správě? Tyto my-

šlenky vám předkládám proto, že bych 
nerad dobře myšlenými, leč neuvážený-
mi kroky, připravil „hřbitov bláznů“ o jeho 
jedinečnou atmosféru a udělal z něj hřbi-
tovní památku, jakých je v Praze mnoho. 

Marek Šťastný

Vážený pane Šťastný,

děkujeme za příspěvek. Můžeme Vás 

ujistit, že cílem našich aktivit samozřejmě 

není přetvoření Bohnického hřbitova 

do podoby úhledného hřbitovního parku. 

Ona i vlastní Správa pražských hřbitovů se 

stará o velkou diverzitu hřbitovů a pečuje 

o jeden konkrétní, který je svým charakte-

rem a působivostí Bohnickému hřbitovu 

velmi podobný. Jedná se o Malostranský 

hřbitov. 

Dosavadní problém Bohnického hřbitova 

byl v jeho naprosté podfi nancovanosti. 

Ty nejhorší havarĳ ní stavy tak musela řešit 

občanská společnost. Za to je třeba jí velice 

poděkovat a nyní je nutné se posunout dále 

směrem k větším investičním akcím, 

zejména úpravám obvodových zdí tak, 

aby nedocházelo k jejich stávajícímu velmi 

snadnému překonávání a rozšiřování 

černých skládek. Řešena by určitě měla být 

i vstupní oblast a konzervace kaple. Určitě 

by nemělo dojít k žádnému kácení stromů 

či odstraňování břečťanu. Je třeba 

zdůraznit, že jsme veřejnost informovali 

o začátcích jednání, v tuto chvíli jsme 

od vlastních investičních akcí ještě 

poměrně vzdáleni. 

Případná revitalizace (vlastní pojem 

revitalizace je velmi obecný termín) by byla 

citlivá a prodiskutovaná s odborníky. 

Vzhledem ke stávající otevřenosti radnice 

a Správy pražských hřbitovů bychom určitě 

přizvali i občany, kteří by měli o tuto 

problematiku zájem. To by se týkalo i Vás.  

Vít Céza, 

předseda Komise pro životní prostředí

Vaše stručné náměty zasílejte 
na e-mail osmička@praha8.cz 
či na adresu Zenklova 35/1, 
Praha 8, 180 48. 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit a upravovat.

 V článku Chodníkový program v květnové Osmičce uvádíte, že byly opraveny chodníky v ul. Zelenohorské a dalších. Ráda bych 
se s Vámi setkala v ulici Zelenohorská, abyste mi ukázal opravený chodník. Již asi 8. rok my obyvatelé přilehlého bytového domu 
neustále apelujeme jak na MČ Praha 8, tak na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, aby byl chodník opraven. O opravu 
souběžně žádalo BD Zelenohorská i kontrolní komise SVJ Zelenohorské. Proto mne udivuje, a nejen mne, že v článku uvádíte, že 
chodník v ul. Zelenohorská byl opraven. Zjišťoval jste realitu na místě? Zřejmě ne.  Marie Randyšová

Vážená paní Randyšová,

dne 7. 4. 2015 začala oprava chodníku v ul. Zelenohorská, před 

čísly 33, 35 a 37. Jedná se o úsek od ul. Radomská po č. 37 

(k průchodu). Oprava trvala 14 dní, kdy byl tento chodník 

z důvodu výkopových prací neprůchozí. Pokud bydlíte v této 

jednosměrné ulici v č. 501/27, určitě jste tento fakt zaregistrova-

la. Chodník, především v blízkosti podchodu, byl dle posouzení 

správce komunikace, jímž je Technická správa komunikací hl. m. 

Prahy (TSK), nejvíc 

poničeným 

v uvedeném úseku. 

Byl zde zhotoven 

nový povrch ACO 

(asfalt). Na fotogra-

fi ích vidíte stav 

chodníku PŘED 

a PO rekonstrukci, 

kde je rekonstrukce 

nezpochybnitelně 

vidět. V průběhu 

realizace proběhlo 

ze strany Odboru

dopravy pravidelné místní šetření. Realita na místě nám je tedy 

dobře známa. V průběhu letošního roku (chodníkový program 

2015) bude opraven další úsek, a to u č.  502–504 (zadní vchody 

při ul. Zhořelecká). Ráda bych Vám upřesnila, že chodníky na 

území MČ Praha 8 jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, nikoliv 

MČ Praha 8. Správcem je již uvedená TSK, která provádí v rámci 

svého rozpočtu běžné opravy komunikací. MČ Praha 8 v rámci 

tzv. „chodníkového programu“ přispívá TSK nad rámec běžných 

oprav a vychází 

nejen z omezeného 

rozpočtu, ale 

především 

z posouzení stavu 

navržených 

chodníků. Úsek 

před Vaším 

vchodem bude 

zařazen k posouze-

ní na příští rok, 

spolu s ostatními 

podněty občanů. 

Odbor dopravy
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  Závody na skateboardech

  Jednou ze zajímavých akcí Salesiánů byla legální „výroba“ graffi  ti

Tradiční kino nabízející atraktivní novinky a kvalitní fi lmovou produkci pro každou generaci

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

Nabídka platí při předložení vstupenky na představení Bio Senior ve stejný den. 
(nejméně)

KÁVA za POLOVIC pro diváky představení Bio SeniorKÁVA za POLOVIC 

Představení cyklu 

BIO SENIOR se 

v úterý 

a ve středu

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB VRTULE V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE

Sociální pomoc musí být co nejvíc dostupná
Často se lidé ptají, co znamená slo-

vo „nízkoprahový“ a představují si 

bezbariérový vjezd do budovy. Da-

leko od pravdy ale nejsou. Jde sku-

tečně o bezbariérový vstup. V ob-

lasti sociálních služeb se ale myslí 

o bezplatnou možnost sociální 

službu využívat. Do klubu Vrtule 

může přĳ ít opravdu každý ve věku 

od 13 do 22 let a každý zde může 

požádat o radu či pomoc. 

Nízkoprahový klub Vrtule je již 

mnoho let nedílnou součástí Salesi-

ánského střediska mládeže v Praze-

-Kobylisích. Od října 2014 dokonce 

funguje ve dvou formách – ambu-

lantní a terénní. Ambulantní forma 

probíhá ve vnitřních prostorách Sa-

lesiánského střediska Vrtule, kde se 

uskutečňuje především sociální 

služba poskytující profesionální 

služby přátelským způsobem. Nabí-

zí sociální a sociálněprávní pora-

denství, zprostředkování informací, 

pomoc v krizi.

Mladí lidé ale mohou v klubu 

trávit i svůj volný čas, využít fotbá-

lek, popovídat si s pracovníky, se-

psat si třeba na počítači svůj životo-

pis nebo společně s pracovníky 

naplánovat a zrealizovat zajímavé 

akce. Klub je otevřen každý všední 

den v odpoledních hodinách, po–čt 

od 15:00 do 19:00 a v pátek od 

13:30 do 18:30 hod. 

Oproti ambulantní formě probí-

há terénní forma služby přímo na 

sídlištích. Pracovníci docházejí na 

místa, kde mladí lidé tráví svůj vol-

ný čas (hřiště, zákoutí s lavičkami, 

parky). Streeworkeři tak poskytují 

sociální pomoc a poradenské roz-

hovory přímo na ulici. Tomáš, 

dlouholetý terénní pracovník, vní-

má ulici jako nestabilní sloučeninu 

a dodává: „K ulici je potřeba se při-

způsobit jako lezec skále. Někdo, 

kdo má sice řadu zkušeností, ale 

myšlením již ustrnul, může jen ob-

tížně reagovat na nenadálé situace 

a proměny. Streetworker může být 

překvapován, ale nikdy ne zasko-

čen.“  Terénní forma se uskutečňu-

je ve dvou lokalitách (Kobylisy – 

Ládví, Bohnice) a to 4x týdně 

v odpoledních hodinách v časech 

15:00–19:00 pro věkovou skupinu 

13–22 let. 

Oproti předchozím letním 

prázdninám, kdy byla služba v Níz-

koprahovém klubu omezena, nyní 

nově reagujeme na potřeby dětí 

a mladých. V terénní formě jsme 

upravili a zpravidelnili trasy a tím 

zefektivnili službu. Terénní forma 

bude probíhat celé léto beze změn 

(po–čt 15:00–19:00) a klub Vrtule 

bude otevřen v červenci po–čt 

15:00–19:00. V srpnu klub otevře-

me jen na první týden, jelikož v dal-

ších týdnech budou prostory využi-

ty pro příměstské tábory.  Na léto 

plánujeme spolu s dětmi a mládeží 

spoustu zajímavých akcí. Hned na 

začátek prázdnin chystáme „Noc 

v klubu“, kde nás čeká fi lmový ve-

čer, grilování, hry, noční bojovka 

a společné přespání v klubu. Dále 

chystáme výlet do Terezína, pro-

cházku do Prokopského údolí 

s koupáním v lomu, Lasergame/

Paintball, dvoudenní výjezd do 

okolí Velké a Malé Ameriky (lezení, 

slaňování, lanovka, jeskyně, pře-

spání u ohně pod širým nebem). 

Věříme, že tato atraktivní nabídka 

dětem a mladým zpestří prázdniny 

a zároveň si budou moci vyzkoušet 

nové věci a prožít nevšední zážitky.  

A co tato práce s teenagery přiná-

ší sociálním pracovníkům?  Podle 

jednoho z nich je to neustálá kon-

frontace s tím, co to znamená být 

člověk, a také to, že jsme všichni 

omylní a občas potřebujeme pomoc. 

Více se o Salesiánském středisku 

mládeže dozvíte na stránkách 

www.strediskokobylisy.cz. 

Eva Špačková

PŘEDSTAVUJEME
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DOPRAVA

PRAHOU 8 NA KOLE

Co znamenají značky na silnici?
MČ Praha 8 bude v rámci své sna-

hy o propagaci cyklistické dopravy 

pravidelně zveřejňovat články tý-

kající se cyklistiky. Cílem této akti-

vity je představit základní pojmy, 

informovat o cykloopatřeních, 

o možnostech využití cyklistické 

dopravy a doporučit nejvhodnější 

varianty chování během jízdy na 

kole. 

Víte, co vlastně znamenají 

„značky“ na silnici – správně tedy 

prvky vodorovného značení, které 

usnadňují pohyb cyklistů v silnič-

ním provozu? Jedním z takových 

prvků je cyklopruh, tedy část po-

zemní komunikace určená pro 

cyklisty. Vyhrazený cyklopruh 

slouží především dopravním cyk-

listům, neboť umožňuje rychlý 

a bezpečný průjezd křižovatkami. 

Pro jeho vodorovné vyznačení lze 

použít symbol jízdního kola samo-

statně nebo v kombinaci s odpoví-

dající směrovou šipkou.

Prostor pro cyklisty pak slouží 

k vyčkávání jízdních kol. Je vyzna-

čen v čele jízdního pruhu na křižo-

vatkách, které jsou řízeny světel-

ným signalizačním zařízením. 

Toto umístění také chrání cyklisty 

před výfukovými plyny a umožňu-

je jim bezpečné vyčkávání na změ-

nu světelného signálu.  Cyklopik-

tokoridor ukazuje doporučující 

stopu k průjezdu kol. Jeho cílem je 

naznačit cyklistům bezpečnou ces-

tu a zároveň ostatní řidiče upozor-

nit na přítomnost cyklistů ve vo-

zovce.  (tis)

PLACENÉ 
PARKOVACÍ ZÓNY 

Nově i v Ládví 
a Kobylisích
MČ Praha 8 požádala 9. června 

2015 Magistrát hl. m. Prahy o zave-

dení zón placeného stání (ZPS) 

v  Ládví a Kobylisích. Rozšířila by 

se tím I. etapa ZPS, do které  jsou 

zahrnuty pouze oblasti Karlína 

a dolní Libně. Bývalé vedení radni-

ce totiž o zařazení dalších lokalit 

nepožádalo.

„Současný rozsah I. etapy pova-

žujeme za nedostatečný. Například 

kvůli velkému zatížení konečných 

zastávek metra je důležité parková-

ní v těchto místech odpovídajícím 

způsobem upravit,“ říká radní pro 

dopravu Karel Šašek. 

Městská část také předběžně od-

souhlasila, aby se stala prvoin-

stančním orgánem pro řešení pře-

stupků v rámci ZPS. Nadřízeným 

orgánem by tím pádem byl Magist-

rát hl. m. Prahy. MČ Praha 8 neu-

stále aktivně jedná s Magistrátem 

hl. m. Prahy. Komunikuje všechny 

změny a úpravy, které chce magist-

rát na našem území uplatnit. Přes-

tože je úřad městské části pouze 

zprostředkovatelem či mediátorem 

těchto změn, snaží se všechny pod-

něty a připomínky občanů vždy ře-

šit s příslušnými institucemi.  (apa)

PROMĚNA 

Ulice V Holešovičkách 
by v budoucnosti měla vést tunelem
Vedení Prahy 8 se rozhodlo podpo-

řit radikální proměnu ulice V Hole-

šovičkách. Tato kdysi poklidná 

předměstská třída vedoucí vilovou 

čtvrtí už po desítky let slouží jako 

přivaděč automobilové dopravy na 

ústeckou dálnici D8. Hluk a emise 

zde dlouhodobě poškozují zdraví 

obyvatel. Hrozí, že stav ještě zhorší 

zprovoznění tunelu Blanka, na kte-

rý nenavazují dostatečně kapacitní 

komunikace. Zásadním požadav-

kem osmé městské části je jednak 

přesun tranzitní dopravy pod zem, 

jednak humanizace veřejného pro-

storu na povrchu ulice a dnešní mi-

moúrovňové křižovatky Bulovka. 

Hlasování o této věci prošlo radou 

MČ Praha 8 jednomyslně, což sym-

bolizuje výjimečnou shodu mezi 

politickými stranami sdruženými 

v koalici.

Starosta MČ Praha 8 Roman Pe-

trus k tomu říká: „Podporujeme 

připravovanou stavbu jako absolut-

ní prioritu naší městské části. Poža-

dujeme její realizaci v co nejkrat-

ším termínu, a to bez ohledu na 

provázanost s jinými stavbami. Plá-

ny na výstavbu Libeňské spojky, 

vnitřního nebo vnějšího obchvatu 

nesmí blokovat zahloubení Holešo-

viček.“  (apa)

NOVÝ PŘÍVOZ

Z Karlína do Holešovic po vodě
Hlavní město Praha společně s MČ 

Praha 7 a organizací ROPID připra-

vuje na letošní léto zkušební pro-

voz nového přívozu přes Vltavu, 

který propojí Bubenské nábřeží 

v Holešovicích, východní cíp ostro-

va Štvanice a nábřeží v Karlíně.

Zkušební provoz přívozu P7 by 

měl být zahájen v srpnu a potrvá do 

konce října. Provoz je plánován 

v rozsahu cca 8:00–20:00 hodin ka-

ždý den, a to v základním intervalu 

30 minut. Jezdit bude malé plavidlo 

o kapacitě 12 osob, umožňující pře-

pravu kočárků i jízdních kol. 

„Praha 8 uzavřela memorandum 

s Prahou 7 o propojení Karlína s Ho-

lešovicemi lávkou. O té intenzivně 

jednáme s Magistrátem hlavního 

města Prahy. Lávka by byla vhodná 

pro pěší i cyklistické spojení těchto 

dvou městských částí. Pokud jde 

o přívoz, jsem rád, že přispěje k dal-

ší diskusi. Cílem je však pro Prahu 8 

lávka,“ řekl starosta MČ Praha 8 Ro-

man Petrus  (vrs)
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POZVÁNKY

LÉTO V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Užijte si léto v Troji!
Obklopte se zelení, voňavými květy 

a barvami, které k létu patří. V se-

verní části zahrady se projděte le-

sem, prohlédněte si savanu plnou 

exotických sukulentů, obdivujte 

masožravky v mokřadech. Vydáte-

-li se do jižní části zahrady, nabídne 

vám procházka dech beroucí po-

hled na metropoli a Ornamentální 

zahradu. Ta je, stejně jako mnoho 

dalších míst v zahradě, ideálním 

místem pro pořádání pikniku. Při-

neste si svou deku nebo si ji vypůjč-

te od nás a načerpejte z přírody no-

vou energii.

PROGRAM ČERVENEC 2015
Pichlavá historie
Výstava kaktusů a sukulentů, 
ukázka prvorepublikového odí-
vání 13. 6. – 12. 7.
Kaktusy a sukulenty tak, jak je vy-

stavovali A. V. Frič, E. Holub nebo 

B. Roezl. Seznámíte se i s vášnivým 

kaktusářem Karlem Čapkem a uvi-

díte, co si oblékaly a obouvaly ženy 

za první republiky.

Hudební toulky
5. 7. – 20. 9. 
každou neděli od 17 h
Klasická hudba pod širým nebem.

Malovací seminář
Kreslení a malování 
s Lucií Crocro
12. 7., 9. 8. a 20. 9. 
Ornamentální zahrada 14–17 h 
Umělecký kurz s lektorkou. Rezer-

vace nutná na crocrolucie@se-

znam.cz.

Zahrada, jak ji neznáte
Kurátorská provázení
2. 7. – 24. 9., vždy v 16 h
Rozpis komentovaných prohlídek 

naleznete na webových stránkách 

botanické zahrady.

Stromy světa 
Výstava fotografi í
4. 7. – 30. 8. 
Pro mnohé přírodní národy jsou 

stromy posvátné. Obdivujte zajíma-

vé stromy z celého světa na fotogra-

fi ích Tomáše Míčka. Ten fotil napří-

klad v jižním Senegalu obrovské 

stromy Ceiby, které jsou pro domo-

rodce sídlem ochranných božstev 

a duchů. Tomáš Míček vydal téměř 

tři desítky fotografi ckých publikací 

a jeho práce byly uveřejněny 

i v prestižních světově známých ma-

gazínech, jako je Vogue či Observer.

Květinové léto
červen – září
Řezané květy, rostliny v nádobách, 

fotografi e a k tomu odborný vý-

klad. Květinové léto vám nabídne 

pestrou přehlídku toho, co aktuál-

ně pokvete, i sbírky, které jste v bo-

tanické zahradě dosud neviděli.

Jóga mezi květy – lehce 
dýchat, cvičit, jíst, žít…
25. 7. 10–16 h
Pozdravte slunce mezi květy, nauč-

te se relaxovat, protáhněte záda 

a zjistěte, jak díky józe získat krás-

nou a štíhlou postavu. Objevte ta-

jemné Mohendžodáro a naučte se, 

jak připravit lehkou, zdravou, a ne-

jen květinovou, stravu na léto, kte-

rou můžete i ochutnat. To vše pod 

dohledem zkušené lektorky Ivony 

Pobežalové a výživové poradkyně 

Štěpánky Fedoš Pfl egerové, která 

vychází z dávného učení Ajurvédy 

a tradiční čínské medicíny. Abyste 

se mohli plně věnovat sobě a svému 

tělu, nechte děti v našem dětském 

koutku.

Akce se koná v Ornamentální za-

hradě, a proto bude pouze za příz-

nivého počasí. V případě zrušení 

sledujte www.botanicka.cz a do-

zvíte se náhradní termín. 

VÝZVA

Máte záběry staré Prahy 8? 
Nevyhoďte je!
Prohrabejte 
půdy, kredence 
a šuplíky po 
prarodičích 
– můžete najít 
ztracený svět. 
Filmové záběry 
staré Prahy 8 
postupně 
podléhají 
zkáze, byla by 
přece škoda je 
nezachránit!

Projekt „Virtuální paměť Prahy 8“, který realizuje sdružení 8jinak!, 
má za cíl najít a zachovat staré fi lmové záběry zmizelých či 
pozapomenutých míst současné Prahy 8 a vytvořit z nich virtuální 
katalog, dostupný na internetu. „Hledáme záběry domů, ulic nebo 
parků, zkrátka veřejných prostranství osmičky,“ říká jedna z organi-
zátorek Pavlína Kalandrová a dodává: „Digitalizace záběrů, 
týkajících se Prahy 8, je pro dárce zdarma, navíc dostanou DVD se 
zpracovaným materiálem.“ Originály se samozřejmě vrátí majitelům 
nebo se po dohodě s nimi předají Národnímu fi lmovému archivu. 
Koordinátor sběru David Kumermann přidává: „Předat lze i historic-
ké fotografi e, nic nepřijde vniveč. Samotný sběr materiálů, 
natočených na klasický fi lmový pás, tedy 8, 16 nebo 35 mm, není 
časově ohraničen. Vytvoření virtuálního archivu předpokládáme 
během tří let.“
První projekce je plánována na 31. srpna za přítomnosti autorů 
fi lmových vzpomínek. Ti budou moci sami vše okomentovat, přidat 
popis situace či okolnosti vzniku a podobně.

 Kontakt: e-mail: pamet8@duracfi lm.cz, 
adresa: Duracfi lm, z. s., Primátorská 45, 180 00 Praha 8, 
telefon: 723 429 567 nebo 724 328 583.  (vrs) 

VÝBĚR Z NABÍDEK AKCÍ 
 Příměstský tábor

KAŽDÝ DEN VE ZNAMENÍ 
SPORTU! Sokol Karlín pořádá 
příměstský tábor pro děti 5 až 
10 let. Termín: 13.–17. července, 
denně 7:30–17:00 hod. 
Cena: 1300 Kč. V ceně je zahrnut 
4x oběd, tedy kromě celodenního 
výletu. Kapacita tábora: 16 dětí. 
Vedoucí tábora: Věra Zajíčková, 
tel. 731 409 493, e-mail: 
sokol.karlin@volny.cz.

 Beachvolejbal v Ládví
HVĚZDY PLÁŽOVÉHO VOLEJBA-
LU se představí v Ládví. V sobotu 
15. srpna 2015 proběhne v Bea-
chklubu Ládví další turnaj české-
ho okruhu Staropramen Cool Su-
per Cup. Prestižního turnaje se 
kromě českých olympioniků zú-
častní také profesionální dvojice 
ze zahraničí. Pro amatéry, kteří 
by si dívání rádi zpestřili vlastní 
hrou, je připraven souběžný tur-
naj pro mixové dvojice, který se 
odehraje na zbývajících kurtech. 
Vstup je zdarma.

 Národní technické muzeum
170 LET ŽELEZNICE V PRAZE. 
Unikátní výstava v dopravní hale 
Národního technického muzea 
na Letné sestává ze dvou prová-
zaných tematických okruhů: vývoj 
železnice v Praze a výběr ze sbírky 
kolejových vozidel, kterou dopl-
ňuje výstava modelů postavených 
ze stavebnice Merkur. Výstava po-
trvá do 17. listopadu 2015.

 Taneční pro seniory
PŘIJĎTE SI ZATANČIT, seznámit 
se, pobavit i naučit se něco nové-
ho. Už 14. ročník Tanečních pro 
seniory pořádá GEMA (podpo-
ra zdraví seniorů, rozvoj geron-
tologie, geriatrie a kvality péče 
o chronicky nemocné). Partner 
není podmínkou! Začíná se 5. říj-
na v 15:00, rezidence RoSa, Střel-
ničná 1680, Praha 8 Kobylisy. 
Cena: 380 Kč celý kurs (5 lekcí + 
prodloužená), nebo 80 Kč (jedna 
lekce/prodloužená). 
Více na tel: 286 883 676, e-mail: 
gema@gerontocentrum.cz.
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105 LET ČESKÉHO LETECTVÍ 

První aviatiky fi nancoval 
i libeňský továrník František Vydra 
Počátky českého letectví jsou neodmyslitelně 

spjaty se jménem libeňského továrníka Františka 

Vydry. I díky němu mohli Pražané zhlédnout 

v srpnu 1910 vystoupení prvního českého letce 

ing. Jana Kašpara.

Na horním konci ulice V Holešovičkách, při po-

hledu od Vltavy po levé straně, stojí rozměrné bu-

dovy, které dnes slouží Ústavu struktury a me-

chaniky hornin Akademie věd. Původně však 

sloužily k něčemu zcela jinému: Byla tu Vydrova 

továrna poživatin. Patřila Františku Vydrovi 

(20. dubna 1869 – 29. září 1921). Pocházel ze ze-

mědělského prostředí, a tak nepřekvapuje, že 

zpočátku působil jako nájemce statku v Dobroví-

zi. V roce 1895 začal vyrábět „žitnou kávu“, o tři 

roky později zakoupil objekty bývalého cukrova-

ru v Libni na Rokosce a začal vyrábět i jiné potra-

vinářské výrobky. Před první světovou válkou za-

městnával až 300 pracovníků a patřil ke středně 

velkým podnikům.

Když v červenci 1909 Louis Blériot poprvé pře-

letěl úžinu La Manche, začal se zajímat o letectví. 

Chod jeho podniku jej však příliš vytěžoval a ne-

mohl se tomuto novému technickému oboru věno-

vat. Učinil však jinou, neméně důležitou věc: Fi-

nančně podpořil skupinu zájemců, která na 

podzim roku 1909 začala připravovat ustavení 

Českého aviatického družstva. Zpráva o této Vy-

drově aktivitě se poprvé v tisku objevila 25. prosin-

ce 1909. Valná hromada Družstva se konala 

19. března 1910 a František Vydra byl zvolen do 

výboru ve funkci archiváře. Již před valnou hro-

madou poskytl F. Vydra prostředky na zakoupení 

letadla. Dvousedadlový Blériot XII ale nepatřil 

mezi povedené. Vydra patrně zaplatil pouze zálo-

hu, snad 15 tisíc K, ale Družstvo letadlo nikdy ne-

převzalo a plná cena nebyla doplacena. Tím ovšem 

padl projekt pilotní školy. Pořízení letadla, které 

pak bylo v roce 1913 prodáno v dražbě za zlomek 

ceny, tak znamenalo vážnou fi nanční ztrátu.

České aviatické družstvo, stále fi nančně podpo-

rované továrníkem Vydrou, uspořádalo 26. května 

1910 v Plzni veřejnou leteckou produkci Francou-

ze Henry Maria Jullerota. Malý počet diváků však 

znamenal malý příjem ze vstupného, které nesta-

čilo pokrýt ani náklady na přípravu produkce. Ve 

dnech 14. a 15. srpna 1910 uspořádalo ČAD na 

Proseku veřejnou leteckou produkci prvního čes-

kého letce Ing. Jana Kašpara (premiérově letěl 

16. dubna 1910 v Pardubicích), k níž dalo sou-

hlas okresní hejtmanství v Karlíně. Byla to první 

úspěšná letecká produkce v Praze. I přes značný 

počet diváků, kterých bylo na sto tisíc, se Druž-

stvo nedostalo z fi nančních problémů. 

Když pak v září 1910 karlínské okresní hejt-

manství další produkci chystanou Družstvem 

nepovolilo, vedlo to k útlumu jeho činnosti. 

František Vydra již také patrně nemohl vkládat 

do činnosti ČAD další prostředky, které se nevra-

cely. Jeho činnost v Českém aviatickém družstvu 

i jeho fi nanční podpora proto s koncem roku 

1910 skončila.

I tak se libeňský továrník František Vydra vý-

znamně zasloužil o první kroky letectví na české 

půdě. Byl jedním z mála průmyslníků, kteří svý-

mi prostředky podpořili rodící se české letectví. 

Pavel Sviták, 

Letecká historická společnost

VÝROČÍ

Od upálení Mistra Jana Husa uplynulo 600 let
V letošním roce si připomínáme jedno velké 
výročí – 600 let od upálení Mistra Jana Husa, 
ke kterému došlo v Kostnici 6. července 1415. 
K Husovu odkazu se hlásili nejen husité, ale 
později i další církve a společnosti vzešlé 
z české i protestantské reformace. Jako svého 
svatého mučedníka jej, spolu se sv. Jeroný-
mem Pražským, už uctívá pravoslavná církev.

Jan Hus (nar. kolem r. 1370 v Husinci) byl 
jedním z prvních reformátorů církve. O téměř 
jedno století předběhl své následníky, 
reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho.  
Katolická církev ho za jeho kritické nábožen-
ské projevy označila za kacíře, jeho učení za 
herezi a v roce 1411 ho exkomunikovala. 
Císař Zikmund Lucemburský mu zaručil 
bezpečný příchod na koncil v Kostnici, kde 
byl odsouzen jako kacíř a následně vydán 

světské moci k upálení na hranici, když 
odmítl odvolat své učení. Popel z hranice byl 
pak vysypán do řeky Rýn.

V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že 
lituje kruté smrti Jana Husa, a uznal ho jako 
reformátora církve. Papež František v polovi-
ně letošního června řekl, že Husovým 
upálením byla zraněna římskokatolická 
církev, a že by církev měla prosit o odpuštění. 

Jan Hus má pro Čechy dodnes mimořádný 
význam i díky své jazykovědné práci. 
V latinském díle Ortographia Bohemica 
(O pravopise českém) odstraňuje spřežky 
a zavádí diakritická znaménka. Hlavním 
záměrem je zjednodušit a sjednotit český 
pravopis. Měkkost se měla naznačovat 
tečkou, délku měla určovat čárka namísto 
zdvojených hlásek.

Husova kaple v Libni
S Janem Husem je spojen jeden navenek 
běžný činžovní dům v Libni. Průčelí nese nápis 
HUSOVA KAPLE a kalich jako typický evange-
lický symbol. A uvnitř skutečně skrývá rela- 
tivně velkou kapli (kapacita do 150 míst). Tu si 
v roce 1922 postavili libeňští farníci z Česko-
bratrské církve evangelické v Praze 8 jako svou 
modlitebnu (viz dobové foto).  (býv)

HISTORIE

  Prosecká pláň, 14. srpna 1910. Členové Českého aviatického družstva a další osoby u letounu Blériot IX 
prvního českého letce Ing. Jana Kašpara před jeho veřejným vzletem; kdo je František Vydra, není jisté.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / INZERCE

Lokalita Datum Čas

Na Dlážděnce x Nad Hercovkou 9. 7. 16.00–20.00
Služská x Přemyšlenská 13. 7. 16.00–20.00
Hlaváčova 16. 7. 14.00–18.00
Kubišova x Gabčíkova 20. 7. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Pod Vlachovkou 21. 7. 14.00–18.00
Přívorská x Hanzlíkova 23. 7. 15.00–19.00
Turská x K Větrolamu 28. 7. 13.00–17.00
Brandýská x Ke Hřišti 29. 7. 15.00–19.00
Fořtova x Okořská 30. 7. 16.00–20.00

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

VOK NA BIO ODPAD

Lokalita Datum Čas

Pobřežní x Thámova 7. 7. 13.00–17.00
Pivovarnická (proti domu č.15) 7. 7. 14.00–18.00
Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 7. 7. 15.00–19.00
Pod Labuťkou x Prosecká 7. 7. 16.00–20.00
Podhajská pole  (parkoviště) 8. 7. 13.00–17.00

Na Přesypu x Pod Přesypem 8. 7. 14.00–18.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 8. 7. 15.00–19.00
Roudnická (za Bešťákovou) 8. 7. 16.00–20.00
Řešovská x Zelenohorská 9. 7. 13.00–17.00
Služská x Přemyšlenská 9. 7. 14.00–18.00
Drahorádova 9. 7. 15.00–19.00
Šimůnkova (slepý konec) 10. 7. 13.00–17.00
Štěpničná (parkoviště) 10. 7. 14.00–18.00
Libišská (parkoviště) 10. 7. 15.00–19.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 10. 7. 16.00–20.00
Trojská x Nad Trojou 13. 7. 13.00–17.00
Mazurská (u trafostanice) 13. 7. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská 13. 7. 15.00–19.00
Chaberská x Líbeznická 14. 7. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová 14. 7. 14.00–18.00
Mlazická 14. 7. 15.00–19.00
Na Pěšinách x Pod Statky 14. 7. 16.00–20.00
Tanvaldská (proti domu č. 1) 15. 7. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky 15. 7. 14.00–18.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 15. 7. 15.00–19.00
Třeboradická x Košťálkova 15. 7. 16.00–20.00
K Haltýři x Velká skála 16. 7. 13.00–17.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 16. 7. 15.00–19.00
Uzavřená 16. 7. 16.00–20.00
Křivenická x Čimická 17. 7. 13.00–17.00
V Nových Bohnicích x K Farkám 17. 7. 14.00–18.00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 17. 7. 15.00–19.00
Havlínova x Pohnertova 17. 7. 16.00–20.00
Burešova 20. 7. 13.00–17.00
Lindavská 20. 7. 15.00–19.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 20. 7. 16.00–20.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 21. 7. 13.00–17.00
Fořtova x Do Údolí 21. 7. 15.00–19.00
Pekařova x Jestřebická 21. 7. 16.00–20.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 22. 7. 13.00–17.00
Gdaňská x Toruňská 22. 7. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 22. 7. 15.00–19.00
Havránkova x Šimůnkova 22. 7. 16.00–20.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 23. 7. 13.00–17.00
Hnězdenská x Olštýnská 23. 7. 14.00–18.00
Janečkova 23. 7. 16.00–20.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 24. 7. 13.00–17.00
Jirsíkova x Malého 24. 7. 14.00–18.00
Na Vartě 24. 7. 15.00–19.00
K Mlýnu x Chorušická 24. 7. 16.00–20.00
Stejskalova x U Rokytky 27. 7. 13.00–17.00
Kandertova  x Lindnerova 27. 7. 14.00–18.00
Kašparovo náměstí 27. 7. 15.00–19.00
U Pekařky 27. 7. 16.00–20.00

Lokalita Datum Čas

Ke Stírce x Na Stírce 28. 7. 14.00–18.00
Korycanská x K Ládví 28. 7. 16.00–20.00
V Zámcích (u domu 51/64) 29. 7. 13.00–17.00
Kubíkova (u DD) 29. 7. 14.00–18.00
V Zahradách x Na Sypkém 30. 7. 13.00–17.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 30. 7. 14.00–18.00
Kubišova 
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

31. 7. 13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce 31. 7. 14.00–18.00
Na Truhlářce (parkoviště) 31. 7. 15.00–19.00
Kurkova (parkoviště) 31. 7. 16.00–20.00

Co do velkoobjemového kontejneru patří: Starý nábytek, koberce 
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, 
autosklo a kovové předměty. 
Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří: Živnostenský odpad, 
nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, 
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, pneumati-
ky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, 
mrazáky a sporáky.

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 biologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v země-
dělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

LÁZEŇSKÝ POBYT
V LÁZNÍCH MŠENÉ
Termín: 31. 8. 2015 – 4. 9. 2015
Cena: 3. 830 Kč osoba/dvoulůžkový pokoj 
 4. 130 Kč osoba/jednolůžkový pokoj
Cena je kalkulována při min. počtu 40 osob
Cena zahrnuje: ubytování a plnou penzi, 
dopravu tam a zpět lázeňský 
a doprovodný program

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 1462/10
pořádá pro seniory z Prahy 8

PŘIHLÁŠKY S ÚHRADOU přijímá každé pondělí od 8 do 12 hod. od 13. 7. 2015 sociální pracovnice 
Bc. Monika Šafratová, vždy po předchozí domluvě, v Domě s pečovatelskou službou, ul. Bulovka 10 
Podrobnější informace získáte na tel: 283 842 214
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

LÁDVÍ

Praha 8 vyhlásila studentskou 
urbanisticko-architektonickou soutěž

Jednou z devíti významných lokalit, 

mezi kterými proběhlo v průběhu 

letošního května hlasování občanů, 

je náměstí a přilehlá oblast u metra 

Ládví. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o nejvýznamnější veřejné prostran-

ství novodobé čtvrti sídliště Ďáblice, 

jehož stav se za posledních 40 let 

bohužel příliš nezměnil, rozhodli 

jsme se získat s pomocí akademické 

obce co největší množství ideových 

podkladů, které budeme následně 

diskutovat s občany. Vyhlásili jsme 

proto studentskou urbanisticko-ar-

chitektonickou soutěž, jejímž cílem 

je najít nejvhodnější způsoby revita-

lizace Ládví. 

Soutěž začala 15. června 2015 

a potrvá až do 7. září 2015. Do té 

doby musí být odevzdány všechny 

soutěžní návrhy. Ty se stanou zá-

kladním ideovým podkladem pro 

veřejnou diskusi o dalším směřová-

ní Ládví a přilehlé oblasti. Toto ná-

městí od doby svého vzniku před 

40 lety neprošlo významnější mo-

dernizací. Jeho podoba a fyzický 

stav tak dostatečně neodrážejí jeho 

ústřední význam v této novodobé 

městské čtvrti. Vedení městské čás-

ti Praha 8 chce na tomto místě vy-

tvořit odpovídající příjemný a živý 

veřejný prostor s atraktivními funk-

cemi. Místo, kde se budou pravidel-

ně setkávat občané a které využĳ e 

potenciál v podobě odpovídajících 

vazeb na stávající veřejné budovy. 

„Vedení městské části si uvědomuje 

neuspokojivou situaci celého toho-

to prostranství a zároveň naši od-

povědnost za jeho budoucí rozvoj,“ 

říká Roman Petrus, starosta Pra-

hy 8. Zastupitel a předseda Komise 

pro životní prostředí Vít Céza 

k tomu dodává: „Jsem velmi rád, 

že se nám podařilo navázat spolu-

práci s Českým vysokým učením 

technickým, neboť jen kombinace 

aktivní městské části, odborného 

zázemí a angažovaných občanů je 

zárukou kvalitních a poctivých 

podkladů pro tolik potřebný rozvoj 

naší krásné městské části.“ 

Kompletní zadání soutěže včetně 

soutěžních podmínek naleznete 

na  webových stránkách MČ Pra-

ha 8.  (vic) Foto: Ondřej Tuček

ANKETA

Děkujeme za vaše hlasování o revitalizacích parků
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás seznámili s výsledky hlasování o významných 
plochách obsahujících veřejnou zeleň a zároveň poděkovali všem, 
kteří se hlasování aktivně zúčastnili. Smyslem hlasování bylo zapojit 
občany do tvorby těch největších priorit v oblasti životního prostředí, 
v tomto případě pak zejména najít některé výsledky a podporu pro 
dané lokality, které bychom ze své zkušenosti neočekávali. To se 
skutečně stalo v případě dvou lokalit, a sice lokality Dlážděnka 
a okolí Čimického rybníka mezi ulicemi Lužecká a Vánková, které 
získaly nad očekávání vysokou podporu, jež nemůže být vedením 
radnice opomenuta. V každém případě chceme uklidnit všechny ty, 
kteří hlasovali pro zbývající lokality, neboť všech devět lokalit 
zařazených do hlasování představuje vybraný soubor míst, která se 
budeme snažit dříve či později revitalizovat. Tento soubor již byl 
vybrán ve spolupráci s občany z mnoha desítek navržených míst 
v rámci prvního kola hledání vhodných ploch veřejné zeleně. 
V současné době již probíhají aktivity (žádosti o svěření předmětných 
pozemků; studentské soutěže), jejichž cílem je zušlechtit jednotlivé 
lokality. Vlastní podrobná vyhodnocení jednotlivých lokalit včetně 
aktuálního stavu příprav jednotlivých revitalizací budou k dispozici 
na webu městské části Praha 8 v průběhu prázdnin. 

Vít Céza, zastupitel, předseda Komise pro životní prostředí

Výsledky hlasování: hlasů procent

1.  Park Dlážděnka pod Finančním úřadem
 Praha 8

1130 33 %

2.  Okolí Čimického rybníka mezi ulicemi 
 Lužecká a Vánková

705 21 %

3.  Zelená plocha u IPODECu 574 17 %

4.  Prostor mezi Obchodním centrem 
 a Kulturním domem Krakov

380 11 %

5.  Plocha u vznikající nové radnice (Palmovka) 209 6 %

6.  Náměstí a přilehlá oblast u metra Ládví 138 4 %

7.  Elsnicovo náměstí 119 3 %

8.  Park Pod Plynojemem a sousedící jižní 
 část kopce

59 2 %

9.  Bývalý sad mezi ulicemi Na Truhlářce 
 a Povltavská

23 1 %

PROGRAM 
ČISTÁ ENERGIE

Topte 
ekologičtěji 
s podporou 
z magistrátu
Rada hl. m. Prahy schválila podpo-

ru projektů přeměny topných systé-

mů a využití obnovitelných zdrojů 

energie v bytech a v rodinných či by-

tových domech na území hl. m. Pra-

hy v rámci Programu Čistá energie 

Praha 2015. Dotace může být po-

skytnuta jak fyzickým, tak právnic-

kým osobám. Lhůta pro podání žá-

dosti je do 9. 9. 2015. Program se 

týká zdrojů uvedených do provozu 

mezi 1. 9. 2014 a 30. 9. 2015.

Další informace o pravidlech pro-

gramu včetně formuláře pro podání 

žádosti jsou k dispozici na www.

portalzp.praha.eu v sekci energeti-

ka. Odpovědi na konkrétní dotazy 

lze získat na e-mailové adrese dota-

ce.topeni@praha.eu.  (vrs)
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KULTURA

VÝSTAVA

Humor pod sklem Pavla Starého
V budově Úřadu MČ Praha 8, tzv. bílém domě, 

probíhá až do 19. července výstava kresleného 

humoru Pavla Starého s názvem Humor pod 

sklem. „Lidé přicházejí na úřad někdy se stra-

chem, někdy s nervozitou nebo špatnou náladou, 

a tato výstava laskavého humoru jim může po-

moci své obavy setřást,“ uvedl při vernisáži sta-

rosta Roman Petrus. 

Pavel Starý, bydlící v Praze 8, při zahájení vý-

stavy poděkoval radnici za možnost po dlouhé 

době své kresby ukázat veřejnosti: „Dnešní 

doba je sice plná srandy, ale tištěná média nebo 

veřejný prostor se v posledních letech nepolitic-

kého humoru zřejmě bojí. O to víc si vážím 

toho, že zde mohu vystavovat a že tím snad i po-

můžu návštěvníkům úřadu zlepšit náladu,“ do-

dal karikaturista.  (vrs)

Dětská folklorní Zahrada 2015 
Letošní 16. ročník Dětské folklorní Zahrady (DFZ), který se konal ve čtvrtek 18. června, se nesl 
ve znamení kvality a úspěšnosti většiny zúčastněných souborů umístěných na předních 
místech v letošním ústředním kole národní soutěže Základních uměleckých škol České 
republiky. Festival slavnostně zahájil v Grabově vile místostarosta MČ Praha 8 Petr Vilgus. 
Hlavní host DFZ – dětský folklorní soubor Vonička – přijel tentokrát ze severomoravského 
Havířova. K našim českým krojům domácí dudácké muziky Osminka vytvořili se svojí cimbá-
lovou muzikou příjemný kontrast završený ukázkou hry na fujaru z oblasti Detvy. V koncert-
ním sále KD Ládví se před zaplněným hledištěm letos představilo osm dětských souborů 

a dvojice dospě-
lých muzikantů 
– jazzový instru-
mentalista 
s pětistrunným 
nástrojem 
cabasonem 
Jiří Slavík ml. 
a houslista Jura 
Pospěch. 

Text a foto: 
Vladimír Slabý 

WWW.DIVADLOPODPALMOVKOU.CZ

KARLÍNSKÉ FILMOVÉ LÉTO

Nový videospot 
Prahy 8
Během probíhajícího Karlínského 
fi lmového léta (program na červenec 
najdete na zadní straně obálky Osmičky) 
byl představen nový propagační videospot 
Prahy 8. Zhlédnout ho můžete před 
každým fi lmem, na našich facebookových 
stránkách nebo na youtube. Klip, který byl 
hodně snímán z ptačí perspektivy díky 
kameře zavěšené na dronu, ukazuje naši 
městskou část jako místo pro život všech 
generací, každá si tu najde to, co ji zajímá. 
Je postaven na kontrastu starého a nové-
ho, na propojení současnosti a historie 
(např. moderní Karlín a historické Staré 
Bohnice).  (vrs)
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KULTURA

FESTIVAL

Zvoneček 
rozezvučel Ládví
Ve dnech 4. a 5. června se v Kul-

turním domě Ládví konal 2. roč-

ník festivalu dětských pěveckých 

sborů Zvoneček. Festival je jako je-

diný v Praze zaměřen na sbory 

dětí předškolního a mladšího škol-

ního věku. 

Setkání malých zpěváčků pořá-

dal Osmikvítek, s. r. o., ve spolu-

práci s městskou částí Praha 8. Os-

mikvítek je současně název pro 

dětský pěvecký sbor, působící na 

Praze 8, a jeho sbormistryní a zá-

roveň hlavní organizátorkou festi-

valu je Mgr. Iva Hennová. 

Letos se do festivalu přihlásilo 

třicet sborů z celé České republiky. 

Přibližně polovina z nich přĳ ela za-

zpívat pro radost, bez soutěžních 

ambicí, druhá polovina již poměři-

la své síly s podobnými tělesy. 

Další podrobnosti na stránkách 

www.praha8.cz.  (vrs)

Rudolf II. a Matyáš 
si zopakovali mírový podpis

Císař Rudolf II. a jeho bratr Matyáš si 
na Libeňském zámku opět podali ruce, 
podepsali mírovou smlouvu a rozdělili 
habsburskou říši. Situaci z 25. června 1608, 
která výrazně ovlivnila tehdejší situaci ve 
střední Evropě, připomněly Historické 
slavnosti libeňského míru. Ty proběhly 
letos 13. června v prostorách zámku 
a přilehlého Löwitova mlýna. Diváci, mezi 
kterými byla spousta dětí, měli možnost 
zhlédnout renesanční a barokní tance, 
šermířské souboje, vystoupení kejklířů 
nebo si poslechnout renesanční hudbu. 
Vyzkoušet si mohli střelbu z obřího 
šípometu nebo si zahrát rytířské kuželky. 

Text a foto: Vladimír Slabý

15. 6. – 6. 9. 2015
Libeňský zámek 

Zenklova 1/35  
Praha 8 – Libeň

Otevřeno
po a st: 8:00–18:00
út a čt: 8:00–15:30
pá: 8:00–15:00
so, ne a svátky: zavřeno

Doprovodný program
27. 7. a 2. 9. v 17:00 h. 

komentovaná prohlídka
pro veřejnost

(nutná rezervace na  
pavla.tomsikova@praha8.cz,  

tel.: 283 090 422) www.praha8.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

pořádá výstavu

Vstup zdarma

Boj o trůny
Bratrský spor
v domě habsburském

Úřad Městské části Praha 8 tzv. „Bílý dům“
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 - Libeň

O T E V Ř E N O
po a st: 8:00–18:00
út a čt: 8:00–15:30

pá: 8:00–15:00
so, ne a svátky: zavřeno

www.praha8.cz

P O Ř Á D Á  V Ý S T A V U

mm
  LiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLLLiLiLLibebebebebebebebebebebebebebebebbebebbbebebbebbebbbeb ňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňňň

vstup 
zdarma

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

KoLáž
(nejen) LIBEŇSKÁ

21/7–6/9
2015
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ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR STUDIA

Maturanti dostali vysvědčení 
na Libeňském zámku
Ve dnech 27. května a 3. června 

2015 proběhlo v prostorách obřad-

ní síně Úřadu MČ Praha 8 tradiční 

slavnostní předání maturitních vy-

svědčení absolventům 4. ročníku 

Gymnázia U Libeňského zámku.

Předání se uskutečnilo za pří-

tomnosti vedení školy, členů profe-

sorského sboru a rodinných pří-

slušníků maturantů. Maturantům 

blahopřáli i starosta MČ Praha Ro-

man Petrus a zastupitelka Jana Pe-

šlová, kteří zároveň předali všem 

absolventům pamětní list, který jim 

městská část věnovala.

K slavnostní atmosféře přispěla 

nemalou měrou i prof. Šárka Tráv-

níčková se školním pěveckým sbo-

rem, který zpíval za klavírního do-

provodu prof. Ivany Tolarové.

Všem absolventům ještě jednou 

gratulujeme a přejeme hodně 

úspěchů nejen v dalším studiu. 

(ulz)

MŠ POZNAŇSKÁ 

Čtyřicátiny s plnou parádou
Ve čtvrtek 28. května měla 
mateřská škola Poznaňská 
významný den – 40 let od 
otevření. Vydařené oslavě 
předcházelo několik akcí. 
Jednou z nich byl program 
bezpečnostní průpravy s účastí 
záchranných složek (záchranářů 
a hasičů) a kreativní výtvarné 
dílničky pro děti. 

Týden před oslavou se celá naše 
školka vypravila na celodenní 
výlet do Zvířátkova v Olešné 
u Hořovic. V pondělí 25. května 
jsme se loučili s našimi 
předškoláky, jejich pasování 
na školáčky proběhlo za velké 
účasti rodičů. Ve středu 
27. května měly děti, které 
docházejí na kroužek fl étničky, 
závěrečný koncert. Děti poctivě 
„pískaly“ celý školní rok, a díky 
tomu se dětem koncert velice 
povedl.  Martina Borešová

MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ

Úspěch žáků z Prahy 8
Celostátní fi nálové kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea proběh-

lo 4. května na Právnické fakultě UK v Praze. Finálovému klání předcháze-

lo základní kolo, jehož se v České republice letos zúčastnilo více než 23 000 

dětí v pěti kategoriích. Na právnické fakultě se pak sešlo kolem tří set dětí 

v kategoriích 4.–8. ročníků. 

Mezi vítězi se výrazně prosadili žáci a studenti z naší městské části. V ka-

tegorii 4. ročníků získala 3. místo Teresa Koldová ze ZŠ Žernosecká a v ka-

tegorii 6. ročníků získali 2. místo Robert Jaworski a Michal Surjomartono 

z Gymnázia Ústavní. Medaile nejlepším předávala herečka Hana Maciucho-

vá, čestný host fi nále. Poděkování za pořádání soutěže v rámci ČR patří pře-

devším mezinárodní soukromé škole Meridian International School se síd-

lem v Praze 8 – Kobylisích.  (dab)

LOGOPEDICKÁ ŠKOLA DON BOSCO

Koncert k sedmdesátinám 
Církevní logopedická základní ško-

la Don Bosco oslavila 1. června 

2015 krásné 70. výročí od svého za-

ložení. Koncertu k výročí 70 let exi-

stence se účastnily i radní Anna 

Kroutil a předsedkyně Komise pro 

školství Jana Pešlová. 

Don Bosco byla historicky první 

logopedickou školou, která v Evro-

pě vznikla.

Ke škole, která sídlí v Dolákově 

ulici v Bohnicích, náleží i mateřská 

škola pro předškolní děti s logope-

dickými i dalšími obtížemi.  (býv)

Nové dětské hřiště 
jako dárek k jubileu
Dne 9. 6. 2015 proběhla na ZŠ Žernosecká oslava 40. výročí uvedení 
školy do provozu. Součástí oslav bylo i slavnostní otevření nového 
dětského hřiště za účasti představitelů MČ Prahy 8, jíž patří 
obrovský dík za provedenou realizaci.
Hosté mohli v rámci oslav zhlédnout hudebně-recitační a dramatic-
ké vystoupení současných žáků, výstavku prací žáků školy, výstavu 
obrazů bývalých absolventů A. Pigalevy a F. Švehly, i retro třídu 
(viz foto), která u mnohých vyvolala nostalgické vzpomínky 
na vlastní školní léta. Ve spolupráci s rodiči vznikl i krátký fi lm 
mapující čtyřicetiletý vývoj školy, který se při slavnosti promítal.  

Text a foto: Vladimír Slabý

DDM SPIRÁLA

Osmičkový festival nabídl 
krasojízdu, breakdance i sport
Pátý ročník Osmičkového festivalu, který každoročně pořádá Dům dětí 

a mládeže Praha 8 – Spirála, se letos uskutečnil 11. června v areálu Spirá-

ly v Dolákově ulici. Pro návštěvníky byly připraveny pohybové, sportovní, 

výtvarné i hudební ukázky činnosti kroužků, aquazorbing, soutěže 

a workshopy. Ukázky svého umění předvedli krasojezdci Tereza Žerebná 

a její syn Filip, tanečníci breaku z Prague breakin school a mažoretky.

V rámci festivalu byly oznámeny výsledky sportovních soutěží základ-

ních škol Prahy 8 vyhlášených MŠMT a AŠSK. Letos vahrála ZŠ Burešova 

(p. učitel David Jaroš), na druhém místě se umístila ZŠ Mazurská (Lukáš 

Vachuta) a bronzová příčka náleží ZŠ Na Šutce (Jan Krupička).  (spir)
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ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

DNY PLNÉ HER A ZÁBAVY

A teď hurá na prázdniny!
Červen, poslední měsíc školního roku, byl tradičně ve znamení spousty zajímavých akcí pro děti. 
V Löwitově mlýně u Libeňského zámku uspořádala MČ Praha 8 Mimiden, kde si děti kromě jiných 
atrakcí mohly vyzkoušet i některé hudební nástroje. Během Dětského dne na dopravním hřišti Glo-
wackého místostarostové MČ Praha 8 Matěj Fichtner a Alena Borhyová slavnostně uvedli do provozu 
mlhoviště, které mezi malými návštěvníky vzbudilo okamžitě velký zájem. Další Dětské dny byly 
zaměřené na cesty za poznáním – v Kaizlových sadech se všichni mohli vypravit do nejrůznějších 
zemí, a u OC Krakov zase děti putovaly za sedmi divy světa.  (vrs) Foto: Vladimír Slabý a Miloš Skácel

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

„KRAKOVÁČEK“
v Bohnicích

Od 24. 8. - 28. 8. 2015 

Městská část Praha 8 přeje všem dětem krásné letní dny plné pohody, zábavy a spoustu zajíma-vých zážitků!
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

OSMIČKA PRO ZDRAVÍ 

Nebojte se vyšetření 
tlustého střeva
V pondělí 15. června 2015 se před 

vstupem do tzv. „bílého domu“ 

uskutečnila další z osvětových 

a preventivních akcí, které jsou 

součástí kampaně Osmička pro 

zdraví. Tentokrát byla věnována 

rakovině tlustého střeva.

Několikametrovým modelem 

střeva se dalo procházet jako tune-

lem a návštěvníci si mohli pro-

hlédnout, jak vypadá tlusté střevo 

uvnitř. Uviděli nejen zdravou sliz-

nici, ale také choroby, které tlusté 

střevo nejčastěji postihují. Nejzá-

važnější z nich je bezesporu rako-

vina tlustého střeva a konečníku. 

Maketou prováděli lékaři, zdravot-

ní sestry nebo studenti vyšších 

ročníků medicíny, kteří všem ná-

vštěvníkům srozumitelně vysvět-

lovali celou problematiku včetně 

toho, jak probíhá preventivní vy-

šetření.

MČ Praha 8 pořádala tuto akci ve 

spolupráci s občanským sdružením 

Onkomaják. Za zmínku stojí, že ve 

městech, která projekt Střevo Tour 

s maketou tlustého střeva navštívil, 

se počet pacientů, kteří podstoupili 

vyšetření tlustého střeva (kolosko-

pii), zdvojnásobil. 

„Lidé se často ostýchají o pro-

blémech tohoto typu hovořit. Při-

tom, než navštíví lékaře a překo-

nají stud z vyšetření, může už být 

příliš pozdě. Včasný záchyt a léčba 

je u této nemoci velice důležitá,“ 

zdůrazňuje místostarostka Alena 

Borhyová, která kampaň Osmička 

pro zdraví spolu s Oddělením 

zdravotnictví a sociálních služeb 

připravila.“  (pat)

UNIKÁT 

Bulovka bude mít 
potrubní poštu
Nemocnice se vracejí k systému 

potrubní pošty. Nově se potrubní 

pošta přes léto zbuduje také v Ne-

mocnici Na Bulovce. Vzniknou dva 

systémy: 

Pro běžnou přepravu vzorků má 

potrubí průměr 110 mm a kapsle se 

v něm pohybuje rychlostí 4 m/s, 

tedy 14,4 km/hod. Potrubí bude 

dlouhé 5 km a bude obsluhovat 

všechny nemocniční pavilony pro-

střednictvím 45 stanic. Zároveň 

vznikne druhý systém, který bude 

mít v České republice premiéru 

a bude určen pro přepravu cytosta-

tik. V tomto systému bude potrubí 

širší, s průměrem 160 mm, délkou 

1,2 km a 5 stanicemi. Kapsle se 

v něm bude pohybovat pomaleji 

a bude nastaveno i plynulé dobrž-

ďování. Potrubní pošta výrazně 

usnadňuje práci a šetří peníze. 

V Nemocnici Na Bulovce už 

v minulosti potrubní pošta fungo-

vala. Na některých chodbách jsou 

ještě skříňky z počátku osmdesá-

tých let. Vůbec první zásilka ale 

potrubím prolétla už před 162 lety. 

Stalo se tak v Londýně. O 34 let 

později byla zprovozněna pražská 

potrubní pošta, která se rozrostla 

až do celkové délky 60 kilometrů 

a do povodní v roce 2002 byla 

pražská potrubní pošta poslední 

funkční městskou sítí. 

I když poslední městský systém 

potrubní pošty zničily povodně, 

vnitřní systémy v Česku stále fun-

gují.  

(maš)

OSMIČKA PRO ZDRAVÍ
V červenci o duševním onemocnění 

Pondělí 20. července 2015 ve vestibulu hlavní budovy 
ÚMČ Praha 8 (v „Bílém domě“), 

U Meteoru 6, Praha 8, 10–15 hod.

 informace o dostupných 
službách pro osoby 
s duševním onemocněním

 prezentace společností 
poskytujících registrované 
sociální služby v dané 
oblasti

 představení pilotního 
projektu „Společný komu-
nitní terénní tým“ Fokusu 
Praha o.s. a Psychiatrické 
nemocnice Bohnice

 pracovní a sociální reha-
bilitace lidí s duševním 
onemocněním

 výstava a prodej výrobků 
klientů chráněných dílen
 
 
Účast přislíbili: 
Fokus Praha o.s. 
BONA o.p.s. 
Ruka pro život o.p.s. 
Green Doors o.s.

O
SM

IČKA PRO ZDRAVÍ

duševním onemocněn
í!v červenci o

SENIOŘI V KD KRAKOV 

Keramika všechny nadchla
Pod vedením lektorky kera-

miky Evy Vamberské jsme 

měly možnost seznámit 

se s keramickou hlínou a 

pracovat s ní. V příjemném 

prostředí dílny vytvořily 

naše ruce mnoho keramických 

děl, o kterých se nám ani nesnilo, že 

bychom dokázaly. Začátek nebyl 

snadný. Napřed jsme musely zpra-

covat hroudu a potom se pokoušely 

tvořit to, co jsme si představovaly.

Nešlo to tak jednoduše. Hlína se 

musí nejprve důkladně propracovat 

hnětením, boucháním nebo spojo-

váním kousků. Teprve potom se tvo-

ří vlastní dílo, které se nechává zce-

la uschnout. Pak se dává na první 

výpal (tzv. přežah). Nedočkavě jsme 

se těšily na další hodinu, kdy se bu-

dou vyndávat věci z pece. „Hurá,“ 

radovaly jsme se. Nikomu nic ne-

prasklo. Nemohly jsme některé věci 

poznat, šedá hlína se zbarvila do 

béžové a my nevěřily, že jsme tak ši-

kovné.To je ale jenom první část 

práce. Dalším úkolem je gla-

zování nebo barvení oxi-

dy. Nevíme, jak bude vý-

robek po vypálení 

vypadat. Bojíme se, jestli 

máme správně nanesené 

glazury, jestli je jejich vrstva 

správně silná, aby neprosvítal holý 

střep. Na to všechno myslíme, když 

dáváme věci do pece na ostrý výpal, 

který vytvoří konečnou podobu 

věcí. 

Naše obavy byly zbytečné! Z pece 

vyndáváme svá první dílka a divíme 

se, co jsme dokázaly. To není mož-

né! Připadáme si báječně a už chce-

me zase něco vytvořit. Je to neopa-

kovatelný pocit a jsme šťastné.

Děkujeme, že nám byla dána 

možnost poznat práci s keramickou 

hlínou, a rády bychom v práci po-

kračovaly. 

Marcela Mráčková, Věra Uhlířová, 

Eva Křikavová, Milada Klognerová, 

Blanka Kmochová, Milena Plosová, 

Libuše Zelinková – seniorky z Prahy 8
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

  Bývalý profesionální 
hokejista Roman Bernat 
je jedním z těch, kteří 
hrají v tělocvičně 
ZŠ Na Šutce volejbal 
sedících.
Foto: Vladimír Slabý

VOLEJBAL SEDÍCÍCH

I bez nohou se dá hrát „pod vysokou sítí“
„Máš ho! To doběhneš!“ povzbuzují 

se volejbalisté pod vysokou sítí. Řek-

nete si – nic zvláštního. Až na to, že 

páska sítě je ve výšce 115 cm 

u mužů, resp. 105 cm u žen, a hráči 

nikam běžet nemůžou, protože jim 

chybí jedna nebo obě nohy. 

Hráči sami své postižení totiž ni-

jak nevnímají a hrají se zápalem, 

který by jim mohl závidět leckterý 

zdravý člověk. I proto je volejbal se-

dících plný nádherných výměn, ur-

putných soubojů a dramatických si-

tuací, takže je to právem 

paralympĳ ský sport. 

Šanci zahrát si volejbal pro sedící 

mají ale handicapovaní v Česku jen 

v tělocvičně ZŠ Na Šutce. Právě zde 

totiž SK Kometa od září loňského 

roku nabízí jako první a zatím jedi-

ný klub v republice tréninky pod od-

borným vedením. K trenérce Kristý-

ně Kůtové proto dojíždějí zájemci 

z celých Čech – z Příbrami, Kladrub, 

Českých Budějovic...  „Na první tré-

nink přišli tři zájemci, nyní máme 

šest hráčů,“ říká Kristýna Kůtová, 

která na FTVS studuje volejbal pro 

tělesně postižené. „Žádný nepřestal, 

naopak máme signály, že zájemců je 

mnohem víc.“  Volejbal pro sedící je 

totiž vhodný i pro osoby s potížemi 

pohybového aparátu, například 

s artrózou kolen, nebo pro seniory, 

kteří toho sice už moc „nenaská-

čou“, ale pohybu a soutěžení v ko-

lektivu se nechtějí vzdát. 

Hráči skutečně sedí přímo na 

zemi, nemají žádný vozík a po palu-

bovce se pohybují pomocí rukou. 

Hrát mohou i paraplegici, ochrnutí 

od pasu dolů. „Jedinou podmínkou 

je udržet se vsedě,“ vysvětluje tre-

nérka Kůtová. 

Na kurtu 6 x 10 m mezitím proti 

sobě hrají zdraví proti handicapova-

ným. A je to lítý, ale férový souboj, 

ve kterém není místo pro falešné 

ohledy. Zato je v něm spousta místa 

pro legraci a vzájemné popichování.  

Mezi hráči potí pravidelně tričko 

i Roman Bernat, dvaadvacetiletý bý-

valý hokejista Českých Budějovic: 

„Krátce po podpisu profesionální 

smlouvy mě při cyklistickém trénin-

ku srazil náklaďák. Byl to šok, že ne-

mám nohu, ale už je to za mnou. By-

dlím teď v Ďáblicích, studuji 

vysokou školu a pořád se snažím 

sportovat. Volejbalová parta je tady 

skvělá, je tu legrace a báječně se 

uvolním.“  Vladimír Slabý

JUBILEUM

Centrum integrace dětí a mládeže v Karlíně slaví
„Jak ten čas letí! Pětadvacet let! 

Z našich tehdejších dětí jsou rodiče 

a z jejich rodičů senioři,“ usmívá se 

při vzpomínce na začátky Centra in-

tegrace dětí a mládeže (CID) v Kar-

líně jeho zakladatelka a dodnes ře-

ditelka Marie Petrželová, která sama 

v červenci oslaví 70. narozeniny.

 Na co je Centrum integrace 
dětí zaměřené?
„Především na děti se specifi ckými 

potřebami a na kolektiv kolem nich 

– na rodiče, prarodiče, pěstouny… 

Zásadou je pomáhat, ale nedávat 

vše zadarmo. Pak totiž děti ani je-

jich okolí nejsou připravené na tvr-

dý život v dospělosti. Vítáme tedy 

spoluúčast a spolupráci.“

 Co znamená pojem „specifi c-
ké potřeby“ a v čem pomoc spo-
čívá?
„Pracujeme s dětmi s nejrůznější-

mi zdravotními postiženími, ze-

jména alergiky, atopiky, s dermo-

respiračním syndromem, jejich 

kombinacemi s DMO, LMD, ADHD, 

PAS, ale i s SPU – například logo-

pedickými problémy, máme tu 

dysgrafi ky, dyslektiky, poskytuje-

me pedagogicko-psychologické 

a sociální poradenství.“

 A jak samotná pomoc probíhá?
„Musí to děti bavit, takže formou 

her. Hodně terapeutických aktivit 

v klubech i při doučování je výtvar-

ných, hudebně pohybových, ale 

třeba i literárních. Právě např. lo-

gopedické problémy jsou úzce spo-

jené s dyslexií a dysgrafi í, proto si 

hrajeme s písmeny, cvičíme jazýček 

a hodně čteme.“

 Jak vlastně CID vzniklo?
„Je modifikací konceptu, který 

vznikl na Karlově univerzitě. Pů-

vodně poradna pro studenty Peda-

gogické fakulty UK a pro rodiče 

dětí se zdravotním postižením, ve-

dení odborné praxe tak, aby pod-

porovala proces integrace ve ško-

lách. Úzká vazba na pedagogické 

a sociálně právní VOŠ, fi lozofi cké 

nebo pedagogické fakulty je u nás 

dodnes, praxi získávají zejména 

studenti studia sociální nebo speci-

ální pedagogiky, psychologie, soci-

ální práce.“

 Za těch 25 let určitě CID prošel 
vývojem.
„Činnost jsme zahájili v listopadu 

1990, registrace občanského sdru-

žení pak následovala v dubnu 

1991, od ledna 2014 jsme spolek. 

Za tu dobu jsme vygenerovali 

spoustu aktivit, které se postupně 

oddělily a jedou samostatně. Na-

příklad dětskou hernu, cvičení ma-

minek s dětmi a výuku práce na PC 

jsme v Babyklubu organizovali jako 

vůbec první v Karlíně. Po povod-

ních v roce 2002 na to navázaly 

kluby Pecka a Pecička.“ 

Celý rozhovor si přečtěte na webu 

www.praha8.cz.  Vladimír Slabý

Vysvětlení zkratek:
 DMO = dětská mozková 

obrna (děti většinou s těžkým 
postižením, na vozíčku)
 LMD = lehká mozková 

dysfunkce (dys- problémy, 
i SPU, ADHD)
 SPU = speciální poruchy 

učení
 ADHD = hyperaktivita ad. 

poruchy chování, soustředění
 PAS = poruchy artistického 

spektra (u nás většinou 
autisté s Aspergerovým 
syndromem)
 VOŠ = vyšší odborná škola, 

pomaturitní vzdělávání – DiS

I terapie musí děti bavit, proto 
je léčíme hrou.
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Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113
E-mail: cap@ouss8.cz

www.ouss8.cz

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
E-mail: cap@ouss8.cz

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  9:00–12:00  Přístup na internet

  9:30–12:00  Nordic walking (vede 
H. Šandová), sraz před Katastrálním 
úřadem, metro C Kobylisy

  10:00–11:00  Cvičení na židlích 
(vede D. Husáková)

  13:00–16:00  Přístup na internet

  13:00–16:00  Právní poradenství 
– jen pro objednané

ÚTERÝ
  8:00–12:00  Přístup na internet 

  8:00–8:50  AJ pro středně 
pokročilé+také Business English 
„středně pokročilí“ (vede Ing. 
P. Vondráček, lektor Agentury Educo)   

  9:00–9:50  AJ konverzační 
metodou+písně s kytarou „mírně 
pokročilí“ (vede Ing. P. Vondráček)   

  10:00–10:50  Témata v AJ+písně 
s kytarou „středně pokročilí“
(vede Ing. P. Vondráček)

  11:00–11:50  AJ mírně pokročilí+-
písně s kytarou (vede Ing. P. Vondrá-
ček)

  13:00–14:30  NJ konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč) 

  13:00–14:30  Přístup na internet

STŘEDA
  8:00–12:00  Přístup na internet

  9:00–9:50  Trénink paměti (vede 
Bc. A. Novotná, kromě 8. a 15. 7.)

  9:30–11:00  Zdravotní cvičení od 
paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková)

  10:00–10:50  Trénink paměti (vede 
Bc. A. Novotná, kromě 8. a 15. 7.)

  11:00–11:50  Trénink paměti pro 
hůře slyšící nebo s naslouchadly 
(vede Bc. A. Novotná, kromě 
8. a 15. 7.)

  13:00–16:00  Přístup na internet

  13:00–15:00  Šachový kroužek 
(vede Bc. A. Novotná)

  15:00–16:00  Poradna pro zdravotní 
a kompenzační pomůcky (vede Bc. 
A. Novotná, kromě 8. a 15. 7.)

ČTVRTEK
  8:00–15:00  Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS)

  8:00–12:00  Přístup na internet 

  8:00–17:00  Nordic walking výlet 
(info v CAP)

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

  13:00–14:30  Přístup na internet

PÁTEK
  8:00–12:00  Psychologická poradna 
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

  8:00–12:00  Přístup na internet

  9:00–10:00  Cvičení na židlích 
(vede M. Halíková)

SPECIÁLNÍ: 
  Pravidelně i o prázdninách 
pořádáme každý týden (většinou 
ve čtvrtek) pod vedením RNDr. 
M. Štulce turistické vycházky a výlety 
za přírodními a kulturními 
památkami středních Čech, které 
jsou plánovány a operativně 
realizovány podle krátkodobých 
předpovědí počasí.  Sledujte proto 
aktuální informace o plánovaných 

akcích na nástěnce v CAP nebo na 
tel. 777 300 113.

  Během letních prázdnin můžete stále 
ještě navštívit výstavu pana Václava 
Skaly – krajina a zátiší.

  29. 7. od 13:30  Vycházka po Praze 
s průvodkyní H. Barešovou 
– přihlašování v CAP nutné, místo 
srazu bude upřesněno

  4. 8. od 13:00  Patchworková dílna 
s Mgr. S. Kyselovou

  Upozornění:
Letní škola PC a internetu bude 
probíhat od 18. do 28. 8. každý 
všední den. Můžete se hlásit 
v kanceláři, kde získáte další 
informace.

  Přihlašování do kurzů 
pro školní rok 2015/16 
(bližší informace v kanceláři CAP)

  Začínáme přijímat přihlášky do 
počítačových kurzů pro mírně 
pokročilé lektorky Ing. M. Vítkové, 
které začnou v září. 

  Nově vám také nabídneme 
zdravotní cvičení pod vedením 
zkušené cvičitelky pí Lenky 
Němcové, které se bude konat každé 
pondělí.

  Intenzivní kurz AJ „Enjoying 
English – fl uent students“ Mgr. 
H. Vašíčkové začne od září. Je určen 
pokročilým studentům. 

  Zájemci o esperanto (i zač.) se 
taktéž mohou hlásit v kanceláři, 
kurzy začnou po prázdninách.

  CAP uvítá nové dobrovolníky pro 
výuku cizích jazyků (zejm. AJ, NJ) 
a vedení počítačových kurzů od 
podzimu 2015. Více informací vám 
rádi poskytneme v kanceláři.

PONDĚLÍ
  9:00–12:00, 12:30–14:30  Přístup 
na internet

  9:00-12:00, 13:00-15:00  Stolní tenis 
(vede T. Pavlovský)

ÚTERÝ 
  9:00–10:00  Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová) 

  10:00–12:00, 12:30-14:30  Přístup 
na internet

  10:15–12:00  Stolní tenis pro 
pokročilé (vede T. Pavlovský)

  13:00–15:00  Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 
liché týdny: 1.7. a 15.7.

  14:00–14:30  Zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede H. Dobrá)

STŘEDA   
  9:15–10:00  Zdravotní cvičení na žid-
lích (vede Z. Vévoda) 

  10:00–12:00, 12:30–14:30  Přístup 
na internet

  10:15–12:00, 13:00–15:00  Stolní 
tenis (vede J. Mrázek)

  13:30–15:00  Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – liché týdny: 
1.7. 15.7. a 29.7. 

ČTVRTEK
  8:00–12:00, 12:30–14:30  Přístup 
na internet 

  9:30–11:00  Zdravotní cvičení 

od paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková)

  13:00–15:00  Stolní tenis 
(vede J. Dvořák)

PÁTEK 
  8:00–12:00, 12:30–14:30  Přístup 
na internet

  8:00–12:00  Stolní tenis 
(vede V. Soušková)

  9:00–9:50  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) – 10.7. a 17.7. 
hodina odpadá

  10:30–11:20  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) – 10. 7. a 17. 7. 
hodina odpadá

  12:30-14:30  Individuální rehabili-

tační poradna (vede Bc. A. Novotná, 
po objednání na tel. 732 101 824)  

  Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
na příští školní rok 2015/2016 
v kanceláři CAP Mazurská buď 
osobně, nebo telefonicky na tel. 
č. 283 024 118. 

SPECIÁLNÍ:
  8.7. od 10:00  Korálková dílnička 
(vede Ing. B. Rošická)

  8.7. od 13:30  Tvořivá dílna – mode-
lování (vede Doc. Ing. J. Vodáková)

  9.7. od 10:00  Patchworková 
dílnička s Mgr. S. Kyselovou – materi-
ál zajištěn

  16.7. od 9:00  Tvořivá dílnička 
(vede L. Němcová)

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Mazurská

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Burešova

VENKOVNÍ TRÉNINK PAMĚTI
Letošní venkovní trénink paměti proběhl ve středu 27. 4. v Centru 
aktivizačních programů v Burešově ulici. Sešli jsme se chvilku před 
desátou, rozdělili se do několika skupin, obdrželi mapku a potřebné 
propozice a vyrazili do blízkého okolí společně potrénovat naše hlavy 
i naše těla na čerstvém vzduchu. Počasí nám nakonec přálo. Občas na 
nás vykouklo sluníčko a vítr nám k tomu rošťácky čechral naše účesy 
a sem tam i naše propozice. Tato akce bývá především o dobré 
zábavě a o milé společnosti, a proto neváhejte a příště se připojte 
k nám. Již na podzim tohoto roku. Těšíme se na vás. A pro lepší 
představu, na závěr ukázka jednoho ze cvičení této proběhlé akce: 

Opravte názvy děl od slavných spisovatelů:
1. Božena Němcová – Krabička, 2. K. H. Mácha – Háj, 3. Alois Jirásek 
– Staré pověsti hezké, 4. Karel Čapek – ROH, 5. Jan Karafi át – Vnoučci, 
6. Milan Kundera – Nesnesitelná lehkost pití, 7. Eduard Bass – Cirkus 
Roberto, 8. Jan Drda – Hádky s čertem, 9. Ota Pavel – Svatí úhoři, 
10. M. Viewegh – Báječná deka pod psa

PROGRAM

červenec

2015

PROGRAM

červenec

2015
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BEZPEČNOST

PREVENCE

Jak zabezpečit byt 
před odjezdem 
na dovolenou
Prázdniny jsou každoročně obdo-

bím se zvýšeným počtem vloupání 

do bytů a domů. Představa, že se 

vám cizí člověk prochází po bytě, 

prohrabuje se vašimi věcmi a od-

chází s nimi pryč, je jednou z nej-

horších, na kterou se nechce ani 

pomyslet.

Podle dlouhodobých statistik se 

pachatelé dostávají do bytů a domů 

nejčastěji překonáním vstupních 

dveří, dále přes balkon nebo ok-

nem. Zejména v letním období čas-

to využívají toho, že jsou okna či 

balkony otevřené. 

V případě vloupání do bytů v by-

tových domech téměř vždy pacha-

tel využil toho, že vstupní dveře do 

domu byly nezajištěné, tedy jen za-

bouchnuté, nebo dokonce nedo-

vřené! V případě zabouchnutých 

dveří však stačí pouze zatlačit na 

západku zámku a dveře se otevřou. 

Domovní dveře jsou tedy první 

a nejzásadnější překážkou, kterou 

musí pachatel překonat. 

Podobně je tomu u bytových 

dveří, které uživatelé bytu na noc 

nezamykají. Pachatelé z bytů krad-

li většinou věci, které byly v předsí-

ni. V některých případech byla dr-

zost zlodějů taková, že brali i věci 

z místností, kde spali uživatele 

bytů.  por. Bc. Ladislav Beránek

Na co nezapomenout před odjezdem: 
  Informaci o tom, že na delší dobu 
odjíždíte, sdělte pouze okruhu 
důvěryhodných osob a poučte 
o tom i své děti. V minulosti bylo 
několik případů, kdy zloději 
vykradli byt či dům na základě 
informace, kterou prezentovalo 
dítě před svými kamarády.

  Zvažte, zda je nutné informaci 
o vašem odjezdu prezentovat 
na sociálních sítích. Zloději si totiž 
stále častěji tipují vhodné objekty 
právě v prostředí sociálních sítí. 

  Najděte si zodpovědnou osobu, 
která bude v době vaší nepřítom-
nosti docházet zalévat květiny, 
zkontrolovat byt, ale hlavně vybírat 
poštovní schránku. Plná schránka je 
prvním signálem o dlouhodobé 
nepřítomnosti uživatele bytu.

  Máte-li v bytě cenné věci, je dobré 
je odvést k známým, případně 

uložit v bance. Po dobu vaší 
nepřítomnosti můžete byt nechat 
zabezpečit elektronicky – napoje-
ním na pult centralizované ochrany 
některé bezpečnostní agentury.

  Pokud si chcete byt zabezpečit sami 
mechanickými či elektronickými 
prostředky, mějte na paměti, 
že nejčastěji do bytu pachatelé 
vnikají dveřmi, dále oknem a přes 
balkon. Do bytů ve vyšších patrech 
se většinou spouští ze střechy.

  Nezatahujte žaluzie či závěsy. 
Naopak využijte techniku a 
vytvořte iluzi, že jste stále doma. 
Časově programovatelné zásuvky 
ve stanovený čas rozsvítí lampičku 
nebo zapnou rádio.

  Před samotným odjezdem 
doporučujeme uzavřít hlavní 
přívod vody a odpojit nevyužívané 
spotřebiče od elektřiny.

Požár za starým 
Bohnickým hřbitovem
Dne 3. června v 15.40 hod. došlo za starým Bohnickým hřbitovem 
k rozsáhlému požáru lesního porostu o rozloze cca 500 x 200 m. 
V místě operovalo několik jednotek HZS Praha společně s jednotkami 
sboru dobrovolných hasičů. Požár se i přes špatně přístupný terén 
podařilo velmi rychle dostat pod kontrolu. Při požáru nedošlo 
k žádnému zranění osob.  (ds)

Dvě tragédie 
v jeden den
Čtvrtek 4. června přidal hned 
dvě smutné kapitoly do čer-
né kroniky Prahy 8. V Kobyli-
sích na soukromém pozemku 
v ulici U Školské zahrady skon-
čila smrtí šarvátka mezi majite-
lem zahradního domku a třia-
čtyřicetiletým mužem. Nezvaný 
host, který se do domku chtěl 
v brzkých ranních hodinách 
pravděpodobně vloupat, ze-
mřel po zásahu nožem. Případ 
vyšetřují kriminalisté. 
Tentýž den večer se na půl ho-
diny zastavilo metro linky C – 
do kolejiště ve stanici Kobylisy 
spadl v 18:26 člověk, a nehodu 
nepřežil. Podle všeho do koleji-
ště skočil sám. 

Rozepře nájemníků  
Dne 20. května došlo k napa-
dení kladivem mezi dvěma 
nájemníky, kteří obývají stej-
ný dům. Bylo zjištěno, že mezi 
nimi dochází k častým slovním 
konfl iktům, nadávkám a vyhro-
žování. Oznamovatel uvedl, že 
ho muž chytl pod krkem, v dru-
hé ruce kladivo a vyhrožoval 
mu, že ho zabije. Napadenému 
se podařilo vysmeknout a na-
stříkat paralyzační sprej do ob-
ličeje násilníka. Ten uvedl, že 
kladivo chtěl použít na svou 

obranu proti oznamovateli, 
který ho měl napadnout želez-
nou tyčí. Případ byl sepsán a 
předán Policii ČR. 

Opilý kantor
V základní škole v ul. Libčic-
ká zažili 29. května poměrně 
nepříjemné chvilky. V poled-
ních hodinách byla do školy 
přivolána hlídka městské poli-
cie s podezřením, že zde vyu-
čuje kantor pod vlivem alkoho-
lu. Hlídka provedla orientační 
dechovou zkoušku, která na-
měřila hodnotu 0,87 promile. 
Z důvodu podezření ze spáchá-
ní trestného činu si učitele pře-
vzala do rukou Policie ČR. 

Zmatená starší žena
Oznámení o zmatené star-
ší ženě, která se měla nachá-
zet ve vestibulu metra Ládví, 
bylo strážníkům městské po-
licie předáno dne 28. květ-
na. Po příjezdu na místo zde 
tuto ženu opravdu nalezli, pro-
to ihned trvali na prokázání to-
tožnosti. Žena u sebe neměla 
žádný doklad, nahlásila pouze 
jméno, bydliště neznala. Lust-
rací bylo nakonec zjištěno, že 
se jedná o osobu pohřešova-
nou, po které bylo vyhlášeno 
celostátní pátrání téhož dne, 
ztracenou z léčebny dlouhodo-
bě nemocných. 

VYBRALI JSME Z ČERNÉ KRONIKY
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Turnaj O Pohár starosty 
byl letos rekordní
Letošní 16. ročník volej- 
balového turnaje O pohár 
starosty, který se konal 
30. a 31. května na hřišti 
v Libni, přivítal ve čtyřech 
kategoriích rekordní počet 
účastníků – 213 holek 
a 80 kluků z celkem 
34 družstev z celé České 
republiky! Mladšími 
žákyněmi a mladšími 
i staršími žáky byly nejlepší 
celky pořadatelské 
SK Kometa, mezi staršími 
žákyněmi zvítězilo družstvo 
Španielka Řepy. Děvčatům 
předával poháry a diplomy 
starosta Roman Petrus. 
Chlapcům, pro které to byl 
premiérový turnaj, ceny 
předávala místostarostka 
Alena Borhyová. 

Text a foto: Vladimír Slabý

  Starší přípravka U10. Zleva 3. řada – trenér M. Krtil, hlavní trenér E. Husár, asistent trenéra V. Pešek, trenér V. Píša, 
2. řada – A. Richtr, F. Krtil, J. Švarc, F. Valenta, J. Dedek, O. Pácha, sedící vedoucí družstva V. Valentová, O. Kupka, 
A. Zelenka, K. Ogboi, J. Štegl, O. Čvančar, D. Ramadani, 1. řada – R. Šmíd, K. Vobecký, M. Haranta, I. Merkulov, M. Fuchs, 
F. Sladovník, V. Pešek, J. Němec, M. Mackovčák, J. Vobecký, P. Pšeničný, T. Putanko. Foto: Jitka Lapková

BEACHVOLEJBAL

Ládví hostilo 
fi nálový 
turnaj Pražské 
Juniorligy
Finálový turnaj Pražské Juniorligy je 

pro většinu beachvolejbalových klu-

bů závěr celoroční práce se svěřenci 

při výchově nadějných hvězdiček 

plážového volejbalu, pro mladé spor-

tovce šance „blýsknout se“ a zúročit 

tréninkové snažení. Turnaje, který 

probíhal na kurtech Beachklubu Lá-

dví o víkendu 6.–7. června, se zúčast-

nilo 154 týmů. 

Ty nejúspěšnější dvojice v celkem 

osmi kategoriích se mohly radovat 

z krásných medailí, které jim předala 

místostarostka MČ Praha 8 Alena 

Borhyová. Další podrobnosti na 

www.praha8.cz.  (bkl)

FOTBAL

Admira je s mládeží úspěšná
Ačkoli A-tým FK Admira Praha letos zklamal a sestou-

pil z ČFL do divize, vládla v Kobylisích fotbalová ra-

dost. Starší žáci klubu v kategoriích U15 a U14 totiž vy-

hráli své skupiny České ligy žáků, starší přípravka U10 

byla nejlepší v Praze!

Kluci ročníku 2000 (U15), v Admiře nazývaní Vikin-

gové, v rozhodujícím utkání přehráli Vyšehrad 3:2, 

když vítězný gól vstřelil těsně před koncem Krčmář. 

Také o rok mladší parťáci ročníku 2001 (U14), řečení 

Tygři, se stali vítězi C-skupiny ligy. Vyhráli ji s napros-

tým přehledem, s náskokem šesti bodů. Velké poděko-

vání patří fi rmě AAA Auto Praha za sportovní obleče-

ní pro tým. Tygři se dokonce pokoušeli v baráži 

vybojovat postup mezi absolutní elitu České ligy žáků, 

do skupiny A. I když se museli sklonit před Baníkem 

Most po výsledcích 0:2 a 0:0, nic to nemění na jinak vy-

nikající reprezentaci klubu, Kobylis a celé MČ Praha 8. 

Starší přípravka FK Admira Praha ročník 2005 (U10) 

vyhrála soutěž Elite (tedy nejvyšší pražskou fotbalo-

vou soutěž pro tuto věkovou kategorii) ročníku 

2014/15. Kluci předváděli kvalitní fotbal, za který by 

se nemusely stydět ani starší ročníky. 

Kluci, děkujeme, moc blahopřejeme, a ať vás fotbal 

i nadále baví a jste v něm úspěšní.  (api)

TENIS

Senioři 
soutěžili 
v Ládví
První ročník tenisového 
turnaje seniorů ve čtyřhře 
O pohár místostarostky 
MČ Praha 8 se uskutečnil 
v sobotu 30. května v Tenis klu-
bu Ládví. Během celého tur-
naje vládla velmi příjemná 
atmosféra, a to nejen díky 
počasí, ale především samot-
ným hráčům, kteří do hry 
dávali vše. Na prvním místě se 
umístila dvojice Cikhart a Nýkl. 
Poháry vítězům předala místo-
starostka MČ Praha 8 Alena 
Borhyová, pod jejíž záštitou 
se tento turnaj konal.    

Text a foto: Miloš Skácel

BASKETBAL

Mistrovský 
bronz 
pro Slovanku
Národní fi nále kategorie U12 
v basketbale dívek v Klatovech 
(8.–10. května) bylo pro Basket 
Slovanka vyvrcholením sezóny, 
které pro tým skončilo 
krásným 3. místem.

Precizní organizace turnaje, 
neskutečné výkony, atmosféra 
a nasazení všech hráček bylo 
skvělým zážitkem nejen pro 
přihlížející, ale především pro 
samotné hráčky. Holky si 
vyzkoušely, co to znamená 
hrát ve velké hale plné lidí za 
podpory stovek diváků. 
Zasloužené ocenění All Stars 
se u nás dostalo dvěma 
hráčkám, Lucii Svatoňové 
a Heleně Leinweberové. 
Následné přebírání medailí 
bylo už jen třešničkou na 
dortu báječně odehrané 
sezóny.   (jt)
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SOFTBAL

Publikum nás vždy vyhecuje k maximu, 
zve na PVP nadhazovačka Lucie Zappová
Ve dnech 17.–22. srpna pořádají softbalisté 

Joudrs ve svém areálu při ZŠ Dolákova v Bohni-

cích prestižní evropský klubový Pohár vítězů po-

háru žen (PVP), kterého se spolu s dalšími 

12 týmy zúčastní i domácí družstvo. Jaké v něm 

má tým ambice a na co se mohou diváci těšit, 

jsme se zeptali české reprezentantky a opory 

Joudrs, nadhazovačky Lucie Zappové.

 Loni váš tým vybojoval stříbrné medai-
le na Poháru mistryň, předloni rovněž stříb-
ro právě na PVP. Jaké jsou cíle týmu v letoš-
ním PVP? 
Na evropské scéně se nám tradičně daří, pravi-

delně na pohárech bojujeme o medaile, ta zlatá 

nám však stále chybí. Myslím, že je čas si dojít 

pro evropský titul na domácí půdě!

 Pomůže vám k tomu podpora diváků a do-
mácí prostředí?
PVP je letos součástí projektu Prague softball su-

mmer, všechny evropské poháry se letos hrají 

v Praze, takže myslím, že kulisa bude obrovská 

a to nás bude hnát k vytouženému cíli. Domácí 

publikum je pro nás velice důležité a dokáže nás 

vyhecovat k našemu maximu!

 Které týmy považujete za hlavní soupeřky?
K nejhlavnějším rivalům budou patřit především 

Terrasvogels z Holandska a Forli z Itálie. Italky 

nám rozpis přisoudil hned na první zahajovací 

zápas, takže musíme jít od začátku naplno, což je 

pro nás velkou výzvou! Většina týmů využĳ e 

možnosti doplnit soupisku o 3 kvalitní hráčky, 

často ze zámoří, které za ně v sezoně normálně 

nehrají a jsou vlastně posilou jen pro tento tur-

naj. To zvýší kvalitu týmů z méně rozvinutých 

softbalových zemí a každý zápas bude zajímavý. 

 Proč by se měl divák, i méně znalý softba-
lu, na PVP přijít podívat?
Celá akce je svátkem sportu, celý týden to v are-

álu žĳ e. Bude postaráno o doprovodný program 

a třeba si zrovna díky tomuto turnaji divák soft-

bal zamiluje. Uvidíte to nejlepší z českého i za-

hraničního softbalového pole. Navíc je dobře 

známo, že softbalistky jsou krásky, takže se 

bude na co koukat.

Děkujeme za rozhovor a jako dárek čtená-

řům Osmičky přidáváme zdarma celodenní 

vstupenku na PVP žen.  (pp)

STŘELECTVÍ

Žernosecká poprvé podruhé! 
Tento na první čtení možná trochu 

nesrozumitelný titulek se váže k již 

5. ročníku soutěže základních škol 

na Praze 8 ve střelbě ze vzduchov-

ky o Putovní pohár Obvodního my-

sliveckého spolku v Praze 8, kterou 

pořádají místní myslivci ve spolu-

práci s městskou částí Praha 8. Le-

tos vyhrála ZŠ Žernosecká – a je to 

první škola, která se stala držitelem 

putovního poháru již podruhé! Za-

tím totiž každý z předcházejících 

ročníků vyhrála jiná škola.

Z dvanácti zúčastněných škol po-

stoupily do fi nále ZŠ Žernosecká, 

ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Mazur-

ská. Finále, které se konalo 4. červ-

na v areálu družiny ZŠ U Školské 

zahrady, pak proběhlo jako vždy v 

mysliveckém duchu – celé je prová-

zel trubač, děti se mohly seznámit s 

loveckými psy, pernatými dravci 

sokolníků, vábením zvěře, dozvě-

dět se více o střelbě a lovu i o čin-

nosti myslivců.

Konečné pořadí: 1. ZŠ Žernosec-

ká (611 bodů), 2. ZŠ Mazurská 

(590  bodů), 3. ZŠ Lyčkovo náměstí 

(584 bodů). Jednotlivci: Hupka 

(Žernosecká) 141, Holá (Mazurská) 

a Souchová (Lyčkovo nám.) po 130. 

Ceny předávali zástupci pořadatelů 

– za městskou část Praha 8 radní pro 

životní prostředí Anna Kroutil (čle-

ny Hubertova cechu potěšila, že 

jako myslivec přišla na předávání 

v  mysliveckém) a za Českomorav-

skou mysliveckou jednotu předseda 

Obvodního mysliveckého spolku 

Praha 8 Jaroslav Šprongl.  (jš)

MODERNÍ 
GYMNASTIKA

Nejmladší 
byla tříletá
Tradičních Jarních závodů 
v moderní gymnastice se 
30. května v tělocvičně 
ZŠ Hovorčovické zúčastnilo 
84 závodnic ze šesti klubů 
z celé Prahy. Té nejmladší byly 
teprve 3 roky! Diváci oceňovali 
nadšení závodnic i jejich 
odhodlání předvést sestavu 
bez chyby. A kdo ví, třeba mezi 
nimi byla i nástupkyně mistryň 
světa Hany Sitnianské či 
Daniely Bošanské. Medaile 
a diplomy spolu s ředitelkou 
ZŠ Hovorčovická Martou 
Váňovou předávala zastupitel-
ka MČ Praha 8 Jana Pešlová.
Organizačně vše zajišťuje paní 
učitelka – trenérka oddílu 
ZŠ Hovorčovická – Věra 
Forchtsamová, které pomáhají 
ostatní kolegyně a kolegové 
ze školy.  (vrs)

  Vítězný 
celek mladých 
střelců 
ZŠ Žerno-
secké. 
Foto: 
Vladimír Slabý
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SLAVÍME V případě vašeho zájmu 
o uveřejnění v této rubrice
nás prosím kontaktujte na tel.: 222 805 118,
e-mail: osmicka@praha8.cz

JUBILEA

ČERVEN 2015
 Manželé 

Yvona a Stani-
slav Čapkovi 
oslavili v červnu 
50. výročí společ-
ného života zla-
tou svatbou.

ČERVENEC 2015
 Paní Olga Täubelová oslaví dne 26. července 

2015 své životní jubileum 90 let. Gratulujeme!
 Dne 20. července slaví v plné 

síle své krásné 75. narozeniny 
naše milovaná babička Jana 
Pilecká. Za Tvou péči, lásku 
a věčný optimismus Ti děku-
jeme a do dalších let přejeme 
mnoho zdraví, štěstí a život-
ní energie a těšíme se na další 
společné chvíle. Manžel, Jana 
a Jára se svými rodinami a hlavně tví milovaní 
vnoučci Honzík a Kubík.
 Manželé Jaroslava a Jiří Mokrých oslaví dne 

16. července 2015 diamantovou svatbu 60 let 
společného života. Syn Jiří s rodinou, vnoučátky 
a pravnoučátky 
jim přejí hodně 
zdraví, spokoje-
nosti do dalšího 
života. Žijí šťast-
ně v Karlínském 
domě pečovatel-
ské služby.
 Manželé Ludmila a Ivan Pešlovi oslavi-

li 25. června 2015 zlatou svatbu. Dalších mini-
málně 50 let krásného a spokojeného společ-
ného života přejí děti Robert, Gabriela a Jana 
a vnoučata Nikola, Matyáš a Berenika.
 Pan Marcel Orlowski z Kobylis oslavil  

25. června  2015 rovných 100 let. Gratulujeme! 

Sto let paní Marie Pospíšilové
  Nádherných 100 let oslavila letos 26. května 

paní Marie Pospíšilová. Energií a humorem sr-
šící dáma má na dlouhověkost jednoduchý re-
cept: Pracovat, pracovat, pracovat, a nikdy ne-
lenošit. Ke gratulantům se v Domově seniorů 
v Ďáblicích za MČ Praha 8 připojila i místosta-
rostka Alena Borhyová. Foto: Miloš Skácel

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

 V případě vašeho zájmu 
o uveřejnění v této rubrice nás 
prosím kontaktujte na tel.: 
222 805 118, 
e-mail: osmicka@praha8.cz.

Prosíme rodiče, aby zasílali 
fotografi e pouze u dětí, které nejsou 
starší než dva měsíce.  

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

LEDEN 2015
 Čížková Aneta

ÚNOR 2015
 Houdek Tomáš
 Janoušek Tomáš
 Kaiser Matěj  

 Konopka Josef 

BŘEZEN 2015
 Daniš Matěj

 Kánská Larisa

DUBEN 2015
 Horák Albert
 Křížovi Richard a Vít

 Laitner Adam

 Lilien de Ruiter

 Mazancová Ella
 Neumannová Ema

KVĚTEN 2015
 Anděl Matouš
 Ignác Pavel
 Poláchová Šárka
 Vávra Matěj

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

SUDOKU (těžké)Znění tajenky z minulého čísla: Červen stálý, prosinec dokonalý.

Výherci, kteří obdrží vstupenky na představení do Hudebního divadla Karlín:

  Irena Sadovská (Kobylisy)

  Martin Píša (Bohnice)

  Pavla Havránková (Čimice)

Správné znění tajenky červencového čísla
nám zašlete nejpozději do 23. července 2015
na adresu:  

Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 

Můžete použít také nový
e-mail: tajenka@praha8.cz. 

Nezapomeňte napsat svoji adresu.

3
vylosovaní výherci
získají po dvou vstupenkách 

na představení OTHELLO 
na úterý 6. 10. od 19 hodin 
do Divadla pod Palmovkou
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HUDBA 

Historie kapel FENCY a TASK... 
Kapela Fency vznikla 28. října 

1998. Byla to sobota v Image Baru. 

V tu dobu již Lukáš Taverna pravi-

delně asi dva měsíce hrával v čer-

ném divadle Image v Pařížské ulici 

s kapelou Lazy Bones. Byla to první 

Lukášova česká kapela, jejíž ostatní 

členové bohužel nebyli příliš zvyklí 

na italské temperamentní chování. 

Nelíbilo se jim, že tehdy jejich se-

dmnáctiletý pianista a zpěvák bě-

hem vystoupení skákal po pianu, 

lezl po něm a dělal striptýzy. Přes-

to, že tohle lákalo fanoušky a divá-

ky mnohem více než tehdy ještě 

hrubě amatérská hudba, co 

z chlapců lezla, Lukáš byl tedy z ka-

pely jednoduše vyhozen. 

Jenže podniky, ve kterých kape-

la v té době vystupovala, chtěli Lu-

káše a nechtěli čtyři „tvrdé Y“, co 

stáli nehybně na pódiu a neuměli 

hrát. Lukáš měl tedy před sebou 

těžký úkol: Zůstaly mu sjednané 

termíny, asi 8–12 koncertů za mě-

síc, ale neměl kapelu, která by je 

odehrála. Tak narychlo sestavil ka-

pelu Fancy. Název byl určen náhod-

ným otevřením anglického slovní-

ku. Tehdy začalo nesmírně dlouhé 

kamarádství s bubeníkem Marti-

nem Švubem, který v kapele hraje 

dodnes. Kapela Fancy měnila často 

hráče a dokonce i název. Jelikož 

v Image Baru tehdy měli divadelní 

představení s názvem Fancy, kape-

la se přejmenovala na Fency, aby se 

to nepletlo. 

V kapele se vystřídalo mnoho 

hráčů. Někteří vydrželi pár let, ně-

kteří jen jeden večer. Petr Koranda, 

Jirka Pilař, „Hona“ (z kapely Clas-

sic Rock And Roll Band Pepy Pila-

ře), Dan Kozel, Adam Lešikar (z ka-

pely And The End). V roce 2001 

se náhle objevil Ondra Skoumal, 

se kterým Lukáš nahrál desku Chi-

odo Fisso. A protože v tomto tande-

mu byly nahrány všechny nástroje 

a zpěvy na desce, vznikl název 

TASK, složený ze jmen TAverna 

a SKoumal, aby se tímto odlišili od 

kapely Fency. Jenže postupně se 

kapela Fency přejmenovala na Task 

a dodnes vlastně není jisté :-), jak 

se kapela jmenuje, a používají se 

oba názvy. 

V lednu 2001 Lukáš spolupraco-

val s Karlínským Spektrem. Jedno-

ho dne tam měl mít přednášku 

o  Beatles a poté koncert. Zde se ná-

hodně potkal s kytaristou Jirkou, 

který tu zkoušel se svou big-beato-

vou kapelou. Jirku nadchl Lukášův 

hlas, a tak ho vzal do kapely jako 

zpěváka. Postupem času se však 

ukázalo, že s kapelou to nikam moc 

nevede, a tak Lukáš nabídl basáko-

vi Tomáši Hurychovi místo ve své 

kapele Task. Tomáš tedy v roce 

2003 vystřídal basáka Jirku Pilaře, 

který z kapely odešel po dlouhých 

pěti letech. A o rok později se také 

kytarista Jirka stal členem kapely 

Task. 

Tomáš s Jirkou dnes s Lukášem 

hrají již asi pět let. S Ondrou Skou-

malem se Lukáš naposledy viděl 

v roce 2002, kdy se po záplavách šli 

podívat do Ondrova bytu v Karlíně 

na jejich nahrávací studio, které 

bylo totálně vyplaveno a zničeno... 

Nyní již má kapela vlastní nahráva-

cí studio, kde vznikají všechny je-

jich skladby, které se objevují i na 

koncertech. 

Sláva, kterou si Lukáš vždycky 

sliboval a přál, přichází velmi po-

malu a postupně a možná nikdy ne-

bude tak velká, jak by si ji kapela 

představovala a zasloužila... Ale 

hlavní je dělat to, co člověka baví! 

placená inzerce
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NEZÁVAZNÉ PROHLÍDKY BYTŮ

800 810 100

   - Sleva na byty 4+kk nyní až 5 %   
 Dokončené byty ihned k nastěhování  

Mateřská školka a obchody v areálu    
   Cyklostezka, dětské hřiště, venkovní posilovna  

Více výhod najdete na novechabry.cz

Kobylisy 5 min

Užijte si léto na terase vašeho bytu

placená inzerce
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ŘEMESLNÍCI

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy – s tím-
to inzerátem sleva 10 %. Rychle, 
levně, kvalitně. Volejte 
na tel.: 603 432 476

 PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPE-
NÁŘ – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, čištění koberců a ča-
loun. nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

 ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 440 551

 ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, shr-
novací dveře, čalounění dveří, sili-
konové těsnění. Petříček, 
tel.: 606 350 270, 286 884 339. 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

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

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatér-
ské práce, topenářské práce. Ne-
přetržitě! Rekonstrukce koupelen 
a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘ-
STVÍ. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých prostorů. Mobil 777 670 326 

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ LÁT-
KY, MOLITANY a ostatní čalounic-
ké potřeby, U Pošty 1474/1, P–8 
Libeň. PO–PÁ 8.30–13.00, 14.00–
18.00 hod. Tel.: 284 822 181

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA. 
Tel.: 233 551 973, 728 324 916 

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů. 
Zahrady. 
Tel.: 606 662 223, 723 899 561

 ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ: ma-
lování, instalatérské, zednické aj. 
domácí práce. Tel.: 602 835 102 

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

 REKONSTRUKCE BYTŮ A KOUPE-
LEN NA KLÍČ vč. dodání kuchyně. 
Spolehlivá fi rma od roku 1999. 
Reference můžeme zaslat pře-
dem. Sleva pro seniory 10 %. 
Více na www.demistav.cz. 
Tel.: 774 408 123, 778 000 698

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁ-
NÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. Rychle, 
levně, kvalitně. Doprava zdarma. 
Tel.: 725 173 593. 
www.malir-zenisek.cz

 INSTALATÉR. PRÁCE, obklady, 
zed. rekonstrukce, byt, dům. 
Tel.: 603 184 081. 
e-mail: olaolda@volny.cz 

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů. 
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec, Dis. 
Tel.: 776 191 307, Ing. Krajinová. 
www.nazahradu.com 

 MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, 
LAKY, stěrka + návštěva zdarma! 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

 FA. J. MACHÁČ – výměny baterií, 
van, klozetů a kuch. desek. 
Instalace sprchových koutů 
a boxů – senioři sleva! Pokládka 
dlažby, PVC, koberců. Štukování, 
malování, lepení podhledů. 
Údržba domu a zahrady. 
Tel.: 777 325 466, 
janmachac66@seznam.cz

 ELEKTROINSTALACE A OPRAVY. 
Kompletní rekonstrukce 
i panelových bytů. Frézování 
drážek. Stavební dokončení. 
Začištění rýh, štuky, malby. 
Tel.: 608 278 778, 
elektrobyty@gmail.com

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

 TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí výro-
bu i menšího nábytku, výrobu 
a montáže kuchyňských linek, ve-
stavěných skříní, plotů, pergol či 
různé opravy na chatě, v domác-
nosti etc. Tel.: 775 034 757

 ELEKTROPRÁCE – práce v by-
tech, opravy – spolehlivost. 
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

 PROVEDU MALÍŘSKÉ A LAKÝR-
NICKÉ PRÁCE. Tel.: 605 015 145 
nebo pevná linka po 17. hod. – 
222 946 268

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – 
zásuvky – světla, 
www.elektrikarerben.cz, 
tel.: 604 516 344

 INSTALATÉR – TOPENÍ, 
tel.: 602 649 359, výměna kuch. 
desek a dřezů. 

SLUŽBY

 LEVNÁ OPRAVNA OBUVI a ta-
šek. Rychle, kvalitně a se záru-
kou. Sídliště Bohnice, Zelenohor-
ská 489/2

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

 OPRAVA ELEKTRONIKY, TV, LCD, 
DVD, CD, videa, gramofony atd. 

Rozumné ceny, Pavel Pop, 
tel.: 603 453 529 

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

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

 ÚKLID: mytí oken, čištění kober-
ců, sedaček, úklid domů, bytů, 
kanceláří – levně. 
Tel.: 604 512 297 

 ZAHRADNICKÉ PRÁCE – LEV-
NĚ: kácení a odborný prořez stro-
mů, stříhání keřů, sekání a údržba 
trávníků atd. Tel.: 604 512 297

 ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi  stroji v domácnostech i fi r-
mách. Ručně čistíme kožený náby-
tek, myjeme okna a podlahy. Zba-
víme Vás špíny, prachu, roztočů, 
alergenů a skvrn různých původů. 
Rychle, kvalitně a levně. Doprava 
Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818 
www.cistimekoberce.cz

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY, opra-
vy a servis. Bazar použitých počí-
tačů vám nabízí naše provozov-
na v Lublinské 9, Praha 8 –Troja,  
www.pocitacekohout.cz. Můžete 
nás navštívit či zavolat pondělí–
pátek, 13–19 hodin. 
Tel.: 240 200 282 

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972

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

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246

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

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA – prá-
dlo se snadno vytáhne ke stropu 
a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584 

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309

 ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU 
– styl. Poznaňská 449, Praha 8 – 
opravy, úpravy, návrhy oděvů, šití 
na míru. Tel.: 602 218 041, 
e-mail: adustyl@gmail.com, 
www.adu-styl.cz   

 HODINOVÝ MANŽEL – profesio-
nální pomocník pro opravy, mon-
táže a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

 CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční 
metoda, rychlá reakce, slušné jed-
nání. Tel.: 724 006 275

 ÚKLIDOVÁ FIRMA, úklid po ma-
lování nebo rekonstrukci. 
Tel.: 724 006 275

 SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY 
naší technikou. Tel.: 724 006 275

 MYTÍ OKEN včetně rámů a žalu-
zií. Tel.: 724 006 275

 PRAVIDELNÉ SEKÁNÍ TRÁVY 
včetně odvozu. Tel.: 724 006 275

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

 ZEDNÍCI – MALÍŘI NABÍZÍ. Malo-
vání 22 Kč/m2 vč. mat. Štukování 
80 Kč/m2 vč. mat. Pokládka pod-
lah, levné kontejnery, vyklízecí 
a bourací práce, zahradnické práce 
– kácení stromů. Tel.: 603 935 693

 SERVIS CHLAZENÍ – Martin Ha-
vlíček opravy chladniček-mrazni-
ček.  Živnostenské i domácí, zde 
je číslo volací 603 274 704

 BROUŠENÍ PARKET – 240 Kč/m2. 
Tel.: 603 42 23 76.  

 ZAMĚŘENÍ BYTŮ A DOMŮ. Tvor-
ba a digitalizace výkresů. Zaměře-
ní ploch pro prohlášení vlastníka. 
Tel.: 737 61 63 45

 POKLÁDKA PODLAHOVÝCH 
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu k dis-
pozici. Tel.: 608 030 212 

NÁKUP – PRODEJ

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

 ANTIKVARIÁT koupí knihy, obra-
zy, grafi ku, bankovky, mince, čtyř-
lístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

VÝUKA – KURZY

 VÝUKA ANGLIČTINY A MATE-
MATIKY ZŠ, SŠ a VŠ, 
jitka-vachtova.cz

 Vyuka-plavani.cz pro dospělé 

 JESLE ŠKOLKA KORÁLEK NABÍZÍ 
POSLEDNÍ 2 místa. 
www.jesleskolkakoralek.cz 
Tel.: 605 132 696

AUTO – MOTO

 FABII, OCTAVII – koupím horší 
i havarovanou. Tel.: 602 889 740

REALITY – POPTÁVKA

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

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
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likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exeku-
ce, v soudní žalobě, neoprávně-
ně obsazený nežádoucím nájem-
níkem. Veškeré formality vyřídím, 
zaplatím stěhování, dluhy na ná-
jemném, privatizaci atd. Mohu se-
hnat a zaplatit i náhradní byt, do-
meček mimo Prahu apod. a dát 
čas na vystěhování. Seriózní jed-
nání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013

 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA 
BYTY V PRAZE. Menší byt  1–2+1 
a větší 3–4+1. Platba hotově, dlu-
hy vyplatím, možné i před privati-
zací. Na stěhování nespěchám, lze 
i na dožití. Tel.: 608 661 664

 SHÁNÍM BYT NA PRODEJ V PRA-
ZE 8 – 3+kk, 3+1, 4+kk. VOLEJTE 
732 623 271

 NEKUŘÁCKÝ PÁR HLEDÁ MENŠÍ 
BYT U DOBRÉ MHD. Nejlépe gars. 
2+kk, nastěhování po dohodě, na 
zařízení nezáleží. Děkujeme. 
Tel.: 775 088 498

 HLEDÁM PRONÁJEM ZAHRÁD-
KY na Praze 8, nejlépe v lokalitě 
Libeň. Prosím nabídněte. 
Tel.: 602 38 60 31

REALITY – PRONÁJEM

 MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT k pro-
nájmu v Praze 8. 
Volejte 778 085 860

 HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. nebo větší do 
15 tis. vč. pop., tel.: 603 257 202

 PRONAJMU GARÁŽ v objektu 
Ratibořská, Praha 8 Bohnice. 
Cena 1500 Kč. Tel.: 604 34 08 02. 

 PRONAJMU NEBYTOVÝ PRO-
STOR, dvě místnosti 42 m2 v pří-
zemí rod. domu, Praha 9 – Pro-
secká 54/77.  WC, sprchový kout, 
elektrické topení, parkování před 
domem, tel.: 728 26 44 31 

 PRONAJMU NEBYTOVÝ PRO-
STOR  18 m2 v přízemí rod. domu, 
Praha 9 – Prosecká 54/77. WC, 
sprchový kout, kuchyňka, 
tel.: 728 26 44 31 

 MANŽELÉ S JEDNÍM DÍTĚTEM 
hledají pronájem bytu 2+1 – 3+1 
v Praze 8 nebo Praze 9. Nespěchá-
me, ale můžeme i ihned. Cena do 
15 000 Kč. Ideálně 2 roky a více. 
Tel.: 777 640 390

REALITY – SLUŽBY

 MARTIN KRATOCHVÍL – Realitní 
makléř – specialista pro Prahu 8, 
15 let zkušeností na trhu. Prodej 
a pronájem nemovitostí. ZDAR-
MA tržní odhad a poradenství. 
Spolehlivost.  Zenklova ulice, P–8 
www.martinkratochvil.cz 
Tel.: 777 150 350 

 NEJVĚTŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘ 
V PRAZE 8, kancelář M&M reality 
Klapkova ul. – ZDARMA poraden-
ství, posudky pro dědictví, obsta-
ráme nemovitost, zajistíme pro-
dej. VOLEJTE 777 760 980

 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám prodej, 
pronájem nemovitosti. Prohlá-
šení vlastníka budovy – zaměře-
ní bytů, kompletní servis v oblasti 
nemovitostí – nízké provize. Tel.: 
608 703 343. www.1jmreality.cz 
(kancelář Praha 9)

 SÍDLO PRO SRO, OSVČ od 
149 Kč/měsíc. www.sidlo.help 
tel.: 728 991 247 

 PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, 
prohlášení nemovité věci, zamě-
ření, zakládání SVJ, 
tel.: 724 304 603 

REALITY – PRODEJ

 SEVERNĚ OD PRAHY 8, v obci 
Zdiby prodám zahradu 1057 m2, 
cena 1400 Kč/m2 . Všechny sítě 
na pozemku. Tel.: 602 312 212, 
602 215 014

 20 KM OD PRAHY 8, u Staré Bo-
leslavi prodám stavební parcelu 
1200 m2. Cena 950 Kč/m2, všech-
ny sítě, v obci škola, pošta, blíz-
ko jezero Lhota. Tel.: 602 312 212, 
721 570 850 

 PRODÁM RD se zahradou – 
Mělnicko. Tel.: 723 548 447

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
v OV pro 2 automobily, vel. 30 
m2 v Hnězdenské 735/6, Praha 8. 
Cena 299 000 Kč. Tel.: 603 113 113 

ZDRAVÍ

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %. 
Tel.: 604 207 771

 ODBORNÁ POMOC 
PSYCHOLOGA pro každého. 
Diskrétní, rychlá a účinná. 
www.terapeutkleisner.cz. 
Tel.: 607 751 073

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE – 
přijímá pacienty. Tišická 396/1, 
Praha 8. Tel.: 721 609 409, 
info@healthy-smile.cz

 DENTÁLNÍ HYGIENA. 
Tišická 396/1, Praha 8. 
Tel.: 721 609 409, 
info@healthy-smile.cz

KRÁSA

 PEDIKÚRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

 PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA, vyso-
ce hygienické a efektivní ošetření 
nohou pomocí přístrojové techni-
ky zn. Gehwol. Vhodné také pro 
pacienty s diabetem, hemofi lií, 
lupénkou apod. 
www.studiomazurska.cz, 
tel.: 724 969 666

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 
galvanickou žehličkou pro vy-
hlazení a vyčištění pleti. Účinné 
na aknózní pleť. Cena 600 Kč. 
Tel.: 602 288 444

 NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ 
V Poznaňské ulici 447/28. 
S tímto ústřižkem 100 Kč sleva. 
www.kadernictviann.estranky.cz, 
tel.: 777 841 610

placená inzerce

placená inzerceplacená inzerce
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placená inzerce

  
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ 
veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

NEPŘETRŽITĚ 
Tel:  603 421 968 

283 881 375 
Rothenberg s.r.o. 

Na Slovance 38, Praha 8 
placená inzerce

Veřejná dražba 
nedobrovolná
bytové jednotky 2+kk, 73 m2,
ul. Budilova, Praha-Libeň
Konání dražby: 26. 8. 2015 v 11 hod.
Prohlídky:
17. 8. 2015 v 10 hod. a 21. 8. 2015 v 13 hod. 
Znalecký odhad: 3.600.000 Kč
Dražební jistota: 200.000 Kč
Dražebník: JUDr. Tomáš Pacner,
Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, 
nedobrovolných

Nejnižší podání: 3.000.000 Kč

Více informací o dražbě 
na www.rak.cz

placená inzerce

K O U P Í T E  V  K N I H K U P E C T V Í  P O R T Á L
Klapkova 2, Praha 8 / Po–Pá: 9–18 hod.
tel.: 283 028 203-204, e-mail: obchod@portal.cz 

N O V I N K A  Z  P O R T Á L U

L

Bez názvu-3   1 4.11.2014   14:53:03

w w w.portal.cz

váz., 72 s., 219 Kč

placená inzerce

Gerontologické centrum Praha 8
přijme do svého kolektivu

vyučenou kuchařku s praxí
do směnného provozu na HPP

Výhodou: 
malý kolektiv a rodinné prostředí

Bližší informace: 
pí. Kubištová, tel.: 602 380 071
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PROGRAMY

Informace o programu na
www.dpp.cz/kinobus

Začátky promítání od 20.30 hodin.

Pojedeme k moři
Fair play
Pohádkář

28. 8. 
29. 8.     
30. 8.

Najdete nás také  
na Facebooku  
KinobusCZ

Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve do kina
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VSTUP ZDARMA

8 8

Koupaliště 
Ládví

  

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Kámen v pravěku
12. 4. – 5. 10. 2015
Kámen svému městu / Hornictví a lámání 
kamene na území Prahy
1. 5. – 5. 10. 2015

PRAŽSKÉ VĚŽE
Petřínská rozhledna, Petřínské sady, Praha 1
Stálá expozice: 
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

Petřínská rozhledna pro děti –  www.muzeumprahy.cz
1. a 27. 7. Elektrické století na Petříně pro děti
2. a 9. 7. Jménem jeho Veličenstva
8. 7. Do bludiště jako do kina
30. 7. My si na to posvítíme!

Zrcadlové bludiště na Petříně 
Petřínské sady, Praha 1
Stálá expozice: Dioráma „Boj studentů se Švédy na 
Karlově mostě roku 1648“
Staroměstská mostecká věž 
Karlův most, Praha 1 – Staré Město

Prašná brána 
nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město

Svatomikulášská městská zvonice
Malostranské nám. 556/29, Praha 1 – Malá Strana

Malostranská mostecká věž 
Karlův most, Praha 1 – Malá Strana

Věže a bludiště otevřeny denně 10–22 hod.

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Otevřeno út–ne 9 –18 hod.
www.muzeumprahy.cz

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833
V pondělí 6. 7. 2015 je otevřeno od 10 do 18 hodin.

VÝSTAVA
Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan 
23. 7. 2014 – 3. 1. 2016

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka
Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice
tel. 224 312 012
Prohlídky v červenci: v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a v 17.00 hod.
Objednávky mailem: vila.muller@muzeumprahy.cz

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř,  tel.: 286 001 366 
V pondělí 6. 7. 2015 je otevřeno od 10 do 18 hodin.

12. 7. Rusalka. Opera Antonína Dvořáka v produkci 
Minitheatre Evy Sitteové. Loutky v nadživotní velikosti 
a kouzelná Dvořákova hudba pro dospělé i děti. Začátek 
v 19 hod. v zámeckém parku, za deště v Jízdárně. Vstupné 
50 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování 
řemeslníků od středověku po současnost

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52, Praha 8, tel. 224 816 772–3
V pondělí 6. 7. 2015 je otevřeno od 9 do 18 hodin.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Těšnovské nádraží / Třicet let od demolice,
sto čtyřicet let od otevření
1. 7. – 31. 8. 2015
Co čas už nevrátí / Praha 60. let na fotografiích 
Borise Baromykina
13. 5. – 11. 10. 2015
Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby 
stěhování národů
27. 5. 2015 – 14. 2. 2016

I C Taiwan – Vidím Tchaj-wan 
3. 7. – 31. 8. 2015

PŘEDMĚT SEZÓNY
Situla z Vinoře
19. 6. – 27. 9. 2015



XIII.

11. 6.– 6. 9. 2015

PROGRAM ČERVENEC
LETNÍ KINO REGINA Hybešova 10, Praha 8 – Karlín
Začátky představení ve 21:30 h | Vstupné 50 Kč | www.karlinske-filmove-leto.cz
Všechna představení jsou mládeži do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak.
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