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Inzerce

Nábory

Co tě softball naučí?

Jestli chceš rozvíjet tyto dovednosti, pak je softball právě pro tebe!

Ukázkové tréninky (7 – 13 let)
8. června 17:00 – 18:30
10. června 15:30 – 17:00
18. června 17:00 – 18:30
22. června 17:00 – 18:30
23. června 15:30 – 17:00

Odpoledne plné zábavy (do 10 let)
16. června 16:00 – 18:00

Odpoledne plné zábavy 2 (6 – 13 let)
20. června 16:00 – 18:00

Náborový tábor na softball (7 – 13 let)
13. – 17. července  8:00 – 16:00

Všechny akce probíhají v areálu softballového klubu Joudrs Praha 
a jsou vedeny zkušenými trenéry a hráči SK Joudrs Praha

Svoboda park - Softballový klub Joudrs Praha, Dolákova 555/1, Praha 8
kontaktní osoba Jana Furková, tel.: +420 777 970 824, email: jana.furkova@joudrs.cz
Pro více informací k jednotlivým akcím: www.joudrs.cz

JIŘÍ PAVLICA
„LIVE“
živě o životě s hudbou
Večer s vynikajícím multižánrovým 
hudebníkem a uměleckým vedoucím 
kapely Hradišťan

Rezervace a prodej: 
www.divadlokh.cz
nebo v pokladně každé 
úterý 16:00 – 18:00.

Vstupné 250 Kč

Vzhledem k opatřením 
souvisejícím s Covid-19 
je počet míst v sále regulován. 

18. 6. 2020
19:00

1 2 . 6 . - 3 . 9 . 2 0 2 0

výstava výtvarníků se zkušeností
nebo porozuměním k duševním onemocněním

duše jako múza

Z AKCE BUDE POŘÍZENA FOTO A VIDEO DOKUMENTACE, KTERÁ MŮŽE BÝT
ZVEŘEJNĚNA.

Vstup zdarma

Budova Úřadu
MČ Praha 8

tzv. "BÍLÝ DŮM"
U Meteoru 6

Praha 8 - Libeň

Otevírací  doba
po, st: 8:00 - 18:00
út, čt: 8:00 - 15:30

pá: 8:00 - 15:00
víkendy a svátky

zavřeno
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7 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Někteří občané protestují proti propojení 
Klapkovy a Rolnické ulice v Kobylisích

9 ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ...
...a my odpovídáme

10 FÓRUM ZASTUPITELŮ
Jaké poučení do budoucna by si měla vzít 
městská část z pandemie Covid-19 například 
v péči o své občany, seniory nebo rodiny?

12 ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA
Radnice pomáhá živnostníkům 
a podnikatelům s propagací

16 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Na bohnickém sídlišti je k dispozici nové 
zařízení pro seniory

17 KULTURA
Zajímáte se o 2. světovou válku? Pojeďte 
na cyklovýlet po historických místech

18 VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kde se legálně a zdarma zbavit odpadu

23 ZÁBAVA
Luštěte křížovku o zajímavé ceny

7 ÚZEMNÍ ROZVOJ
Lanovka z Podbaby do Bohnic má jezdit 
do pěti let

8 DOPRAVA
Nový podjezd v Libni u Rokytky uleví 
cyklistům i chodcům
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Slovo starosty Co najdete v čísle

Milí spoluobčané,
naše městská část má konečně rozpočet, který v polovině května schválilo zastupi
telstvo. Pokračujeme v trendu šetření a snižování výdajů. Letos budeme hospodařit 
s méně než polovinou oproti roku 2018, kdy rozpočet skončil s výdaji téměř 1,8 mi
liardy korun a spolykal jedny z posledních finančních rezerv. Již loni jsme museli 
ostře „šlápnout na brzdu“ a škrtat pod úroveň jedné miliardy. V tom musíme pokra
čovat i letos. 

Důvodem není jen chybějící finanční polštář, ale i systém přerozdělování daňových 
prostředků v rámci Prahy. Hlavní město dostává ze státního rozpočtu téměř 60 mi
liard korun, mezi městské části pak rozděluje asi osm procent těchto prostředků. Pro 
naši městskou část s více než 100 tisíci obyvateli tak vychází 352 milionů korun, to je 
zhruba 3500 korun na hlavu. Abychom měli srovnání, nedaleká obec Líbeznice 
získává z přerozdělení daní přes 53 milionů korun při 2953 obyvatelích, tj. 18 tisíc na 
hlavu. Při rozsáhlosti agendy, kterou musí úřad městské části zvládnout, jde o dlou
hodobě neudržitelný stav. V této věci budeme společně se starosty ostatních měst
ských částí i nadále bojovat o radikální změnu. Pokud se to nepodaří, v blízké bu
doucnosti se na ekonomické hraně ocitnou další a další části Prahy.

Toto číslo Osmičky vás možná překvapí obsáhlostí inzerce. Je 
tomu tak proto, že jsme se rozhodli jako jednu z forem pomoci 
živnostníkům a podnikatelům poskytnout prostor v našem 
časopise zdarma. Jsem rád, že jej využili. A věřím, že občané 
„osmičky“ nenechají své řemeslníky a další živnostníky na 

holičkách a jejich služby si objednají. 
Přeji příjemné čtení červnového čísla a pokud si mohu 

dovolit pozvat Vás na nějakou událost, kterou byste si 
neměli nechat ujít, pak je to možnost zhlédnout díla 
Petra V. Godothora a Radka Andrleho. Osobně se 
určitě přijdu podívat. Podrobnosti naleznete na 

straně 21. 

Pevné zdraví a krásný začátek léta přeje

   

ONDŘEJ GROS
starosta MČ Praha 8
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Takto rozhodl místostarosta Jiří 
Vítek (Patrioti s Trikolorou), 
kterého koncem března 2020 
radní Prahy 8 pověřili řízením 
všech krizových opatření souvi-
sející s pandemií koronaviru. 
„Bylo třeba určit priority, byl 
jsem si vědom, že veřejnost tento 
krok nevnímala pozitivně, 
protože ostatní městské části 
prováděly výdej dezinfekce 
veřejnosti, ale naše pomoc 
zahrnovala všechna sociální 
zařízení bez rozdílu vlastníka či 
majitele od Klokánku po magist-
rátní domovy seniorů. V prvních 
dnech nebyl dostatek dezinfekce 
a nešlo riskovat, že jedné nebo 
druhé straně budeme muset říci, 
že už není ani kapka. Proto byl 
posílen individuální rozvoz až 
do domu přes naše telefonní 
linky,“ uvedl místostarosta Vítek.

Každá ze všech 45 školských 
budov, které radnice Prahy 8 
zřizuje, již od krizového štábu 
dostala veškeré ochranné pro-
středky od dezinfekce po roušky. 
Školy a mateřinky tak jsou 
v tomto ohledu připraveny na 
zahájení svého fungování. 
Praha 8 poskytla své dobrovolné 
hasiče například k dezinfekci 
radnice Prahy 7.

DEZINFEKCE PRO OBČANY
Po dvou vlnách samoobslužné-
ho bezplatného výdeje dezinfek-
ce veřejnosti se ukutečnila i třetí 
vlna s rozšířením výdeje i pro 
živnostníky a malé podnikatele. 
Výdej probíhal před Löwitovým 
mlýnem v Libni (vedle Elsnicova 
náměstí). Během dvou čtyřden-
ních termínů veřejnost v Praze 8 
odebrala přes dva tisíce litrů 
dezinfekce. Při limitu 0,5 litru na 
domácnost to znamená, že 
nabídku využily zhruba čtyři 
tisícovky domácností, tedy 
necelá desetina všech domác-

ností v Praze 8. „Považujeme to 
za velmi dobrý výsledek. Odezva 
ze strany občanů byla pozitivní,“ 
sdělil starosta Prahy 8 Ondřej 
Gros (ODS).

RADY ŽIVNOSTNÍKŮM
Radnice Prahy 8 také otevřela 
v KD Ládví Poradenské centrum 
živnostníků a podnikatelů. „Aby 
současná situace nebyla likvi-
dační zejména pro malé a střed-
ní podnikatele a živnostníky, 
kteří nemohou vykonávat svoji 
činnost, ale musí dostát pravi-
delným platbám, snaží se jim 
městská část Praha 8 pomoci,“ 
vysvětlil autor nápadu a zastupi-
tel hlavního města Prahy Rado-
mír Nepil (ANO).

Poradna funguje ve spoluprá-
ci s poradenskou společností 
Grant Thornton.

Otevírací doba je od pondělí 
do pátku od 9 do 13 hodin. Je 
nutné se vždy objednat předem, 
na telefonním čísle 607 099 199 
nebo e-mailem: praha8@grant-
thornton.eu.

Zájemci tu najdou pomoc 
v těchto oblastech:
  poradenství v oblasti podpory 

záruk Českomoravské záruční 
a rozvojové banky – projekty 
COVID

  poradenství o možnostech, jak 
získat a využít různé formy 
podpory

  pomoc s podáním žádostí 
o státní podporu

  pomoc s podáním žádostí 
o podporu soukromých insti-
tucí (banky, pojišťovny).

INFOLINKY PRO OBČANY
V době pandemie mělo význam-
nou roli pět speciálních infoli-
nek určených především pro 
seniory. Ve všední dny odbavily 
desítky telefonátů, na jejich 
základě byl krizový štáb a úřad 

KORONAVIRUS

Radnice 
v době (post)
pandemické

 nVeškerá dezinfekce v prvních dnech po vyhlášení  
nouzového stavu bude směrována na objekty a zařízení 
určené pro seniory a výdej veřejnosti může být uskutečněn 
až při jistotě, že nedojde k výpadku zásobování určených 
rizikových budov.

schopen seniorům dovézt nejen 
roušky a dezinfekci, ale i potravi-
novou pomoc. 

Linka pro seniory ukončila 
k 15. květnu svůj provoz. Spolu 
s místostarostkou Vladimírou 
Ludkovou (ODS) ji obsluhovali 
pracovníci z Odboru zdravotnic-
tví a sociálních služeb ÚMČ 
Praha 8 a z SOS Praha 8. „Ze 
začátku, kdy byla situace z mno-
ha důvodů velmi nepřehledná, 
navíc tu byl zoufalý nedostatek 
ochranných pomůcek, byl pro-
voz velmi intenzivní, druhá 
velká vlna telefonátů souvisela 
s možností dovézt dezinfekci 
seniorům domů,“ uvedla Ludko-
vá. S kolegyněmi z Odboru 
zdravotnictví a sociálních služeb 
ÚMČ Praha 8 se dohodla, že 
i nadále bude fungovat první 
z telefonních čísel, na kterém 
byla největší frekvenkce telefo-
nátů, a protože se číslo stalo 
veřejnosti dobře známé. Na číslo 
601 263 294 tak mohou volat 
senioři své dotazy i nadále, je 
k dispozici v pracovní době 
úřadu. „Zbylá čísla budou zatím 
vypnutá v šuplíku, pokud nasta-
ne potřeba, jsme schopni je 
okamžitě uvést do provozu,“ 
ukončuje místostarostka.

Informovanost byla na prahu 
možností, bylo polepeno více jak 
sto laviček s kontakty, výzva 
byla i v měsíčníku Osmička, 
veškeré venkovní plochy v ma-
jetku MČ Praha informovaly 
aktuálně. Na vchodech u super-
marketu byl informační leták, 
internetové stránky, ale i Česká 
televize a ostatní média infor-
movala o telefonních linkách 
zřízených MČ Praha 8.

Místostarosta Jiří Vítek v sou-
časné době zpracovává přehled 
čerpání z magistrátní dotace 
Covid 19. „Z poskytnutých 
32 milionů korun jsem jako 
odpovědný radní pro krizové 
řízení z fondu uvolnil pro zajiště-
ní kompletní ochrany všech škol, 
školek, jeslí, pedagogických 
i nepedagogických pracovníků 
(celkem asi 1700 lidí), úředníků 
a ostatního personálu (400), 
dezinfekce, domovů se sociální 
péčí, dezinfekce prostor, výdej 
dezinfekce veřejnosti, vybavení 
krizových bytů, testů sociálních 
pracovníků a desítek dalších věcí 
celkem necelých šest milionů 
korun,“ uvedl. Podle něj je i sklad 
pro případnou druhou vlnu 
z 60 procent připraven.

(tk)

DO POMOCI OBČANŮM se zapojily i desítky zaměstnanců radnice
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Konají se každý pátek od 8. do 
18. hodiny a v sobotu od 9. do 
15 hodiny. S postupným uvol-
ňováním opatření se v pátky 
občané mohou těšit na pro-
gram pro děti, v sobotu pak na 
hudební produkci. Již nyní 
zákazníci u kostela nakoupí 
čerstvou zeleninu, postupem 
času i sezonní ovoce od těch 
nejlepších pěstitelů, jako jsou 
třeba kunratické jahody či 
bylinky. Nechybí pečivo, 
bezlepkové potraviny, maso 
nebo květiny, ale také výborná 
káva, burgery, vegetariánské či 
veganské speciality.

„Karlin market není jen trhem 
s čerstvými potravinami pod 
širým nebem, ale také místem 
pro nákup snídaně po cestě do 
kanceláře, místem pro příjemný 
oběd s kolegy na čerstvém 
vzduchu, místem pro setkání se 
sousedy o sobotním dopoledni,“ 
informovala zastupitelka Hana 
Krausová (TOP 09 + STAN). Pro 

návštěvníky je připraveno krás-
né nové posezení v prostředí 
upraveného Karlínského 
náměstí.

Karlín Market bude otevřen 
i během letních prázdnin a navíc 
se návštěvníci mohou těšit na 
hudební festival na karlínském 
náměstí. Každou sobotu po celé 
prázdniny se tu budou střídat 
skvělé kapely doplňující zábavu 
sobotních trhů (jazz, blues, 
funky, balkánské rytmy apod.).

Jednou do měsíce budou 
pořádány tematické nedělní 
akce jako asijské dny, festival 
italského jídla a další.

Samozřejmostí je ekologický 
přístup. Nakupujícím jsou z dů-
vodu snížení spotřeby plastů 
distribuovány látkové tašky. 
Cílem je co největší minimalizo-
vání obalů. V této souvislosti se 
chystá spolupráce s firmou 
Bezobalu a projektem Nevyha-
zujto.cz.

(tk)

KARLÍN

Trhy se vrátily ke kostelu
 nPo odloženém zahájení z důvodu koronavirové pandemie se 

lidé konečně dočkali. Na Karlínském náměstí od začátku 
května 2020 opět fungují trhy.

U KARLÍNSKÉHO KOSTELA si lidé mohou koupit i čerstvou zeleninu

KRÁTCE... 
Úsporný rozpočet
Příjmy 824 milionů korun, 
stejná suma výdajů. To je základ-
ní charakteristika letošního 
rozpočtu osmé městské části, 
který na svém květnovém 
zasedání schválilo zastupitelstvo 
Prahy 8. Loňský rozpočet počítal 
s výdaji skoro jedné miliardy 
korun. Z toho vyplývá, že radni-
ce i letos pokračuje v šetření. 
Klesá také celkový počet za-
městnanců. Více informací 
najdete na www.praha8.cz.

Komise pro BD/
SVJ opět jedná
Po přestávce způsobené viro-
vou pandemií se opět rozbíhá 
činnost komisí zřízených při 
MČ Praha 8. Na své jednání se 
chystá i komise pro BD/SVJ. Se 
svými dotazy, podněty a připo-
mínkami, které se týkají vztahu 

městské části, bytových druž-
stev či společenství vlastníků, 
se můžete obracet na předsedu 
komise pro BD/SVJ Michala 
Janovského (michal.janovsky@
praha8.cz).

Den dětí v Karlíně
Ve spolupráci s DDM se 
30. května od 10 do 15 hodin na 
Karlínském náměstí koná ve 
stylu superhrdinů Den dětí. 
Nebude chybět bohatý pro-
gram, občerstvení ve spolupráci 
s Karlín Market a kapela. 

Radnice nechce 
nové stavby
Osmá městská část se odvolá 
proti rozhodnutí ze 14. dubna 
o umístění stavby „Bendovka-
dům údržby Bendovka-viniční 
dům-NTL plynovod a plynové 
přípojky v Bohnicích. Stejný 

postup vedení radnice zvolilo 
i v případě „bytového domu 
Troja“ vedle Základní školy 
Glowackého na základě akustic-
ké studie, možného ohrožení 
statiky okolních budov při 
výstavbě a navýšení dopravní 
zátěže v oblasti.

Studie Pelc – 
Tyrolka
Komise pro územní rozvoj MČ 
Praha 8 neschválila podklado-
vou studii k podnětu radnice 
Prahy 8 na změnu územního 
plánu – Pelc Tyrolka. Studie 
musí být přepracována a zno-
vu komisi předložena. Součástí 
studie je výstavba student-
ských kolejí a zázemí pro 
univerzitu, ale také přístav 
nebo propojení z parku Dláž-
děnka na Pelc-Tyrolku schodiš-
těm pro občany. Občané domu 
v ulici S.K. Neumanna podávali 

v minulých dnech písemnou 
námitku z důvodu, že pozemek 
městské části je pro budovu 
přirozeným bezpečnostním 
perimetrem.

Odklad 
nájemného
Rada osmé městské části svým 
usnesením prodloužila dobu 
odkladu nájemného včetně 
služeb za nájem nebytových 
prostorů (vyjma výjimek 
uvedených ve vládním naříze-
ní) do 30. června 2020 s tím, že 
městská část nebude jako 
pronajímatel účtovat nájem-
cům úroky z prodlení za pří-
padné opožděné finanční 
plnění plateb nájemného 
včetně služeb za období od 
1. března 2020, ani tato skuteč-
nost nebude považována za 
výpovědní důvod.

(tk)
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Územní rozvoj

 nPalmovka se po letech 
dočkala, její rozvoj určí 
územní studie. Zadání územ-
ní studie bylo přijato napříč 
spektrem zastupitelů měst-
ské části, v sále panovala 
široká politická shoda. 

Jedná se o důležité rozvojové 
centrum hlavního města Prahy, 
které bylo dlouhou dobu opomí-
jené, a to především z důvodu 
majetkově složitých vztahů 
a nejasné budoucnosti v oblasti 
dopravní infrastruktury. „Územ-
ní studie je připravována v oče-
kávání rozsáhlé stavební čin-
nosti zejména v návaznosti na 
pokračující transformaci Karlí-
na. Má být zárukou vzniku 
kontinuálně kvalitního měst-
ského prostředí,“ říká o studii 
radní Prahy 8 pro strategický 
rozvoj Tomáš Hřebík (TOP 09 + 
STAN). „Mám velkou radost, že 
takto zásadní dokument, který 
ovlivní budoucnost Palmovky 
na desítky let, získal důvěru 
nejen zastupitelstva Prahy 8, ale 
i magistrátu nebo Institutu 
plánování a rozvoje. Je to pozi-
tivní signál k veřejnosti, že 
Palmovka skutečně projde 
proměnou, kterou si zaslouží 
a na kterou dlouhé roky čeká-
me,” dodává Hřebík. 

VÝSTAVBA S PRAVIDLY
Příprava Zadání územní studie 
započala téměř před rokem. 
Vypracovával ho pořizovatel, 
Odbor územního rozvoje MHMP, 
ve spolupráci s městskou částí 
Praha 8 a Institutem plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy. Na přípra-
vě zadání se podílelo široké 
množství expertů na územní 
rozvoj a dopravu. Pracovní verze 
byly za městskou část průběžně 
připomínkovány oddělením 
plánování a rozvoje i poradním 
sborem architektů. Zadání bylo 
rovněž představeno zastupite-
lům městské části Praha 8, kteří 
měli možnost k dokumentu 

uplatnit své připomínky. K čemu 
přesně územní studie slouží? 
Bude podkladem pro změnu 
Územního plánu hl. města Prahy 
a promítne se rovněž do plánu 
metropolitního. Zjednodušeně 
řečeno, veškerá budoucí výstav-
ba v území se již bude řídit jasný-
mi pravidly. Studie určí veřejná 
prostranství, parky, uspořádání 
zástavby, výškové hladiny budov 

a další charakter území. Zadání 
klade důraz na plánování zelené 
a modré infrastruktury a zásad-
ním způsobem se zaměřuje na 
celkové dopravní zklidnění 
Palmovky. Obsah zadání je ke 
zhlédnutí na webových strán-
kách www.palmovkaTED.cz. 

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI
Koncem dubna proběhlo setká-
ní hlavních aktérů Palmovky 
prostřednictvím videokonfe-
rence vysílané z pražského 
Centra architektury a městské-
ho plánování. Odstartovala tím 
série setkání k proměně Pal-
movky, kterých se budou moci 
zúčastnit všichni zájemci z řad 
veřejnosti. 

Důležitou součástí měsíce 
června bude informační kance-
lář a komentované vycházky. 

STUDIE se netýká pouze Palmovky, ale i jejího blízkého okolí

ZANEDBANÉ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ nahradí moderní budova

Přesné termíny sledujte na 
webové stránce www.palmovka-
TED.cz.

O tom, že je ze strany veřej-
nosti o prostor Palmovky 
ohromný zájem, není pochyb. Už 
nyní se nám hlásí zájemci, kteří 
se chtějí do proměny území 
zapojit. A nejde pouze o připo-
mínky k územní studii, ozývají 
se nám dobrovolníci, kteří chtějí 
pomáhat například s úklidem 
a pročištěním vybraných pro-
stor na Palmovce. Všem, kterým 
na Palmovce záleží, moc děkuje-
me,“ říká zastupitel Petr Pelc 
(TOP 09 + STAN), koordinátor 
PalmovkyTEĎ. 

PROMĚNA JIŽ ZAČALA
Palmovka se postupnými kroky 
mění už nyní. Povedlo se zrealizo-
vat předláždění tramvajové 
zastávky na Žertvách a umístit 
na ni specifický mobiliář s prvky 
zeleně a knihobudkou. Dále MČ 
Praha 8 připravuje projekt 
předláždění tramvajové křižovat-
ky na Palmovce a jejího nejbližší-
ho okolí. Jedním z projektů 
PalmovkyTEĎ je také umístění 
kontejnerové kavárny právě na 
revitalizované křižovatce.

S Dopravním podnikem hl. 
města Prahy startuje jednání 
o využití prvního patra drážního 
domku a jeho okolí. Druhé nad-
zemní podlaží bude sloužit jako 
důstojné místo pro řidiče tram-
vají, kteří se nyní tísní v ne-
vzhledných střídacích budkách 
v ulici Na Žertvách. „O využití 
okolí drážního domku a o tom, 
jaké všechny aktivity pro obyva-
tele proměněný prostor nabídne, 
bude rovněž rozhodovat veřej-
nost,“ informoval Pelc.

(tk)

PALMOVKA

Rozvoj lokality 
dostal zelenou
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 nV březnovém čísle Osmičky 
jsme informovali o námitce 
některých obyvatel žíjících 
v blízkosti ulic Klapkova 
a Rolnická v Kobylisích. 
Nelíbí se jim především pro-
pojení obou komunikací, 
zpochybňují i tvrzení, že 
záměr zkrátí i cestu na tram-
vajovou zastávku Ke Stírce.
Podle nich se se jedná pouze 
o několik metrů. Od vstupu na 
Koupaliště Stírka k zastávce má 
jít jen o pět metrů. V petici se 
uvádí, že městská část požaduje 
ulici pro automobily a ta by 
ústila v jedné třetině tramvajové 
zastávky, což možné není, a je 
otázkou, zda by zastávka nebyla 
zcela zrušena. Výsledkem by 
bylo další zvýšení dopravy 
a úbytek zeleně.  S usnesením 
rady MČ Prahy 8, které doporu-
čuje magistrátu vybudování 
komunikace, místní obyvatelé 

nesouhlasí, a proto byla petice 
sepsána a radnici Prahy 8 předá-
na již loni v listopadu.

„Zejména pak nesouhlasíme 
s podmínkou uvedenou v odst. č. 
3 usnesení, a to výstavbou 
veřejné komunikace pro prů-
chod a průjezd mezi ulicemi 
Klapkova a Rolnická. Takovéto 
nešetrné propojení, které nemá 
žádný význam pro obyvatele 
stávající lokality kolem ulic Na 
Pěšinách, Pod Statky, Ke Stírce 
i s přilehlými ulicemi, by mělo 
pouze vliv na zvýšení dopravy 
v klidu i v pohybu. Záměr všech 
obyvatel byl, je a bude zklidnění 
dopravy. Pokud je nám známo, 
nebyl doposud záměr magistrá-
tu o prodeji uvedených pozemků 
zveřejněn. Jelikož se jedná 
o nakládání s veřejným majet-
kem, o kterém se zatím magist-
rát radil pouze s MČ Praha 8, je 
pro nás znepokojující současný 
enormní zájem developerů. 
Dostávají se tedy k informacím 
snadněji než běžný daňový 
poplatník?“ ptají se.

Celé znění Petice je dostupné 
na www.nasekobylisy.cz.

(tk)

 nPražští radní schválili tram-
vajové propojení Podbaby 
s Bohnicemi přes nový most 
v Troji. Před tím však jako 
dočasné řešení vznikne do 
pěti let lanovka s obdobnou 
trasou, která má před dokon-
čením tramvaje zajistit přímé 
spojení mezi Prahou 6 a 8.

Podle dokumentace pro EIA má 
trasa lanovky vést od terminálu 
veřejné dopravy v Podbabě přes 
řeku a Císařský ostrov k zastáv-
ce, která bude umístěna vedle 
areálu zoologické zahrady. Poté 
bude následovat stoupání do 
Bohnic ke stanici vedle Poliklini-
ky Mazuská. Cesta z Bohnic do 
Dejvic by se lanovkou měla 
zkrátit skoro o půl hodiny. 

Klimatizované kabiny by měla 
nést tři lana na pěti ocelových 
sloupech s betonovými základy 
ve výšce mezi 25 a 44 metry.

Podle informací prezentova-
ných v říjnu na magistrátním 
výboru pro dopravu mají být 
náklady na stavbu lanovky 1,5 
miliardy korun. Jízda potrvá 
sedm minut. Kabiny budou 
schopné v méně než minuto-
vých intervalech přepravit dvě 
tisícovky cestujících za hodinu. 

S plánem stavby lanovky 
přišlo minulé vedení magistrátu. 
Tehdejší radní pro dopravu Petr 
Dolínek (ČSSD) navrhoval také 
projekt lanovky od Vltavy na 
Letnou, z toho však sešlo. 

Současné vedení Prahy 8 
hlavnímu městu pro možnou 

výstavbu lanovky od samého 
počátku klade podmínky. Jed-
nou z nich je vybudování parko-
vacího domu. Hlukové limity 
nesmí v žádném případě poru-
šovat normy. Autobusovou 
dopravu k lanovce by měla 

zajišťovat moderní ekologická 
vozidla. 

Investorem má být hlavní 
město Praha, které patří i po-
zemky pro plánovanou výstav-
bu stanice Bohnice.

(tk)

DOPRAVA

Lanovka  
do Bohnic:  
do pěti let

KOBYLISY

Propojení Klapkovy a Rolnické. 
Někteří občané říkají ne

TAK TO BY MĚLA VYPADAT konečná zastávka na bohnickém sídlišti
Vizualizace: DOUSEK-ZABORSKY, Magistrát Hl.m.P

NA ÚZEMÍ PLÁNOVANÉHO SPOJENÍ se nyní nachází nevzhledný parčík
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Doprava

V polovině května se otevřela 
nová trasa pro pěší a cyklisty. 
Jedná se o propojku na trase 
A26 na rozhraní Prahy 8 a Pra-
hy 9, pod rušnou ulicí Čuprova. 
Trasa nově vede podjezdem 
mostu, podél koryta říčky Rokyt-
ka. Dosud bylo nutné k překoná-
ní použít komplikovanou zajížď-
ku, přeložkou trasy se průjezd 
zjednoduší a zrychlí.

„Mám z toho velkou radost, 
nově vybudovaný podjezd výraz-
ně zjednoduší pohyb přes rušnou 
ulici Čuprova. Lépe řečeno pod 
touto ulicí. Zkrátí se tak o stovky 
metrů cesta na trase A26 mezi 
Palmovkou a Pivovarem Kolčav-
ka, mezi Prahou 8 a Prahou 9,” 
uvedl při otevření nové komuni-

kace radní pro dopravu Tomáš 
Slabihoudek (TOP 09 + STAN). 
Speciálně oceňuje takové stavby, 
které nestaví cyklisty proti 
automobilům, ale naopak umož-
ňuje fungování oběma těmto 
dopravním režimům. 

Technická správa komunikací 
při této stavbě spojila úpravu 
koryta Rokytky, sanaci spodní 
stavby mostu a výstavbu opěrné 
zdi s vybudováním podjezdu pro 
pěší a cyklisty. Most dostal silněj-
ší základy a Rokytka má kapacit-
nější koryto pro případ povodní.

Stavba známá jako „vodní 
prostup Rokytka“ odstartovala 
po letitých přípravách v červen-
ci 2019. 

(tk)

INFRASTRUKTURA

Podjezd v Libni 
uleví cyklistům

 nNově otevřený podjezd Čuprovy ulice podél koryta Rokyt-
ky představuje zrychlení pro pěší i cyklisty.

- celoroční docházka ve škol. roce 2020/21

ROLINO 9 - Prosek 

28 Na trhu více
než 28 let

ROLINO učebny

www.rolino.cz

ANGLIČTINA pro děti na ZŠ/SŠ
NEW ROLINO 9Prosekod září 2020

(3min od zastávky metra „C” Střížkov)

80,- Včetně učebnice,
testů, vysvědčení, atd...vyuč. hod

Zrušili jsme STORNO...
... při nenastoupení vracíme částku v plné výši

www.rolino.cz/primestsketabory

Příměstské tábory...
... přímo na pobočce ROLINO 9 - Prosek

7x v Praze
ROLINO 7
STODŮLKY
Praha 13 - Stodůlky

ROLINO 8HÁJE
Praha 11 - Háje

ROLINO 2
NÁM. MÍRU
Praha 2 - Vinohrady

ROLINO 3

HOSTIVAŘ

Praha 10 - Hostivař

ROLINO 4

HANSPAULKA

Praha 6 - Hanspaulka

ROLINO 1
FLORA
Praha 3 - Vinohrady

ROLINO 9
PROSEK
Praha 9 - Střížkov

NEW

 individuální přístup, výuka ve skupinkách max. po 7 žácích, 
stejného věku a jazykových znalostí = vstupní přezkoušení

 žák navštěvuje výuku 1x týdně 120 min. vcelku

 výuka probíhá po celý školní rok a návaznost je vždy zajištěna      
i v dalších letech

 při omluvené absenci žáka nabízíme možnost náhradních hodin

 unikátní řady učebnic a další výukové materiály jsou zpracovány 
dle věku a pokročilosti žáků a jsou zcela ZDARMA

 komunikativní způsob výuky a psychologie cviku, tj. kombinace 
hry, konverzace a drilových cvičení

 žák se nejprve učí v cizím jazyce to, co by měl znát ve své mateřštině, 
proto si zafixuje nové vědomosti naprosto přirozeně

  jedná se o ucelený systém výuky: vlastní výukové materiály, kdy za 
jednu návštěvu výuky se probere právě jedna lekce z dané učebnice 
= rodič přesně ví, jaké učivo žák probírá, jaký je DÚ, atd...

placená inzerce

Program: zazní skladby autorů 
L. Janáček, B. Smetana, P. Mascagni

ELIŠKA WEISSOVÁ - zpěv
LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ - klavír

Městská část Praha 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

pořádá

Cyklus zámeckých koncertu

úterý  

9.  6.  2020  
19.00 hodin

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

Rezervace míst 
tel.: 222 805 104, 
606 613 390

www.praha8.cz     Z 
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VSTUP ZDARMA
Budou dodržována aktuální 
bezpečnostní opatření, která 
přijala vláda v souvislosti 
s šířením koronaviru.
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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.
Vaše stručné náměty zasílejte  
na e-mail osmicka@praha8.cz  
či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48. 
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky  
krátit a upravovat.

Poděkování
○ Děkuji jménem důchodců, o které se Praha 8 tak vzorně 
stará. Nejen v této pohnuté době, ale od začátku zřízení 
Centra aktivizačních programů. Mimořádná péče se nyní 
projevila zejména zapojením mnoha dobrovolníků z odbo
ru zdravotnictví a sociálních služeb, SOS Praha 8 a odboru 
sociálních věcí, kteří obětavě, zdarma a ve svém volném 
čase připravili a rozváželi seniorům tak potřebné balíčky 
s rouškami, rukavicemi a dezinfekčním prostředkem, bez 
ohledu na vzdálenost a čas. Poděkování patří také Mgr. 
Ludkové. Dobrovolníci se ale také při předávání balíčků 
místo díků setkali s zcela nepochopitelným a neadekvátním 
jednáním příjemce. Takoví lidé si zaslouží pohrdání a o to 
víc je třeba si vážit dobrovolníků a přát jim zdraví a poho
du. Děkujeme. 

E. VYKUSOVÁ 

○ Chtěla bych touto cestou od srdce poděkovat neznámé 
paní, která mi nezištně pomohla zaplacením léků, jež jsem 
si vyzvedávala v Benu lékárně Ládví (u pošty). Překvapila 
mě výše ceny léků a také to, že i nyní se najdou lidé nevá
hající pomoci druhému. Vše se stalo 6. května cca v 10.20 
hodin. Ještě jednou vřelý dík.

M. K., 83 let

○ Vážení,
vznášíme tímto dotaz, zda bylo 

nutné pokácet dobře vzrostlé jehlič
naté stromy před bývalým kinem 
u Ládví, a kdo to povolil. Na jedné 
straně je tu akce na vysazování 
stromů a snaha všech dobrovolníků 
o splnění tohoto úkolu, na straně 
druhé se ničí již pěkné, zdravé 
a dobře vzrostlé stromy, které potře
bujeme k našemu životu. Jsou tu 
nejen pro okrasu prostředí, ale 
i k očistě ovzduší.

Myslíme si, že povolení k pokácení 
jmenovaných stromů bylo dáno 
neuváženě jen od stolu. Neuváženě 
se ničí i jiné okrasné dřeviny, které 
jsou v mnoha případech i potravou 
pro ptactvo.

S pozdravem
MARIE a LUDĚK KIELEOVI

○ Dobrý den,
kácení dřevin v březnu tohoto roku 

v daném místě proběhlo v souvislosti 
s demolicí stávajícího objektu kina 
a je navázáno na umístění stavby 
nového Obchodního centra Ládví. 
Rozhodnutím OŽP ÚMČ Praha 8 ze 
dne 24. 7. 2018 bylo kácení dřevin 
povoleno a současně byla správním 
orgánem uložena náhradní výsadba 
ke kompenzaci ekologické újmy. 
Spočívá ve výsadbě kvalitních výpěst
ků okrasných dřevin stromkové 
formy v rozsahu šest kusů druhu 
třešeň pilovitá o obvodu kmínku 
dřevin 14 až 16 cm s nasazením 
koruny ve výšce 220 cm. Náhradní 
výsadba bude provedena nejpozději 
ke kolaudaci obchodního centra.

S pozdravem
VÁCLAV KNEJFL

pověřený vedením Odboru životního prostředí

placená inzerce

BÝVALÉ KINO MOSKVA by se mělo změnit na obchodní centrum
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Jaké poučení 
do budoucna 
by si měla vzít 
městská část 
z pandemie 
Covid-19 
například v péči 
o své občany, 
seniory nebo 
rodiny?

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

ANO

ODS
Neopouštěj staré 
věci pro nové

Ne vše, co bylo dřív, je špatné. 
Zvykli jsme si na komfort a ještě 
před pár týdny jsme se smáli 
plnému špajzu některého z ka-
marádů. Vždyť obchody jsou 
plné potravin a krám je na 
každém rohu. Před pár týdny 
nám přišlo zbytečné zaobírat se 
soběstačností domácnosti, která 
není samozřejmou součástí už 
ani na českém vesnickém dvor-
ku. Za námi je snad koronakrize 
a s druhou avizovanou vlnou na 
podzim se doufám nepotkáme. 
Nicméně, přijdou jiné krize. 
Blackout? Už jen pár hodin bez 
elektriky plní sociální sítě zlost-
nými komentáři, co teprve 
několik dní? Koronavirová krize 
ukázala jedno, ten, kdo byl 
připravený, mohl začít a také 
začal pomáhat i těm okolo. To 
stejné platilo i pro instituce. No 
a typickou tečkou po bitvě jsou 
ti, které jste celou dobu neviděli, 
kteří neprojevili ani symbolic-
kou snahu pomoci a kteří jsou 
nyní těmi nejhlasitějšími kritiky 
a natahovači rukou. 

Na tomto místě bych chtěla 
z celého srdce poděkovat všem 
občanům, kteří nám neúnavně 
nosili šité roušky, dále pak svým 
kolegům z Odboru zdravotnictví 
a sociálních služeb a Odboru 
sociálních věcí ÚMČ Praha 8, 
kteří fungovali prakticky non 
– stop, stejně tak všem pracovní-
kům našich dvou příspěvkových 
organizací SOS Praha 8 a Geron-
tologického centra, kteří bez 
váhání pokračovali v tom, co 
umí nejlépe, pomáhat a podpo-
rovat druhé. 

PIRÁTI
Musíme 
myslet i na ty 
bez přístupu 
k internetu
V posledních týdnech čtu o tom, 
že současný nouzový stav pomo-
hl digitalizaci úřadů i školství. To 
je rozhodně dobrá cesta. Musíme 
však myslet i na ty, kteří přístup 
k technologiím nemají. Někdo si 
nevěří v práci s počítačem, 
někdo jej nevlastní a pro někoho 
je poplatek za internet vysoký. 
Část lidí tak získává informace 
pouze z televize či tisku. Nedáv-
no jsem třeba den před deštěm 
objevila časopis Osmička ležet 
před vchodovými dveřmi. Ne-
spoléhejme na to, že ke všem 
občanům se touto cestou potřeb-
né informace dostanou. Zamys-
leme se nad způsobem, jak 
efektivně Osmičku distribuovat, 
a tím předávat i důležité infor-
mace. Po Praze 8 jsem si všimla 
i laviček, na kterých je vyvěšeno, 
že všechny informace najdou 
občané na webových stránkách. 
Na lavičkách je také pět QR 
kódů. Mnoho z těch, kterým je 
informace určená, vůbec neví, co 
QR kód znamená. Stačilo by 
přece vypsat několik telefonních 
čísel. 

Zaznamenala jsem také, že 
městská část sbírala kontakty 
na předsednictva SVJ. Očekávala 
jsem, že tuto cestu i následně 
využije. Spolupráce s předsedy 
SVJ má určitě velký potenciál. 
Dobrou inspirací pro nás může 
být magistrát, který v rychlém 
čase ve spolupráci se Životem 90 
a ČČK zprovoznil krizovou linku 
pro seniory a potřebné i koordi-
nační centrum pro dobrovolní-
ky. Zároveň prostřednictvím 
občanů aktivních na sociálních 
sítích distribuoval informativní 
letáčky. 

Velkou výzvu vidím v oblasti 
školství. Je potřeba se připravit 
na obdobnou situaci a nenechat 
v tom rodiny se školou povinný-
mi dětmi, které bohužel přístup 
k technologiím nemají. Tomu 
bychom se měli věnovat.

8ŽIJE
Začít občanům 
pomáhat v dobách 
dobrých
Vstoupila mi do života. Dvace-
tiletá Dívenka z Klokánku, bez 
dokladů, bez příjmu, bez domova, 
zatížená exekucemi, s krabičkou 
osobních věcí. Zůstala u nás skoro 
půl roku. Moje pozdní, páté dítě. 

Před Vánocemi se se svým 
Chlapcem odhodlali osamostat-
nit. Oba pracovali, stihli něco 
málo našetřit, na přestěhování 
do podnájmu a jeho zařízení 
padly veškeré Chlapcovy úspo-
ry. V té chvíli městská část 
selhala poprvé. Pro dva mladé 
zdravé lidi nemá byt. Šli do 
podnájmu k majitelce na Pra-
ze 4, která je dřela z kůže. V té 
chvíli jim do života vstoupila 
Korona. Chlapec zcela přišel 
o práci, Dívenka musela souhla-
sit s polovičním úvazkem. 
Tehdy městská část selhala 
podruhé. Příspěvek na bydlení 
lze čerpat pouze tam, kde má 
občan trvalé bydliště. Městská 
část Praha 8 tak přišla o své dva 
občany. 

Odpověď na otázku je jedno-
duchá: začít občanům pomáhat 
v dobách dobrých. Přijde-li 
krize, je již pozdě. Chování 
představitelů naší městské části 
tomu ale neodpovídá: před 
pandemií stihli zrušit několik 
lůžek v Gerontocentru, stihli se 
zbavit klubu Mapa, převedli na 
hl. město bytový dům na Dláž-
děnce, kde byla kapacita k pro-
vozování několika bytů pro 
sociálně potřebné. Dnes se 
ukazuje, že vše jsou nevratné 
kroky. A snahou o zpronevěru 
třetiny z magistrátní dotace 
31,7 mil. na ochranu před COVI-
Dem bez převzetí osobní zodpo-
vědnosti pro mě zcela ztratili 
důvěru. Rozdáváním dezinfekce 
to bohužel nespraví.  

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.

Vladimíra 
Ludková 
místostarostka  
MČ Praha 8

Anna Filínová 
zastupitelka  
MČ Praha 8

Dana Blahunková
zastupitelka  
MČ Praha 8 

Fórum zastupitelů

ZAMĚSTNANCI OZ a OSV ÚMČ Praha 8 
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ANO
Každá krize má 
potenciál růstu 
a rozvoje 
Z krize můžeme vyjít silnější, 
pevnější, moudřejší a s určitým 
nadhledem. Nicméně toto se 
neděje mimoděk samo, ale je 
třeba se ohlédnout nejen na 
funkční či nefunkční opatření 
v době krize, ale i do doby před 
pandemií. To, co bývá na krizi 
těžké je přijetí faktu, že doba po 
krizi již nemůže být zcela totož-
ná jako před krizí. Krize může 
zcela přeházet priority a hodno-
ty, a přinést nové. 

Pandemie Covid-19 má ještě 
jeden aspekt. Překračuje meze 
společnosti zažité zkušenosti 
a vstupuje do života každého 
člověka nejen v naší zemi. 
Společný zážitek karantény tak 
překročil hranice a vytvořil 
jakýsi společný prožitek lidí, 
kteří se vůbec neznají. Do po-
předí vstupovaly pocity souná-
ležitosti, podpory, pochopení, 
altruismu a pomoci. 

Na odpověď na ponaučení je 
ještě brzy, nicméně již nyní lze 
reflektovat nejen opatření 
a podpory, které byly nabídnuty, 
ale i oblasti, které se díky pan-
demii pozměnily. Je tak tedy 
otázkou, co z toho, co fungovalo 
jako provizorní opatření, může 
fungovat dále. 

To, co se zcela jistě ukázalo, je 
důraz na zdraví a zdravý životní 
styl. V jiných oblastech se do 
popředí dostal on-line svět. A to 
dokonce i v oblastech, ve kte-
rých bychom ještě na počátku 
roku měli mnoho pochybností. 
Zcela jistě bude třeba tuto 
oblast reflektovat a citlivě 
uchopit funkční prvky, které se 
ukáží jako přínosné pro jejich 
další rozvoj.

Je také potřeba hledat mož-
nosti podpory pro lidi přímo 
zasažené pandemií.

Mnoho zdraví vám všem.

TOP 09 A STAN
Sdílení a vzájemná 
pomoc

Při boji s koronavirem se většina 
naší společnosti sympaticky 
a spontánně semkla. Sdílení 
informací, poptávka a nabídka 
dobrovolné a nezištné pomoci 
– tyto bohulibé jevy alespoň 
v mých očích charakterizovaly 
naši reakci na „koronakrizi“ 
mnohem výstižněji než kupří-
kladu přešlapy některých vyso-
ce postavených politiků.

Na komunální úrovni jsme se 
snažili nic nepodcenit. Náš 
„osmičkový“ krizový štáb se 
poprvé sešel již 27. února a ne-
jen jeho členové pracovali 
během celého tohoto krizového 
období s maximálním nasaze-
ním a soustředěním, nikdo 
neřešil, zda pracuje ve standard-
ních pracovních hodinách či 
dnech nebo zda používá k mi-
mořádným pracovním úkolům 
soukromé osobní auto.

Rád bych zde též poděkoval 
nejen lidem z Úřadu městské 
části, ale i všem zaměstnancům 
našich příspěvkových organiza-
cí a škol. Díky společnému úsilí 
se nám mimo jiné podařilo 
zásobit všechny školy ochran-
nými pomůckami a připravit 
v nich několik vln dezinfekce. 
Online komunikace mezi žáky 
a učiteli fungovala bez problé-
mů a nikoho, kdo potřeboval 
počítač či internetové připojení 
kvůli distanční výuce, jsme 
nenechali na holičkách.

V této výjimečné situaci jsme 
si na radnici pomáhali i napříč 
rezorty. Například školní kuchy-
ně poskytly potraviny potřeb-
ným, především seniorům, 
dodávka odboru kultury zase 
rozvážela nejrůznější materiál 
i dle pokynů našich sociálních 
odborů či odboru školství.

Nikdo z nás si pochopitelně 
nepřeje další epidemiologickou 
krizi, ale po zkušenostech s le-
tošním bojem proti koronaviru 
si troufám tvrdit, že jsme při-
praveni i na případné další 
virové vlny.

OSMIČKA SOBĚ –  
ZELENÍ, KDU-ČSL
Příště 
transparentně, 
efektivně a poctivě
Poučení pro vedení městské 
části (dále MČ) je jasné: jednat 
transparentně, efektivně a pocti-
vě! MČ zveřejnila na webu 
telefonní čísla pro seniory. To byl 
jediný správný krok, potom už 
následovala pouze přehlídka 
špatných rozhodnutí: 

1) MČ zveřejnila QR kódy - in-
formace o koronaviru na lavič-
kách, QR kódy však senioři 
nepoužívají. 

2) V Dolní Libni jsme od počát-
ku nouzového stavu měli magis-
trátní letáčky s informacemi 
i help linkou. Letáčky často 
rozšiřovala spontánně veřejnost. 
Děkujeme. 

3) Magistrát poskytl MČ 
dotaci 300 Kč na občana, tj. 
31,6 milionů Kč, vedení MČ ani 
krizový štáb stále nepředložili 
plán využití financí, to dokládá 
chaos a netransparentnost. 

4) Lidé spontánně šili roušky, 
MČ tuto iniciativu ani nepodpo-
řila. Děkujeme za šití. 

5) MČ ještě celý duben žádala 
občany o respirátory, krizový 
štáb je nebyl schopný zajistit, 
přitom Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí 
(ECDC) již 22. 1. varovalo před 
koronavirem a 7. 2. vyzvalo 
k zajištění respirátorů atd. 

6) Pozdě, ale přece MČ zřídila 
jedno výdejní místo dezinfekce 
pro 104 000 obyvatel. Distribuce 
připomínala feudální způsoby: 
poddaní si přijdou s nádobkou 
do podzámčí. Např. v Praze 10 
vydávali dezinfekci seniorům 
v obchodních centrech mezi 
8 a 10 hodinou. 

7) MČ nasmlouvala dezinfekci 
hřišť v hodnotě milionů korun, 
ale na zastupitelstvu 21. 4. odmí-
tla provádění dezinfekce kontro-
lovat, firma si může účtovat 
cokoli! MČ přes opakované 
žádosti není schopna doložit 
fakturu za prováděnou dezinfek-
ci… A tak do budoucnosti víme, že 
se můžeme spolehnout na mno-
hé lidi v Praze 8, ale ne na součas-
né vedení – ODS, TOP- 09, STAN, 
ANO a Patrioty s Trikolorou! 

PATRIOTI
Bez dobrého týmu 
neuděláte nic

Poučení asi nejdůležitější pro 
Prahu 8 je spoléhat se sám na 
sebe, nikdo vám první dny nepo-
může. Jestliže propukne podob-
ný malér, je na mapě Praha 8 
v moři tisíců problémů jen malá 
neviditelná tečka, která nemá 
žádnou významnou prioritu. 

Naštěstí se každý učil za 
chodu a ne špatně. Nemá cenu 
zde popisovat chyby druhých 
ani své, dělat generála po bitvě, 
to činí pouze neumětelové 
a většinou krysy, co vylezou po 
měsíci ticha ze svých kanálů. 
Důležité je se poučit a zlepšit 
plánování, mít kolem sebe 
funkční malý tým, protože velké 
porady a mnoho hlav jen zdržují. 
Vytvořit si zásoby, ale současně 
se neorientovat pouze na pro-
běhlou bitvu, ale mít v záloze 
i přípravu na jiný druh maléru, 
třeba na plošný výpadek ener-
gie, povodně apod. Mít ve skladu 
sto tisíc roušek je fajn, ale pak 
zjistíte, že nemáte nic, čím si 
v tom skladu posvítit. Umět 
nevybouchnout, když narazíte 
na hlupáky. Oslovit veřejnost, 
která byla skvělá, velmi důležitá 
je informovanost. 

Základem všeho při řízení je 
jedna vedoucí hlava, která, 
i když je položena na špalku, 
nebude kopírovat ostatní, 
nebude se snažit zalíbit se 
veřejnosti, ale fungovat systé-
mově, rázně a bez velkých 
diskuzí. Mít plán, kam to celé 
povede, obrnit se proti kritice 
především od lidí, kteří nenesou 
žádnou odpovědnost. Ne, není 
plán jak pečovat o občany, 
seniory. Krize nedělá ze státu či 
obce pečovatele, ale musí být 
plán, jak ochránit jejich zdraví 
a životy. Když je plán, tak musí 
být peníze na potřebné vybave-
ní a proškolení lidí. 

Upřímně jsem hrdý na svůj 
tým krizového řízení. Nepolevil 
ani při chvílích, kdy byl mediál-
ní kauzou paralyzován celý 
úřad. Každý občan, který požá-
dal o pomoc, ji dostal, každá 
instituce bez rozdílu vlastnictví, 
když požádala, dostala, co 
potřebovala. Měl jsem štěstí na 
lidi. 

Kateřina 
Halfarová
zastupitelka  
MČ Praha 8  

Tomáš Tatranský 
místostarosta  
MČ Praha 8 

Tomáš Pavlů
zastupitel  
MČ Praha 8  

Jiří Vítek 
místostarosta  
MČ Praha 8
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Inzerce

SLUŽBY

 `BROUŠENÍ MAZANKA 
Nad Mazankou 4 www.brouse-
nimazanka.cz, patrikrangl@
gmail.com, tel.: 602 773 600.
Nabízíme broušení nožů-
nůžek, keramických nožů, seker, 
zahradních a ostatních nástrojů.

 `MONITORING, S.R.O. 
Novákových 439/6, P8, 18000 
www.moni.cz. Moni@moni.cz,  
tel.: 266 316 272. Rozbory pitné 
a odpadní vody z domácností a chat. 

 `AKORD MASÁŽE 
Poliklinika Čumpelíkova 1764, 
P8 – Kobylisy, akordstudio.cz, 
zuzana@akordstudio.cz,  
tel.: 608 345 543. Techniky 
UVOLŇUJÍCÍ  BOLESTI ZAD, 
regenerační masáže, diagnostika 
pohybového aparátu. Každý 
čtvrtek!

 `CAFE MILANO – APONETA 
U Synagogy 236/2, P8, 180 00, 
www.cafemilano.cz, cafemilano@
seznam.cz, tel.: 778057878. Domácí 
dorty, italská káva, obědové menu, 
odpolední svačinka, zahrádka.

 `Evženie Lukašiková,  
Kubova 535/2, P8, 18600, https://
www.facebook.com/evzenietxt, 
evzenietxt@gmail.com,  
tel.: 737 811 088. Překlady 
a korektury textů, copy writing, 
sociální sítě: česky, anglicky, 
španělsky, německy, rusky.

 `FITNESS Svět pod Palmovkou, 
Nám. Dr. Václava Holého 13, P8, 
www.svetpodpalmovkou.cz,  
info@svetpodpalmovkou.cz,  
tel.: 773 131 300. PEČUJTE O SVÉ 
ZDRAVÍ A KONDICI! V našem 
rodinném fitness vás cvičení bude 
bavit. Najdete zde vše potřebné.

 `FITNESS CHABRY s.r.o. 
Za Pískovnou 1210/2, P8, 180 00, 
www.dreamfit.cz, info@dreamfit.cz, 
tel.: 775 160 024. Chceš se dostat 
do formy? Chceš silnou imunitu 
a pevné zdraví? Ukážeme Ti, jak 
na to. Cvičíme ve 3 pobočkách na 
Praze 8 a nabízíme skupinovky, 
osobní trenéry, masáže i sauny. 
Mrkni na www.dreamfit.cz

 ` Ivana Zahradníková,  
Nextreality.cz, Ivana.zahradni ko-
va@nextreality.cz, tel.: 724306055. 
Nabízím veškeré služby spojené 
s prodejem, pronájmem a nákupem 
nemovitostí. Lidský a profesionální 
přístup. Spokojenost klienta je mým  
cílem. Možnost snadného přivý-
dělku za doporučení. Pište hned.

 `Tomáš Šimůnek, 
www.tomasvideo.cz, Tomas.simu-
nek@icloud.com, tel.: 774500947. 
Kameramanské práce – reklamy, 
spoty či svatby. Profesionální 
jednání a férové ceny. 

 `Vinotéka SPRÁVNÁ ADRESA, 
Sokolovská 87/95, P8, 186 00,  
www.vinokarlin.cz, info@vino-
karlin.cz, tel.: 732875786. 
Moravská sudová a lahvová vína 
pro nákup s sebou i na místě. 
Sezení pro 75 osob + zahrádka, dva 
bary. Máme i e-shop. 

 ̀Salon psí krásy - úprava a stříhání 
psů i koček. U Prefy 141/7, P8, 182 00,  
www.salonpsikrasy.cz, ilonkajan-
kova@seznam.cz, tel.: 606 218 181. 
Úprava a stříhání psů i koček  
všech velikostí, trimování a koupání.  
Vše za přijatelnou cenu.

 ` SWEETBAR CAFÉ, Náměstí Dr. 
Václava Holého 17, P8, 180 00, 
www.sweetbarcafe.cz, info@
sweetbarcafe.cz, tel.: 602464417. 
Nabízíme dorty, domácí sladké 
a slané koláče. Kávu i jiné 
osvěžující alko a nealko nápoje 
vše v příjemném prostředí 
SWEETBAR CAFÉ.

 `FLAMISTOP s.r.o.,  
Žbirka Michal.Zenklova 434/112, 
P8 Libeň. MZbirka@seznam.cz, 
tel.: 602 340 456. Prodej a servis 
hasících přístrojů. Nabízíme 
kompletní služby BOZP a požární 
ochrany.

 `FOTOateliér. 
Katovická 411/4, P8 – Bohnice, 
www.medeafoto.cz, marie@
medeafoto.cz, tel.: 736263340.
Průkazová fotografie na počkání, 
rodinné focení, focení dětí, 
produktová fotografie, fotodárky, 
kopírovací a grafické služby.

 `PŮJČOVNA KOSTÝMŮ. 
Katovická 411/4, P8 – Bohnice, 
www.medeakostymy.cz,  
kostymy@medeakostymy.cz,  
tel.: 736263340. Originální ručně 
šité kostýmy na párty, maškarní 
plesy a karnevaly. Nabízíme 
více jak 1000 kostýmů pro děti 
i dospělé. Prodej karnevalových 
doplňků i celých kostýmů.

 `Kadeřnictví MARCO.  
Mirovická 1079/52, P8 – Koby lisy,  
https://kadernictvi-marco.bu si-
ness.site, marketa.hobzikova@
seznam.cz, tel.: 603 822 896 
kadeřnice, 603 859 435 pedikérka. 
Kadeřnictví pro celou 
rodinu+pedikúra. Příznivé ceny, 
přímo u zastávky Mirovická. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 `MEDEA – grafické studio.
Katovická 411/4, P8 – Bohnice, 
www.medeastudio.cz, marie.
marconova@medeastudio.cz,  
tel.: 736263340. Grafické 
a kreslířské práce. Návrhy webo-
vých stránek, logotypů, vizitek, 
letáků, polepy výloh, jídelní lístky. 
Tisku, kopírování, scan. 

 `BARUNKY MASÁŽE. Klapkova 
474/78, https://barunky-masaze.
business.site, barunky.masaze@
seznam.cz, tel.: 725 351 951.Rela-
xační a sportovní masáže pro odpo-
činek těla i mysli. Těším se na Vás.

 `Eva Grillová. Klapkova 474/78, 
P8, 182 00, www.evagrillo.wixsite.
com/praha-kosmetika, eva.grillo@ 
email.cz, tel.: 775 252 794. 
KOSMETIKA – Kompletní ošetření 
pleti s profesionální kosmetikou 
Janssen Cosmetics. Těšíme se na 
Vaši návštěvu.

 `Lada Kucirkova. 
www.accounting-taxes.cz.  
Info@accounting-taxes.cz,  
tel.: 604470675. Hledáte účetní 
služby nebo potřebujete připravit 
daňové přiznání? Neváhejte nás 
kontaktovat. Seeking accounting 
services or tax return preparation? 
Please do not hesitate to contact us.

 `ProFacility s.r.o. Balabánova 
1085/8 182 00 P8 – Kobylisy, 
https://predseda-svj.cz/,  
jana.mirgova@predseda-svj.cz, 
tel.: 603 415 830. Nabízíme služby 
profesionálního předsedy SVJ 
nebo člena výboru.

 ` Jan Szlauer. www.susaky.pha.cz,  
szmail@seznam.cz, t.: 602 273 584.  
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA – 
prádlo se snadno vytáhne ke 
stropu a nepřekáží.  
Montáž: Tel.: 602 273 584.

 `MódaPM – krejčovství 
a prodej dámské konfekce. Fam-
fulíkova1133/14, P8 – Koby lisy, 
18200, https://www.moda pm.my-
page.cz, modapet.matou skova@
seznam.cz, tel.: 605 255 917. Zakáz-
kové krejčovství, opravy a úpravy 
oděvů, prodej dámské konfekce

 `BIOREZONANCE – MASÁŽE.  
KD Ládví, Burešova (Binarova) 
1661/2, P8, 182 00, www.biore zo  - 
nance-masaze.cz, info@biorezo-
nance-masaze.cz, tel.: 603 886 323,  
sms. Odvykání kouření – 
Antinikotinová terapie pomocí 
biorezonance přístrojem Bicom.

 `Lenka Vogničová f.o. 
www.abuklid.cz, abuklid@abuklid.cz,  
tel.: 602835102. Úklidové práce 
– mytí oken, čištění koberců 
a sedaček aj. Zahradnické práce vč. 
odvozu a likvidace odpadu

 `VINATA Group s.r.o. 
Sokolovska 46/51, P8, Karlín, 
186 00, https://www.svatebni-
saty-vinata.cz/, vinata@sez-
nam.cz, tel.: 608 552 746. Pro 
naše zákaznice nabízíme šití 
svatebních, večerních, plesových 
a koktejlových šatů. Ušijeme na 
míru kalhoty, sukně, korzety, saka, 
blůzy. Provádíme veškeré úpravy 
oděvů včetně kožených.

 `AREA FAUSTA – specializované 
pracoviště pro asistovaný styk 
rodičů s dětmi. Kandertova 
1425/15, P8, www.areafausta.cz,  
areafausta@seznam.cz,  
tel.: 777675277. Asistované 
kontakty dětí s rodičem, 
asistence u předávání dětí, před 
a porozvodové poradenství

 `Yulia Skadchenko. Voctářova 
2436/3c, www.skadchenko.com,  
yulia@skadchenko.com,  
tel.: 728182290. Profesionální 
tlumočení a překlady z/do 
angličtiny a ruštiny.

 `A POSTO TRATTORIA.  
Za Pískovnou 1210/2, P8, 18400,  
www.aposto.cz,  
aposto@meat company.cz,  
tel.: 775129841.Rodinná 
restaurace s venkovní terasou 
a grilem. Vaříme z tradičních 
italských a sezónních surovin, 
pečeme domácí chléb 
a připravujeme domácí těstoviny.

 `PSÍ SALON Mazanka.  
Nad Mazankou 4, www.salonma-
zanka.cz, rangleva@gmail.com, tel.: 
724 136 138. Nabízím kompletní 
úpravy a trimování srsti, stříhání 
drápků, čištění oušek, vyčesávání 
pejsků všech plemen a velikostí.

Pomoc živnostníkům 
a podnikatelům. Inzerce zdarma

 nRadnice Prahy 8 na konci dubna také prostřednictvím 
časopisu Osmička přišla s nabídkou bezplatné řádkové inzer-
ce pro podnikatele a živnostníky fungující v osmém obvodu. 
Vycházela ze snahy pomoci v nelehké době způsobené koro-
navirovou krizí. Aby podnikatelé znovu nastartovali svoji 
činnost, získali zpět své zákazníky a našli i nové. Tuto mož-
nost využily desítky z vás. 
Držíme vám palce. 
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 `REHABILITACE PÁTEŘE Smíšek. 
Na úbočí 10, P8,  
www.spiralnistabilizace.cz,  
sm@smsystem.cz, tel.: 284810231.
Léčba výhřezu meziobratlového 
disku a skoliózy rehabilitačním 
cvičením a manuálními technikami. 
Individuální i skupinové cvičení.

 `RESTAURACE ADMIRA. 
Na pecích 1044/46, P8,18200, 
restaurace-admira.eatbu.com, 
restauraceadmira199@gmail.com, 
tel.: 728335565.  
Rádi Vás v této ne lehké době 
přivítáme na naší zahrád ce. Jako 
novinku nabízíme prodej stáčených 
vín. Jídla zatím s sebou. Na čepu 
5 druhů piv. Hudební akce jsou 
zatím do odvolání zrušeny.

 ` Služby KOPIROVANI.CZ - Tomáš 
Urban. Kobyliské náměstí 1000/1, 
P8, 182 00, www.kopirovani.cz,  
info@kopirovani.cz, tel.: 284686548.
Tisk kopírování do formátu A3, 
vizitky, razítka, vazby, diplomové 
a bakalářské práce (tisk a vazba).

 ` Jiří Černohlávek – Miniatury 
a dekoračně-užitkové předměty,  
http://roserpmi.galerie.cz/  
6086935-miniatury, kamenore-
zac@volny.cz, tel.: 226 230 078.
Nabízím Vám dárkové předměty 
pro radost, pobavení i poučení.

 ` Stanislav Hervert – REFIT. 
V Holešovičkách 1578/22, P8, 
18000, www.refit.cz, refit@refit.cz,  
tel.: 607 247 547. Masérské 
rekvalifikační kurzy, semináře, 
prodejna masážních prostředků 
a vybavení pro maséry 

 ` Ing. Tomáš Kašper. P8 – Kobylisy, 
kasper.odhady@seznam.cz,  
tel.: 737 619 183. Ing. Tomáš 
Kašper – oceňování nemovitostí. 
Soudní znalec a certi fikovaný 
odhadce nemovitostí v Praze 8.

REALITY A UBYTOVÁNÍ

 ` Ing. Pavel Pekárek. 
https://pekarek-reality.cz,  
info@pekarek-reality.cz,  
tel.:  775 516 515.  
Nabízím profesionální prostředko -
vání realitních služeb při prodeji 
nebo pronájmu nemovitosti.

 `TONZA REALITY spol. s r.o. 
Pernerova 121/33, P8, 18600,  
www.bydlet.com, info@bydlet.com, 
tel.: 608661663. Zprostředkování 
prodeje a nájmů nemovitostí. 
Přímý výkup a garance 
prodloužené doby na uvolnění. 

 `EAST-WEST ALLIANCE s.r.o. 
K větrolamu 668/22, P8 – Čimice, 
18100, www.ewa-pension.com, 
info@ewa-pension.com,  
tel.: 776 235 638. Nabízíme klidné, 
čisté a LEVNÉ krátkodobé a dlou-
hodobé ubytování v rodinném 
penzionu. Pro firmy i pro 
jednotlivce. Parkování, Wi-Fi, TV, 
lednička, soc. zařízení na pokoji.

 `Zdeňka Janočková. 
Klíčanská 597/38, P8, 182 00, 
janockova.cz,  
zdenka.janockova@re-max.cz, 
tel.: 776 034 298.Zajistím pro Vás 
bezstarostný prodej či pronájem 
nemovitosti. P8 je má specialita, 
narodila jsem se tu.

 `Michal Kalášek. Železná 492/18, 
Praha 1, 11000, www.kalasek.com,  
info@kalasek.com, tel.: 777 207 567.  
Realitní poradenství.

VOLNÝ ČAS A CESTOVÁNÍ

 `Dalibor Mlejnek,  
www.prague-boats.cz,  
dalimex@email.cz, tel.: 777240066. 
Zážitkové plavby po Vltavě. 
1–3hodinové plavby na moderních 
ekologických lodích v centru 
Prahy. 

 `KÁVOVÝ MAGNÁT s.r.o. 
Klapkova 135/28, P8,  
https://www.facebook.com/
kavarnaorient/,  
e.merezkova@gmail.com,  
tel.: 732901621.  
Kavárna Orient z farm. trhu 
Dvůr. Podáváme výběrovou kávu 
Mezzo, kterou si vychutnáte 
s řadou zákusků a limonád. Klidné 
a domácí prostředí je vhodné pro 
rodiny i pro práci. Snad i vy brzy 
ochutnáte kouzlo Orientu!

 ` Studio KMM – výtvarné studio 
realistické kresby a malby 
Fišerová Miloslava.  
Horňátecká 1772/19, P8 – Kobylisy, 
182 00, www.studiokmm.com, 
studio.kmm@seznam.cz,  
tel.: 739 251 148. 
Od tužky po olejomalbu. Studio 
s výukou kresby a malby pro 
všechny začátečníky i pokročilé od 
12–99 let

 `Hanoi Pho. 
Křižíkova 44, P8 Karlín,  
tel.: 776 889 998.  
Veškeré pokrmy z našeho jídelního 
lístku jsou připra vovány z čerstvých 
bylin a zeleniny. Ochutnejte 
vietnamské, thajské speciality 
v příjemném prostředí otevřené 
provozovny Hanoi Pho.

 `Centrum vědomé stopy pohybu / 
akad. mal. Táňa Svatošová. 
Šaldova 388/5, 186 00 P8 / 
Centrum vědomé stopy pohybu, 
www. vedomastopapohybu.cz, 
tana.svat@seznam.cz,  
tel.: 604 723 021.  
Kurzy tai-chi a kaligrafie /pohyb 
a klid/ tělo a mysl/ relaxace 
a harmonie/ metoda vědomé 
stopy pohybu.

 `NGO RESTAURANT  
Křižíkova 180/28, P8, 18600,  
ngo-restaurant.cz,  
info@ngo-restaurant.cz,  
tel.: 774 190 779. Restaurace jedné 
vietnamské rodiny. Vaříme pro 
ty, kteří se chtějí normálně dobře 
najíst. 

 `CUKRÁRNA U MYSLIVCE. 
Bohnická 16/38 Bohnice, Hlavní 
Město Praha, Czech Republic,  
https://www.facebook.com/
pg/cukrarnaumyslivce, 
lukascukrarna@seznam.cz,  
tel.:  602 489 380.  
Cukrárna ve Starých Bohnicích. 
Nabízíme: zmrzlinu z Opočna, 
ledovou tříšť, kávy, poháry 
a zákusky všeho druhu. Přijďte 
nás navštívit.

 `HENDT KARLIN s.r.o.  
Thámova 116/30 P8 Karlín. 
Facebook: Viet Pho Restaurant, 
Dammaianh97@gmail.com,  
tel.:  777 250 423.  
Veškeré pokrmy z našeho 
jídelního lístku jsou připravovány 
z čerstvých bylin a zeleniny. 
Ochutnejte vietnamské, thajské 
speciality v příjemném prostředí 
otevřené provozovny Viet Pho 
Restaurant.

 ̀MASAMI. Novákových 2382/32 b, 
www.masami.cz.  
Restaurant@masami.cz,  
tel.: 608777006.  
Nejlepší sushi na Praze 8.

 `Michaela Čermáková.
micaelacermakova@gmail.com,  
tel.: 732519259.  
Prohlídky Prahou pro rodiny, školy 
i skupiny. Prohlídku je možné 
zajistit v češti ně, angličtině nebo 
španělštině. 

 `Mgr. Martina Přečková.  
Boja sova 1244/5, P8, 182 00, 
facebook/psaniprokazdeho, 
literarnihriste@gmail.com,  
tel.: 607 512 986. Literární hřiště 
– kroužky tvůrčího psaní pro děti 
1. stupeň. Vzdělání a zábava pro 
všechny.

 ` Ing. Ilona Jáchymová, 
http://nwterapiechuzi.cz/,  
ilona.jachymova@seznam.cz,  
tel.: 724 738 856.  
Nabízím výuku kon diční chůze 
Nordic Walking pro začátečníky, 
mírně pokročilé jed notlivce, skupiny 
i firemní kolektivy.

 `CASTLE RESTAURANT s.r.o  
Květinářská 755/35, P8, 182 00, 
www.castle-restaurant.cz,  
info@castle-restaurant.cz,  
tel.: 283 850 014.  
Výborná kuchyně a zábava na 
jednom místě, minigolf,  
bowling, kosmetika, masáže, 
wellness.

 `Vinárna BARRIQUE. 
Sokolovská 146/70,  
www.vinarnabarrique.cz,  
sarajiri@seznam.cz,  
tel.: 604804873. 
Mezi Křižíkovou a Karlínským 
nám., venkovní posezení 16 míst, 
moravská sudová vína, víno 
s sebou 88-98 Kč/l. 0,2l 38-44 Kč. 
Do konce června Aperolspritz za 
49 Kč. Po-So 14:00-22:30.

DŮM, BYT A ZAHRADA

 `ATELIER TEREJ. Pivovarnická 
1808/6, P8, 180 00, www.terej.cz,  
jandikovae@cds.cz, tel.: 604 284 313.  
Atelier Terej jsou bytové i oděvní 
látky, které jinde nenajdete. 100% 
len i bavlna. Vzory navrhuje Eva 
Jandíková.

 ̀Dana Sadilová,  
https://www.fler.cz/shop/darbucha, 
darbucha@seznam.cz.  
Nabízím dřevěné malované 
krabičky, dárkové svatební 
pokladničky, hodiny, stojánky na 
tužky a další.

 `LASTAV 72 spol. s.r.o.  
Nám. Dr. V. Holého 1052/11, 180 00 
P8, www.lastav.cz, lastav@lastav.cz, 
tel.: 603828140.  
Kuchyně opravdu pro každého. 
Návrh zdarma. Stavební 
práce-rekonstrukce. Pokládka 
plovoucích podlah.

 `ŽALUZIE Kamen Jaroslav, 
www.zaluziekamen.cz,  
j.kamen@seznam.cz,  
tel.: 603 538 601. 
Montáž žaluzií, rolet, vnitřních 
a venkovních, opravy, sítě proti 
hmyzu, montáž silikonového 
těsnění do oken.

 `CAMPO s.r.o. U Pazderek 146/31, 
www.eshop-campo.cz,  
campo@campo.cz, tel.: 774 858 102.  
Výroba, prodej a opravy žaluzií, 
rolet, spouštěcích garnýží, sítí proti 
hmyzu.

KRÁSA A ZRAVÍ

 `Libor Kretík. Poliklinika 
Čumpelíkova 1764/2, P8, 182 00, 
libor.kretik@seznam.cz,  
tel.: 602 893 899. Masér 
s dlouholetou praxí. Sportovní, 
klasické, relaxační. První návštěva 
akční cena za 200 Kč.

 ` STUDIO GREENLINE, centrum 
estetické péče. Sokolovská 438/45, 
P8 Karlín, www. studiogreenline.cz,  
tel.: 777258488. AKCE: Hloubkové 
vyživení, omlazení a restart pleti za  
699,-. Lifting Thermage face (obličej) 
2999,- nebo full face (obličej, 
podbradek, krk a dekolt) 3499,-. 

 `Michaela Kerberová masáže 
POLIKLINIKA ČUMPELÍKOVA, 
Čumpelíkova 1764/2, P8 Kobylisy, 
www.probalance.cz, mkerberova@
seznam.cz, tel.: 776720201.
Zdravotní a relaxační masáže, 
reflexologie nohou na Poliklinice 
Čumpelíkova. 10 let praxe.

 `ANIELLA BEAUTY SALON. 
Famfulíkova 6/1137, P8, 18200, 
www.aniella.cz, salon@aniella.cz,  
tel.: 602 107 106. Kosmetické 
ošetření pleti s čištěním a relaxační 
masáží obličeje a dekoltu. Epilace 
všech partií, nejen pro ženy. Lash-
lifting, natočení a zvýraznění 
vašich přírodních řas.
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Inzerce

 `MASÉR Marek Čejchan. 
Zenklova 1545/39–2. patro, P8,  
180 00. FB: MASÉR Marek Čejchan, 
cejchan.marek@gmail.com, tel.:   
734 728 338. Nabízím funkční 
sportovní, rekondiční a další 
masáže. Pomáhají uvolnit a zrege-
ne rovat tělo i mysl. Tak neváhej!

 `Mgr. Barbora Karešová Yoga 
Karlín. Březinova 13, P8, (po telef. 
domluvě), https://yogakarlin.cz/
nabidka/masaze/, bara.kares@
seznam.cz, tel.: 777 676 256.
Různé druhy masáží, diagnostika 
poruch pohybového aparátu 
a rehabilitační cvičení.

 ` SPINEZIO. Sokolovská 444/118, 
P8, 186 00, www.spinezio.cz,  
info@spinezio.cz, tel.: 725 736 026.  
Fyzioterapie chronických, akutních 
či poúrazových stavů a bolestí těla. 
Vyšetření vývoje kojenců a dětí.

 `RELAX Rezidence Žanet. 
Ke Stírce 1837/52 P8 – Kobylisy, 
18200, www.relaxrezidencezanet.cz,  
info.rrz@seznam.cz, tel.:  773 939 775.  
Už se na Vás těší solária Ergoline, 
kolagenárium, solná jeskyně, 
kosmetika, masáže, manikúra, pedi -
kúra a nově prodej bio výrobků!

 `Klinika ResTrial. 
Zhořelecká 514/2, P8 – Bohnice, 
www.restrial.com, dia_endopra-
ha8@restrial.com, tel.: 257 211 886.  
GASTROENTEROLOGIE, 
DIABETOLOGIE, 
ENDOKRINOLOGIE 
a PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ – 
Přijímáme nové pacienty.

 `ResTrial GastroEndo s.r.o. 
Zhořelecká 514/2, www.restrial.com,  
gastroendoP8@restrial.com, 
tel.: 257 211 886. Volné termíny 
do několika dní – gastroskopie, 
koloskopie, poradna, ultrazvukové 
vyšetření břicha.

 ̀Pedikúra Tony, Marcela Hrdinová. 
Tel.: 777 272 303. Pedikúra 
klasická mokrá, ošetření kuřích ok, 
zarostlých nehtů, nehtové spony.

 `OKO optika. Střelničná 1660, 
P8, 18200, www.optika-oko.cz. 
Optikahavlik@seznam.cz,  
tel.: 286 880 906. Kompletní 
zhotovení brýlí, opravy, prodej 
kontaktních čoček a doplňkového 
zboží. Těšíme se na Vás.

 `MASÁŽE Lenka Špinková, 
www.masaze.spinkova.com, 
masaze@spinkova.com, tel.:  
723 339 944. Klasické i relaxační 
masáže, manuální lymfodrenáže. 
Provozní doba po-čt dle předchozí 
telefonické objednávky.

 `Akord studio. Poliklinika Čumpe-
líkova, 1. patro vlevo. Čumpelíkova 
1764, P8 Kobylisy, akordstudio.cz,  
zuzana@akordstudio.cz, 
tel.: 608345543. VÝŽIVOVÉ 
PORADENSTVÍ odborně na 
základě změny životního stylu, bez 
drahých výživových doplňků.

OPRAVNY A SERVISY

 `David Lukeš, www.autoradia-
praha.cz, autoradiapraha@gmail.
com, tel.:  603764882. Autorádia 
- montáže. Reproduktory, sub-
woofery, antény, Dab+, parkovací 
a záznamové kamery, a jiné. 

 `Mgr. Almáši Matúš, servis.
almasi@gmail.cz, tel.: 778547699. 
Opravy, servis a montáž oken, dveří, 
vchodových bran a garážových 
vrat. Stínící technika všeho druhu, 
sítě, vnější žaluzie a rolety. Mytí 
oken a úklid domácností.

 ` Itel-servis. Burešová 1638 (za 
poštou). I-tel servis mobilních 
telefonů a opravy elektroniky, 
i-tel@atlas.cz, tel.: 737 100 101.
Servis mobilních telefonů všech 
značek a data výroby.

 `RoComp, www.rocomp.asp2.
cz, tel.: 604 552 758. Servis PC, 
notebooků, tiskáren a dalších zaří-
zení. Tablety, telefony a všechny 
elektronické přístroje. Servis 
provádíme také přímo u zákazníka

NABÍDKA PRÁCE

 `ACRE, spol. s r.o. 
Střížkovská 2426/1, P8, 18000, 
www.acre.cz info@acre.cz,  
tel.: 604 200 401. Přijmeme na HPP 
či DPP pracovníky zahradnického 
či příbuzného vzdělání. Práce 
venku i v kanceláři. Aktivní ŘP 
skupiny B nutný, C výhodou. 
Dobrý zdravotní stav. Pište na 
e-mail: info@acre.cz

ŘEMESLA A PROFESE

 `KADEŘNICTVÍ dámské 
a pánské, Jana Pospíšilová. 
Sokolovská 454/126, Praha 8 - Kar-
lín, 198 00, jana hair@seznam.cz, 
tel.: 721 900 846. Přímo u stanice 
tramvaje Urxova. Objednávky na 
721 900 846 nebo přes aplikace: 
WhatsApp, Viber a Messenger.

 `TRUHLÁŘSTVÍ Vlastislav Zumr. 
Lodžská 598/3, P8, 181 00,  
www.nabytek-naveky.cz, 
hoblik123@seznam.cz,  
tel.: 775 255 737. Zakázková výroba 
nábytku z lamina – kuchyně, 
vestavěné skříně, dětské pokoje, 
ložnice, koupelny, pracovny a jiné. 

 `TESAŘSTVÍ Petr Chmelař.
Facebook Tesařství Petr Chmelař, 
chmelarpeta@seznam.cz,  
tel.: 732 811 134. NABÍZÍME 
PRÁCE SE DŘEVEM. Montáže 
krovů, pergol a zahradních domků, 
teras, plovoucích podlah, palubek, 
SDK a makrolonu.

 `RÁMAŘSTVÍ Klapkova. 
Klapkova 55, P8 – Kobylisy, 182 00, 
Jiri.zrubek@seznam.cz,  
tel.: 732 702 378. Rámování 
obrazů, paspartování, zasklívání. 
Napínání pláten. Rámovaná 
zrcadla na míru. 

 ` JAROSLAV MALÝ-INNA.
Ořechová 931/5, 18200 P8,  
www.inna.cz, inna@inna.cz,  
tel.: 777 777 799. Výroba bytového 
nábytku a interiérů na zakázku.

 `A-efekt. www.a-efekt.cz, 
 jiri.povysil@seznam.cz,  
tel.: 603536796. Čištění, prohlídka 
a trasování odpadů.

 `Tomáš Vůjtěch. 
tomas@vujtech.cz, tel.: 603201062.
Stavebně inženýrská činnost, 
činnost stavebního dozoru, stavby 
rodinných domů, rekonstrukce 
bytů, koupelen a další.

 `Másílko Milan. 
www.masilko.com, malovani@
masilko.com, tel.: 603 472 744. 
Provádím malířské a natěračské 
práce. Byty, kanceláře, SVJ, rodinné 
domy, školy. Zaměření a cenová 
kalkulace zdarma. 

 ` Josef Bažant, josef.bazant72@
seznam.cz, tel.: 604 676 694. 
Malířské a zednické práce včetně 
odvozu odpadu a úklidu.

 `Voda-plyn-tymes, 
www.voda-plyn-tymes.cz,  
voda-plyn-tymes@seznam.cz, tel.:  
603937032. Oprava a montáž roz vo-
dů vody, plynu, kanalizace. Oprava 
plynospotřebičů, výměna baterií, 
WC, umyvadel atd. Plynové revize.

 `Václav Novotný, kedar.n@
centrum.cz, tel.: 605 015 145. Provedu  
lakýrnické a malířské práce.

 `TRESLA s.r.o. Nad Rokoskou 
910/13, P8 – Libeň, 182 00, www.
tresla.cz, tresla@tresla.cz, tel.:  
603 432 476. Malířské a lakýrnické 
práce, drobné zednické opravy, 
rychle, levně, kvalitně, sezonní 
sleva 10 %, tel. 603432476.

 `ROTHENBERG s.r.o. Na Slovance 
38/2207, P8, https://rothenberg.cz, 
rothenberg@centrum.cz,  
tel.: 603421968. Instalatérské 
práce, čištění odpadů a kanalizace, 
havarijní služba nepřetržitě.

 `Poláček Ladislav, polacek.l@
seznam.cz, tel.: 608 278 778. Elektro-
instalace nové. Zjištění závad 
a opravy. Dílčí el. rozvody, koupelny, 
kuchyně, rozvaděče, revize. 

 `Žaloudek Radek, 
radek.zaloudek@seznam.cz,  
tel.: 602386895. Zednické, 
obkladačské a malířské práce. 
Rekonstrukce bytů a domů.

 ` Sladkosti Stylově – Lucie 
Bouchaud. Novákových 393/16,  
P8, 180 00, www.sladkosti-sty-
love.cz. FB: Sladkosti Stylově.    
Instagram: sladkosti_stylove, 
info@sladkosti-stylove.cz,  
tel.: 777 077 118. Cukrářská 
výroba se specializací na svatby 
a sladké bary (dorty, cupcakes, 
makronky, dezerty...).

 `A + B – kompletní služby s r. o. 
www.absluzby.eu, info@absluzby.eu,  
tel.: 604512297. Úklidové, zahrad-
nic ké, instalatérské, zednické (vč. 
odvozu odpadu) a jiné řemeslné 
práce

PC, INTERNET A REKLAMA

 `Kašpar PR, s.r.o. 
Thámova 221/7, Karlín, 186 00 P8  
https://kasparpr.cz/, info@kaspar-
pr.cz, tel.: 602 884 030. Chcete být 
vidět v médiích? Budovat pověst? 
Kontaktujte Kašpar PR (vztahy 
s veřejností od r. 2006).

OBCHODY

 `Bytový textil, galanterie. 
Metro Ládví, horní pasáž, vedle 
lékárny, tel.: 605013553. Nabízíme 
záclony, dekorační a bavlněné látky, 
šicí potřeby, ručníky, povlečení 
a podobně. Prádlo a ponožky.

 `Hodinky Helveti.cz. Vítkova 8, 
P8, 18600, https://www.helveti.cz,  
info@helveti.cz, tel.: 774 272 737. 
Hodinky v době krize, vaše oblíbené 
hodinářství Helveti.cz nabízí 
výprodej hodinek. Těšíme se na vás.

 `ANTIKVARIÁT. P7, Dělnická 45,  
sídlo P8, Ďáblická 134/53,  
novak-antikvariat@seznam.cz, 
novak-antikvariat@seznam.cz,  
tel.:  773542797. Koupíme knihy, 
staré mapy, grafiku, pohlednice, 
obrazy, mince, známky, čtyřlístky.

 `Dráček.cz. 
Pod Kotlaskou 3, P8 Libeň,  
www.dracek.cz, michala.loudi-
nova@dracek.cz, tel.: 775247296.
Rodinný kamenný obchod i e-shop 
s dětským zbožím se zaměřením 
na české hračky a školní sortiment.

 `Dřevěné hračky INNA. 
Ořechová 931/5, P8, 182 00, dreve-
nehracky-inna.cz, malakikca@
gmail.com, tel.: 722 942 194. Prodej 
dřevěných hraček a dekorací 
převážně české výroby. Srdečně 
vás zveme do naší prodejny.

 `Cukrárna U háje. 
Hovorčovická 28, P8, 18200,  
www.cukrarnauhaje.cz, 
cukrarnauhaje@email.cz,  
tel.:  284685169. Malá rodinná 
cukrárna od roku 1992. S vlastní 
výrobou zákusků a dortů na 
objednávku dle přání zákazníka. 

 `ALL VINTAGE. Zenklova 62/117,  
www.allvintage.cz, info@allvin-
tage.cz, tel.: 722 301 060. Prodej 
a půjčovna dobového oblečení 
nejen z dob Oldřicha Nového, 
klobouky, kabelky, boty, kravaty, 
bižu a jiné. PO-ČT 14-18.

 `Květiny – květinová zvířátka.  
Bydhošťská 606/10,  
www.kvetinovazviratka.cz, 
Kvetinovazviratka@gmail.com,  
tel.: 777 407 880. Výroba 
květinových zvířátek z živých 
květin, vazba květin.
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 `PAPIROVYOBCHOD.CZ, 
obchodní pasáž metra Ládví,  
papirovyobchod.cz, 
k.marounkova@seznam.cz,  
tel.: 739 478 789. Prodej 
výtvarných potřeb, školního 
a papírenského zboží s rozšířením 
o kancelářské potřeby a hobby.

 `Cerfis Wines – portugalská vína, 
olivové oleje, sardinky. 
Křižíkova 459/72, P8, 18600,  
www.cerfis.cz, cermakova.p@
cerfis.cz, tel.: 728 878 561.
Portugalská vína, Vinho Verde, 
portská, olivové oleje, sardinky. 
Objednej on-line, vyzvedni v Karlíně. 

 `Ropo-drůbež s.r.o. Řešovská 518,  
P8, 181 00, www.mrazenepoloto-
vary.cz, ropodrubez@mrazenepolo-
tovary.cz, tel.: 725974065. 
NOVĚ OTEVŘENÁ ČESKÁ 
PRODEJNA S KUŘECÍMI 
PRODUKTY, KTERÉ JSOU 
PŘIPRAVENY K TEPELNÉ 
ÚPRAVĚ.

 `Vinotéka U poutníka Hrocha.
Zenklova 1236/173, P8, 18200, 
www.petrhrochbinder.cz, 
putovanihrocha@seznam.cz,  
tel.: 777293392. Vinotéka a Distri-
buční centrum ZNOVÍN Znojmo. 
Široká škála vín za skvělé ceny.

PRÁVO A FINANCE

 `Petr Dobrovolný, www.petrdo-
brovolny.cz, petr.dobrovolny@
mykps.eu, tel.: 603537393.  
Hypotéky, investice, spoření, 
pojištění. 20 let zkušeností. Fér 
jednání. Úvěry od 1,79 %.

 `ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. 
Učitelská 1667/3, P8, 182 00,  
www.euoffice.cz, info@euoffice.
cz, tel.: 777 311 310. Právní služby 
v oblastech: smlouvy, nemovitosti, 
firmy, práce, náhrada škody, 
pronájem nebo prodej věci.

 `Maat Consulting s.r.o. 
maatconsulting@seznam.cz,  
tel.: 736 256 726. Vedení účetnictví, 
daňová evidence, zpracování 
mezd, kompletní daňové 
a ekonomické poradenství.

 `Advokátní kancelář Šelder. 
P8, Thámova 402, www.ak-selder.cz,  
advokat@ak-selder.cz, tel.: 
603263689.Advokátní kancelář 
nabízí služby ve všech oblastech 
práva. Můžeme Vám pomoci 
i s uplatňováním náhrady škody 
související s koronavirem.

AUTO-MOTO A DOPRAVA

 ̀Kontejnery Vlček – Zdeněk Vlček, 
www.kontejnery-vlcek.cz,  

info@kontejnery-vlcek.cz,  
tel.: 732 523 144. Odvoz a likvidace 
– suť a objemný odpad. Dovoz – 
písek a štěrk.

 ̀Zdeněk Mazur, www.autodoprava-
mazur.cz, dopravazm@seznam.cz,  
tel.: 603 510 248. Osobní doprava 
na dovolenou, doprava dětí na 
tábory, rodinné výlety mikrobusy 
7+1, 8+1.

 `Taxi Abou-Naouas Labiod, 
https://labiod.mailchimpsites.com/
cz, abou.naouas@labiod.com,  
tel.: 792373113. Na území Prahy 
nabízím po předložení průkazu TP, 
ZTP, ZTP/P zvýhodněnou sazbu. 
Nástup: 25 Kč, Kilometr: 17,9 Kč, 
minuta čekáni 4 Kč. Objednávejte 
minimálně 2h dopředu.

 `Personal Transport Prague s.r.o. 
www.dopravazm.cz, info-ptp@
seznam.cz, tel.: 732 914 719.
Nabízíme osobní dopravu na 
pracovní cesty pro firmy/ na 
dovolenou/ na výlety po ČR i EU 
mikrobusy 7+1–8+1, 16+1.

KURZY A VZDĚLÁNÍ

 `Lesní klub Tři údolí. Libčická 
333/2, P8 – Čimice, www.3udoli.cz,  
koordi nace@3udoli.cz, tel.:  
775 989 375. Komunitní lesní škola 
pro domškoláky, 5 dní v týdnu.

 ` Střední odborná škola sociální 
o.p.s. Křižíkova 4/345, 186 00 P8 – 
Karlín, www.sossocialnipraha8.cz, 
sossocialnipraha8@seznam.cz,  
tel.: 233 551 260. Denní a dálkové 
studium s maturitou obor sociální 
činnost, volnočasové aktivity, 
senior akademie.

 `Mgr. Karel Lukeš. 
Střekovská 1346/18, P8, 182 00, 
www.studiolukes.cz studiolukes@
seznam.cz, tel.: 606 172 973.
Kurzy kreslení pravou mozkovou 
hemisférou a malování horkým 
voskem.

 `Zahradní školka Kuchyňka.
Květinářská, P8, 
https://skolkakuchynka.cz/, 
katka@asociaceampi.cz,  
tel.: 736 257 201. Zahradní školka, 
péče o děti od 3 let, krásné 
prostředí uprostřed zeleně 5 
minut od metra Holešovice.

 `ODYSEAS. Braunerova 514/1, P8, 
180 00, www.odyseas.cz,  
katka@odyseas.cz, tel.: 603 960 502. 
Jazyková škola Odyseas rodinné-
ho typu nabízí výuku angličtiny, 
řečtiny a češtiny pro cizince 
v učebně na zastávce U Kříže. Více 
informací na našich webových 
stránkách www.odyseas.cz.

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tubering
Kontejnering

Buď u zrodu nového YouTube kanálu Otevřený Klubu Kontejner!
Budeme společně natáčet video návody, jak hrát deskové hry.

Taky DIY návody na různé kreativní a tvořivé činnosti.
Dostaneš prostor ukázat světu, kdo jsi a co umíš.

Můžeme natáčet sportovní, hudební a další aktivity,
na kterých se společně dohodneme a připravíme.

M

M

M

M
PALMOVKA

INVALIDOVNA

KŘIŽÍKOVA

FLORENC DDM HL. M. PRAHY
KARLÍNSKÉ SPEKTRUM

Pernerova

Křižíkova
Sokolovská

Rohanské nábř.

Karlínské nám.

Křižíkova

Urxova

Palmovka

Kaizlovy sady

Vítkov

Lyčkovo nám.

Vltava

Sokolovská
Klub Kontejner
Sokolovská 121

Praha 8

Invalidovna

Spektrum
Karlínské Stanice

techniků
Stanice
přírodovědců

Stadion
mládeže

Klub
Klamovka

Jezdecké stř.
Zmrzlík

www.ddmpraha.cz, fb: KlubKontejner
klubkontejner@ddmpraha.cz, tel.: 777 706 594 
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Zdravotní a sociální péče

Rezidence Jasmín nabízí pro 
aktivní seniory k pronájmu 
byty v uspořádání zejména 
1+kk a 2+kk. Všechny jsou 
bezbariérové se společnou 
recepcí. V obytné místnosti 
bytů je kuchyňská linka s var-
nou deskou a digestoří. V kou-
pelně je sanita s bezpečnost-
ním madlem. Byty v Rezidenci 
Jasmín jsou určeny zejména 
pro seniory, kteří chtějí do 
budoucna využívat dostupnou 
zdravotní a sociální péči, popří-
padě by jen rádi využívali 
služeb usnadňující běžné 
domácí hospodaření. 

Pro klienty je v případě potře-
by a zájmu k dispozici 24 hodi-
nový servis školeného zdravot-
ního či sociálního personálu. 
V budově bude dále ordinace 

lékaře a ordinace fyzioterapeuta. 
Klienti mohou využívat služeb 
úklidu, praní prádla a donášky 
nákupu. Stravovat se mohou 
v jídelně nebo restauraci, která 
bude přístupná i veřejnosti 
z širokého okolí. 

Druhá část objektu je vyhraze-
na pro Domov seniorů, provozu-
je ji společnost Alzheimer Home. 
Je určena pro klienty, pro které 
by přes veškerou snahu personá-
lu Rezidence Jasmín a jeho 
blízkých samostatné působení 
v bytě bylo již neúnosné. Alzhei-
mer Home nabízí unikátní 
propojení zdravotních a sociál-
ních služeb. Je registrovaným 
poskytovatelem sociálních 
služeb (domov se zvláštním 
režimem, pečovatelská služba) 
a nestátním zdravotním zaříze-

První byla v roce 2017 ve Frý-
dlantské ulici, další pak v Kolíně. 
„Vsázím na kombinaci perfektního 
vybavení, na individuální přístup 
ke každému pacientovi, a taky si 
myslím, že praktické lékařství se 
dá provozovat na mnohem vyšší 
úrovni, než jaká je všeobecná 
představa,“ řekl Ivančák. Promo-
val v roce 1996 a v začátku své 
lékařské praxe se věnoval interně, 
pneumologii a intenzivní medicí-
ně. Pak se delší čas pohyboval 
v managementu zdravotnických 
zařízení. „Vyzkoušel jsem toho 
opravdu hodně a poznal spoustu 
zajímavých lidí i trendů. Jenže 
čím déle jsem to dělal, tím víc mi 
to táhlo ke klasické medicíně. 
Možná to zní nadsazeně, ale chtěl 

jsem se věnovat pacientům. 
A nejvíc se mi líbilo praktické 
lékařství,“ vzpomíná 49letý lékař.

V průběhu tří let se v ordinaci 
ve Frýdlantské ulici registrovaly 
více než dvě tisícovky pacientů. 
Podobný scénář se opakoval 
i v kolínské ordinaci. Dnes jsou 
v Ivančákově týmu tři lékaři, 
čtyři sestry a uklízečka.

„Ordinace se povedlo vybavit 
nadstandardním přístrojovým 
vybavením, které pomáhá dia-
gnostikovat řadu onemocnění 
přímo na místě. Zvláštní zřetel se 
snažíme mít na kardiovaskulární 
nemoci a cukrovku, protože 
počet těchto onemocnění posled-
ní dobou velmi narůstá,“ vysvět-
luje Ivančák svoji strategii. 

BULOVKA

Klienti DPS mají 
nového lékaře

 nV prostorách Domu s pečovatelskou službou Bulovka se 
otevřela nová, moderní ordinace praktického lékařství, kte-
rou bude zajišťovat lékař Peter Ivančák a jeho tým. Jedná se 
o třetí ordinaci, kterou se svými spolupracovníky otevřel. 

Pomyslnou třešničkou na 
dortu přístrojového vybavení je 
speciální laboratorní přístroj ID 
NOW, který zjišťuje přítomnost 
DNA/RNA původců vybraných 
infekčních onemocnění, napří-
klad chřipka nebo angína. Tento 
přístroj je umístěn v ordinaci ve 
Frýdlantské ulici, která ho má 
k dispozici jako jediná terénní 
ordinace v ČR.

V souvislosti s koronavirem 
ho mimo jiné trápí skutečnost, 
že mnoho lidí ze strachu z naka-
žení odkládá vyšetření u lékaře, 
ať se jedná o akutní obtíže, nebo 
preventivní prohlídky. „Násled-
ky mohou být fatální. Jsou i jiné 
nemoci, než je Covid19, třeba 
nádorová onemocnění, dekom-

penzovaný vysoký krevní tlak či 
cukrovka a podobně. Opožděná 
diagnostika a tím i léčba tako-
vých onemocnění může mít za 
následek vážné ohrožení zdraví 
nebo života pacienta,“ přimomí-
ná. Dodává, že i v dnešním 
složitém období je zejména pro 
seniory důležité udržovat si 
přiměřenou tělesnou kondici, 
pitný režim, dopřát tělu vitamí-
ny, optimální pobyt na sluníčku 
a aktivní pohyb.

Sám sice hodně pracuje, ale 
i on si najde čas na svoje koníčky. 
Moc se to neví, ale byl jako lékař 
v týmu úspěšného českého 
závodníka Martina Prokopa na 
letošním Rallye Dakar v Saúdské 
Arábii. „Hned zkraje jsem zažil 
křest ohněm, když jsem pomáhal 
u těžké nehody jedné z našich 
posádek. Bylo docela náročné 
zvládnout několikahodi no vou 
záchranu těžce zraněného pilota 
závodního vozu v poušti, ale 
nakonec vše dobře dopadlo. 
Praktické lékařství má zkrátka 
široký záběr.“

JAN ČERVENKA

SENIOŘI

V Bohnicích vzniklo zařízení 
s komplexní péčí

 nV Řešovské ulici na bohnickém sídlišti vznikl nový bytový 
komplex, který přirozeně propojuje dva systémy ubytování 
a péče pro seniory a nabízí širokou škálu volitelných služeb. 

ním. Její specializací je komplex-
ní péče o seniory s Alzheimero-
vou chorobou a ostatním 
onemocněním způsobující 
seniorskou demenci, včetně 
Parkinsonovy choroby a dalších 
neurodegenerativních 
onemocnění.

Pro lepší seznámení s novým 
seniorským domovem můžete 
využít Dne otevřených dveří. 
Koná se v pátek 12. června od 
13. do 17. hodiny, v sobotu 
13. června (10 až 17 hodin) a ne-
děli 14. června (10 až 17 hodin).

(tk)

V KOMPLEXU se postarají i o klienty s Alzheimerovou chorobou

Ordinace nabízí 
nadstandardní přístrojové 
vybavení, které pomáhá 

diagnostikovat řadu 
onemocnění přímo 

na místě.
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SAMOOBSLUŽNÁ
PRÁDELNA

Nad Šutkou 513/5, Kobylisy

Otevřeno včetně svátků

Pondělí – Neděle 8:00 – 21:00

Tel.: 776 545 006

web: www.vyperete.cz

NOVĚ OTEVŘENO

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

placená inzerce

Kultura

 nMilovníci nádherných soch a temných 
mystických obrazů by si neměli nechat ujít 
Den otevřených dveří ve dvou libeňských 
ateliérech.

Sochař Radek Andrle a malíř Petr V. Godothor 
představí veřejnosti svá díla 20. června od 10 do 
18 hodin, a to v areálu Štrasburk na adrese Šváb-
ky 52/2. Místo je jen několik minut chůze ze 
zastávek MHD Palmovka či Invalidovna. 

Tvorba Radka Andrleho vychází z neustávající-
ho zájmu o lidskou postavu. Autor začátkem 90. let 
vystudoval Soukromou mistrovskou školu umě-
leckého designu v Praze, obor sochařství. Mezi lety 
1995 až 2011 působil jako odborný asistent v ateli-
éru Olbrama Zoubka. V letech 2005 a 2010 se 
zůčastnil sochařských symposií „Džbán“ v Hřed-
lích u Rakovníka a „Seník“ na farmě Hlubočec 
u Hradce nad Moravicí. Samostatně vystavuje od 
roku 2003.

Obrazy Petra V. Godothora jsou protkány ponu-
rou symbolikou, někdo dokonce hovoří o bizarním 

surrealismu. Není divu, že je autorem designu řady 
obalů desek i zahraničních metalových kapel. 
Často se inspiruje Biblí či tvorbou českých básní-
ků. Návštěvníci jeho ateliéru tak například zhléd-
nou   čtyřmetrový obraz Kytice, ve kterém spojil 
všech třináct básní ze sbírky Karla Jaromíra Erbe-
na. Rozhovor s Petrem V. Godothorem vyšel v le-
tošním únorovém čísle Osmičky.

(tk)

LIBEŇ

Umělci otevírají ateliéry

Bicykl sehrál velmi důležitou 
roli nejen během finální fáze 
operace Anthropoid. V období 
protektorátu byl nejdostupněj-
ším dopravním prostředkem. 
Radní Prahy 8 Michal Švarc 
(Patrioti s Trikolorou) vás 
i proto zve na cyklovýlet po 
stopách zásadních dějinných 
událostí spojených s bojem 
proti nacismu. Trasa je mírná, 
vhodná pro děti i sváteční 
cyklisty. Sraz je 13. června ve 
14 hodin u hlavního vchodu 
Ďáblického hřbitova. Pozor, 
počet účastníků je omezen. 
Registrace na e-mailové adre-
se: michal.svarc@praha8.cz.

(tk)

KRÁTCE... 
Příměstské 
tábory
TJ Sokol Karlín i letos pořádá 
příměstské tábory, a to v ter-
mínech od 13. do 17. července 
a od 20. do 24. července 
(denně od 7.30 do 17 hodin). 
Cena je 2500 korun. Program 
je plný nejrůznějších her, 
nechybí ani celodenní výlet. 
Vhodné pro děti od pěti do 
deseti let. Přihlášky posílejte 
e-mailem na sokol.karlin@
volny.cz.

Děti, zazpívejte 
si ve sboru
Dětský pěvecký sbor Osmikví-
tek hledá nové zpěváčky od 
čtyř do patnácti let. Termíny 
zápisu najdete na www.osmi-
kvitek.cz, můžete i psát na 
e-mail: info@osmikvitek.cz, 
telefonovat na 774 378 259. 
Pravidelné zkoušky se konají 
v KD Krakov a v Centru Rosa 
v Kobylisích. 

Na kole po stopách 2. světové války

V TVORBĚ RADKA ANDRLEHO se odráží jeho letitá 
spolupráce s Olbramem Zoubkem.

PETR V. GODOTHOR nyní dokončuje další ze svých děl. 
Inspirací byl tentokrát Koniáš
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Servis/Inzerce

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita Datum Čas

Braunerova x Konšelská 1. 6. 13:00–17:00

Na Přesypu x Pod Přesypem 1. 6. 09:00–13:00

Burešova 1. 6. 14:00–18:00

Na Vartě 2. 6. 15:00–19:00

Dolákova x Hackerova x Kusého 2. 6. 13:00–17:00

Dolejškova x U Slovanky 2. 6. 14:00–18:00

Drahorádova 3. 6. 13:00–17:00

Fořtova x Do Údolí 3. 6. 14:00–18:00

Gabčíkova ( mezi ul.  Kubišovou a Valčíkovou) 3. 6. 15:00–19:00

Gdaňská x Toruňská 4. 6. 13:00–17:00

Havlínova x Pohnertova 4. 6. 15:00–19:00

Havránkova x Šimůnkova 4. 6. 14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská 4. 6. 14:00–18:00

Chaberská x Líbeznická 5. 6. 13:00–17:00

Janečkova 5. 6. 13:00–17:00

K Haltýři x Velká skála 5. 6. 14:00–18:00

K Mlýnu x Chorušická 5. 6. 15:00–19:00

Kandertova  x Lindnerova 6. 6. 09:00–13:00

Kašparovo náměstí – u hřbitova 6. 6. 08:00–12:00

Ke Stírce x Na Stírce 6. 6. 09:00–13:00

Kollárova x Pernerova 8. 6. 13:00–17:00

Korycanská x K Ládví 8. 6. 13:00–17:00

Křivenická x Čimická 8. 6. 14:00–18:00

Trojská x Nad Trojou 8. 6. 14:00–18:00

Štěpničná 9. 6. 15:00–19:00

Kubíkova (u DD) 9. 6. 13:00–17:00

Kurkova (parkoviště) 9. 6. 14:00–18:00

Libišská (parkoviště) 10. 6. 13:00–17:00

Lindavská 10. 6. 13:00–17:00

Mazurská (u trafostanice) 10. 6. 14:00–18:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 10. 6. 14:00–18:00

Modřínová x Javorová 11. 6. 13:00–17:00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 11. 6. 13:00–17:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 12. 6. 13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická 12. 6. 14:00–18:00

Lokalita Datum Čas

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 12. 6. 14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 12. 6. 15:00–19:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 13. 6. 08:00–12:00

Na Pěšinách x Pod Statky 13. 6. 08:00–12:00

V Zahradách x Na Sypkém 13. 6. 09:00–13:00

V Zámcích (u domu 51/64) 13. 6. 09:00–13:00

Třeboradická x Košťálkova 15. 6. 13:00–17:00

Frýdlantská 15. 6. 13:00–17:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 15. 6. 14:00–18:00

Klecanská x Na Ládví 16. 6. 13:00–17:00

Uzavřená 16. 6. 13:00–17:00

Sopotská x Bydhošťská 16. 6. 14:00–18:00

Hlivická 17. 6. 13:00–17:00

Pivovarnická x Na Rokytce 17. 6. 13:00–17:00

Třebenická x Sebuzínská 17. 6. 14:00–18:00

Na Truhlářce (parkoviště) 17. 6. 15:00–19:00

Na Žertvách x Vacínova 18. 6. 13:00–17:00

Nad Popelářkou x Nad Strání 18. 6. 14:00–18:00

Havlínova x Klíčanská 18. 6. 15:00–19:00

Pakoměřická x Březiněveská 19. 6. 13:00–17:00

Brandýská x Ke Hřišti 19. 6. 13:00–17:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí 19. 6. 14:00–18:00

Pernerova x Peckova 19. 6. 14:00–18:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 20. 6. 08:00–12:00

Turská x K Větrolamu 20. 6. 09:00–13:00

Pobřežní x U Nádražní lávky 20. 6. 09:00–13:00

U Sluncové x Za Invalidovnou 20. 6. 10:00–14:00

Nekvasilova 22. 6. 13:00–17:00

K Mlýnu x Chorušická 22. 6. 13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská 22. 6. 14:00–18:00

Valčíkova x Na Truhlářce 23. 6. 13:00–17:00

Braunerova x Konšelská 23. 6. 13:00–17:00

Dolejškova x U Slovanky 23. 6. 14:00–18:00

Chaberská x Líbeznická 23. 6. 15:00–19:00

Petra Slezáka x Urxova 24. 6. 13:00–17:00

VÝSTAVY
Muzeum města Prahy na Těšnově
Objektivem fotografa Jovana Dezorta
Listopad 1989 v pražských ulicích

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v Pravěku  ı  Středověká Praha   
Praha na přelomu středověku a novověku
Barokní Praha  ı  Langweilův model Prahy 1826–1837 
Muzeum pro děti a Langweilova herna
Slabikář návštěvníků památek
 

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

Přijďte k námPřijďte k nám
  

www.muzeumprahy.cz

Od 14. 6. 2020 je budova Muzea hl. m. Prahy na Florenci v rekonstrukci
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BIOODPADOVÉ KONTEJNERY
Lokalita Datum Čas

Brandýská x Ke Hřišti 1. 6. 13:00–17:00

Do Údolí x Libeňská 2. 6. 13:00–17:00

Fořtova x Do Údolí 3. 6. 13:00–17:00

Přívorská x Hanzlíkova 3. 6. 14:00–18:00

Havlínova x Klíčanská 4. 6. 13:00–17:00

K Haltýři x Velká skála 5. 6. 14:00–18:00

Kandertova – západní konec 6. 6. 08:00–12:00

Klecanská x Na Ládví 6. 6. 10:00–14:00

Na Pěšinách x Na Stírce 7. 6. 09:00–12:00

Petra Bezruče x U Pískovny 7. 6. 13:00–16:00

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

9. 6. 13:00–17:00

Modřínová x Javorová 10. 6. 15:00–19:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 11. 6. 14:00–18:00

Na Hranicích x Kočova 11. 6. 15:00–19:00

Turská x K Větrolamu 14. 6. 09:00–12:00

Korycanská x K Ládví 14. 6. 13:00–16:00

Nad Popelářkou 177/12 18. 6. 13:00–17:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 18. 6. 14:00–18:00

Pernerova x Sovova 20. 6. 08:00–12:00

Fořtova x Okořská 21. 6. 09:00–12:00

Přemyšlenská x Chaberská 21. 6. 13:00–16:00

Pod Vlachovkou x S. K.  Neumanna 24. 6. 15:00–19:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 25. 6. 13:00–17:00

K Haltýři (před domem 711/12) 26. 6. 13:00–17:00

Střížkovská 64 28. 6. 09:00–12:00

Na Dílcích 28. 6. 13:00–16:00

Lokalita Datum Čas

Písečná x Na Šutce 24. 6. 13:00–17:00

Pivovarnická (proti domu č. 7) 24. 6. 14:00–18:00

K Haltýři x Velká skála 25. 6. 13:00–17:00

Křivenická x Čimická 25. 6. 14:00–18:00

Podhajská Pole  – u parkoviště 25. 6. 15:00–19:00

Služská x Přemyšlenská 25. 6. 14:00–18:00

Mlazická 26. 6. 15:00–19:00

Lindavská 26. 6. 14:00–18:00

Roudnická (za Bešťákovou) 26. 6. 15:00–19:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 27. 6. 08:00–12:00

Pekařova x Jestřebická 27. 6. 08:00–12:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 27. 6. 09:00–13:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 27. 6. 10:00–14:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 29. 6. 13:00–17:00

Stejskalova x U Rokytky 29. 6. 13:00–17:00

U Pekařky 29. 6. 14:00–18:00

V Zahradách x Na Sypkém 30. 6. 13:00–17:00

V Zámcích (u domu 51 / 64) 30. 6. 13:00–17:00

Tanvaldská ( proti domu č. 1) 30. 6. 14:00–18:00

DJD-evergeen_Osmicka-92x264_2020-05.indd   1 14.5.2020   16:11:18

placená inzerce
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI

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

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

 ̀ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO 
POTRUBÍ A KANALIZACE, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 ̀ELEKTRIKÁŘ opravy 
rekonstrukce revize zásuvky světla 
www.elektrikarerben.cz  
Tel.: 604 516 344

 ̀HÁJEK–ZEDNICTVÍ–MALÍŘSTVÍ. 
Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské 
a bourací práce. Odvoz suti 
zajištěn. Rekonstrukce bytů, domů 
a nebytových prostorů.  
Tel.: 777 670 326

 ̀REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER, kompletní rekonstrukce 
bytů www.rek-bachr.cz  
Tel.: 732 359 883

 ̀OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK-NOVÉ 
ŽALUZIE-ROLETY-OKENNÍ SÍTĚ-
SEŘÍZENÍ OKEN.  
Tel. 733 720 950,  
zdenek.janci@email.cz

 ̀REKONSTRUKCE BYTŮ, 
bytových jader, malování,  
www.malreko.cz, tel.: 603 410 942

 ̀FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY 
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ A KUCH. 
DESEK. Instalace sprchových 
koutů a boxů-senioři sleva! 
Pokládka dlažby, obkladů, PVC, 
koberců. Štukování, malování, 
lepení podhledů. Sekání trávy 

a vyklízení. T.: 777 325 466, 
janmachac66@seznam.cz

 ̀MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ 
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, 
stěrky a sádrokarton. Sezonní sleva 
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476. 

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

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

 ̀ELEKTROINSTALACE nové 
rozvody. Zjištění závad a opravy. 
Tel.: 608278778,  
polacek.L@seznam.cz

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

 ̀INSTALATÉR ŠVÁRA.  
Tel.: 728 324 916

 ̀INSTALATÉR, tel.: 603 184 081

 ̀PLYNAŘ– INSTALATÉR– 
TOPENÁŘ– montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Vladimír Tymeš, 
tel.: 603 937 032

 ̀ŘEMESLNÉ PRÁCE LEVNĚ: 
MALOVÁNÍ, INSTALATÉRSKÉ, 
ZEDNICKÉ aj. práce v domácnosti. 
Tel.: 602 835 102

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

 ̀MALÍŘ – LAKÝRNÍK. 
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ 
PRÁCE. Tel.: 725 173 593,  
www.malir-zenisek.cz

SLUŽBY

 ̀HODINOVÝ MANŽEL. Údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 

HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM
Přestože jsou letošní Vánoce ještě 
daleko, již nyní vyzýváme ty, kteří 
se chystají v době vegetačního klidu 
kácet strom, který by mohl být 
vhodný na vánoční strom Prahy 8, 
aby se s námi spojili.

Kontaktujte, prosím, paní  
Zuzanu Láznovou, e-mail:  
zuzana.laznova@praha8.cz,  
tel.: 222 805 170, 
mobil: 601 306 107.

VÝZVA

pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce a jiné. 
Tel.: 773 168 170

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

 ̀MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ 
A ŽALUZIÍ od úklidové firmy. 
Nechte práci nám, už nelezte po 
štaflích a odpočívejte.  
Tel.: 724 006 275. www.pvj-group.cz

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

 ̀POTŘEBUJETE VYKLIDIT 
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky 
atd. Levně, tel.: 702 410 965. 7 dní 
v týdnu.

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

 ̀VYČISTÍME KOBEREC, 
SEDAČKU, KŘESLA, ŽIDLE přímo 
u Vás na místě strojem na vlhko 
extrakční metodou. Slušné jednání 
a zkušenosti. Tel.: 724 006 275, 
info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz

 ̀ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE 
do 15m z naší hydraulické plošiny. 
Řežeme, tvarujeme i likvidujeme 
vysoké túje, stromy a živé ploty. 
Tel.: 724006275,  
e-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz

 ̀SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY 
a vysokou trávu našimi stroji. 
Odstraníme také křoví, nálety, 
zlikvidujeme odpad. Tel.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz

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

 ̀HODINOVÁ VNUČKA je služba, 
která nabízí seniorům pomoc 
s úklidem, doprovod k lékaři, 
naučení ovládání PC, mobilu, 
společné procházky, předčítání, 
záznam paměti, návštěva 
kulturních akcí.  
Tel.: 606 740 390,  
www.hodinovavnucka.cz

17. 6. - 8. 9. 2020

energie
obrazu

eva průšová
obrazy

miroslava puri
mandaly a obrazy

OTEVŘENO

VSTUP ZDARMA
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 ̀Hodinový manžel elektro, voda 
a další práce. 40 let praxe na rek. 
bytů. Tel.: 602 366 135

 ̀SERVIS PC pro Prahu 8 a 9  
Tel.: 604 552 758

 ̀LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ 
– vyklidíme Váš dům, byt a jiné. 
Pracujeme levně, rychle, kvalitně – 
i o víkendu. Ceny dohodou. Roman. 
Tel.: 775 520 155

 ̀VÝKUP POZŮSTALOSTÍ.  
Vykupuji starožitnosti, dobře 
zaplatím, přijedu kdykoliv.  
TEL.: 608 884 148,  
e-mail: vinohrady2@seznam.cz

 ̀VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU, 
SKLEP, DŮM. Volejte  
tel.: 608 884 148. Ceny dohodou.

 ̀ZAHRADNICKÉ PRÁCE LEVNĚ: 
KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
A POSTŘIK stromů a keřů, stříhání 
keřů, sekání, údržba trávníků, 
odvoz odpadu atd. Tel.: 604 512 297

 ̀KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ 
STROMŮ A KEŘŮ VČ. ODVOZU. 
TEL: 604 512 297

REALITY POPTÁVKA

 ̀HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 – 
3+1 v Praze 8 a 9. Tel.: 778 085 837

 ̀Koupím byt nebo menší domek 
v Praze a blízkém okolí. Na 
vystěhování nespěchám, lze i na 
dožití. Platba ihned. Vyplatím 
dluhy i exekuce. Tel.: 608 661 664

 ̀VÝKUP BYTŮ PRAHA. 
MOŽNOST BYT NADÁLE UŽÍVAT. 
Vykupujeme byty i s dluhy nebo 
v exekuci. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 739 665 455

 ̀KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ 
DŮM, VILU, pozemek jakkoli velký 
i spoluvlast. podíl s právní vadou, 
exekucí, nežádoucím nájemníkem. 
Formality vyřídím. I na dožití.  
Tel.: 603 420 013.

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

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

REALITY SLUŽBY

 ̀MARTIN KRATOCHVÍL 
– REALITNÍ MAKLÉŘ NA 
DOPORUČENÍ pro Prahu 8. 
Osobní přístup. 20 let zkušeností 
na trhu. NEJVÝHODNĚJŠÍ 
CENY při prodeji a pronájmu vaší 
nemovitosti. Zdarma tržní odhad 
a poradenství. Spolehlivost.  
www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350

 ̀MARKÉTA JISKROVÁ - 
CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ 
MAKLÉŘKA 
Specializace na prodej bytů, 
rodinných domů a pozemků. 
Zodpovědnost a profesionalita. 
Nadstandardní prodejní 
marketing. Tržní a jiné odhady 
nemovitostí. Poradenství. 
www.marketa-jiskrova.cz 
Tel. 602 363 213

REALITY PRONÁJEM

 ̀Hledám menší byt do 15 tisíc 
nebo větší do 20 tisíc jen pro 2 
osoby - pár. Ideálně dlouhodobě, 
lodžie výhodou, ale nemusí být, 
centrum do 30 minut. Zařízení na 
dohodě.  
RK nevolat. Děkuji.  
Tel.: 605 845 088

NÁKUP – PRODEJ

 ̀Starožitník koupí: obrazy,  
grafiku, sošky, hodinky, šperky, 
mince.  
Děkuji za nabídky, starožitník Dynt.  
Tel.: 702 441 583

 ̀DŘEVĚNÉ HRAČKY ČESKÉ 
VÝROBY !  
Velký výběr nabízíme v naší 
prodejně Praha 8, Ořechová 5,  
tel.: 722 942 194,  
e-shop: drevenehracky-inna.cz

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

 ̀Prodám králíky, brambory, 
vajíčka, ořechy. Tel. č.: 723 266 481

 ̀Koupím staré šperky i poškozené 
zlaté mince, stříbrné předměty, 
staré zbraně, hodinky atd. 
INTERANTIK Praha 9, Pod 
Pekárnami 3, T. 605829440 po 10h. 
Děkujeme.

KRÁSA

 ̀PEDIKÚRA (I MOBILNÍ), 
REFLEXNÍ masáže nohou.  
Tel.: 774 877 972

 ̀Nabízím kadeřnické služby 
levně, vhodné pro důchodce, zajdu 
i k vám domů, tel.: 724 909 592

VÝUKA – KURZY

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

 ̀TRÉNINKY PLAVÁNÍ – plavco.cz

NABÍDKA PRÁCE

 ̀WWW.ACRE.CZ přijme na HPP 
či DPP pracovníky zahradnického 
vzdělání. Práce venku i v kanceláři. 
Aktivní ŘP skupiny B nutný. Dobrý 
zdravotní stav. Pište na info@acre.cz

ROLINO angličtina konečně i na Proseku

Obecně platí, že kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Umožnit 
dětem jazykové vzdělání patří k těm nejlepším darům, které jim 
mohou jejich blízcí dát. 

ROLINO učí cizí jazyky děti i dospělé již více než 28 let. 

Výuka dětí od 4 let až po maturanty - kurzy projde každoročně 
přes 1200 žáků. V Rolinu se však učí tak trochu jinak… 

Individuální přístup je zaručen, speciální půlkulatý stůl (všichni 
sedí v 1. řadě) a ve skupince je max. 7 žáků vždy podobného 
věku a a znalostí. Žáci navštěvují výuku 1x týdně po celý školní 
rok a návaznost je vždy zajištěna i v dalších letech. 

Jedná se o ucelený systém výuky: ROLINO metoda® výuky s 
podrobně rozpracovanou metodikou „krok za krokem“ včetně 
vlastních tištěných ROLINO učebnic, které jsou zpracovány dle 
věku a znalostí žáků s návazností vždy pro každý další škol. rok. 
Učebnice jsou tvořeny tak, že za jednu návštěvu výuky se 
probere právě jedna lekce z dané učebnice, = rodič přesně ví, 
jaké učivo žák probírá, jaký je DÚ, gramatika, atd...

ROLINO metoda® výuky je uznávanou metodou mezi 
jazykovými odborníky a je opatřena registrovanou ochrannou 
známkou. Učí žáka učit se učit. Důraz je vždy kladen na 
zapojení co nejvíce smyslů,  tím vzniká větší šance na 
zapamatování nového poznatku. Pracuje se s vizualizací včetně 
práce s barvami. Důraz je kladen od nejútlejšího věku na 
brainstorming a aktivity s myšlenkovými mapami, což 
podporuje tvůrčí myšlení a rozvoj asociací. 

Podstatné je používat takový styl učení, který konkrétnímu 
žákovi nejvíce vyhovuje. 

Jako vzdělávací instituce je Jazykové studio ROLINO 
akreditováno MŠMT dle zákona č. 563/2004 Sb.

ANGLIČTINA pro děti na ZŠ/SŠ

Platnost: do 30.6.2020. Platí pro studenty, kteří do Rolina ještě nechodili. Více info na: info@rolino.cz

SLEVA 40 % = až 4.080,- Kč

Kód na přihlášku:PR92021KBpK

Kód na přihlášku:POUKAZ

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470
v červnu už opět hrajeme:
d

Čt 4.6. od 19:30: Přesně 42 zubů
rychlá a divoká jízda noční dálnicí, poté 
exkurze v automobilce; jak se uvádí do 
pohybu motory nových aut?
d

Pá 19.6. od 19:30: S citem
veselá a napínavá romance o přípravě 
krásné posázavské svatby inspirovaná 
nejnovějším románem Jáchyma Topola 
"Citlivý člověk"
d

podrobnosti a další program na 
www.divadlokamen.cz

placená inzerceplacená inzerce

placená inzerce
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Společenská rubrika

Leden 2020
Blaževič Jonáš

Büyüker Ela

Čejka Antonín

Ziková Alma

Únor 2020
Eyemová Josefína

Prokopová Laura

Březen 2020
Grézlová Marianna

Měřinská Liliana

Novák Pavel

Ondráček Daniel

Svoboda Tobiáš

Duben 2020
Müllerová Adéla

Trendová Eliška

Ženíšek Michal

Květen 2020
Dne 17. 5. oslavil výjimečné 
životní jubileum pan Ing. Pa-
vel Danda. K neuvěřitelné-
mu stému výročí jeho naroze-
ní mu přejí všichni jeho blízcí 
a známí hodně zdraví, spo-
kojenosti a životní pohody.                                                                                                                                          
               

Červen 2020
Dne 1. 6. slaví naše kamarád-
ka paní Věruška Slavíčková 
krásné půlkulaté narozeni-
ny. Hodně moc zdraví a všeho 
ostatního přejí Hanka a Ton-
da Němcovi.

Milá Maruš 7. 6. se dožívá 
83. narozenin. Moc děkuji za 
prožité minulé období, kdy jsi 
pomáhala všem a všude a do 
dalších let hezké a hlavně vy-
lepšené zdraví přeje od srdce 
manžel Luděk.

Dne 13.6. oslaví Hana a Cti-
bor Vrbických 67 let společ-
ného života. Hodně zdraví, 
lásky, pohody a mnoho štěs-
tí do dalších let přejí synové 
Petr a Pavel s rodinou a neteř 
Hanka s rodinou. 

Dne 18.6. slaví manželé Něm-
covi zlatou svatbu. Aby jim 
vše dobré vydrželo i do dal-
ších let přeje rodina a kama-
rádi.

Srdečné gratulace paní Růže-
ně Cardové k jejím krásným 
90. narozeninám, které osla-
ví 19. 6., přejí dcera a syn s ro-
dinami. 

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

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

JUBILEA

KINO V DIVADLE ZA PLOTEM ČERVEN 2020

Důležitá informace: 
Dočasně je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91) a to s předem zakoupenou vstupenkou. Prodej 
vstupenek probíhá online na adrese https://www.webticket.cz/program/zap Bez vstupenky nebude vstup do areálu 
umožněn. Děkujeme za pochopení. Sledujte nás na www.divadlo.bohnice.cz nebo na naší facebookové stránce.

NE 07. 6. - 15:00 - FRČÍME

ST  10. 6. - 17:00 - BOHEMIAN RHAPSODY

ST  10. 6. - 20:00 - BLOODSHOT

PÁ  12. 6. - 17:00 - ZAPOMENUTÝ PRINC

PÁ  12. 6. - 19:30 - BOURÁK

ST  17. 6. - 17:00 - BOURÁK

ST  17. 6. - 19:30 - PROBLÉMISSKY

PÁ 19. 6. - 17:00 - VOLÁNÍ DIVOČINY

PÁ  19. 6. - 19:30 - V SÍTI

NE  21. 6. - 15:00 - ZAKLETÉ PÍRKO

ST  24. 6. - 17:00 - FRČÍME

ST  24. 6. - 19:30 - POSLOUCHEJ

PÁ  26. 6. - 17:00 - LASSIE SE VRACÍ

PÁ  26. 6. - 19:30 - TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

92x63-divadlo-cerven-osmicka.indd   1 11.5.2020   11:54:18

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

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

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU  
(OBTÍŽNÉ)

„Přátelství ženy k muži je slepá ulička,...“

Správné znění tajenky z minulého čísla 
(citát Marka Twaina):
Buďme vděčni za to, že existují blbci, bez 
nich bychom nemohli vyniknout.

Výherci, kteří získávají knihu Jana Jungmanna – 
Libeň zmizelý svět, jsou:
Václava Andrlová, Kobylisy
Lucie Marešová, Libeň
Karel Broum, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete 
nejpozději do 8. června 2020 na adresu:
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní 
kontakt.
3 vylosovaní výherci získají dvě vstupenky na  
koncert Vlasty Redla 8. 7. 2020 na Libeňském zámku.

V tajence najdete dokončení jednoho 
z citátů britského spisovatele Charlese 
Dickense. Je považován za jednoho 
z největších romanopisců 19. století. 
9.  června si připomínáme 150. výročí 
jeho úmrtí. 

vylosovaní výherci získají
DVĚ VSTUPENKY  

NA KONCERT

Vlasty  
Redla
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Městská část Praha 8 pořádá 

Cena vstupenek  280,- Kč

Budou dodržována aktuální 
bezpečnostní opatření, která 
přijala vláda v souvislosti 
s šířením koronaviru.

Nádvoří Libeňského zámku, 
Praha 8, Zenklova 1/35

PRODEJ VSTUPENEK OD 1.6.2020: 
Vladislava Wildtová, 606 613 390; 222 805 104, 
e-mail: vladislava.wildtova@praha8.cz
Libeňský zámek, přízemí - odbor kultury, 
v pondělí a středu 9,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00

8. července
2020Středa
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 VLASTA REDL s kapelou


