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Prahu 8 brázdí nové 
zametací stroje

Nejlíp vaří děti z MŠ 
Na Korábě

Bohnicemi projel 
průvod krále Vladislava
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Dětské Dny  
ve znamení sportu, rytířů,  

cestování i bezpečnosti 
více na straně 27
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Pozvánky

pod záštitou radní pro sport MČ Praha 8 Jany Solomonové

Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

SOBOTA 1. ZÁŘÍ 

T R O J B O J
AREÁL AC PRAHA 1890
PRAHA 8 – LIBEŇ, U PEKAŘKY 1597/20

NEDĚLE 2. ZÁŘÍ

P L Á Ž O V Ý  V O L E J B A L
AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 8. ZÁŘÍ

S O F T B A L L
AREÁL ZŠ DOLÁKOVA
PRAHA 8 – BOHNICE, DOLÁKOVA 555/1

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ 

T E N I S
AREÁL TC ESO
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 15. ZÁŘÍ

V O L E J B A L
AREÁL ZŠ NA ŠUTCE
PRAHA 8 – TROJA, NA ŠUTCE 440/28

NEDĚLE 16. ZÁŘÍ

P É T A N Q U E
AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
PRAHA 8 – BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 22. ZÁŘÍ

K U Ž E L K Y
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 29/3

NEDĚLE 23. ZÁŘÍ

M A L Á  K O P A N Á
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ FK METEOR PRAHA VIII
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 29/3

SOBOTA 29. ZÁŘÍ 

S P O R T O V N Í  P Ě T I B O J
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
PRAHA 8 – LIBEŇ, NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO 1054/13

NEDĚLE 30. ZÁŘÍ

N O H E J B A L
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 - LIBEŇ, U METEORU 29/3

PŘIHLÁŠKY A JINÉ INFORMACE NAJDETE NA WWW.PRAHA8.CZ
NEBO U PANA JAROMÍRA TISCHERA NA E-MAILU: JAROMIR.TISCHER@PRAHA8.CZ, NEBO NA TEL.: 222 805 104

S P O R T U J E
C E L Á  P R A H A  8
2 0 1 8
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4 ZprAvODAjství
Rušení separačních kontejnerových stání 
v Karlíně

7 ČtenářI náM píší…
… a my odpovídáme

8 rADnIce InfOrMuje 
Novinky kolem občanských průkazů 
a cestovních pasů platné od 1. 7. 2018

10 fóruM ZAstupItelů
Měla by Praha 8 dál platit společnosti  
Praha TV, s. r. o., za její zpravodajství?

12 průZkuM
Sonda do veřejného mínění, tentokrát 
o kontaktu s radnicí

14 rOZhOvOr
Marie Petrželová: Všechny děti si zaslouží 
krásné a šťastné dětství

18 MěníMe prAhu 8
Co zažila Palmovka a co ji nyní čeká

21 ZDrAvOtní A sOcIální péČe
Nemocnice Na Bulovce má nové přístroje 
a bude mít i lepší okolí

30 přeDstAvujeMe
Jak se na osmičce dělá věda v Orientálním 
ústavu AV ČR

37 ZábAvA
Křížovka o ceny  

vážení spoluobčané, 
po čtyřiceti letech života v Praze 8 vím, že červenec je měsíc, kdy opravdu velká část 
z vás odjíždí na dovolenou a využívá různé možnosti, jak poznat jiná místa, než 
je zrovna naše městská část. Chtěl bych ale všem těm, kteří z jakéhokoliv důvodu 
zůstanou v Praze, říci, že se nemusí bát, že by se museli nudit. Stále bude probíhat 
velké množství akcí, které pro vás připravuje naše radnice a další organizace.  
Jako každoročně vás přivítají programy letního kina, dále proběhne i množství akcí, 
které Praha 8 dělá pro seniory na nejrůznějších platformách, a vaše děti se určitě 
zabaví kupříkladu zajímavými aktivitami Klubu Mapa, které si můžete najít 
na facebookovém profilu této organizace.

Během prázdnin se bude dokončovat celá řada projektů a akcí, které jsme 
v průběhu posledních let připravovali. Dokončeno by mělo být nové náměstí 
u Krakova v Bohnicích, stejně jako nový sad na Bílé skále. K desítkám opravených 
chodníků z tohoto období přibude celá řada dalších a já osobně jsem velmi hrdý 
na opravdu velmi povedenou bezmotorovou komunikaci v ulicích Žernosecká 
a Ďáblická. Podobně započne výstavba podobných komunikací i v Libni na 
stávajících cyklostezkách. Těšit se můžete i na nové výmalby podchodů a další 
a další aktivity.

Zkrátka, i když se naše volební období pomalu chýlí ke konci, tak stejně 
jako v předchozích čtyřech letech pro vás budeme intenzivně pracovat 
dále až do voleb.

Přeji vám hezké prázdniny a případný volný čas.
 

 
Roman PetRus

starosta mČ Praha 8

Android Apple

5 ZprAvODAjství
Karlínská kasárna se před rokem otevřela 
veřejnosti 

17 spOleČnOst
Komunitní centrum Kotlaska bude mít 
po sdílené lednici i sdílenou dílnu

Periodický tisk územního samosPrávného celku
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informace

rušení separačních 
kontejnerových stání v karlíně

 nkarlín, jedna z nejhezčích čtvrtí metropole, se zapojila 
do projektu nádoby na tříděný odpad pro obyvatele 
karlína až do domu, jehož cílem je snižování zátěže 
veřejného prostoru snížením počtu venkovních stanovišť 
na tříděný odpad a jejich nahrazováním sběrnými nádoba-
mi umístěnými v domovním vybavení, jako je tomu 
na území Pražské památkové rezervace, tj. především 
na mČ Praha 1, mČ Praha 2, mČ Praha 3 a dalších.

Odbor ochrany prostředí, 
oddělení odpadů, Magistrátu hl. 
m. Prahy vybral Karlín do 
projektu právě díky jeho 
jedinečnosti, kráse a charakteru. 

Zřízením domovních separač-
ních stání (služba je poskytová-
na vlastníkům nemovitostí 
zdarma) se nejen lepší vzhled 
a čistota pražských, resp. 
karlínských ulic, ale také zvyšuje 
komfort třídění pro obyvatele, 
kteří mohou třídit odpad přímo 
v domovním vybavení bezpro-
střední blízkosti svého bydliště. 
Zrušením některých separač-
ních stanovišť se zároveň 
navyšuje počet parkovacích 
míst.

Obyvatelé Karlína byli 
informováni o možnosti zajistit 

si separační nádoby na papír, 
plast a sklo do domovního 
vybavení. Hned vedle sebe 
budou mít obyvatelé těchto 
objektů nádoby na směsný 
komunální odpad, plast, papír 
a sklo, což může zvýšit zájem 
obyvatel o třídění odpadů, a tím 
i snížit objem nebo frekvenci 
svozu nádob na směsný 
komunální odpad. 

V konečném důsledku může 
vlastník i korigovat náklady za 
odvoz směsného komunálního 
odpadu snížením objemu svých 
sběrných nádob. Vytipovaná 
venkovní stanoviště tříděného 
odpadu byla zrušena po 
pečlivém výběru zaměstnanců 
odboru životního prostředí MČ 
Praha 8, zaměstnance oddělení 

odpadu odboru ochrany 
prostředí MHMP a zástupce 
svozové společnosti IPODEC 
s ohledem na dostupnost 
a umístění nově zřízených 
domovních separačních stání. 
V současné době má již 
120 vlastníků objektů Karlína 
umístěny ve svém domovním 
vybavení sběrné nádoby na 
papír, plast a sklo a pozitivní 
informací je, že žádostí o umís-
tění domovních separačních 
nádob stále přibývá. 

Obyvatelé Karlína mohou 
nadále žádat o zřízení domovní-

ho separačního stání pomocí 
formuláře, který je k dispozici 
na www.praha8.cz. 

V současné chvíli se bude 
počet venkovních separačních 
stanovišť stabilizovat a optima-
lizovat jejich vývoz, další rušení 
stanovišť v nejbližší době 
v plánu není. 

Kontaktní osobou 
k poskytování dalších infor- 
mací týkajících se domovních 
separací a venkovních stanovišť 
je pan Jiří Jansa, e-mail:  
jiri.jansa@praha8.cz,  
telefon: 222 805 712. (zia)

Představujeme dagmaR ŠebeRovou

Dobrá víla bohnického kočičího útulku
V areálu Psychiatrické nemocni-
ce v Bohnicích najdete středisko, 
které byste tam možná nečekali 
– v klidných prostorách 
socioterapeutické farmy sídlí 
už 24 let záchytné středisko 
Opuštěná a léčebná zvířata, 
o. p. s. To vede Dagmar Šeberová.

V domečku s kouzelným 
výběhem koček dnes „bydlí“ 
téměř stovka chlupatých 
svěřenců. Bohnický útulek 
zaopatřuje především kočky, ale 
i jiná drobná domácí zvířata 
hospitalizovaných pacientů, 
kteří si tak mohou být jisti, že je 
o jejich miláčky dobře postará-
no. Týraní a opuštění chlupáči 
zde mají zajištěnou veškerou 
myslitelnou péči, od pravidelné-
ho krmení přes uklízení, 
očkování po kastraci a další 
veterinární úkony. Veškerou 

tuto záslužnou činnost, která 
probíhá 24 hodin denně 
a nezná dovolenou ani volné 
víkendy, vykonává paní 
Šeberová už více než čtvrt 
století zcela zdarma, jen z lásky 
ke zvířatům.  Provoz útulku je 
kompletně hrazen z darů 
dobrých lidí a stojí ročně 
zhruba 750 tisíc korun.

Paní Dagmar Šeberová je 
letos nominovaná v soutěži 
Žena roku 2018 v kategorii 
Charita za svou celoživotní 
obětavou práci u koček. 

Hlasování probíhá až 
do 15. srpna 2018 na webu 
zenaroku2018.jenprozeny.cz/
soutezici, kde je potřeba zvolit 
tlačítko Charita, následně najít 
mezi soutěžícími paní Dagmar 
Šeberovou a hlasovat pomocí 
kliknutí na její fotografii. (býv)

stAnOvIště sepArAČních kOntejnerů v kArlíně
Pobřežní 358/30, Křižíkova 530/78, 
Kubova 526/4, Křižíkova 238/53 x 
Karlínské nám., Molákova 6001/2 x 
Za Invalidovnou, U Slunco-
vé 610/13, Nekvasilova 585/15, 
K Olympiku 563/2, K Olympi-
ku 566/8, Křižíkova 177/29, 
Vítkova 241/10, Thámova 221/5 x 

Pernerova, Pobřežní 95/74, 
Vítkova 318/1, Kollárova 276/8 
(SEŠ), Molákova 577/34, Moláko-
va 593/18, Nekvasilova 570/23, 
Karlínské náměstí 22/147, 
Sokolovská 325/140, Za Poříčskou 
branou 284/7 (podzemní), 
Rohanské nábřeží 657/7

Zrušené venkOvní sepArAce
Karlínské nám. 156/2, Šaldova 
337/15, Pernerova 413/4, 
Pernerova 635/57, Pobřežní 291/60, 
Kollárova 179/20, Sokolov-

ská 449/128, Březinova 444/26, 
Březinova 491/15, Prvního 
pluku 140/4, Vítkova 5/32, Lyčkovo 
náměstí 447/1.
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Vítězný tým dětí z MŠ Na Korábě.

První červnovou sobotu ožily volejbalové kurty SK Meteor Praha 
tradičním turnajem O pohár starosty Prahy 8 žákyň. V pořadí již 
19. ročníku se zúčastnilo přes 200 dětí z celé ČR, které nastoupily 
v celkem 20 týmech.  V obou kategoriích si palmu vítězství 
odnesly hráčky z jihočeské Hlincové Hory. Mezi mladšími 
žákyněmi druhou příčku získal A-tým pořádající SK Kometa 
Praha.  (býv)

Foto: vladimíR slabý

Celkem 96 nových občánků Prahy 8 jsme slavnostně přivítali 
během ceremoniálu, který proběhl 11. a 12. června v obřadní síni 
na Libeňském zámku. Pamětní list, kytičku a drobný dárek 
předával místostarosta Petr Vilgus. Za první pololetí letošního 
roku jsme přivítali celkem 250 občánků. Letos ještě proběhne 
vítání jednou, konkrétně 1. a 2. října, takže stále je šance překonat 
loňských 440 dětí (z toho 5 dvojčátek). (vrs)

Foto: vladimíR slabý

POHáR STAROSTy PuTuJE NA JIH PRAHA 8 PřIVíTALA NOVé OBČáNKy

kuchařská soutěž zdravá 5 

triumf dětí z Mš na korábě 
 ncelostátní finále zdravé 5 

proběhlo v sobotu 9. června 
v komunitním centru 
Plechárna v Praze. 

Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 
18 týmů z 11 krajů Česka. 
Mateřské školy ovládl tým 
Medvídci ze školky Na Korábě 
v Praze 8. Trio zaujalo porotu 
nejen kreativními recepty, ale 
i kostýmy a dokonalou prezenta-
cí připraveného pohoštění. Vítěze 
za odměnu čeká zážitkový pobyt 
v Ekocentru Orlov u Příbrami.

Na tříčlenné týmy čekaly 
hned dvě soutěžní disciplíny. 
Za úkol měly děti ve všech 
soutěžních kategoriích připravit 
před zraky odborné poroty 
studené pohoštění dle vlastní 
fantazie a dále pak odpovědět 
na pět otázek z oblasti výživy. 
V porotě zasedl kuchař ze sítě 
restaurací Ambiente Michal 
Placák, nutriční specialistka 
a autorka alternativní kuchařky 
Zuzana Komůrková a specialista 
externí komunikace obchodů 
Albert Tereza Skrbková. Porotci 
hodnotili nápad, zručnost, 
kreativní ztvárnění, složení 
i výslednou prezentaci pokrmu.

Manažerka programu Zdravá 5 
Eva Nepokojová vyzdvihla 

dokonalou přípravu a zaujetí 
všech soutěžících: „Byli jsme 
nadšeni nejen recepty, ale 
i celkovým pojetím prezentace 
týmů. Viděli jsme úžasná 
aranžmá pokrmů a dokonale 
připravené kostýmy. Mile nás 
překvapila i úroveň znalostí, 
které děti předvedly v rámci 
vědomostního kvízu. Je vidět, 
že program Zdravá 5 školáky po 
všech stránkách stále inspiruje, 
a to nás těší dvojnásob.“

Letošní šestý ročník dětské 
kuchařské soutěže Finále 
Zdravé 5 byl opět obohacený 
o sociální rozměr. Soutěžící měli 
v základním kole, které přilákalo 

437 tříčlenných týmů ze všech 
koutů České republiky, za úkol 
navrhnout, komu připravené 
pohoštění darují, a udělají mu 
tak radost. Smyslem soutěže 
je podpořit zájem o domácí 
přípravu jednoduchých zdravých 
pokrmů, ale také společenský 
kontext stolování. Finále 
Zdravé 5 organizuje Nadační 
fond Albert prostřednictvím 
svého unikátního vzdělávacího 
projektu Zdravá 5.

Více o průběhu finále i týmech 
naleznete na www.zdrava5.cz/
kucharska-soutez.

baRboRa vanko

vítěZOvé:
Kategorie mateřské školy: 
Medvídci z MŠ Na Korábě 
v Praze 8 (na snímku) 

Kategorie 1. stupeň ZŠ: 
Květinky ze ZŠ Velké Svatoňo-
vice v Královéhradeckém kraji

Kategorie 2. stupeň ZŠ:  
Veselý kovboj ze ZŠ Drahotuše 
v Olomouckém kraji

Kategorie dětská zařízení: 
Bio Crue z Dětského domova 
v Duchcově v Ústeckém kraji
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kOntAkt:
Telefonní číslo zelené linky: 
800 550 222
Provoz zelené linky: 
pondělí, středa: 8.00–17.00 hod.
úterý, čtvrtek: 8.00–15.30 hod.
pátek: 8.00–12.00 hod.

ŠpičkoVé zametací stroje převzal za městskou část Praha 8 
místostarosta Matěj Fichtner. Foto: Vladimír Slabý

úklid

prahu 8 brázdí tři 
nové zametací stroje

 nkaždým rokem se mČ Praha 8 snaží vylepšovat služby 
občanům v oblasti úklidu veřejného prostranství. letos 
zakoupila tři nové špičkové zametací stroje, které zlepší 
a urychlí úklid napříč městskou částí.

 „Praha 8 je specifická městská 
část, a to zejména svou rozlohou. 
Proto jsme se rozhodli zakoupit 
tři zametací stroje, které budou 
přiděleny do tří lokalit. V provo-
zu budou denně,“ uvádí mís-
tostarosta Prahy 8 Matěj 
Fichtner. Zametací stroje mohou 
lidé potkat od pondělí do pátku. 
Jeden zametací stroj provádí 
činnost v Libni a Karlíně, druhý 
v Kobylisích (vč. Střížkova 
a přilehlých oblastí) a poslední 
v Bohnicích a přilehlých 
lokalitách (Čimice atp.). 

Zakoupeny byly stroje 
prvotřídní švýcarské společnosti 
Buchr Schörling CityCat 2020. 
Jedná se o nejužší světovou 
špičku v oboru. „Stroje vynikají 
kromě vysokého výkonu 

a snadné obsluhy i ohleduplnos-
tí vůči životnímu prostředí,“ 
doplňuje informace místostaros-
ta Fichtner. Zásobník na vodu 
má objem 300 l, přičemž nechybí 
systém recyklace vody. Zásobník 
na smetky má objem 1,8 m3.

„Dlouhodobě přijímáme 
podněty od občanů skrze službu 
Hlášení závad, která je na našem 
webu. Jsme také zaregistrováni 

na webu Lepší místo. Loni jsme 
zřídili oddělení okamžitého 
úklidu, takzvanou rychlou rotu, 
která nám pomáhá nedostatky 
řešit bezprostředně po jejich 
nahlášení. Letos jsme také 
zavedli Zelenou linku, která 
urychluje podávání podnětů 
v oblasti úklidu a péče o veřejné 
prostranství,“ vyjmenovává 
Fichtner. (mav)

karlínská kasárna 

první výročí otevření 
pro veřejnost
Je to už rok od chvíle, kdy se 
veřejnosti otevřela brána 
Karlínských kasáren. Po léta 
uzavřený armádní objekt mezi 
ulicemi Pernerova, Malého, 
Prvního pluku, Křižíkova 
a Vítkova, kterému jistý čas 
hrozila privatizace, konečně 
dostal své dočasné i definitivní 
určení. 

„Tvrdím, že prázdné a nevyu-
žívané budovy jsou nevyužitou 
šancí. A nevyužité domy 
v obecním a státním vlastnictví 
jsou vysloveně chybou 
v systému, kterou je třeba 
napravit. Každý dům má mít 
své poslání. Proto jednám 
s majiteli státních, městských 
i soukromých domů o jejich 

využití. Sedím na radnici, abych 
se snažil zprostředkovat dohody 
mezi majiteli a dočasnými 
uživateli. A v posledních třech 
letech se nám dařilo – zaplnili 
jsme řadu domů, které v minu-
losti ležely ladem,“ říká 
místostarosta Petr Vilgus.

V kasárnách bude nyní 
několik let působit letní kino, 
galerie moderního umění, 
divadelní sál s možností 
pořádat zde seminář nebo 
konferenci, bar, kavárna i tzv. 
Prastánek. V zimním období je 
tu instalováno kluziště. Budova 
je přístupná vchodem z ulice 
Prvního pluku. Pokud budete 
mít během léta cestu přes 
Karlín, určitě se zde zastavte.

Petr Vilgus usiluje o využití 
prázdných domů na území 
osmičky. Společně s místním 
občanem Štěpánem Klimešem 
se podílel na dohodě mezi 
spolkem Pražské centrum 
a správcem kasáren – minister-
stvem spravedlnosti – na 
dočasném využití kasáren pro 
kulturní a společenský projekt. 
Definitivní budoucností 
kasáren je přestavba na justiční 
palác, která bude zahájena 
v průběhu několika let. 
Inicioval zachování historické 
budovy Invalidovny ve státních 
rukou a její převedení do 
správy Národního památkové-
ho ústavu. V dočasném režimu 
bude budova otevřena 
veřejnosti už toto léto. 
už několik let je na základě 
iniciativy radní Hany Matou- 
šové zpřístupněn dům 
Za Poříčskou branou 7. Působí 
tu recyklační dílna Z pokoje 
do pokoje, divadlo Pomezí 
a nově také spolek Bar/ák, 
který tu prodává občerstvení 
a pořádá hudební vystoupení. 

Obdobně místostarosta 
Vilgus vyjednává i s italským 
majitelem libeňského Paláce 
Svět, ve kterém letos byly 
obnoveny rekonstrukční práce. 
Ještě v tomto roce by podle 
majitele domu měla být 
instalována nová dřevěná okna, 
celá rekonstrukce by měla 
skončit v příštím roce.  (pev)

rokytka
Obnova 
dolního toku 
se přiblížila
říčka Rokytka je dnes jen 
vodní stokou v nepřístupném 
kamenném korytě. Místosta-
rosta MČ Praha 8 pro strate- 
gický rozvoj Petr Vilgus zadal 
odborné vodohospodářské 
firmě vypracovat studii, jejímž 
cílem je obnova Rokytky na 
území Prahy 8. Rokytka je 
mimořádně důležitým místem 
Libně. Je však špinavá, nejde 
k ní sejít a posedět u ní, z obou 
stran je obehnaná vysokým 
plotem. Studie byla představe-
na občanům při veřejném 
projednávání. „Autoři studie 
navrhli přírodní koryto 
s kameny a vodními rostlina-
mi, vytvoření zvlněných 
meandrů v části říčky u ústí 
do Vltavy nebo tvorbu přecho- 
dů přes vodní tok. Jako obyva- 
tel Libně se na tuto proměnu 
moc těším,“ říká Petr Vilgus. 

Rekonstrukce také přinese 
zvýšení ochrany před 
povodněmi a omezení tzv. 
tepelného ostrova v Libni – 
řeka bude v létě odpařováním 
snižovat okolní teplotu 
a zvlhčovat vzduch. Investo-
rem bude pražský magistrát, 
místní radnice nyní připravuje 
podklady.  (vip) karlínská kasárna lákají k odpočinku.
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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.

Vážená redakce,
chtěl bych se zeptat, proč nestojí městská 
policie v ulici Poznaňská u školky. Je tam 
zákaz vjezdu a každé ráno a poledne tam 
jezdí desítky aut. Čekáte, až se stane neštěs- 
tí a porazí tam nějaké auto malé dítě? 

daliboR boháČek 

Vážený pane Boháčku,
strážníci OŘ MP Praha 8 každé ráno 
zajišťují zvýšený dohled na určených 
přechodech pro chodce v blízkosti 
základních škol a kolem poledne provádějí 
dohled u všech ZŠ na obvodu Prahy 8 
v rámci projektu Školní policie se zaměře-
ním na zvýšení ochrany žáků 1. stupně 
základních škol, zejména nejnižších 
ročníků před negativními jevy, které 
mohou ohrozit školáky v době bezpro-
středně po ukončení vyučování, kdy nejsou 
pod bezprostředním dozorem pedagogic-
kých pracovníků ani rodičů. 
Povinností vedoucích zaměstnanců je 
upřednostnit dohled na určených 
přechodech pro chodce před ostatními 
činnostmi, s přihlédnutím k jejich 
aktuálnosti a závažnosti. Rovněž dohled 
v rámci projektu „školní policie“ má dle 
platných směrnic přednost před všemi 
ostatními nařízenými aktivitami s výjim-
kou úkolů mimořádné důležitosti a závaž-
nosti. Děti navštěvující mateřské školy jsou 
zpravidla doprovázeny rodiči a jsou pod 
jejich dohledem.
Kromě těchto prioritních úkolů zajišťují 
strážníci OŘ8 další požadavky, opatření 
a úkoly jak ve veřejném pořádku, tak 
i v dopravě. Zejména požadavky v dopravě, 
jako jsou zákazy vjezdu, zákazy stání, 
aktuální změny v dopravním značení při 
rekonstrukcích a podobně, jsou směřovány 
na dobu v ranní a odpolední dopravní 
špičce. Nicméně situace u Mateřské školy 
v ulici Poznaňská není strážníkům OŘ MP 
Prahy 8 lhostejná a kontroly nad dodržo-
váním zákazu vjezdu (mimo zásobování) 
budou prováděny ve zvýšené míře v rámci 
provozních a personálních možností.  

mgR. luděk vaníČek, ředitel oř mP Praha 8          

Vážená redakce,
jsem pravidelný čtenář Osmičky. Její obsah 
se mi líbí, vypisuji si z ní potřebné údaje 
z kulturní i sportovní oblasti. Jako důchodce 
mne zajímá zejména úsek sociální a zdravot-
ní péče v rámci CAPu. 

V červnovém čísle mne upoutala otázka 
pro zastupitele, zda by měla MČ iniciovat 
výstavbu nájemních bytů. Odpověď téměř 
všech představitelů politických stran je 
kladná. Při této příležitosti mne napadla 
otázka: Proč se tedy nestavěly tyto byty dříve, 
když ty požadavky jsou letité a situace 
v nájemních nebo „startovacích“ bytech je 
dlouhodobě neúnosná? Peníze přece nemohly 

hrát rozhodující roli, protože privatizace bytů 
v Praze 8 musela dosáhnout sumu s osmi 
nebo devíti nulami a tyto peníze měly být 
použity zpět do bytové oblasti. 

Bydlím v Praze 8 už 45 let a nepamatuji se, 
že by se v poledních 20 letech startovací či 
sociální byty stavěly. Názor p. Grose, že obec 
či stát neumějí stavět efektivně, neuznávám. 
Pokud bych s ním souhlasil, musel bych se 
domnívat, že jsme si zvolili špatné zastupite-
le, a navíc i soukromí vlastníci se ne vždy 
dobře starají o svůj majetek (viz Automat 
Svět na Elsnicově náměstí). 

Čtenář a občan Prahy 8 
antonín suRový

Ptali jste se na www.Praha8.cz
○ Dobrý den, 
ráda bych se zeptala na důvod nového 
osvětlení v okolí Karlínského parku. Nejen- 
že má výrazně vyšší intenzitu svítivosti 
a sklonem lamp ruší noční klid v přilehlých 
obytných domech, ale je též ve velkém 
kontrastu s replikami dobových lamp, 
které jsou umístěny v parku. Pokud by tato 
varianta měla být trvalou změnou, žádám 
Vás o její zvážení, a to jak z důvodu estetické-
ho, tak i vzhledem k většímu světelnému 
znečištění, jež není v městské zástavbě 
potřeba navyšovat. d. svatoŠová

Vážená paní Svatošová,
modernizace tohoto osvětlení je na Karlín-
ském náměstí a vybraných přilehlých ulicích 
řešena v rámci pilotního projektu ve 
standardu Smart City naší společností 
Operátor ICT pro MHMP. Lampy byly 
doplněny o internet a senzorickou síť. 
Po závěrečném měření jasovou kamerou 
proběhnou úpravy intenzity svícení dle 
zákonných norem. To jsou ty nejdůležitější 
body. Na tomto základě budeme moci vést 
další jednání.

vítězslav klika, projektový manažer  
smaRt CitY, operátor iCt, a. s. 

○ Dobrý den, 
proč probíhá rekonstrukce chodníků 
v Zenklově ulici tak pomalu? A proč se vloni 
i letos při rekonstrukci chodníků používá 
stále asfalt místo dlažby, který většinou 
skončí dříve nebo později rozřezán a zápla-
tován. Chystá se v tomto směru nějaká 
koncepce? FRantiŠek nový

Vážený pane Nový, 
rekonstrukce chodníků v ul. Zenklova 
probíhá dle harmonogramu stavby. 
Chápeme, že z vašeho pohledu se vám zdá 
tento postup pomalý, na druhou stranu 
musíme vysvětlit, že v rámci této stavby 
působí několik zhotovitelů i investorů. 
Některé úseky ještě nebyly realizovány 
z důvodu toho, že jeden z investorů, TSK hl. 
m. Prahy, a. s., neměl ještě vysoutěženého 
zhotovitele. Harmonogram prací je věcí mezi 
investory a jednotlivými zhotoviteli, termíny 

jsou smluvně ošetřeny. MČ Praha 8 není 
investorem ani jedné části této stavby, 
z tohoto důvodu nejsme kompetentní 
zasahovat do schváleného harmonogramu.

Otázka, proč se používá asfalt, nikoliv 
dlažba, je v kompetenci TSK, MČ Praha 8 
není správcem komunikací. Je zde však 
několik hledisek jako např. materiál, zdali 
je chodník hodně frekventován, jaké je 
zatížení, dále se řeší otázka odvodnění atd. 
Bližší informace vám podá správce TSK.
Zda-li se chystá v tomto směru nějaká 
koncepce, není odboru dopravy k dnešnímu 
dni známo. 

mgR. lenka kaPlanová, vedoucí oddělení 
silničního správního úřadu, odbor dopravy (od)

○ Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat, zda se počítá s násled-
nou opravou ulic, kterými teď projíždí 
náhradní autobus linky X10. V ulici 
Primátorská jsou v dlažbě už takové výmoly, 
že se divím, že tam některý z autobusů 
neprodřel vanu. A to nemluvím o stavu ulice 
Konšelská, kde kvůli nárůstu aut není kde 
zaparkovat a výmoly jsou tam jakbysmet. 

veRonika

Vážená paní Veroniko, 
váš dotaz jsme předali k vyjádření správci 
těchto komunikací, jímž je Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a. s. (TSK). Dle 
sdělení TSK v ul. Primátorská, v místě 
vyjetých kolejí, plánuje PVS, a. s., obnovu 
řadu. Konkrétní termín s TSK ještě nikdo 
neprojednával, ale již byl předložen projekt. 
Z tohoto důvodu může být případná oprava 
ul. Primátorská realizována až po zhotovení 
těchto stavebních prací. TSK má v plánu 
opravit ul. Kandertova, Podlipného a Lindne- 
rova postupně dle toho, jaký bude mít 
schválený rozpočet na rekonstrukce. Rovněž 
TSK zváží opravu ul. Konšelská. Objízdná 
trasa X10 je v současné době provizorně 
opravována. Jinak to udělat nejde, vzhledem 
k průjezdu autobusů není možné zastavovat 
dopravu. Definitivní opravy proběhnou, až 
bude dokončena Zenklova.

mgR. lenka kaPlanová, vedoucí oddělení 
silničního správního úřadu, odbor dopravy (od)
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Radnice informuje

změny Platné od 1. Července

novinky kolem občanských 
průkazů a cestovních pasů

 ndnem 1. 7. 2018 vstoupí 
v platnost celá řada změn na 
úseku vydávání občanských 
průkazů a cestovních pasů. 
nově se budou vydávat jen 
občanské průkazy se strojo-
vě čitelnými údaji a s novým 
kontaktním elektronickým 
čipem, bude možno požádat 
o vydání občanského 
průkazu i cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě do 24 hodin 
a mění se též výše vybíra-
ných správních poplatků.

ObČAnské průkAZy 
Vydávat se budou pouze 
občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji a s novým 
kontaktním elektronickým 
čipem, které bude možné použít 
pro bezpečné prokazování 
totožnosti a při využívání 
online služeb veřejné správy. 
Dosavadní občanské průkazy 
stále zůstávají v platnosti do 
dat na nich uvedených. 
O bezplatnou výměnu mohou 
žádat jen občané s končící 
platností jejich občanského 
průkazu (maximálně 6 měsíců 
před koncem platnosti) nebo 
občané, kterým byl do 
30. 06. 2018 na vlastní žádost 
vydán občanský průkaz 
s kontaktním čipem. V ostat-
ních případech je podání 
žádosti podmíněno úhradou 
správního poplatku 200 Kč.

Nový občanský průkaz 
s kontaktním elektronickým 
čipem bude povinným osobním 
dokladem občana, používání 
elektronických funkcí bude ale 
dobrovolné. Elektronickou 
identifikaci pomocí kontaktní-
ho čipu občané využijí pro 
elektronická přihlašování 
k online službám např. České 
správy sociálního zabezpečení, 
finanční správy, pro služby 
aplikace CzechPOINT@home 
a další služby, které bude 
veřejná správa nabízet. Přístup 
k údajům v kontaktním 
elektronickém čipu bude 
chráněn „identifikačním 
osobním kódem“, který si občan 
může zvolit již při převzetí 
občanského průkazu do 
užívání. 

Novinkou bude i ukončení 
vydávání občanských průkazů 
bez strojově čitelné zóny s 
platností na 1 měsíc z důvodu 
ztráty, odcizení, poškození či 
zrušení trvalého pobytu 
občanům. Namísto těchto 
občanských průkazů vydávaných 
ve zkrácené lhůtě může občan 
požádat o vydání standardního 
občanského průkazu ve zrychle-
né lhůtě 24 hodin nebo 5 pracov-
ních dní. Žádost o vydání 
občanského průkazu s vydáním 
ve standardní lhůtě 30 dní nebo 
ve zrychlené lhůtě 5 dní nebo 
24 hodin je možno podat 
v úředních hodinách na všech 
úřadech městských částí Praha 1 
– Praha 22, na obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností 
nebo přímo na pracovišti 
Ministerstva vnitra. 

Při podání žádosti o občanský 
průkaz vydávaný ve lhůtě do 
5 pracovních dní si může občan 
zvolit, zda si jej převezme na 
úřadě, kde podával žádost, nebo 
přímo na Ministerstvu vnitra. 
Občanské průkazy vydávané 
do 24 hodin je možno převzít 
výhradně na pracovišti 
Ministerstva vnitra. Vydání 
občanského průkazu ve 
zrychlené lhůtě je podmíněno 
úhradou správního poplatku 
300 až 1000 Kč podle věku 
žadatele a rychlosti vydání.

Další novinkou je, že v žádosti 
o vydání občanského průkazu je 
možno uvést telefonní číslo pro 
veřejnou mobilní síť nebo 
adresu elektronické pošty pro 
účely informace o možnosti 
převzetí občanského průkazu. 
Ministerstvo vnitra bude 
informovat občana o možnosti 
převzetí dokladu textovou 
zprávou nebo prostřednictvím 
elektronické pošty.

cestOvní pAsy
Stejně jako v případě občan-
ských průkazů si bude moci 
žadatel vybrat, zda požádá 
o vydání cestovního pasu ve 
standardní lhůtě 30 dní, nebo ve 
zkrácené lhůtě 5 pracovních dní 
nebo do 24 hodin. Žádost 
o vydání cestovního pasu 
s vydáním ve standartní lhůtě 
30 dní nebo ve zrychlené lhůtě 
5 dní nebo 24 hodin je možno 
podat v úředních hodinách na 
všech úřadech městských částí 
Praha 1 – Praha 22, na obecních 
úřadech obcí s rozšířenou 
působností nebo přímo na 
pracovišti Ministerstva vnitra. 

Při podání žádosti o cestovní 
pas vydávaný ve lhůtě do 
5 pracovních dní si může občan 
zvolit, zda si jej převezme na 
úřadě, kde podával žádost, nebo 
přímo na pracovišti Minister-
stva vnitra. Cestovní pasy 

vydávané do 24 hodin je možno 
převzít výhradně na pracovišti 
Ministerstva vnitra. Všechny 
vydávané cestovní pasy, 
i cestovní pasy vydávané ve 
zkrácených lhůtách, obsahují 
strojově čitelnou zónu, biomet-
rické údaje a jsou vydávány 
s platností 10 let pro občany 
starší 15 let nebo s platností 
5 let pro občany mladší 15 let.

Shodně jako u vydávání 
občanských průkazů je možno 
v žádosti uvést telefonní číslo 
pro veřejnou mobilní síť nebo 
adresu elektronické pošty pro 
účely informace o možnosti 
převzetí cestovního pasu. 
Ministerstvo vnitra bude 
informovat občana o možnosti 
převzetí dokladu textovou 
zprávou nebo prostřednictvím 
elektronické pošty.

cestOvání DO ZAhrAnIČí
Před cestou do zahraničí si vždy 
ověřte, zda máte platný cestovní 
doklad, zda jej mají vaše děti 
(cestovní pas nebo občanský 
průkaz může být vydán dítěti 
již po narození), a zkontrolujte 
také dobu platnosti cestovních 
dokladů. 

Některé státy vyžadují dobu 
platnosti cestovního dokladu 
ještě několik měsíců po návratu 
z cílové destinace, například pro 
vstup do Tuniska musí platnost 
cestovního pasu překračovat 
nejméně o 3 měsíce dobu 
pobytu, v případě Thajska až 
6 měsíců. Aktuální údaje 
o cestovních dokladech 
si dopředu ověřte na stránkách 
Ministerstva zahraničních věcí, 
v případě nejasností též 
u příslušného zastupitelského 
úřadu. 

V případě cest po Evropě 
může v řadě států nahradit 
cestovní pas i platný občanský 
průkaz, toto platí pro všechny 
státy Evropské unie 
a Evropského hospodářského 
prostoru a na základě 
bilaterálních dohod lze 
občanský průkaz využít jako 
cestovní doklad do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Gruzie, Makedonie, 
Moldávie, Srbska a Švýcarska.

 (red)
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OSMIČKA radí spoluobčanům „Inzerce v Osmičce”
ahoj, sly el jsem,
e ses dal na podnikání.

jak to jde?

š
ž

Tak zkus
inzerci!

Ano, mám živnost,
a te sháním klienty.ď

Neblázni, víš co to stojí?
Navíc já pot ebuji zacílit
na Prahu 8, kde p sobím!

,
ř

ů

Snadná pomoc,
od toho je tu

m sí ník Osmi ka!ě č č

Vážně?
Náklad má p es 64 tisíc výtisk

a tou ji všichni obyvatelé Prahy 8.
Podrobnosti najdete na

www.praha8.cz

ř ů
č

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

zemřel 
frantiŠek 
suchý

Ve čtvrtek 7. června 2018 
zemřel ve věku 91 let 
politický vězeň František 
Suchý, který zažil nacistický 
i komunistický teror. V roce 
1952 ho odsoudili za špionáž 
a velezradu k 25 letům 
vězení, odseděl si polovinu 
trestu. Plné rehabilitace se 
dočkal až po roce 1989, před 
sedmi lety ho prezident 
Václav Klaus vyznamenal 
řádem T. G. Masaryka 
III. třídy. 

František Suchý vyrůstal 
v libeňské Vychovatelně 
a v posledních letech žil na 
sídlišti v Bohnicích. Rada MČ 
Praha 8 ho navrhla v květnu 
na udělení čestného občan-
ství Prahy 8. Rozhodovalo 
o tom Zastupitelstvo na svém 
jednání 27. června (až po 
odeslání této Osmičky do 
tisku). Jestli schválilo udělení 
čestného občanství in 
memoriam, se můžete 
dozvědět na našem webu 
www.praha 8.cz v záložce 
Volené orgány – Zastupitel- 
stvo.

Velký rozhovor s Františ-
kem Suchým jsme přinesli 
v minulém čísle Osmičky.
Čest jeho památce!  (red)

Vizualizace budoucího rodinného centra Ládví.

chystá se rodinné a komunitní centrum ládví 

hlavní zaměření bude 
na mezigenerační vztahy

 nosmička pro rodinu, 
příspěvková organizace 
mČ Praha 8, bude od příštího 
roku provozovat nové 
rodinné centrum v kobyli-
sích. jeho hlavním cílem 
bude propojení mezigenerač-
ních přenosů, hledání 
možností pro vzájemný 
rozvoj a podporu.

Osmička pro rodinu sdružuje 
několik rodinných a dětských 
klubů. „Všechna naše centra 
sledují cíl v posílení osobní 
i společenské odpovědnosti, 
spolupráce a komunity a v pod-
poře rodin,“ vyjmenovává 
ředitelka Osmičky pro rodinu 
Kateřina Halfarová. „V Čimicích 
se zaměřujeme především na 
rozvojové aktivity pro celé 
rodiny, v Bohnicích se snažíme 
tematicky orientovat na respekt 
k přírodě a životnímu prostředí. 
V nově budovaném centru 
v Kobylisích budeme aktivity 
směřovat na podporu rodin,“ 
specifikuje zaměření Halfarová.

Činnost jednotlivých center 
je totiž založena na specificích 
území, na kterých působí. 
„Snažíme se přizpůsobovat 
struktuře obyvatel v našich 
čtvrtích a jejich zájmům. 
Reagujeme tím na současný stav, 
na jehož základě připravujeme 
program. Jeho hlavním cílem 
bude propojení mezigeneračních 
přenosů, hledání možností pro 
vzájemný rozvoj a podporu. 
Aktivity budeme cílit také na 

rodiče vracející se do pracovního 
procesu po mateřské či rodičov-
ské dovolené,“ popisuje místosta-
rosta MČ Praha 8 Radomír Nepil.

Aktivity nového centra budou 
postaveny tak, aby mohly 
navazovat i na ostatní centra. 
„Chtěli bychom, aby naše 
organizace vytvářely jeden 
celek. Provázanost nám 
umožňuje získat zpětnou vazbu. 
Naší činností přispíváme 
k efektivnímu formování 
rodinné politiky v Praze 8,“ 
plánuje Halfarová.

V Rodinném a komunitním 
centru Ládví bude fungovat 
dětský klub pro děti a mládež 
i pro seniory, otevřená herna pro 
nejmenší, pro dospělé zase 

coworkingové centrum. 
Centrum bude umístěno 
v nevyužívaném objektu 
ve vnitrobloku mezi ulicemi 
Taussigova a Za Střelnicí. „Jsem 
vděčný magistrátu, který na 
rekonstrukci budovy, která 
potrvá asi rok, uvolnil formou 
dotace 20 milionů korun,“ 
informuje místostarosta Nepil. 

Rodinné a komunitní centrum 
Ládví plánuje také spolupráci 
s KC Hrubého, které se stalo 
oblíbeným místem setkávání 
rodin s dětmi. „Bohužel není 
v našich současných možnostech 
uspokojit vzrůstající poptávku 
po dalších aktivitách. Slovo 
konkurence neznáme, naopak, 
těšíme se na sdílení zkušeností 
a vzájemnou spolupráci. 
Komunitní a rodinné centrum 
Ládví v Kobylisích navíc nabídne 
širokou škálu akcí pro dospělé, 
což je prozatím mimo náš 
program,“ říká Kristýna Janyško-
vá, vedoucí Komunitního centra 
Hrubého. (mav)
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Fórum

ods Praha 8
ne
Ne. V době stále populárnějších 
sociálních sítí není třeba 
utrácet peníze daňových 
poplatníků za sebepropagaci 
radních a jejich mnohdy 
šílených nápadů v televizi.

Krásné léto.

toP 09 Praha 8
neměla 
Financovat si zpravodajství 
v televizní společnosti, která se 
sice na svých webových 
stránkách chlubí vysokými 
čísly sledovanosti, ale ve 
skutečnosti ji nikdo pořádně 
nezná, je zbytečný výdaj. Zvlášť 
v situaci, kdy současná politická 
reprezentace MČ Praha 8 opět 
předložila pro rok 2018 deficitní 
rozpočet. Na druhou stranu je 
faktem, že nárůst PR radnice 
o 300 % je v absolutních číslech 
nepříliš významná částka 
oproti výdajům za různé právní 
rozbory, konzultace a soudy, ve 
kterých se současná koalice do 
sytosti za poslední 4 roky 
vyřádila. Každá rodina, která si 
hlídá svůj rodinný rozpočet, si 
velmi dobře uvědomuje nutnost 
omezit zbytné výdaje oproti 
těm nezbytným, a tím zamezit 
vyčerpání rezervy, kterou je 
nutné udržovat pro nenadálé 
výdaje v budoucnosti. Tomu se 
říká odpovědnost a používání 
selského rozumu. Proč toto 
absentuje u politiků, kteří se 
dostanou k moci, je mi záhadou. 
Místo placených reportáží by 
bylo lepší pravidelně předstupo-
vat před občany na Zastupitel-
stvu a obhajovat si svoje 
rozhodnutí před občany MČ, 
představovat svoje vize a jejich 
naplňování, popisovat konkrét-
ní kroky. Jenže to by chtělo mít 
na radnici zkušené a životem 
prověřené manažery, pro něž 
odpovědnost za budoucí rozvoj 
MČ bez ohledu na politickou 
příslušnost není sprosté slovo. 
Lidi, kteří jsou schopni vidět 
dále do budoucnosti, než je 
jedno funkční období, a „ořežou“ 
zbytečné výdaje ve prospěch 
těch opravdu nutných pro 
efektivní správu MČ. 

Také si myslíte, že Praha 8 
si zaslouží víc? Víte, co zlepšit? 
Zavolejte nám na telefonní číslo 
723 721 082. Najdete nás též 
na www.naseosmicka.cz.

Čssd
říkám rozhodně 
ano podpoře 
praha tv
Televize patří mezi nejdůležitější 
zpravodajská média dnešní 
doby. Podle mého názoru je 
Praha TV unikátním mediálním 
projektem, který v současnosti 
nemá v metropoli obdoby. Tuto 
televizi sleduje několik set tisíc 
pražských diváků denně a díky 
tomu mají tito diváci velmi 
široký přehled zpravodajství, 
nejen co se týče Prahy jako 
celku, ale i jejích jednotlivých 
městských částí, Prahu 8 
nevyjímaje. 

V kombinaci s měsíčníkem 
Prahy 8 Osmička tvoří dokona-
lou zpravodajskou synergii, 
která pomáhá našim občanům 
být v obraze ohledně dění 
v jejich okolí. Zatímco měsíčník 
informuje o dlouhodobějších 
a hlubších tématech Prahy 8, 
která vyžadují podrobnou 
celospolečenskou diskuzi, 
Praha TV přináší aktuální 
vizuální zpravodajství, které 
nemůže měsíčník již z jeho 
principu nikdy poskytnout. 
Praha TV však navíc přináší 
i zajímavé pořady o některých 
tématech, která přesahují 
možnosti měsíčníku Osmička 
a která přesahují problematiku 
Prahy 8, což vítám, neboť faktem 
je, že Praha 8 není izolovanou 
městskou částí a je spjata 
s dalšími městskými částmi 
a Prahou jako celkem. 

Výhoda Prahy TV tkví rovněž 
v poskytování širokého prostoru 
komunálním pražským 
politikům a dalším významným 
osobnostem z veřejného života, 
a divák si tak může udělat 
ucelenou představu o těchto 
lidech. Ve vztahu k uvedenému 
si dovolím parafrázi, že jeden 
videorozhovor s osobností 
řekne více než tisíc jeho 
fotografií.

TENTO MěSíC SE PTá: OSMIČKA ŽIJE
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.

Radomír Nepil
místostarosta   
mČ Praha 8  
za ano

Tomáš Mrázek
zastupitel  
mČ Praha 8  
za ods

Jaroslav Antonín
zastupitel  
mČ Praha 8  
za toP 09

Kateřina Mazuchová 
členka Čssd  
v Praze 8

hnutí ano
AnO, za tu 
efektivnost 
to stojí 
Naše městská část se může 
pochlubit pestrou vnitřní 
i vnější komunikací, která 
využívá širokou paletu komuni-
kačních kanálů. Kromě těch, 
které přímo spravujeme a které 
jsou zaměřeny především na 
obyvatele Prahy 8 (tedy web, 
sociální sítě, SMS infokanál, 
Osmička, direct maily, osobní 
setkávání a další), je důležitá 
i prezentace mimo naši 
městskou část.

Praha TV je největší soukromá 
televizní společnost v Praze 
a středních Čechách. Spolupra-
cuje s více než 600 klienty, mezi 
kterými je i Magistrát hl. m. 
Prahy, MČ Praha 1–6, 9–13 
a 16–17. Program Praha TV 
průměrně sleduje 396 000 
diváků denně a 461 000 diváků 
alespoň 1x týdně. Je tudíž 
jedním z nejefektivnějších 
kanálů, které v současné době 
můžeme pro informování 
veřejnosti v Praze využívat.

MČ Praha 8 má daným 
médiem smluvně zajištěny čtyři 
reportáže měsíčně, ze kterých 
posléze vzniká tzv. Expres 
Prahy 8. Tyto reportáže po jejich 
odvysílání dále využíváme 
pro seznamování veřejnosti 
s významnými a zajímavými 
akcemi a událostmi, které se 
u nás konají. Využíváme této 
možnosti prezentace našich 
aktivit a úspěchů, stejně jako 
pro pozvánky na pořádané akce. 
Pro srovnání, v období srpen 
až listopad 2014 platilo bývalé 
vedení radnice za obdobný 
program Praha TV cca 58 tisíc 
korun za měsíc. V současnosti 
platíme ani ne polovinu.

Zároveň díky této spolupráci 
a dobrým kontaktům každý 
měsíc natáčíme reportáže nad 
rámec placené spolupráce na 
rozličná témata dle zájmu Praha 
TV a jejích reportérů. Tyto 
reportáže jsou zahrnuty ve výše 
zmíněném Expresu, který se za 
měsíc odvysílá minimálně 10x.
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kdu-Čsl, 
osmiČka sobě 
a nezávislí
pořad  
expres prahy 8 
je nadbytečný 
určitě ne. Pořad Expres Prahy 8 
na Praha TV je nadbytečný. 
Co mě zarazilo, je to, že v rela-
cích, dle mého, hovoří a objevují 
se pouze pan starosta a radní za 
ANO a ČSSD. Tato skutečnost 
vzbuzuje vážné podezření, že 
se jedná o PR kanály vybraných 
stran placené z obecních 
prostředků. 

Nepodařilo se mi dohledat, 
kdo relace vybírá, jaké má 
televize zadání a kdo určuje 
osoby, které zde hovoří. Pokud 
mají prostor pouze uvedené 
strany, je to netransparentní 
a poškozuje to férovou soutěž 
všech stran. řady inzerovaných 
akcí se účastnili zastupitelé 
i z jiných stran. Pokud opravdu 
jde o PR, tak by to strany měly 
přiznat a pořady platit ze svých 
rozpočtů. Již jen jako okrajový 
problém vnímám, že jde 
o televizní kanál, který je sice 
dostupný na území Prahy 8, 
nicméně málokdo dle mého ví, 
že vůbec existuje. 

Za výše uvedených okolností 
mi přijde cena za pořady (za rok 
2017 cca 280 000 Kč vč. DPH) 
vynaložená zbytečně a netrans-
parentně. Po zhlédnutí většiny 
relací jsem navíc došel k závěru, 
že se zde objevují často 
informace o akcích, o kterých 
se píše i v Osmičce. Odpovídá 
tomu i periodicita obou 
komunikačních kanálů – v obou 
případech jde o měsíčníky.

ksČm
tv…
Když se zamyslím nad polože-
nou otázkou, musím konstato-
vat, že toto opravdu Prahu 8 
netrápí. I přesto se pokusím 
odpovědět. Mediální prezentace 
MČ je na obstojné úrovni, 
časopis Osmička, web a FB plně 
dostačuje k informování 
občanů Prahy 8. Prezentace na 
Praha TV je jen jakousi třešnič-
kou na pomyslném mediálním 
dortu, je to spíše prestiž na 
úrovni „velké“ Prahy. Cena za 
tuto službu není nikterak 
závratná (cca 25 000 Kč/měsíc). 
Ovšem vím o smysluplnějším 
využití těchto peněz. Například 
zahraniční jazykový kurz pro 
žáky ZŠ, uspořádání několika 
sportovních akcí pro veřejnost 
či rekonstrukce obecního bytu…

Závěrem se pokusím autorovi 
na otázku odpovědět. Pokud 
nebude mít Praha 8 problémy 
při sestavování rozpočtu (bude 
dost peněz), tak ať platí dál. 
Ovšem v posledních letech jsme 
svědky opaku, a tak bych raději 
investoval výše zmíněné 
prostředky smysluplněji.

měla by Praha 8 dál platit společnosti  
Praha tv, s. r. o., za její zpravodajství?

Jakub Schejbal
člen  
kdu-Čsl

Jaromír Petelík  
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

Štěpán Klimeš
předseda
strany zelených
v Praze 8

Dana Blahunková
zastupitelka 
mČ Praha 8  
za osmička žije

strana 
zelených
ne

Praha 8 si od společnosti 
Praha TV, s. r. o., objednává za 
27 tisíc Kč měsíčně desetiminu-
tové video se zpravodajstvím 
z městské části. Tato spolupráce 
se neosvědčila a měla by být bez 
náhrady ukončena. 

Mnohem kvalitnější televizní 
zpravodajství již nabízí veřejno-
právní Česká televize ve svých 
pořadech Z metropole, Nedej se 
a jiných, které se opakovaně 
a často zabývají celou Prahou 
a i naší městskou částí.

Podle smlouvy s Praha TV má 
Praha 8 zájem „zprostředkovávat 
široké veřejnosti objektivní 
a vyvážené informace o své 
činnosti“. To však dodaná videa 
nenaplňují a domnívám se, že 
dodavatel tím neplní objednané 
zadání ani zákonné požadavky 
na vyváženost zpravodajství. 
Zpravodajství by mělo být vždy 
vyvážené, názorově pestré, 
obsahovat i kritické názory, 
hlasy opozice. 

Informování ze strany 
městské části je třeba nadále 
zlepšovat. Tok informací musí 
probíhat oběma směry mezi 
radnicí a veřejností. Doufáme, 
že i nadále budeme rozvíjet 
projednávání záměrů s veřejnos-
tí, jako byla například dvě 
setkání k záměrům vystavět 
vlakové zastávky v Karlíně 
a v Libni, která proběhla na 
začátku června za hojné účasti 
občanů.

Peníze ušetřené za videa 
od Praha TV by radnice měla 
investovat do akcí a kroků, 
o kterých budou média informo-
vat sama od sebe.

osmiČka žije
vyhazování peněz 
občanů

Zdá se vám, že částka 27 225 Kč 
měsíčně na zpravodajství 
o MČ Praha 8 je nízká? Víte, 
co ale za ni vlastně MČ získá? 
Tendenční zprávy o „úspěších“ 
naší MČ, které jsou leckdy 
diskutabilní, předvolební agitaci 
vládnoucích stran placenou ze 
společných prostředků, zviditel-
ňování tváří lidí, kteří by se před 
občany báli předstoupit naživo. 

Vážení spoluobčané, opravdu 
si myslíte, že naše MČ má 
zapotřebí chlubit se těmito 
„úspěchy“ před obyvateli jiných 
MČ? Naším hlavním informač-
ním kanálem mají být přede-
vším webové stránky městské 
části Praha 8, popř. časopis 
Osmička, který již bohužel do 
většiny domácností ani 
nedorazí. To, že též Osmička 
je zpracovávána tendenčně 
a jednostranně, je věc jiná. 

Vzpomínám si, že otázka 
placeného zpravodajství na 
Praha TV se v radě řešila již 
před třemi lety. Tehdy se radní 
od zpracování zpráv o naší MČ 
jednoznačně distancovali s tím, 
že je to zbytečné vynakládání 
prostředků. A ejhle, za pár 
týdnů jsem náhodně na Praha 
TV zahlédla zprávy o naší MČ, 
aniž by mě o tom kdokoliv 
z kolegů dopředu informoval. 
Možnost prezentace se tehdy 
týkala výhradně kolegů z ANO 
a ČSSD, mě nikdy nabídnuta 
nebyla přesto, že v rámci 
vyhlašování grantových řízení, 
které jsem tehdy měla ve své 
gesci, by bylo o čem hovořit!

V tomto volebním období 
jsem byla členkou zastupitelské-
ho klubu Zelených. Po názoro-
vém rozkolu a rozpadu klubu 
Zelených jsem se rozhodla 
veřejně přihlásit ke klubu 
Osmička žije, který je pro mě 
reprezentantem boje za 
transparenci. 
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Jaké  jsou  Vaše  osobní  zkušenosti  
s  přístupem  úředníků  Prahy  8?

Rozhodně  
pozitivní
18%

Spíše  
pozitivní
32%

Nevím,  
neumím  
odpovědět

24%

Spíše  
negativní
18%Rozhodně  

negativní
8%

Průzkum

Řešili  jste  někdy  Vy  osobně  něco  na  Úřadu  
městské  části  (dále  ÚMČ)  Praha  8?

Rozhodně  
ano
33%

Spíše  
ano
41%

Nevím,  
neumím  
odpovědět

8%Spíše  
ne
11%

Rozhodně  
ne
7%

Jaké jsou vaše osobní zkušenosti
s přístupem úředníků Prahy 8?

řešili jste někdy vy osobně  
něco na Úřadu městské části  

(dále ÚMČ) Praha 8?

desátá sonda do veřejného mínění obČanů Prahy 8

Aktuálně o hodnocení 
kontaktu s radnicí a úředníky 

 nČasopis osmička ve spolupráci s výzkumným projektem 
Phoenix research on-line pokračuje v unikátní každoměsíční 
sondě do veřejného mínění a postojů občanů Prahy 8. každý 
měsíc, vždy na jiné téma, k jinému problému a odlišné oblasti 
života na osmičce. s cílem lépe a detailněji poznat radosti 
a strasti života v naší městské části, zjístit, na co jsme pyšní, 
co chceme změnit, zlepšit, nebo naopak zachovat a podpořit. 

V pořadí už desáté téma měření 
se tentokrát věnuje zjišťování 
míry spokojenosti a hodnocení 
zkušenosti s jednáním s úřední-
ky radnice v osmé městské části.

 Tohoto šetření názorů se ve 
dnech od 24. května až do 
9. června 2018 účastnilo celkem 
504 respondentů, kteří žijí na 
území městské části Praha 8. 
Ti rovněž museli spadat do 
adekvátních kategorií dle 
pohlaví, věku i vzdělání, 
navíc v takovém počtu, aby to 
odpovídalo typickému rozložení 
obyvatelstva Prahy 8. Jen tak je 
zajištěna reálnost a reprezenta-
tivnost výsledků výzkumu.

První položená otázka 
výzkumu zjišťovala, jak často 

občané vejdou ve styk s úřední-
ky radnice osmičky. Celkem 
41 procent občanů občas 
osobně jedná s radnicí a ztotož-
nilo se s odpovědí „spíše ano“. 
Více než třetina (33 procent) 
reagujících komunikuje 
s radnicí pravidelně, se znač-
ným odstupem pak 11 procent 
respondentů vybralo variantu 
„spíše ne“, 8 procent se jich 
nepřiklonilo k žádné z možností 
a pouze 7 procent zbývajících 
osobní kontakt s radnicí dosud 
nemělo. 

Druhá otázka zkoumala míru 
spokojenosti občanů s přístu-
pem úředníků Prahy 8. Více než 
třetina (32 procent) odpovídají-
cích deklaruje, že má spíše 

pozitivní zkušenost s úředníky, 
24 procent odpovědí je ve svém 
hodnocení neutrální, s odstu-
pem 18 procent sdělených 
reakcí se přiklání k variantě 
„spíše negativní“. Naopak jako 
rozhodně pozitivní svou 
zkušenost hodnotí téměř každý 
pátý dotázaný – 18 procent. 
Zbývajících 8 procent v rámci 
výzkumu sdělilo, že svou 
zkušenost považuje za jasně 
negativní.

Třetí otázka této veřejné 
sondy se občanů dotazovala, 
zda mají dostatek informací 
o Praze 8, o tom, co se v jejich 
části děje či chystá. Více než 
každý třetí oslovený – 32 pro-
cent odpovědí – se hlásí 
k odpovědi „spíše ano“, 
s odstupem 24 procent 
reagujících váhá, o procento 
méně dotázaných má informací 
naprostý dostatek. S velkým 
odstupem, 11 procent odpoví-
dajících, pak spíše informace 
nemá a postrádá je a zbývají-

cích 10 procent respondentů 
informace nemá.

Předposlední dotaz se věnoval 
zjišťování, zda Praha 8 vyvíjí 
dostatečnou snahu své občany 
informovat. Nejčetnější 
odpovědí (v případě 34 procent 
respondentů) bylo „nevím“, 
s menším odstupem, 31 procent 
odpovídajících považuje snahu 
radnice informovat za spíše 
vyhovující, 23 procent odpovědí 
v rámci výzkumu vnímá snahu 
radnice za zcela adekvátní 
a bezproblémovou. Sedm 
procent pak má částečné 
výhrady a zbývajících 5 procent 
vnímá tuto službu jako 
nedostatečnou.  

Závěrečná otázka výzkumu se 
u občanů zajímala, kde zjišťují 
informace o dění na Praze 8. 
Převažuje telefonické oslovování 
radnice (u 21 procent odpovědí), 
18 procent reagujících raději 
dochází na radnici osobně se 
zeptat, 16 procent dotázaných 
čerpá informace od známých 
a sousedů, o procento méně pak 
na městském webu, 12 procent 
jiným způsobem a necelá 
desetina odpovídajících pak 
preferuje úřední vývěsku města, 
stejný počet pak nemá jedno-
značnou preferenci v informová-
ní se o městském dění. (red)
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Má  podle  Vás  Praha  8  dostatečnou  
snahu  své  občany  informovat  o  tom,  co  

se  na  Praze  8  děje,  chystá?

Rozhodně  
ano
23%

Spíše  ano
31%

Nevím,  neumím  
odpovědět

34%Spíše  ne
7%

Rozhodně  
ne
5%

Máte  Vy  osobně  dostatek  informací  o  
tom,  co  se  na  Praze  8  děje,  případně  

chystá?

Rozhodně  
ano
23%

Spíše  ano
32%

Nevím,  
neumím  
odpovědět

24%
Spíše  ne
11%

Rozhodně  
ne
10%

Když  potřebujete  vědět  něco,  co  se  týká  
Prahy  8,  kde  hledáte  informace?

Na  webu  ÚMČ  
Praha  8
15% Od  

sousedů,  
známých
16%

Zavolám  
na  ÚMČ  
Praha  8
21%

Na  úřední  
vývěsce  ÚMČ  

Prahy  8
9%

Dojdu  se  
zeptat  

přímo  na  
ÚMČ
18%

Jiný  
způsob
12%

Nevím,  
neumím  
odpovědět

9%

18-‐24 10,7% <ZŠ 0,8% muž 49,0%
25-‐34 18,4% ZŠ 18,2% žena 51,0%
35-‐44 18,4% OU 34,8%
45-‐54 15,7% SŠ 7,2%
55+ 36,8% SOŠ 25,7%

VŠ 13,2%

MČ Praha 8

18-24
11%

25-34
18%

35-44
18%

45-54
16%

55+
37%

<ZŠ
1%

ZŠ
18% OU

35%

SŠ
7%SOŠ

26%

VŠ
13%

muž
49%

žena
51%

pohlaví

věk

vzdělání

504 respondentů   |   CAWI

sběr: 24.5.2018  - 9.6.2018

Máte vy osobně dostatek informací  
o tom, co se v Praze 8 děje,  

případně chystá?

Má podle vás Praha 8 dostatečnou
snahu své občany informovat o tom,  

co se v Praze 8 děje, chystá?

Když potřebujete vědět něco,  
co se týká Prahy 8,  

kde hledáte informace?
MČ praha 8
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Rozhovor

maRie PetRželová, zakladatelka  
CentRa integRaCe dětí a mládeže (Cid)

všechny děti si zaslouží 
krásné a šťastné dětství

 nrukama jí prošlo více než 20 tisíc dětí se zdravotním 
postižením a sociálním ohrožením. Právě osoby se specific-
kými potřebami jsou náplní života marie Petrželové, 
zakladatelky karlínského centra integrace dětí a mládeže. 

Jak dlouho už se věnujete dětem 
se specifickými potřebami?
„Prakticky šedesát let… Akorát 
dřív se to tak nejmenovalo, byly 
to prostě děti s problémy.“

Ta práce určitě není zejména po 
psychické stránce jednoduchá. 
Co vás u ní celou dobu drží?
„Láska. I když děti někdy zlobí, 
tak láska k nim vše přebíjí. Děti 
jsou často smutné, když tam 
nemají maminku. Tak proč jim 
to dělat ještě těžší? Jsem 
tolerantní k jejich zlobení, 
k výkyvům nálad…“

Kde se ve vás vzala ta touha 
pečovat o děti s nějakým 
handicapem?
„Brácha jako mrňous dostal 
dětskou obrnu, až do svých 5 let 
nechodil, nosila jsem ho na 
zádech nebo vozila v kočárku. 
To mě formovalo a utvářelo mé 
přesvědčení, že všechny děti, 
tedy i ty problémové, si zaslouží 
krásné a šťastné dětství.“

Jak to tedy začalo?
„už v roce 1958 jsem při škole 
v Olomouci pracovala se dvěma 
skupinami dětí. Kolikrát jsem 
s nimi musela být i dlouho do 
noci, protože rodiče si je dřív 
nemohli vyzvednout. Na Střední 
pedagogické v Přerově jsme měli 

praxi v družinách, chodili do 
speciálních škol – dnes by se 
řeklo, že jsme vedli kroužky 
nebo kluby. už tam jsem 
vymýšlela a zkoušela některé 
věci, které se dodnes používají.“

Které?
„Na ‚lidušce‘ (LŠu) jsme napří-
klad při výtvarce zkoušeli 
metody arteterapie, vymýšleli 
jsme něco, co se dnes nazývá 
artefiletika nebo land art, tedy 
tvorba z přírodnin. A se zlobivci, 
dnes by se řeklo děti s ADHD, 
jsme hodně pomohli tím, že jsme 
se pro ně snažili prosadit 
sportovní integraci a inkluzi. 
Tím reálně začal můj celoživotní 
boj za lepší podmínky pro děti 
se specifickými potřebami.“

Už tehdy, v polovině 60. let?
„Ano. Po maturitě jsem pracova-
la v mateřské škole, ale chtěla 
jsem o předškolní pedagogice 
a psychologii vědět víc a podaři-
lo se, v roce 1968 mě přijali ke 
studiu na Filozofickou fakultu 
uK v Praze. Přijela jsem ze 
zahraniční dovolené domů 
20. srpna, o den později vypuklo 
to, co vypuklo, a život najednou 
dostal další dimenzi. Bydlela 
jsem na kolejích na Petřinách, 
účastnila jsem se všech student-
ských akcí, na fakultě se 

stávkovalo, spali jsme na 
podlaze, víc křičeli, než zpívali 
‚Běž domů, Ivane!‘...“

Měla jste vůbec myšlenky 
na studium?
„Měla, samozřejmě. Stálo to 
mnoho úsilí si vejšku prosadit 
a ještě se sama brigádami 
a stipendiem uživit. Studovala 
jsem málo frekventovanou 
specializaci předškolní pedago-
gika a psychologie a k tomu jsem 
si přibrala estetiku. Mimocho-
dem – v prváku jsme jeli na 
lyžařský kurz. Já a ještě jeden 
študák jsme se ale jako jediní 
věnovali učení a taky muzice. 
Tím spolužákem byl Karel Zich 
a písničky byly od Elvise 
Preslyho a Karla Kryla…“

Přes všechny problémy – anebo 
možná právě kvůli nim – to asi 
nejen pro vás byla unikátní doba.
„Byli jsme mladí a žili naplno. 
Všechno nás zajímalo, rojily se 
studentské iniciativy a akce. 
Ale pak mi těžce onemocněla 
maminka, na rok jsem musela 
studium přerušit, a totéž se 
opakovalo s tatínkem při mé 
aspirantuře. Po absolutoriu jsem 
pracovala až do roku 1990 na 
Pedagogické fakultě uK jako 
odborná asistentka, po mateřské 
dovolené jsem na FF uK zvládla 
doktorát…“

Rok 1990 je pro celou naši 
společnost zlomovým rokem. 
Jak to bylo u vás?
„Já měla zlomových bodů víc – 
v roce 1979 jsem se přestěhovala 
do Karlína, vidíte, příští rok tu už 
budu 40 let… V roce 1980 se mi 
narodil syn Marian, dnes je z něj 
dobrý pedagog, který učí děti 
v mezinárodní Evropské škole 
v Lucemburku. A v roce 1990 
najednou nastaly možnosti 
zrealizovat to, co jsme v teorii 
znali, přednášeli, ale jen 
s obtížemi uplatňovali. V mateř-
ské škole u uránie jsem zaváděla 
vůbec první integrovanou třídu 
u nás. Experiment dopadl dobře 
a podle něj se pak začala dělat 
celá metodika. V Praze 8 je dnes 
skvělým příkladem integrace 
MŠ Korycanská, která se v rámci 

předškolního vzdělávání 
specializuje na začleňování dětí 
se specifickými potřebami.“

A pak už přišlo založení CIDu?
„V roce 1990 jsme s rodiči 
a odbornými spolupracovníky 
založili CID, jako občanské 
sdružení Centrum integrace dětí 
a mládeže bylo MV ČR zaregist-
rováno v dubnu 1991. Vlastně 
vzniklo ‚překlopením‘ mé 
fakultní poradny pro studenty 
a rodiče s dětmi, které mají něja- 
ký zdravotní handicap. Rukama 
mi za těch 27 let prošlo přes 
dvacet tisíc dětí, mladých, ale 
i starších osob, které mají nějaké 
postižení a potřebují pomoc.“

Tak to tedy klobouk dolů. Jak 
práce s takovými dětmi probíhá?
„Snažíme se jim přiblížit co 
možná nejvíce běžný život 
a nabídnout co nejširší aktivity, 
které mohou bezpečně dělat. 
Máme Komunitní centrum 
Karlín, kluby Pecka a Pecička, 
poradny, spolupracujeme se 
speciálními i integrovanými 
školami a třídami, neziskovými 
organizacemi. Některé ‚problé-
mové‘  děti, které mají v běžné 
mateřské škole obtíže (třeba 
kvůli autismu atd.), musí mít 
specifickou a individuální péči. 
Základem všeho jsou sociální 
a komunikativní dovednosti, 
které se snažíme maximálně 
rozvíjet – a čím dřív se začne, 
tím lépe.“

Jaký je věkový rozptyl vašich 
klientů?
„V současnosti skoro nemá 
omezení. Dnes máme terapii 
nejen pro děti, ale pro celé 
rodiny, pro dospělé i seniory 
a postupně jsme vývojem 
dospěli k tomu, že si vlastně 
pomáháme vzájemně – sdílená 
radost je větší radost, sdílená 
starost je menší starost.“

Z vašich slov to vypadá skoro jako 
idyla…
„Zdání klame. Vezměte si jen, že 
zatímco s předškoláky a školáky 
se už víceméně můžete domlu-
vit, děti do 2,5 roku vyžadují 

Vývojem jsme dospěli 
k tomu, že si vlastně 

pomáháme vzájemně 
– sdílená radost je větší 
radost, sdílená starost 

je menší starost.

marie petrželoVá dohlíží na práci asistentek s dětmi.
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Phdr. marie Petrželová 

(* 1945 v Komořanech, okr. 
Vyškov), pedagog a psycholog, 
odborník na integraci dětí se 
specifickými potřebami. 
Zakladatelka Centra integra-
ce dětí a mládeže, o. s./z. s. 
(CID), se sídlem v Karlíně, 
Peckova 277/7. CID přispívá 
ke zlepšení podmínek 
integrace dětí se zdravotním 
postižením (zejména chronic-
ké a civilizační onemocnění, 
např. alergie, atopie, kožní 
a respirační choroby ad.), 
sociálním ohrožením (děti 
z narušených nebo neúplných 
rodin, bez rodičů, z dětských 
domovů, azylů, s problémy 
sociability, učení, komunika-
ce), mládeže, jejich rodičů 
a seniorů.

celý rozhovor  
najdete na 

 www.praha8.cz

zcela jiný přístup a péči. Jsou 
k nim potřeba pečovatelky, 
ošetřovatelky, a to je problém. 
My fungujeme převážně na bázi 
externích odborných spolupra-
covníků a dále dobrovolníků, 
a ti kolikrát nemají potřebnou 
kvalifikaci. 

 Od roku 2015 organizujete 
o prázdninách v Praze příměstské 
tábory, naopak z vaší nabídky 
zmizel pobyt na Lipance v Lipové 
– lázních. Proč?
„To je pro mne velmi dlouhý 
krásný příběh s moc smutným 
závěrem. Vždycky jsem říkala, že 
kromě syna Mariana mám ještě 
dvě děti – CID a Lipanku. První 
letní tábor v Lipance jsme 
zorganizovali už v roce 1992. 
Poslední vloni, na jaře 2017 
(tj. 25 let budování bezbariérové-
ho pro ozdravné pobyty a tábory 
vybaveného Domu dětských 
radostí, aktivit, programů, 
vzpomínek… + dalších úvodních 
7 let úsilí o pronájem = celkem 
32 let života). Obec objekt 
prodala a s novým majitelem 
jsme se na další spolupráci 
nedohodli, bohužel…“

Jak na tábory vzpomínáte?
„Byly to úžasné zážitky! Pro 
dobrovolníky z řad dospělých 
ovšem z mnoha hledisek 
náročné, zejména organizačně, 
ale i jinak – nejenže nedostali 
žádnou finanční odměnu, ale 
ještě si často pobyt hradili sami, 
protože prostě peníze nebyly. 
Odměnou nám všem byly 
nadšené oči dětí, jejich pokroky, 
zlepšení zdraví. Měli jsme 
v Lipance nejrůznější skupiny, 
třeba rodiny s dětmi spolu 
s dětmi z Klokánku s tetami, 
z azylu, ohrožené populace. Děti 
z dětského domova zde mohly 
dělat spoustu věcí jako doma 
a hodně z nich poprvé, se vším 

pomáhaly, i fyzicky pracovaly, 
bylo to skoro jako skautský 
tábor. Odjížděly mnohem lépe 
připravené na život. Nebo 
turnus, kde byly dohromady 
hluchoslepé děti s našimi 
v uvozovkách ‚zdravými‘, které 
znají ‚jen‘ vyrážku nebo potíže 
s dechem.“
 
To musela být opravdu unikátní 
zkušenost.
„Pro všechny to bylo především 
neuvěřitelné obohacení. Byli 
jsme třeba v kostele, hluchoslepé 
děti se opřely zády o varhany 
a takto cítily, ‚slyšely‘, hudbu. 
Oheň táboráku vnímaly jako 
teplo. Dokonce i házet s míčem si 
s ostatními dokázaly! Úžasná 
byla i změna myšlení u ‚našich‘ 
dětí, které dětem s LORM 
pomáhaly a které po návratu 
říkaly: Mami, vždyť já jsem 
vlastně zdravý! – Mnohé z jejich 
bolestínství a ublíženosti 
najednou zmizelo.“

Propojování světa zdravých se 
světem nemocných je vaše 
obrovská zásluha.
„Nechci používat slovo nemocní. 
Oni se tak kolikrát ani necítí. 
Mají prostě své specifické 
potřeby. Až do začátku 90. let 
byly tyto děti – ať už to byl 
epileptik, nebo vozíčkář – někde 
zavřené a izolované, často nežily 
v rodinách, ale v ústavech. 
Nepotkávali jsme je v běžném 
životě. A najednou byly mezi 
námi, ve společnosti, a obě strany 
se musely naučit na to reagovat.“

Co je pro děti se specifickými 
potřebami nejdůležitější?
„Jsem přesvědčená, že je to právě 
maximální zapojení do normál-
ního života. Socializace, 
normální vztahy s vrstevníky se 
všemi problémy, které to 
přináší.“

Změnily se děti se specifickými 
potřebami v porovnání s 90. lety?
„Složitá otázka. Děti jako takové 
zůstaly stejné, přidaly se možná 
některé problémy, které dřív 
nebyly, jako celiakie. Ale jejich 
nároky, resp. nároky a požadav-
ky jejich rodičů, jsou dnes úplně 
jiné. Dnes přímo vyžadují dary 
a dotace, zvyšuje se – ostatně 
jako v celé společnosti – materi-
ální závislost. Naopak se snižuje 
připravenost na život, ta 
bohužel často zcela chybí právě 
u dětí s postižením. Ty totiž 
v 18 letech opustí nějaký ústav, 
ve kterém měly plné zabezpeče-
ní, žily ve virtuálním světě 
a mnohdy vůbec netuší, jak 
to v reálném životě chodí.“
 
Z čeho je činnost CID financovaná?
„Jsme nezisková dobrovolnická 
organizace, takže jsme rádi za 
každou pomoc, kterou dostane-
me k realizaci našich projektů. 
Moc velké poděkování patří 
MČ Praha 8, která nám přispívá 
ve formě grantů, finančně 
podporuje i magistrát a další 
donoři. A sháníme i jiné drobné 
zdroje, občas dostáváme dary. 
Díky tomu tak nějak zvládáme 
poplatit nájmy, energie a další 
běžné výdaje, ve velké skrom-
nosti náklady provozu. Jsme 
vděčni i za materiální dary, 
například za pastelky, papíry 
a další věci, které s dětmi 
využijeme. K profesionalitě 
organizace a jistotě kvalitních 
pracovníků patří jejich finanční 
zabezpečení, mzdové prostředky 
– a to je velký problém…“

Za dobu fungování CID jste ale 
museli překonat i problémy, které 
s integrací nesouvisí, třeba 
povodně v r. 2002...
„To už byly druhé, které jsme 
museli překonat – první byly 
povodně v roce 1997 v Jesení-
kách. První zařízení, které pro 
děti v Karlíně po povodních 
začalo fungovat, byl náš klub 
‚Pecka‘, později i malá Pecička – 
jsme totiž v Peckově ulici. 
Naproti u kostela byl postavený 
stan, v něm hygienické prostřed-
ky a další potřeby, Oáza na faře 
poskytovala polévku a čaj, děti 
si hrály u nás a dospělí makali. 
Tábory pro děti podpořila 
nadace režiséra Juraje Jakubis-
ka a jeho manželky. Zastavil se 
u nás i tehdejší premiér 
Vladimír Špidla a díky němu 
jsme pak my i jiné utopené 
neziskovky od ministerstva 
dostali jako první pomoc 
příspěvek 100 tisíc. Škody byly 
ale za miliony...“

Po povodních CID doslova povstal 
z bahna. Jak dnes vidíte jeho 
budoucnost?
„Jsem životní optimistka - rea-
listka. Věřím, že bude dobrá. 
I když je to teď složité. Nejde jen 
o peníze, kterých je zoufale málo, 
ale chybí i lidé. My, co jsme CID 
před sedmadvaceti lety rozjíždě-
li, jsme už skoro všichni 
v důchodovém věku, a mládí 
není. Zapojují se studenti, kteří 
si v rámci práce s dětmi realizují 
úkoly odborné praxe, šetření pro 
diplomky ad. To bych chtěla 
prohloubit, třeba by pak některý 
ze studentů u nás zůstal i po 
absolutoriu, na absolventské 
praxi. Myšlenek je spousta, 
jenže…“

Jenže?
„Sil už je méně. Někdy bych 
chtěla zastavit čas, vytáhnout 
fotky, zavzpomínat, uspořádat 
si myšlenky. A pak se zase vydat 
kupředu. Paradoxně to znamená 
vrátit se ke kořenům a pomáhat 
potřebným, jak sami dokážeme. 
Proto realizujeme projekt KCK 
– Komunitního centra Karlín. 
Chceme tak rozvíjet občanskou 
společnost a místní pospolitost, 
spojovat síly pro účinnou 
a efektivní komunitní práci, akce 
a aktivity, informační i finanční 
zdroje, vzájemnou pomoc, 
podporu, poradenství. Držte 
nám palce! A vězte, že bude CID 
v Karlíně žít dál!“

text a Foto: vladimíR slabý

přípraVa stánku centra integrace dětí a mládeže před Dětským dnem 
v Karlíně. Za Marií Petrželovou je vidět nakreslený Cidáček, symbol CIDu. 
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Bezpečnost

letní radovánky

Opatrnosti nikdy nezbývá
 nkoho z nás neláká příjemné posezení 

u ohně nebo zahradního grilu se sousedy 
a přáteli. nezaměnitelná chuť české 
speciality – na ježka nakrájeného a do 
temně ruda opečeného špekáčku, ale 
i grilovaného masa či zeleniny patří 
neodmyslitelně k létu. 

Stejně tak dobře vychlazené nápoje a lidé 
v plavkách. Nebyli bychom však na strán-
kách bezpečnosti, abychom si v této souvis-
losti nedovolili upozornit i na rizika, která na 
nás tu a tam v tomto období číhají. 

Tedy za prvé: Vzhledem k velkému suchu, 
které naši přírodu od jara sužuje, bychom 
měli dbát na základní pravidla ochrany před 

požáry. Speciálně pro Prahu platí: pokud 
není přímo vyhlášen zákaz rozdělávání 
ohňů, bavme se tímto způsobem pouze na 
vyhrazených a k tomu určených místech, 
případně tam, kde nevzniká žádné nebezpe-
čí z létajících jisker nebo požáru z nedosta-
tečně uhašeného popela. I lehký vítr může 
jeho žhavé částečky zanést poměrně daleko. 
u grilování na žhavém uhlí je to podobné. 
Mějme vždy po ruce vhodnou nádobu 
s dostatečným množstvím vody (někdy 
postačí i pet láhev), kterou můžeme 
plaménky nejen uhasit, ale i zkrotit na 
potřebnou velikost tak, aby nám nespálily 
upravované jídlo. Oheň před opuštěním 
stanoviště vždy řádně uhasme. 

V každém případě dbejme v horkém 
počasí i na dostatečný přísun nápojů a při 
práci nebo sportovní činnosti na ochranu 
hlavy vhodnou pokrývkou nebo třeba 
i občasným namočením vlasů. Své tělo 
nevystavujme slunečním paprskům příliš 
dlouho. Navíc je třeba, abychom jej chránili 
vhodnými prostředky proti spálení kůže, 
případně lehkým oděvem. Neskákejme 
do vody udýchaní a rozehřátí. Teplotní šok 
může způsobit vážnou zdravotní 
komplikaci!
S přáním krásného léta 

zdeněk nagovský, předseda  
komise pro bezpečnost RmČ Prahy 8

z deníku Policie Čr

Oheň v bohnicích 
Pracovníky PN Bohnice bylo 
začátkem května oznámeno, 
že v areálu pavilonu 11 došlo 
k požáru v prvním patře. Bylo 
evakuováno 44 klientů a dva 
členové personálu. Vzniklým 
požárem byla způsobena škoda 
ve výši 100 000 Kč. Dle 
vyšetřovatele hasičů mohl 
požár vzniknout od nedopalku 
z cigarety, ale mohl být založen 
i úmyslně. Po uhašení požáru 
byli klienti rozmístěni do 
dalších pavilonů PN Bohnice.

sprejerství
Policisté Oř PČR Praha III 
řešili v průběhu měsíce května 
celkem čtyři případy sprejer-
ství, které jsou v šetření jako 
trestný čin poškozování cizí 
věci. Celková dosud vyčíslená 
škoda se pohybuje v částce cca 
40 000 Kč. 

K prvnímu případu došlo na 
Florenci, kdy podezřelý, který 
byl následně zadržen, nastříkal 
na podpůrný sloup střechy 
metra Florenc nápis THC 
o rozměrech 0,5 na 2 metry 
a na opěru opodál stojící 
lavičky nápis TACK o rozměru 
0,6 na 1,8 metru. ušetřena 
nezůstala ani zeď v ulici 
Ke Štvanici.

Opět Florenc. Na upozornění 
jednoho z cestujících metra 
byly policisty perlustrovány 
dvě dívky, které měly posprejo-
vat výtah do vestibulu metra. 
Postřiku barvou nebyla 

ušetřena ani fasáda podchodu 
u domu v ulici Ke Stírce, kterou 
dosud neznámý pachatel 
„vyzdobil“ dvaceti devíti nápisy 
různé velikosti, barvy a stylu. 

Pochybné tvorbě neušlo ani 
patnácté patro bytového domu 
v Taussigově ulici, které rovněž 
neznámý pachatel opatřil čtyřmi 
neurčitými nápisy žluté barvy. 

kradl věci z aut
Pracovníky 6. odd. kriminální 
služby ve spolupráci s MOP 
Karlín byla zjištěna a zadoku-
mentována trestná činnost 
podezřelého, který se měl 
loňského léta dopustit trest- 
ného činu krádeže na spícím 
muži v zaparkovaném vozidle, 
kterému odcizil mimo jiné 
notebook, několik platebních 
karet, mobilní telefon a různé 
průkazy včetně klíčů od 
vozidla a hotovost 4500 Kč. 
Celková výše škody dosáhla 
v tomto případě 46 500 Kč.

Dále jej podezřívá z další 
trestné činnosti, kdy měl 
s dalším dosud neztotožněným 
pachatelem rozbít okno 
pravých zadních dveří vozidla 
tovární značky Jaguar Land 
Rover Limited, ze zavazadlové-
ho prostoru odcizit kufr na 
kolečkách s oblečením 
a předměty denní potřeby 
a další zavazadlo s věcmi, 
vše v hodnotě 97 760 Kč. 

Podezřelý spáchal popsanou 
trestnou činnost v krátké době 
po vypršení trestu odnětí 
svobody. 

z deníku městské Policie Prahy 8

přepadený muž
Těsně před půlnocí na konci 
května letošního roku si hlídka 
strážníků na křižovatce 
Horňátecká Přemyšlenská 
všimla gestikulujícího muže. 
Ten vrávoravou chůzí došel 
k vozidlu a z jeho zjevu bylo 
patrné, že byl fyzicky napaden. 
Na dotaz, co se muži stalo, 
odvětil, že si téměř nic 
nepamatuje, ale domnívá se, 
že byl někým neznámým 
přepaden a okraden. Scházely 
mu doklady a finanční 
hotovost. Navíc měl do Prahy 
přijet Fordem s ústeckou 
poznávací značkou. Kde ale 
vozidlo je, si nepamatoval. 
Klíčky od něj ovšem v kapse 
kalhot měl. 

Jelikož muž u sebe neměl 
doklady, byla provedena 
lustrace v systému a na místo 
povolána Policie ČR, která si 
věc převzala k dalšímu šetření. 
RZS převezla poškozeného 
k ošetření do Vinohradské 
nemocnice. V součinnosti 
s PČR nalezli strážníci vozidlo 
Ford v Mirovické ulici 
nezamčené a s rozsvícenými 
světly. 

narazil na 
strážníka
Strážník městské policie 
v civilu zasahoval proti řidiči 
volkswagenu, který řídil 
viditelně poničené vozidlo 
a svým způsobem jízdy jevil 

známky užití návykových látek 
nebo alkoholu. Ve spodní části 
vozu měl dokonce zaklíněn kus 
keře a svou jízdou ohrožoval 
ostatní vozidla. Došlo navíc 
k tomu, že při kličkování se 
volkswagenu smekla 
pneumatika předního kola, 
která narazila do dalšího okolo 
jedoucího vozidla. 

Jelikož vzniklo důvodné 
podezření ze spáchání 
trestného činu, strážník 
v souladu s § 7 zákona 
553/1991 Sb. zakročil. Rozhodl 
se jednat v krajní nouzi a svým 
vozem zablokoval jízdní dráhu 
podezřelého řidiče. Poté 
přistoupil k jeho vozidlu a po 
prokázání se k příslušnosti 
policie muže vyzval 
k předložení dokladů. Ten 
nereagoval, pouze okolo sebe 
šířil alkoholické výpary a snažil 
se ujet. Nato strážník proti 
muži použil přiměřených 
chvatů a hmatů sebeobrany, 
muže vytáhl z vozu, u něhož 
vypnul motor a celou věc 
nahlásil PČR. Věc dále řešila 
služba dopravní policie.
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Společnost / doprava

kc kotlaska slaví 1. narozeniny

po sdílené lednici 
sdílená dílna

 ndříve chátrající objekt a zanedbaný přilehlý sad se za rok 
proměnil k nepoznání. komunitní centrum kotlaska, které od 
loňského července provozuje nezisková organizace rubikon 
centrum, je velmi aktivní a má již svou vlastní klientelu. 

„Měsíčně Kotlasku navštíví až 
800 lidí. Nabízíme prostory pro 
tvořivé dílny, workshopy 
i odborné semináře k osobnímu 
a profesnímu rozvoji. Na přileh-
lém pozemku naši komunitní 
zahradníci sklízejí první plody 
své práce,“ popisuje Dagmar 
Doubravová, ředitelka Rubikon 
Centra.

Právě Rubikon Centrum stojí 
za myšlenkou a realizací celého 
projektu. „Cílem otevření centra 
bylo a je spojit dohromady na 
jedno místo lidi, kteří šlápli vedle 
a hledají nový start, a běžnou 
veřejnost. Za rok činnosti jsme 
udělali velký kus práce. Máme 
samé pozitivní ohlasy, a to od 
našich klientů i Libeňáků. To vše 
bychom však nedokázali bez 
pomoci Prahy 8,“ pochvaluje si 
ředitelka Doubravová.

Právě osmá městská část má 
na otevření centra velký podíl. 

„Jsem nadšený, co se nám 
z tohoto zanedbaného a nevyu-
žitého místa podařilo společ-
ným úsilím vybudovat. 
Kotlaska je kouzelným místem 
pro každého, kdo chce uniknout 
ruchu města a strávit čas 
v přírodě. Ačkoli je centrum 
zaměřeno spíše na dospěláky, 
je zde řada způsobů, jak zabavit 
i děti – například pískoviště 
či bazének, letos přibude 
i netradiční dětské hřiště,“ 
vyjmenovává místostarosta 
MČ Praha 8 Radomír Nepil.

Komunitní centrum se loni 
zapojilo do projektu participativ-
ního rozpočtu Moje Osmička 
s návrhem vybudování dětského 
hřiště. „Hřiště by mohlo stát už 
v tomto nebo příštím měsíci. 
I letos chceme této jedinečné 
příležitosti využít a podat návrh 
v rámci participativního 
rozpočtu. Zapojí se vzniklá 

komunita, která sama nejlépe ví, 
co jí u nás chybí a co by se dalo 
vylepšit,“ informuje ředitelka 
Doubravová.

„Podíl na vytváření komunity 
v Libni má Kotlaska opravdu 
nezanedbatelný. Všechny její 
projekty podporují setkávání lidí 
různého věku, statusu a zázemí. 
Je to jedinečné,“ raduje se 
z působení centra místostarosta 
Nepil a pokračuje: „Díky 
Kotlasce máme první sdílenou 
lednici v Praze, nyní chystáme 
sdílenou dílnu, aby si každý 
mohl přijít opravit nebo vyrobit, 
co jeho domácností schází. V září 
bychom rádi oživili program 
koncertem.“

Více informací o projektu 
komunitní lednice najdete na 
našem webu www.praha8.cz, 
kde také můžete sledovat 
aktivity centra v sekci Kalen-
dáři akcí. Případně na 
Facebooku.

Dalšími partnery Komunitní-
ho centra a zahrady Kotlaska 
jsou například Magistrát hl. m. 
Prahy, Vězeňská služba ČR, 
firemní sektor a další neziskové 
organizace. Vybudování 
a provoz Kotlasky bylo financo-
váno z Evropských fondů 
v rámci Operačního programu 
– Pól růstu ČR.

maRCela voženílková

web Pro řidiČe

vyhněte se 
dopravním 
zácpám

 nvšichni to známe, ať už cestujeme 
v ranní, odpolední nebo víkendové 
pražské dopravní špičce, často 
ztrácíme za volantem nervy i draho-
cenný čas. 

Ale cesta do Prahy nebo po Praze nemusí 
být noční můrou, stačí si zkontrolovat 
cestu například na webu tsk-praha.cz, kde 
si snadno ověříte dopravní situaci na své 
plánované trase. Můžete tak proklouznout 
hlavním městem bez zbytečného stání 
v kolonách. 

Jízda Prahou je často zlým snem i pro 
rodilé Pražáky, existuje však řada aplikací 
či webových stránek, které průjezd 
hlavním městem značně usnadní, protože 
vás upozorní na aktuální potíže na 
silnicích. Kromě klasických chytrých 
navigací, které vás vedou po určité trase, 

můžete vsadit také na webovou stránku 
Technické správy komunikací, kde si 
snadno zjistíte, co se na které konkrétní 
trase děje a čemu je lepší se raději vyhnout. 

Na www.tsk-praha.cz tak v sekci Pro 
řidiče najdete aktuální stav dopravy 
i dopravní mapu Prahy, kde se dozvíte 
o uzavírkách, pracích na silnici i aktuálních 
zpožděních. Jednoduchým filtrem si pak 
můžete vybrat informace i z konkrétní 
městské části nebo ulice. Ať už tedy 
cestujete po naší metropoli kamkoliv, lze to 
i bez stresu a včas. (red)

uPozornění

uzavírky ulic
lInDAvská
Upozorňujeme, že v souvis-
losti s konáním Mistrovství 
ČR v bikrosu na nově 
zrekonstruované dráze 
v Bohnicích bude ve dnech 
29. června až 1. srpna 
uzavřena ulice Lindavská.

Držitelům vyhrazených ZTP parkova-
cích míst bude po celou dobu uzavírky 
umožněn příjezd a odjezd k jejich 
parkovacím místům.

Příjezd na parkoviště v ulici Čimická 
nebude omezen. Příjezd k tenisovým 
kurtům bude možný přes ulice Podhajská 
pole a Bukolská. 

ÚstAvní
Z důvodu rekonstrukce kanalizace je 
od poloviny června až do 30. července 
uzavřena ulice Ústavní v úseku Bohnická 
– U Velké skály. 

Zhotovitelem prací je společnost 
Čermák a Hrachovec, a. s., odpovědná 
osoba: pan Vašák, tel.: 724 060 616.
Děkujeme za pochopení. (kap)

rozkVetlá kotlaska je vyhledávaným místem komunitních činností.
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Měníme Prahu 8

zaPojte se

nový web ukazuje, 
jaká je palmovka teĎ
Webové stránky www.Palmov-
kaTed.cz prošly velkou promě-
nou. Jejich hlavním cílem je 
ukázat, že Palmovka není jen 
rušná a stále ještě nevzhledná 
křižovatka, ale že nabízí celou 
řadu možností pro trávení 
volného času, zábavu a komunit-
ní aktivity, ale i kvalitní bydlení 
a práci v atraktivním prostředí. 

Webové stránky by měly 
umožnit nejen místním 
obyvatelům, ale všem návštěvní-
kům a uživatelům území 
jednoduchou orientaci v oblasti 
a přístup k aktuálním informa-
cím o dění v místě. Měly by také 

napomáhat zvyšovat povědomí 
o Palmovce jako sebevědomé 
čtvrti plné angažovaných lidí 
a zajímavých podnikatelských 
i neziskových záměrů.

cO vše Můžete  
nA webu nAjít? 
Mapa Co zažít na Palmovce, 
která je umístěna na hlavní 
stránce, přináší přehled míst, 
kam je možné zajít do kavárny 
nebo restaurace, kde je možné 
trávit volný čas, kam jít na 
nákupy nebo kde jsou volné 
příležitosti a prostory pro 
bydlení nebo podnikání. 

Na stránkách budou průběž-
ně uveřejňovány pozvánky na 
kulturní, sportovní a další 
společenské akce, které se 
konají na Palmovce a v jejím 
okolí. Web bude rovněž 
přinášet aktuality například 
ohledně rekonstrukce veřej-
ných prostranství, projektů 
samosprávy, soukromých 
vlastníků i místních spolků.  

Web obsahuje interaktivní 
mapu s přehledem investičních 
záměrů v území, plánovaných 
změn a úprav veřejných 
prostranství. V tomto ohledu 
jde v Praze zatím o ojedinělou 
iniciativu, jak prezentovat 
veřejnosti informace o všech 
investičních záměrech daného 
území pohromadě a ve srozu-
mitelném formátu. Na této 
stránce je i přehled všech 
kroků, které městská část 

Praha 8 a hlavní město Praha 
pro revitalizaci oblasti učinily.

ZApOjte se!
Chcete být také součástí 
komunity PalmovkaTEĎ?  
Máte zájem umístit informace 
o své činnosti, záměrech nebo 
oblíbeném místě na webové 
stránky? Máte zájem o odběr 
aktualit o dění na Palmovce? 
Pokud ano, navštivte sekci 
Zapojte se nebo nás kontaktuj-
te pro více informací na e-mailu 
lenka.cerninova@praha8.cz. 

Webové stránky jsou stále 
v počátku, budou dále rozvíjeny 
a plněny informacemi. Budeme 
rádi, pokud nám s jejich 
plněním pomůžete.

lenka ČeRnínová,
oddělení strategického rozvoje 
a ma21

udržitelný rozvoj

co zažila palmovka
 n jak jistě víte, Palmovka má dlouhou historii a pro nás současníky 

i velkou budoucnost. a právě tu blízkou i vzdálenou budoucnost 
se snažila přiblížit akce s názvem Palmovka teĎ udržitelně. 

Ve čtvrtek 31. května se na 
Palmovce konalo propojení 
témat globálních i čistě místních, 
propojení neziskových organiza-
cí, drobných živnostníků 
a velkých firem, propojení 
krátkodobých i delších plánů na 
proměnu a revitalizaci Palmov-
ky. A to vše za každodenního 
rytmu života v tomto místě, 
pohybu jeho obyvatel, žáků škol 
a ostatních Pražanů. Během 
celodenní akce, konané v rámci 
Evropského týdne udržitelného 
rozvoje, se na prostranství před 
Komerční bankou představily 
humanitární a rozvojové 
projekty, re-use dílny a udržitel-
ná móda, dále také trh Férová 

osmička se stánky sociálních 
podniků, lokálních zemědělců 
a fairtradových výrobků. Velkým 
lákadlem pro všechny byla 
výjimečná možnost prohlédnout 
si Palmovku a její okolí z ptačí 
perspektivy, ze střechy Komerční 
banky. Důležitým bodem 
podvečerní části bylo slavnostní 
zahájení venkovní výstavy 
o návrh parku a předprostoru 
budoucí radnice MČ Praha 8, 
které doprovodil koncert 
saxofonovo-klarinetového 
orchestru, a zazněly známé 
skladby českých i světových 
autorů. Program celého dne 
zakončila veřejná debata 
s odborníky k jednotlivým 
krokům při úpravách veřejných 
prostranství a plánovaným 
investicím v této lokalitě. 

Akce se konala pod záštitou 
místostarosty MČ Praha 8 Petra 
Vilguse.

jana maRtínková,
oddělení strategického rozvoje 
a ma21

PŘIJMOUT
KLÍČOVÁ

ROZHODNUTÍ

ASI SI TAKY ŘÍKÁTE, PROČ SE S TÍMTO MÍSTEM 
STÁLE NIC NEDĚJE. PROČ JE TENTO DŮLEŽITÝ 

PŘESTUPNÍ UZEL – MÍSTO PROTKNUTÉ 
POUTAVÝMI PŘÍBĚHY NAŠICH DĚJIN, OBLAST, 

KDE BYDLÍ 8 000 OBYVATEL A KAM SE DALŠÍCH
1 700 BRZY PŘESTĚHUJE – V TOMTO STAVU?

NASTARTOVAT
DISKUZI

BEZPEČNÁ KULTURNÍ ČISTÁ

VýstaVa plánované proměny Palmovky.

společnost Sedím stylově renovuje staré židle.děti ze ZŠ Palmovka.
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Veřejné projednání v Karlíně.

otevřená budoucnost

nové železniční 
zastávky v libni 
a karlíně?

 nměstská část Praha 8 nemá 
v současné době jedinou 
železniční zastávku na svém 
území, to by se mohlo do 
budoucna změnit. 

V Praze se nachází okolo 200 km 
železničních tratí, které využívá 
stále se navyšující počet 
cestujících. Možné varianty 
zastávek v Libni a Karlíně jsme 
diskutovali na veřejném 
projednání 11. a 13. června. 

„Nechali jsme si zadat studii 
proveditelnosti, která předloží 
variantní řešení zastávek 
v Karlíně a Libni. Chceme 
místním obyvatelům nabídnout 
možnost rychlejšího přesunu po 
Praze a omezit automobilovou 

dopravu v centru města,“ říká 
o projektu místostarosta Prahy 8 
Petr Vilgus. 

Zpracovatelé studie společnost 
Cedop a unit architekti předsta-
vili potenciál rozvoje železnič-
ních zastávek na území městské 
části. S některými variantami 
umístění zastávek počítá 
i územní a připravovaný 
metropolitní plán, např. varianta 
zastávky u Kříže. Železniční 
zastávky jsou nejen místními 
vítány. Zaznívaly výhody 
z pohledu posílení příměstské 
dopravy a omezení velkého 
počtu projíždějících aut, která 
denně směřují do centra za prací. 
Zastávky by snížily dojezdovou 

vzdálenost pro místní obyvatele 
i pro mimopražské. 

ukázalo se, že rozhodujícím 
faktorem pro umístění zastávek 
je napojení na MHD, které se 
u všech variant pohybuje 
přibližně od 50 do 300 metrů. 
Mezi libeňským publikem také 
zaznívala otázka zvýšeného 
hluku železniční dopravy právě 
v okolí územním plánem 
stanovené železniční zastávky 
u Kříže. Koleje jsou v daném 
úseku zastaralé, a to zrovna klid 

do oblasti nepřináší. Plánovaná 
zastávka by to mohla změnit.

V Karlíně by se železniční 
zastávka mohla vyskytovat mezi 
kapličkou (poblíž Fóra Karlín) 
a tunelem propojujícím Karlín 
s Žižkovem. Příměstskou 
integrovanou dopravu by tak 
mohli využít jak lidé z Karlína, 
tak Žižkova. 

lenka ČeRnínová,
oddělení strategického rozvoje 
a ma21

jídelna jinak

vaříme dietní stravu 
ve školní jídelně 
pro naše školáky

 nzŠ na Šutce, Praha 8 se 
stala 1. pilotní školou „vaření 
diet pro strávníky se zdra-
votním omezením“.

Vaření bezlepkové a diabetické 
diety pro naše školáky vzniklo 
na základě velké podpory 
zřizovatele městské části 

Praha 8 a získání finančních 
prostředků z Magistrátu 
hlavního města Prahy v oblasti 
zdraví a životního stylu.

Rodiče jsou ti, před kterými 
stojí velké rozhodnutí jak 
zabezpečit stravování dítěti 
v době docházky do školy 
a rodičů do zaměstnání. To byl 

důvod, proč pan ředitel ZŠ 
Mgr. Zbyněk Drozda a vedoucí 
školní jídelny Kamila Šebíková 
šli do tak významného projektu 
ve spolupráci se zřizovatelem 
MČ Praha 8. Děti se tak mohou 
bezpečně stravovat ve školní 
jídelně, i se svým odlišným 
stravovacím režimem se zapojí 
mezi své vrstevníky. 

V rámci vaření diet pro děti 
je spolupráce s nutriční tera-
peutkou paní Věrou Stejskalo-
vou. Pro ostatní jídelny byly 
pořádány s nutriční terapeutkou 
dva semináře: teorie a praxe. 
Proběhla ukázka a ochutnávka 
jídel bezlepkové palačinky 
a palačinky z normální mouky 
a stejně tak omáčka. Cílem 
semináře bylo ukázat, že i tento 
krok vpřed je správný a má pro 
budoucí generaci velký smysl. 

Nerada bych ale vynechala 
ostatní personál jídelny, bez 
kterého by to jistě nešlo. 
Tím bych ráda poděkovala 
především kuchařkám, které 
nejenom úžasně vaří, ale denně 
připravují dietní stravu pro děti 
se zdravotním omezením a patří 
jim za to velký dík.

Práce pro děti s úžasným 
kolektivem je jedna radost.
Klidné letní prázdniny 

kamila Šebíková,
vedoucí školní jídelny

ParticiPativní 
rozPoČet
Moje Osmička

 nvaše nápady na 
proměnu veřejných 
prostranství v Praze 8 
podávejte do 30. června 
2018 na web 
www.mojeosmicka.
praha8.cz. vy podáte 
návrh, my zajistíme 
realizaci. máme 10 milionů 
korun. využijte 
jedinečnou možnost 
podílet se na proměně 
Prahy 8. realizaci 
vítězných návrhů z roku 
2017 již příslušné odbory 
úřadu mČ Praha 8 
připravují k realizaci.  
nevíte si rady?  
napište na e-mail  
mojeosmicka@praha8.cz.

MOJE OSMIČKA
MŮJ NÁPAD. MOJE ČTVRŤ.

#moje8
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Zdravotní a sociální péče

nemocnice na bulovce

nové přístroje i nové okolí
 nnové lineární urychlovače 

k léčbě nádorů v nemocnici 
na bulovce či připravované 
a již realizované investiční 
akce typu revitalizace 
velkého veřejného prostran-
ství na bílé skále jsou ty 
nejzajímavější novinky, které 
by měly přispět k léčbě a také 
k celkovému zvyšování 
komfortu pacientů a návštěv-
níků nemocnice.

Nemocnici chápeme většinou 
jako místo, kde by měly být 
špičkové přístroje a špičková 
léčba. Nemocnice Na Bulovce 
pořízením nových lineárních 
urychlovačů tyto standardy 
bezesporu splňuje. Méně už 
vnímáme skutečnost, že 
k úspěšné léčbě přispívá i vzhled 
a úprava okolí nemocnice. 
u Bulovky jde o prostor, který 
k areálu nemocnice těsně 
přiléhá a významně rozšiřuje 
parkovou plochu nemocnice, jež 
je tak pro pacienty a návštěvní-
ky krásně průchozí až k maleb-
ným vyhlídkám na Prahu 
z přírodní památky Bílá skála. 

křest nOvých 
urychlOvAČů
V úterý 12. června proběhlo 
v Nemocnici Na Bulovce 
slavnostní zahájení provozu 
nových lineárních urychlovačů, 
které budou využívány k vysoce 
účinnému ozařování zhoubných 
nádorů. Tato vysoká investice 
v řádu 160 milionů korun do 
těch nejlepších přístrojů by měla 
pomoci obrovskému množství 
onkologických pacientů. 

Slavnostního zahájení 
provozu se zúčastnila celá řada 
významných zástupců minister-
stva zdravotnictví, hl. m. Prahy, 
kompletního onkologického 

centra, ředitelé nemocnic 
a dodavatelé. Pracovišti 
požehnal zástupce arcibiskup-
ství Mons. Zdeněk Wasserbauer 
a vlastní provoz následně 
zahájila manželka prezidenta 
republiky Ivana Zemanová. 

Za městskou část se akce na 
pozvání zúčastnil zastupitel Vít 
Céza spolu s poradkyní starosty 
Andreou Daňkovou. „Rakovina 
je metla lidstva a je nutné s ní 
zápasit, jak jen to jde,“ říká Vít 
Céza a dodává: „Nesmírně proto 
vítáme, že byly právě v Nemoc-
nici Na Bulovce, která je spádová 
pro naše občany Prahy 8, 
nainstalovány nejmodernější 
přístroje k vysoce účinnému 
ozařování zhoubných nádorů. 
Doufáme, že pomohou co 
největšímu množství pacientů.“

technické parametry nových 
přístrojů:
2x Lineární urychlovač Versa 
HD (výrobce Elekta) – nejmoder-
nější v České republice
1x Brachyterapeutický ozařovač 
Flexitron (výrobce Elekta)
1x CT Somatom Definition AS 
20 open (výrobce Siemens)

Dodávka se skládá ze SW částí:
Plánovací systém Monaco
Verifikační sytém Mozek
Celková cena činila 
159 707 900 Kč vč. DPH, z toho 
část byla hrazena z dotace 
MZČR (cca 60 %)

S lineárními urychlovači 
souvisely stavební úpravy, které 
prováděla firma Geosan a stály 
celkem 30 440 248 Kč vč. DPH.

lOkAlItA nA bílé skále
Zcela neprostupná vegetace, 
plno náletových dřevin, různé 
tlející biomasy a obrovské 
množství nepořádku od osob bez 
přístřeší. Přesně takto vypadala 
ještě před necelými dvěma lety 
rozsáhlá lokalita u přírodní 
památky Bílá skála, přímo 
sousedící s areálem Nemocnice 
Na Bulovce. To se teď díky velké 
revitalizaci pořádané městskou 
částí výrazně mění. 

Městská část Praha 8 začala 
s rozsáhlou kultivací oblasti 
z východu těsně přiléhající 
k areálu nemocnice Bulovka. 
Revitalizace měla od počátku za 
cíl primárně zvýšit bezpečnost 
v lokalitě. Letitý ovocný sad 

chtěla radnice projasnit a rehabi-
litovat. „Nechtěli jsme dopustit, 
aby tento kus přírody byl 
veřejnosti dále zcela nepřístupný, 
a navíc nebezpečný. Proto jsme 
s kolegy z radnice připravili 
zásadní revitalizaci, kdy se z Bílé 
skály stane přístupný přírodní 
park, který bude moci být 
propojen s vlastním areálem 
nemocnice Bulovka. To pomůže 
všem. Pacientům a jejich 
návštěvníkům, ale i všem těm, 
kteří se chtějí procházet krásnou 
přírodou bez různých neprostup-
ných bariér,“ vysvětluje Vít Céza, 
zastupitel a předseda komise pro 
životní prostředí.

Bílá skála již tak dnes není 
ohrožována negativními vlivy 
z dříve nepropustné džungle 
a už brzy bude kompletně 
transformována do podoby 
jakéhosi přírodního parku, který 
zároveň umožní pacientům 
i široké veřejnosti krásnou 
procházku až do sadu či 
k samotným vyhlídkám v rámci 
přírodní památky Bílá skála. 
Komukoliv tak nabídne 
nádherné výhledy na vltavské 
břehy a Prahu jako takovou.  (kad)

občané i pacienti nemocnice se mohou již bezpečně a pohodlně dostat 
až k těmto malebným vyhlídkám na Vltavu a Prahu jako takovou.

dříVe zcela zarostlá lokalita na Bílé skále se přetváří do podoby 
rozvolněné a bezpečné krajiny.

odborné prezentace přístrojů od vedoucí Radiofyzikálního oddělení P. Novákové se za MČ zúčastnil 
zastupitel Vít Céza a poradkyně starosty Andrea Daňková.
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oceněný tVůrčí tým studentů z Gymnázia Thomase Manna.

antifetfest 2018

Zvláštní cena 
pro tým studentů 
z prahy 8 
Dne 13. června proběhlo v Kině 
Lucerna celopražské finále 
amatérské filmové soutěže 
Antifetfest 2018. Do XI. ročníku 
soutěže, kterou pořádá hl. město 
Praha ve spolupráci s městskými 
částmi Praha 1–22, bylo 
přihlášeno celkem 60 filmů ze 
36 základních a středních škol. 

Pokřivené mezilidské vztahy, 
drogy, šikana, poruchy příjmu 
potravin či duševní poruchy jsou 
v současné době velmi aktuální 

témata, kterým se žáci a studenti 
v rámci svých filmových snímků 
nejčastěji věnovali. 

Své „želízko v ohni“ zde měla 
i městská část Praha 8, a to se 
snímkem Vyšší level, jenž byl 
zaměřený na závislostní 
chování. Za tento snímek získali 
studenti Gymnázia Thomase 
Manna zvláštní cenu poroty, 
kterou jim s poděkováním 
předal zastupitel Vít Céza.  
„Velmi mne potěšilo, že se takové 

množství studentů věnuje této 
nesmírně přínosné aktivitě, 
a sice poukazování na rizika 
negativních závislostí všeho 
typu. Tato aktivita vedoucí od 

samotných studentů a mladých 
lidí má vždy největší šanci 
pozitivně ovlivnit a ochránit 
další mladé lidí před tím, aby 
do závislosti sami spadli.“ (kad)

zábava v sos Praha 8

legendy televizního 
vysílání měly úspěch
Televizní hlasatelé byli ještě 
před několika lety jedny 
z největší hvězd. Jejich hlas 
znal snad každý. Setkání s těmi 
nejslavnějšími, Saskií Burešo-
vou, Marií Tomsovou a Alexan-
derem Hemalou, uspořádala 
příspěvková organizace MČ 
Praha 8 SOS Praha 8 pod 
záštitou starosty Romana 
Petruse v pondělí 11. června 
2018.

Skoro čtyři desítky diváků, 
převážně klientů domů 
s pečovatelskou službou, se 
zúčastnilo zábavného odpoled-
ního programu Hlasatelé 
v akci. Vzácné hosty i diváky 
přivítal zastupitel Vít Céza, 
který se programu přímo 
zúčastnil: „Další z báječných 

aktivit SOS, která je šitá našim 
seniorům na míru, měla 
úspěch. Zapojování klientů 
domů s pečovatelskou službou 
do společenského a komunitní-
ho života je nesmírně důležité. 
Proto si každé příležitosti, 
kterou pro ně naše městská 
část přichystá, velmi vážím.“ 

Samotný program přibližuje 
starosta Prahy 8 Roman 
Petrus: „Diváci se mohli 
dozvědět, jak jejich oblíbení 
hlasatelé začínali svou kariéru. 
Vzhledem k tomu, že se na 
televizních obrazovkách 
objevovali pravidelně po 
několik let, mají celou řadu 
historek, o které se s diváky 
rádi podělili. Nejzajímavější ale 
byly trapasy a přešlapy, 
kterých se ani hvězdy nevyva-
rují, i čtení vtipných diváckých 
dopisů.“ 

Akce proběhla v přátelské 
atmosféře. Klienti si mohli 
kromě příjemně stráveného 
odpoledne odnést také 
podpisy svých oblíbenců, 
nechybělo ani společné focení. 
„Paní Burešová, která je stálicí 
České televize, některým 
z diváků podepsala svou knihu 
Kalendárium,“ doplnil po akci 
spokojený ředitel SOS Praha 8 
Michal Souček.  (kad)

seniorské soutěžení

křížovkářská liga 
zná vítěze
V Domovu s pečovatelskou 
službu Bulovka proběhlo ve 
středu 13. 6. losování cen 
oblíbené Křížovkářské ligy, 
kterým byl slavnostně 
zakončen stávající ročník 
soutěže. Do něj se zapojilo 
úžasných 317 soutěžících a ze 
všech těchto účastníků byly 
losovány jednotlivé ceny. 

Tu hlavní, pětidenní pobyt 
v lázních Toušeň, získala paní 
Eva z DPS Bulovka. Za 
městskou část se slavnostního 
zakončení zúčastnil zastupitel 
Vít Céza, který také předával 
ceny nejlepším luštitelům: 
„Křížovkářská liga má naši 
maximální podporu a jsem rád, 
že se do této celkově blahodár-
né aktivity zapojuje čím dál 
tím větší množství našich 
seniorů. Tuto aktivitu rozhod-
ně chceme podporovat 
a rozvíjet i nadále.“

Hlavní koordinátor Křížov-
kářské ligy Ivan Sekanina 
kvituje zejména zvyšující se 
počet zařízení zapojených do 
soutěže a slibuje další novinky: 
„Do těchto aktivit se již zapojily 
všechny domovy pro seniory 
v Praze 8 stejně tak jako 
všechny pobočky Sociální a 
ošetřovatelské služby Praha 8. 
Kromě toho se nám začínají 

zapojovat i občané z venku. 
Díky stoupajícímu zájmu 
chceme od dalšího ročníku, 
který začíná již v září, přijít se 
zajímavými novinkami.“ 

ředitel příspěvkové 
organizace Sociální a ošetřova-
telské služby Praha 8 Michal 
Souček poukazuje na důleži-
tost těchto typů akcí pro 
udržování kondice seniorů: 
„Křížovkářská liga velice 
pomáhá při celkové aktivizaci 
našich seniorů, při trénování 
jejich paměti, ale i obecně 
přináší rozptýlení a zábavu. 
Navíc je to aktivita pravidelná 
a dlouhodobá, což je vůbec 
nejdůležitější pro udržování 
dobré kondice našich seniorů.“

  (kad)

ceny pro Vítěze předával 
zastupitel Vít Céza.  
Foto: Anita Maninová

marie tomsoVá a Alexander 
Hemala při setkání s klienty 
SOS Praha 8.
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Zdravotní a sociální péče

Česká alzheimerovská sPoleČnost v kobylisích

pomáháme, radíme, trénujeme 
 nČeská alzheimerovská společnost (Čals) už přes 20 let 

pomáhá lidem, kterých se nějak dotýká téma alzheimerovy 
nemoci nebo jiné demence. jedná se jak o samotné nemocné, 
rodinné pečující, tak i o odbornou veřejnost. 

Co od nás můžete očekávat? 
Například pokud pozorujete 
jakékoliv potíže s pamětí, řečí 
nebo kupříkladu orientací, 
můžete u nás podstoupit 
bezplatné vyšetření, které ukáže, 
jestli jsou tzv. kognitivní 
schopnosti narušeny a zda je 
potřeba absolvovat další 
vyšetření u specialisty. Jsme 

také schopni doporučit vám, jak 
je vhodné tyto schopnosti 
trénovat a nabídnout vhodné 
pomůcky, například naši novou 
sadu Sešitů pro trénování 
paměti a dalších kognitivních 
funkcí XI.–XX. 

Lidé, kteří mají blízkého 
s demencí a potřebují další 
informace, které jim pomohou 

v péči, se mohou objednat na 
osobní konzultace, případně se 
na nás obrátit telefonicky nebo 
i po e-mailu. 

Pečující se také po předchozí 
domluvě scházejí jednou za 
čtrnáct dní na tzv. Čajích o páté, 
což je podpůrná skupina pro 
pečující, kde je možné sdílet své 
zkušenosti. 

Pražanům nabízíme také 
respitní péči v domácnosti –  
přímo doma naše kolegyně 
zastoupí rodinného pečujícího, 

pokud si potřebuje něco zařídit 
anebo si odpočinout.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo 
chcete-li se objednat na 
vyšetření paměti nebo konzul-
taci, obraťte se na nás na 
telefonním čísle 283 880 346. 
ČALS sídlí v budově Gerontolo-
gického centra, v Praze 8 – Ko-
bylisích, Šimůnkova 1600/5, na 
recepci jsou vám kolegyně 
k dispozici ve všední dny 8–19 h. 
a o víkendu 12–19 h. Více také 
na www.alzheimer.cz. (red)

dotazník urČený Pro rodinu a Přátele
Pokud začínají poruchy paměti 
člověku vadit a způsobují mu 
nesnáze a obtíže v každodenním 
životě, mohou být ještě pro 
pacientovo okolí zdánlivě 
nenápadné. Mohou být 
přikládány nadměrnému stresu, 
únavě nebo mohou být 
považovány za důsledek vyššího 
věku. To není správně, poru-
chám paměti je třeba věnovat 
pozornost. 

I takzvaná mírná kognitivní 
porucha se v přibližně 50 % 
případů postupně vyvíjí do 
nějaké z forem demence. Proto 
je důležité, abyste poruchám 
paměti u svých blízkých 
(ale i u sebe) věnovali patřičnou 
pozornost. Tento test vám 

pomůže kvantifikovat (změřit) 
jednotlivé obtíže.

Pro lékaře je také osnovou 
a jednoduchým návodem ke 
strukturovanému rozhovoru 
s rodinným příslušníkem, ale 
i pacientem samotným, pokud 
má na svůj stav dostatečný 
náhled a sám jej nebagatelizuje.

Provedení testu je jednodu-
ché, potřebujete jen klidné 
prostředí. Postupně pokládejte 
následující otázky. Hodnocení 
naleznete na konci testu.

jak často, nebo v jaké míře 
váš blízký:
1. Opakuje se a ptá se znovu 
a znovu na to samé?
2. Zapomíná více než dříve 

zejména věci, které se staly 
nedávno, nebo dokonce 
před chvílí?
3. Zapomíná brát léky, 
nakoupit najednou více věcí 
a podobně?
4. Zapomene na schůzku, 
svátek, rodinnou oslavu?
5. Je smutnější nebo 
bezradnější než dříve?
6. Má problémy s počítáním, 
vedením účtu a podobně?
7. Je pravda, že již nemá takový 
zájem o dřívější záliby 
a koníčky?
8. Potřebuje pomoc nebo 
alespoň radu při jídle, oblékání 
či hygieně?
9. Je vznětlivější, podezíravý, 
neklidný, mluví nesmyslně nebo 

vidí a slyší to, co ve skutečnosti 
neexistuje?
10. Zhoršila se jeho schopnost 
řídit automobil?
11. Hledá slova, mluví méně 
plynule, zapomíná jména?

hodnoťte následujícím 
způsobem:
0 bodů – ano, často
1 bod – někdy
2 body – ne
vyhodnocení testu:
22–21 bodů odpovídá normě
20–19 bodů hraniční stav, 
pokud pozorujete i jiné příznaky, 
je lepší poradit se s lékařem, může 
se jednat o jiné onemocnění
18 a méně bodů – poraďte se 
s lékařem.  (red)

sos Praha 8

jaké služby pacientům 
poskytujeme?

 n sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 je příspěvková organizace zřízená 
mČ Praha 8 za účelem poskytování sociálních a zdravotnických služeb seniorům 
a občanům se zdravotním postižením s bydlištěm v Praze 8. 

Na stránkách Osmičky vám postupně 
představíme služby, které pacientům 
poskytujeme – dnes se zaměříme na 
pobytové odlehčovací služby. Pobytové 
odlehčovací služby jsou jednou ze základ-
ních sociálních služeb a příspěvkovou 
organizací Sociální a ošetřovatelské služby 
Praha 8.

uvedená služba je poskytována v domě 
sociálních služeb na adrese S. K. Neuman-
na 2475, Praha 8, v klidné lokalitě sousedící 

s parkem. Klienti jsou ubytováni v jednolůž-
kových nebo dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, kapacita 
celého zařízení je 21 lůžek. 

Služby jsou poskytovány na dobu určitou, 
a to pro seniory se sníženou soběstačností, 
kteří jsou schopni chůze a o které je jinak 
pečováno v domácím prostředí a nepotřebu-
jí každodenní lékařskou péči. Služba je 
určena pro klienty, kteří potřebují pouze 
mírný dohled a trpí lehkým nebo středním 

stupněm demence. Tyto služby chtějí 
pomoci rodině, případně pečujícím osobám 
k nezbytnému odpočinku a načerpání 
nových sil, než se klient vrátí do přirozené-
ho prostředí.

Naše služby jsou přednostně poskytova-
né obyvatelům Prahy 8 (v případě volné 
kapacity i klientům z jiných MČ).

Úhrada za ubytování a stravu činí 
přibližně 370 Kč/den a dále poskytnutá 
péče. Ta je vykazována prostřednictvím 
speciálního elektronického zařízení, které 
účtuje poskytnutou péči přesně na minuty, 
a následně je převádí na hodiny, cena péče 
je 120,-Kč/hod. Na základě medikace lékaře 
jsme schopni poskytnout i diabetickou 
a žlučníkovou stravu. 

Pro bližší informace a jednotlivé kontak-
ty navštivte nový web organizace  
www.sospraha8.cz.

miChal souČek, ředitel sos Praha 8
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koncerty, PřednáŠky, vycházky a cviČení

Ohlédnutí za seniorským 
jarem na osmičce

 nPo celou první polovinu 
roku připravovala mČ 
Praha 8 pro seniory řadu 
bezplatných kulturně-vzdělá-
vacích akcí, které se setkaly 
s velkým zájmem. záštitu nad 
nimi měla radní pro kulturu 
jana solomonová. Po prázdni-
nové přestávce budou akce 
samozřejmě pokračovat.

kOncerty
Hlavním programem pro 
seniory byly akce s názvem 
„Setkání seniorů“, které se 
konaly většinou každou středu 
od 15.00 střídavě v KD Krakov 
a KD Ládví. V pořadech pro 
poslech i k tanci se před vždy 
beznadějně plným hledištěm 
představila spousta umělců, 
jejichž písničky nebo i je 
samotné znali naši senioři ze 
svého mládí. Své hity zazpívali 
a na některé „příhody z natáče-
ní“ zavzpomínali například 
yvetta Simonová, Jiří Štědroň, 
Radek Tomášek s Františkem 
V. Zikmundem, Bohuš Matuš 
a kapela ágnes, Standa Hložek, 
kapela Třehusk, Zuzana 
Bubílková a Jiří Helekal, duo 
ADAMIS – Adéla a Milan, Magda 
Křížková a Pavel Skalický, Eva 
Hrušková s Janem Přeučilem…

Po prázdninách bude cyklus 
Setkání seniorů pokračovat 
a posluchači (i tanečníci) se 

mohou už nyní těšit na další 
známé umělce, například hned 
v září vystoupí populární Veselá 
Trojka – hvězdy TV Šlágr.

přeDnášky A vycháZky
Velký zájem byl o bezplatný 
cyklus přednášek Šlechtické 
rody a Praha neznámá, které se 
konaly většinou druhý týden 
v měsíci v úterý a čtvrtek, od 
15.00 hodin v kobyliském 
Centru RoSa. Přednášek se 
zúčastnilo v průměru 35 až 

45 lidí, výjimkou ale nebyla ani 
účast 85 lidí. V cyklu věnovaném 
šlechtickým rodům se zájemci 
seznámili nejen například 
s Thun-Hohensteiny nebo 
Lichtensteiny, ale i se Sidonií 
Nádhernou z Borutína nebo 
Klemensem Metternichem.

Vycházky byly dvojího druhu. 
Jedny byly přímo napojeny na 
přednášky od Prahy neznámé 
a konaly se jako jejich přímé 
pokračování hned následující 
týden. Senioři se seznámili 

například se skrytým životem 
v pražských pasážích, s pražský-
mi vesnickými zákoutími 
s vycházkou na Nový svět, 
absolvovali cestu k panelovému 
bydlení s vycházkou pojmenova-
nou Nejen prvorepubliková 
sídliště nebo s tvorbou architek-
ta Adolfa Loose.

Druhé vycházky byly 
samostatné a zaměřily se 
na méně známá, ale přitom 
zajímavá místa Prahy 8. Mezi 
navštívená místa patřily nejen 
přírodní památky, ale i hospody 
v Libni nebo Kobyliská střelnice 
a Ďáblický hřbitov. 

V dalších měsících se výletníci 
mohou chystat do nouzové 
kolonie Kotlaska a Na hájku, 
do Troje, po stopách význam-
ných literátů Prahy 8 nebo do 
secesního a barokního Karlína.

cvIČení 
Další oblíbenou aktivitou byly 
Kurzy cvičení pro seniory, které 
jsme pořádali opět v Centru 
RoSa. Původně se mělo cvičit 
v malých skupinkách, ale pro 
velký zájem jsme cvičení rozšířili 
a cvičilo se každý pátek dvě 
hodiny (od 10.00 a od 11.15 ho-
din) v počtu pohybujícím se od 
25 do 35 cvičenců. I toto cvičení 
bylo pro seniory zdarma. 

zdeněk ŠíR
Foto: vladimíR slabý

yVetta simonoVá v KD Krakov.

staropražské písničky zahrála seniorům kapela Třehusk. s prahou neznámou došli senioři i k bustě Fr. Křižíka na Vinohradech.
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Školství a mládež

Letní prázdniny
s Osmičkou pro rodinu

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

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

RODINNÉ CENTRUM OSMI KA
Lib ická ulice 333, Praha 8

Č
č

RODINNÉ CENTRUM
, Praha 8

A KOMUNITNÍ
U Pazderek 265/22

Pondělí

Úterý

Středa

Ping-pong

Deskové hry, Lego herna

Jóga pro začátečníky

Ping–pong

Deskové hry, Lego herna

Ping–pong

9:00–16:00
(nutná rezervace)

10:00–16:00
19:00–20:00,

vstup: 80,- Kč (nutná rezervace, není
v termínech: 16. 7., 13. 8.)

9:00–16:00
(nutná rezervace)

10:00–16:00

9:00–16:00
Aby záda nebolela

Deskové hry, Lego herna

9:30–10:30,
vstup: 60,- Kč (nutná rezervace, není
v termínech: 18. 7., 15. 8.)

10:00–16:00

Pilates

Ping–pong

Deskové hry, Lego herna

Jóga pro pokročilé

Ping–pong

Deskové hry, Lego herna

19:00–20:00, vstup: 80,- Kč
(nutná rezervace, není
v termínech: 18. 7., 15. 8.)

9:00–16:00
(nutná rezervace)

10:00–16:00
19:00–20:30,

vstup: 120,- Kč (nutná rezervace,
není v termínech: 19. 7., 16. 8.)

10:00–14:00
(nutná rezervace)

10:00–14:00

Čtvrtek

Pátek

Rodinné centrum zavřeno v těchto
termínech: 2.–4. 7., 13.–24. 8.
2018 (cvičení s Radkou se koná)

Pondělí

Úterý

Středa

Zahrada s prvky Montessori

Herna s prvky Montessori

Komunitní zahrada

Zahrada s prvky Montessori

Komunitní zahrada

Venkovní letní jóga

Zahrada s prvky Montessori

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč
9:00–13:00

(rezervace nutná), 500,- Kč/rok

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč
9:00–13:00

(rezervace nutná),
8:00–9:00,

vstup: 60,- Kč

Herna s prvky Montessori

500,- Kč/rok

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč

Program na ervenec a srpenč

Herna s prvky Montessori

Herna s prvky Montessori

Herna s prvky Montessori

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč
9:00–13:00

(rezervace nutná),

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč
9:00–13:00

(rezervace nutná),

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč

9:00–13:00, vstup: 40,- Kč
9:00–13:00

(rezervace nutná),

Komunitní zahrada

Zahrada s prvky Montessori

Komunitní zahrada

Zahrada s prvky Montessori

Komunitní zahrada

500,- Kč/rok

500,- Kč/rok

500,- Kč/rok

Čtvrtek

Pátek

Letní prázdniny v Mapě
Klub Mapa bude, stejně jako v před-
chozích letech, otevřen i v době letních
prázdnin. Po tuto dobu jsme se také
rozhodli pozměnit pravidlo rozdělené
otevírací doby pro mladší a pro starší
děti. Od pondělí 2. července tedy
mohou Mapu navštěvovat všichni
od 6 do 15 let včetně, a to ve všech
otevíracích dnech, tedy od pondělí do

čtvrtka od 13:00 do 18:00.
Pracovníci se chystají s dětmi, které
pravidelně klub navštěvují, podnik-
nout několik výletů, a to v termínech
9.–13. července a 20.–24. srpna.
V těchto dvou týdnech bude provoz
klubu buď omezen, nebo se může lišit
otevírací doba konkrétních dnů.

velmi ráda bych vám p edstavila
alespo n které z p ipravených
projekt Osmi ky pro rodinu. Zajímavé
projekty neza ínají všechny až od zá í,
ale i v letních m sících Osmi ka pro
rodinu funguje a dokonce spustí,
krom prázdninového hlídání d tí,
další nové, zajímavé seminá e, kurzy
i p ednášky. Pokud vás baví pohyb,

pozvala bych na venkovní letní jógu,
pokud rádi p stujete využijte
komunitní zahradu. Pokud hledáte

ř
ň ě ř
ů

ř
ě

,
ě ě

ř
ř

ě ,

č
č

č

č

Milí spoluob ané,č
zajímavé p ednášky, rozhodn si
nenechte ujít 12. 7. 2018 v 19:00
p ednášku na téma Emoce, zdraví
a vztahy, kterou povede MUDr. Karel
Nešpor, CSc. Hlásit se m žete také na
Ateliér intuitivní malby pro d ti nebo
Ateliér arteterapie. A si zvolíte
cokoliv v ím, že budete spokojeni
a za nete s Osmi kou pro rodinu trávit
ješt více asu.

ř ě

ř

ů
ě

ť
, ěř

ě
č č

č

„ ů
ř ě ů

ř ě -

ě ě -
ě
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ě
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ě

Dávat emocím volný pr chod s sebou
p ináší krom mezilidských problém
v p ípad negativních emocí i zdra
votní rizika. Nepomáhá ani emoce
potla ovat. Nedostate n uv domo
vané emoce zvyšují riziko n kterých
onemocn ní a p sobí vztahové
a komunika ní problémy.
Nejlepší možností, kterou se budeme
zabývat d kladn ji, je uv domovat si
emoce a kultivovat ty zdravé, nap .
laskavost nebo vd nost. Zdravé
emoce p sobí p ízniv na t lo i psy
chiku a usnad ují komunikaci íká
a na setkání s vámi se t ší 12. 7. 2018
v 19:00 v Komunitním rodinném
centru Osmi ka, U Pazderek 265/22,
Praha 8 – Bohnice

č č

č

č

č
.

Emoce, zdraví
a vztahy

MUDr. Karel Ne por, CSc.š

S p áním krásného léta,ř
Mgr. Kateřina Halfarová

Kočičí den v Osmičce
Oslavte s námi Mezinárodní
den ko ek. Na Praze 8 jsme pro vás pod
názvem KO I Í DEN p ipravili den plný
zábavy pro celou rodinu. D ti nau íme
znát formou hry základní pot eby

8. 8. 2018

ř
ě

, ř

č
Č Č

č

ko átek. Pln ním úkol mohou získat
nejen krásné zážitky, zajímavé
informace, ale i diplom a malé dárky.
Na dosp lé pak eká nap íklad ko i í
trh a velmi zajímavé p ednášky.
V našich klubech se nau íme také
vyráb t postýlky pro ko i ky a ko i ku
si m žete namalovat, nebo využít
formu pískování.
Více informací na www a FB stránkách

t šíme se na vás! :)

ť ě ů
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ř

ě
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č
č č č č
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Naše akce od září
s Osmičkou pro rodinu

Comics 8 point

Ateliér arteterapie

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

C
O

M
I
C

S

8C
COMICS 8

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Krabík

Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8

Sokolovská 121, Praha 8

Mapa
Mapa
Klub

po-čt

tel.:
e-mail:

Otevřený klub pro děti
a mládež, 13:00–18:00, zdarma,
rezervace není nutná
9.–13. 7. Provoz klubu omezen.

606 634 847

Otevírací doba klubu Mapa:

Kontakty:
mapa@osmickaprorodinu.cz

KOMUNITNÍ A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Kontakty:
dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou
Jumping pro ženy

Hudební hrátky se Šárkou

Montesorri
Pohybovky pro děti s Ivetou

Relaxační ispirace s piánem pro děti

Relaxační ispirace s piánem pro
dospělé

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Jumping pro děti od 4 let

DÁMSKÝ KLUB s výtvarnou dílnou

Piano hraní - inspirace hudbou pro
nejmenší
Výtvarka s Ivetou
Cvičení Pilates

Jumping pro ženy

Jumping pro děti od 4 let

9:30–10:30
s možností hlídání

dětí od 1 roku 11:00–12:00

9:00–9:40
Pro děti od 2 do 4 let.

10:30–11:30

Pro děti od 3 do 6 let 16:00–16:45

16:00–17:00

17:00–18:30

10:00–11:00

16:30–17:30

18:00–20:00
Každou lichou středu v měsíci

9:00–9:30
9:30–10:30

10:00–11:00
(s možností hlídání dětí od 1 roku)

s možností hlídání
dětí od 1 roku 11:00–12:00

ě

10:30–11:30

Lekce jsou vhodné pro za áte níky
I pokro ilejší klienty.

S možností hlídání d tí od 1 roku

č č
č

tel.:
e-mail:

281 863 104

po-pá 9 00–13 00: :
tel.:

e-mail:
283 090 431

Otevírací doba:

Kontakty:
krabik@osmickaprorodinu.cz

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Kontakty:
krc@osmickaprorodinu.cz

Montessori pro nejmenší

Doučování dětí v anglickém jazyce

Venkovní jóga s hlídáním dětí

Druhá míza

Comics Point

Vedená hodina Montessori pro děti

Montessori pro nejmenší

Ateliér intuitivní malby

Ateliér arteterapie

10:00–10:45
Určeno pro děti 1–2 roky

15:30–17:30

10:00–11:00
V případě špatného počasí se cvičí
uvnitř a jsou nutné vlastní karimatky

10:00–12:00
Místo pro vaše setkání

15:00–16:00,
16:30–17:30

15:00–15:45
Určeno pro děti 3–5 let

10:00–10:45
Určeno pro děti 2–3 roky

ě –

15:00–16:30
pro děti od 7 let

17:00–19:00

Angli tina hrouč 9:00–10:00
Ur eno pro d ti 1 3 rokyč

tel.:
e-mail:

725 860 929

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

Č
č Č

Pondělí

Úterý

Středa

Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení
Ping - pong
Dětský klub Osmička
Aby záda nebolela
Jóga pro začátečníky

Cvičení pro nejmenší
Ping - pong
Čajovna pro seniory
Hravé tancování – I. stupeň

Zpátky do formy s hlídáním dětí

Zpátky do formy

Aby záda nebolela

9:00–10:00
10:00–11:00

11:00–14:00
13:00–17:00

18:00–19:00
19:00–20:00

10:00–11:00
11:00–14:00

14:00–16:00

15:00–16:00

16:30–17:30
17:30–18:30

10:00–11:00

Ping - pong
Dětský klub Osmička
Kulturně - knižní klub
Pilates pro začátečníky
Pilates

11:00–15:00
13:00–17:00
18:00–19:00

18:00–19:00
19:00–20:00

Balanční cvičení pro seniory

Ping - pong
Cvičení pro nejmenší (rodiče + děti)

Jugger
Jóga pro pokročilé

Jóga s hlídáním dětí
Výtvarka pro nejmenší
Ping - pong
Deskové hry

9:00–10:00 a 10:00–11:00
11:00–14:00

15:00–16:00
17:00–18:00

19:30–20:30

10:00–11:00
11:00–12:00

11:00–15:00
13:00–15:00

Čtvrtek

Pátek

V Komunitním a rodinném centru
v Bohnicích pro vás vzniká unikátní,
ojedin lý a mimo ádný projekt
Comics 8 point.
Pod vedením zkušené a profesionální,
mladé komiksové výtvarnice budete
mít možnost dozv d t se, o em
komiks vlastn je.

ě ř

ě ě
ě

č

Budete sv dky celého procesu vzniku
komiksu: od grafické novely p es
p íb h, story board až k hotovým
stránkám!
A tím to rozhodn nekon í! I vy se
m žete stát um lci, vytvá et jedine ná
díla a zapojit se do komiksové
komunity a vtisknout této subkultu e
sv j jedine ný podpis!
Pro aše díla si pak p ijedeme t eba až
na slavný Comic Con do San Diega, kde
budete vedle Stana Leeho :)
Nic není nemožné, poj te se o tom
p esv d it!
Projekt bude pro všechny v kové
skupiny, které mají zájem dozv d t se
více o komiksu a za ít ho s m tvo it.

ě
ř

ř ě

ě
ů ě ř

ř
ů

v ř ř

ď
ř ě

ě
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a y ř
Pro více informací sledujte naše www
a FB stránky :)

č
č

č

č

č

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

Od zá í jsme pro vás p ipravili další
nové kurzy a seminá e. M žete
navštívit nap íklad Ateliér intuitivní
malby pro d ti od 7 let, který rozvíjí
kreativitu a spontaneitu, pomáh
odbourávat skryté bloky. Sou ástí
budou i speciální metody, jako
nap íklad Body painting, Land art,
Conceptual art, to vše spole n
prozkoumáme. Nechte se p ekvapit.
Také pro dosp lé máme zajímavou
novinku s názvem Ateliér arteterapie.
Fenomén kruhu.
Arteterapeutický cyklus workshop
pro dosp lé. Vhodný pro všechny.
Kruh. Symbol v nosti. Kruh za átek
a konec. Kruh, život sám.
Na hodinách arteterapie se seznámíte

ř ř
ř ů

ř
ě

á

ř
ě

ř
ě

ů
ě

ě ,

č

č

č č

s bioenergetickým cvi ením, se
spontánním výtvarným projevem
a taky pronikn te do taj abstrakce
a intuitivní malby. Pom žeme poodha
lit skryté tvo ivé bloky a znovuobjevit
aš kreativitu v její isté form

T šíme se na každého z vás.

č
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ě
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Školství a mládež

150. let od Položení základního kamene

žáci si připomněli 
výročí nD

 nv letošním roce slavíme nejen 100 let vzniku naší republiky, 
ale i 150 let od položení základního kamene národního 
divadla. novorenesanční budova divadla josefa zítka je 
jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi, jak z hlediska 
národně-kulturního, historického, tak i z hlediska čistě 
architektonického.  

V souvislosti s tímto výročím MČ 
Praha 8 ve spolupráci s kultur-
ním domem Ládví připravila pro 
žáky I. a II. stupně základních 
škol projekt, do kterého se 
zapojilo celkem 8 škol působících 
na Praze 8. Hlavním tématem 
projektu byla historie Národního 
divadla. Žáci a pedagogové 
pracovali s podporou realizační-
ho týmu na projektu v druhém 
pololetí školního roku. Realizač-
ní tým složený z hereček, 
režiséra a dramaturgyně žákům 

během návštěv ve školách 
zábavnou formou představil 
témata – co vše se v divadle děje, 
než vznikne divadelní představe-
ní, jaké jsou profese v divadle, jak 
vzniká divadelní představení 
nebo etiketa v divadle. Žáci si 
v rámci smluvených exkurzí 
prohlédli historické budovy ND, 
absolvovali představení pro 
školy a zúčastnili se tvůrčích 
dílen pořádaných ND.

Cílem projektu bylo, aby žáci 
zpracovali divadelní představení 

na téma „Jaké první představení 
byste uvedli v ND po jeho 
vzniku“. Pod vedením jejich 
pedagogů a realizačního týmu 
projektu měli za úkol vytvořit 
krátký úryvek inscenace dle 
vlastního výběru, a to v oborech 
činohra, opera (muzikál) – hu-
dební představení, balet – pohy-
bové divadlo. 

V KD Ládví se pak 7. června 
uskutečnilo slavnostní závěreč-
né dopoledne pro školy přihláše-
né do projektu, kterého se 
zúčastnilo přes 400 dětí. Celým 
programem provázel pan Jan 
Čenský, žáci ZŠ předvedli 
ukázky svých divadelních 
představení, na kterých 
pracovali. To vše bylo doprová-
zeno projekcí, hudbou a reálnou 
dekorací stavby Národního 
divadla včetně nápisu Národ 
sobě. Přivítali jsme vzácné hosty 
– baletní přípravku Národního 
divadla, jež žákům předvedla 
úryvky z představení Romeo 

a Julie pod Eiffelovkou, dále 
herec Petr Stach, který účinko-
val v Národním divadle v před-
staveních Dobře placená 
procházka režiséra Miloše 
Formana a Čarokraj režiséra 
Petra Formana. 

Na závěr slavnostního 
dopoledne byly všem zúčastně-
ným školám předány drobné 
dárky za jejich účast v projektu. 

„Cílem celého projektu bylo 
zapojit žáky základních škol do 
projektu a slavnostního výročí 
nejvýznamnější budovy v naší 
zemi. A soudě podle předvede-
ných představení i jejich ohlasu 
se toto bezesporu povedlo,“ 
hodnotí akci radní pro kulturu 
Jana Solomonová a radní pro 
školství Anna Kroutil přidává 
další cíl projektu: „Chtěli jsme 
žáky zábavnou formou vtáh-
nout do divadelního prostředí, 
aby sami, se svými rodiči nebo 
kamarády v budoucnu Národní 
divadlo rádi navštěvovali. “  (řeh)

hudební show podle muzikálu Děti ráje snesla srovnání s originálem. 

hra o praotci čechoVi měla velký úspěch. Foto: Vladimír Slabý

děti poblahopřály sVé Školce k narozeninám hrou na flétnu. 

jubileum

Mš klíčanská 
oslavila 45 let
Mateřská škola v Klíčanské ulici 
v Kobylisích si letos v květnu 
slavnostně připomněla 
45. výročí svého založení. Paní 
ředitelka Šárka Fišerová spolu 
s nynějším kolektivem pozvala 
na oslavu půlkulatého jubilea 
bývalé zaměstnankyně i jiné 
hosty. 

Mezi gratulanty nechyběli ani 
zástupci z odboru školství MČ 
Prahy 8, kterým bylo poděková-
no za výbornou spolupráci 
a finanční podporu při zvelebo-
vání mateřské školy. Zvláště 
bylo zdůrazněno vybudování 
dětského hřiště, zastřešení 

teras, pořízení konvektomatu 
do školní kuchyně a dalších 
vylepšení, která přispívají 
k rozvoji mateřské školy. 

Paní ředitelka také poděkova-
la současnému pracovnímu 
kolektivu školy, který je 
nedílnou součástí příjemného 
klimatu, podporujícího 
pozitivní rozvoj mateřské školy 
nejen v materiální oblasti. 
u připraveného pohoštění si 
paní učitelky a hosté měli co 
vyprávět. Mnozí také zavzpomí-
nali nad kronikou mateřské 
školy, kterou si měli možnost 
prohlédnout. 

Děti si připravily krátký 
program, kde zahrály několik 
písní na flétnu – a byly oceněny 
bohatým potleskem. Poté paní 
ředitelka provedla bývalé 

zaměstnankyně budovou 
mateřské školy a také školní 
zahradou. Na závěr všichni 
popřáli MŠ Klíčanská vše 
nejlepší do příštích let. (šaf) 

Foto: Vladimír Slabý

Foto: MŠ Klíčanská
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policejní jednotky se dětem předvedly na louce u ZŠ Žernosecká.

na cestu kolem sVěta se děti vydaly na Karlínském náměstí.

skákací hrad byl nedílnou součástí všech Dětských dnů.

V thomayeroVých sadech se především sportovalo.

majda z teleVizní Školky se představila na Glowackého.

fotoohlédnutí

Dětské dny ve znamení sportu, 
rytířů, cestování i bezpečnosti
Na území naší městské části 
proběhlo hned několik velkých 
oslav Dne dětí. už 31. května 
uspořádal Sokol Libeň s podpo-
rou MČ Prahy 8 a v rámci 
celoevropského projektu Move 
Week tradiční Dětský den. 
V Thomayerových sadech na 
louce u Rokytky bylo připraveno 
27 soutěží pro malé i velké, od 
hokeje, střelby, skákání v pytlích, 
přechodu visuté kladiny až 
k poznávání rostlin a třídění 
odpadu. Zájemci se také mohli 
svézt na kánoích na Rokytce 
a slepém vltavském rameni 
a zhlédnout vystoupení skupiny 
historického šermu Streitax. 
O den později připravila 
MČ Praha 8 Dětský den v areálu 
ZŠ Glowackého. Ten byl zaměřen 
na rytíře, děti si mohly potěžkat 
historické meče, zastřílet z luku, 

ulovit kamenem nebo oštěpem 
kance a na závěr opéct špekáčky. 
Po setmění se dětem i dospělým 
promítnul pod otevřeným 
nebem film Auta 3. V sobotu 
2. června mohly děti na Karlín-
ském náměstí cestovat po celém 
světě v rámci Dětského dne, 
který uspořádala MČ Praha 8 
ve spolupráci s DDP Spektrum. 
Jednotlivá stanoviště nabídla 
tvořivé, kulinářské i sportovní 
zážitky z Indie, Francie, Španěl-
ska, uSA a spousty dalších zemí. 
Na louce u ZŠ Žernosecká 
proběhl 7. června v režii Prahy 8 
závěrečný Dětský den ve 
znamení bezpečnosti a ekologie, 
kde se se svou technikou 
i zásahovým uměním mimo jiné 
prezentovaly policejní a hasičské 
jednotky.  (vrs) 

Foto: vladimíR slabý
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vás zvou na výstavu

Karel
Hlaváček

Prostibolo duše 

Otevřeno 
po a st: 8.00–18.00, út a čt: 8.00–15.30, pá: 8.00–15.00,
so, ne a svátky: zavřeno. Vstup zdarma.

Doprovodný program 
12. 9. 17.00 komentovaná prohlídka 
rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz, tel. 222 805 112

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

Libeňský zámek
Zenklova 1/35 
Praha 8

13/6 – 21/9 2018

Karel
Hlaváček

Prostibolo duše 
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Městská část 
Praha 8

TESKNÝ DÉMON
Karel Hlaváček

13. 6. – 14. 9. 2018

Vstup zdarma

Po a St: 8.00 – 18.00 hod.
Út a Čt: 8.00 – 15.30 hod.
Pá:        8.00 – 15.00 hod.
So, Ne a svátky zavřeno

 Bílý dům
U Meteoru 6

Praha 8 Libeň

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

Městská část Praha 8 a SŠ DUKE Náhorní 
 vás zvou na výstavu 

Kultura

kulturní léto Prahy 8 

prázdniny 
ve znamení 
koncertů i filmů

 nměstská část Praha 8 
nezapomíná na své obyvatele 
ani o letních měsících a chce 
všem zpříjemnit horké 
prázdninové dny a večery. 

Začali jsme již 16. června, kdy na 
zahradě vily Českého rozhlasu 
v Karlíně odstartoval XVI. 
ročník Karlínského filmového 
léta. Festival potrvá až do 8. září 
a vy v jeho rámci můžete 
zhlédnout desítky filmů domácí 
i zahraniční produkce. 

Poslední červnový pátek 
a sobota budou v Karlíně patřit 
hudebnímu festivalu united 
Islands of Prague, který se bude 
konat na území Prahy 8 už 
podruhé.

V romantickém prostředí 
Libeňského zámku vás čeká 

Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers ve středu 25. července 
od 19:00. Čeká na vás atmosféra 
30. let minulého století, kdy 
hudbě vládl swing, který hrály 
velké big bandy. „Tímto koncer-
tem radnice Prahy 8 přispívá 
k oslavám 100. výročí vzniku 
Československa,“ uvádí radní 
pro kulturu Jana Solomonová 
a dodává: „Prvorepublikovou 
atmosféru večera dotvoří 
několik dobových automobilo-
vých veteránů, se kterými se 
budou moci návštěvníci 
koncertu vyfotografovat.“

V letošním roce si připomene-
me i událost o poznání smutnější, 
a to 50 let od tzv. Pražského jara 
a následné okupace Českosloven-
ska vojsky Varšavské smlouvy. 
Vzpomínat ale budeme vesele 

s Evou Pilarovou a jejími hosty, 
kteří ve středu 29. srpna od 19:00 
rozezní nádvoří Libeňského 
zámku hity šedesátých let.

Druhou polovinu prázdnin 
zpříjemní tradiční Kinobus, 
který bude mezi 30. červencem 
a 2. srpnem promítat v areálu 
koupaliště Ládví, v termínu mezi 
27. a 30. srpnem se přestěhuje 
do Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. 

Poslední prázdninová sobota 
bude v areálu PN Bohnice patřit 
Pražské komorní filharmonii, 
která zde 1. září uskuteční 
slavnostní koncert plný 
známých melodií. Koncert bude 
vrcholem odpoledne pro celou 
rodinu, kde se budou moci 

návštěvníci seznámit s hudbou 
z mnoha pohledů pomocí 
tvořivých dílen. Toto úctyhodné 
hudební těleso se letos přestěho-
valo do Kulturního domu Ládví 
a koncert je jeho první velký 
příspěvek obyvatelům Prahy 8.

„Pokud zůstanete přes léto 
v Praze, určitě oceníte naši 
nabídku kulturních akcí, kterou 
jsme pro vás pro zpestření 
prázdninových dnů připravili. 
Věřím, že si kromě koupání 
a slunění užijete také koncert, 
kino pod hvězdami nebo 
festival,“ zve na kulturní léto 
v Praze 8 Jana Solomonová.

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

takto promítal kinobus na Ládví v loňském roce. Foto: Vladimír Slabý
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od úmrtí básníka karla hlaváČka uPlynulo 120 let 

libeňský proletář, který 
se cítil aristokratem

 nPraha 8 si v těchto dnech 
připomíná výstavami význam-
ného libeňského básníka, 
talentovaného výtvarníka, 
nadšeného sokola a patriota 
karla hlaváčka (1874–1898). 

„Byl krásný červnový den 
rozpálený sluncem, den, v němž 
se rozvírají purpurové růže. 
Ale nemyslil jsem na krásu 
života v tom vzdáleném koutě 
Prahy, chudobném a předměst-
ském, jehož ulicemi odváželi 
mladého českého básníka na 
blízký hřbitov. Veřejnost neměla 
tušení, jak veliká naděje české 
poezie byla pohřbívána do 
hrobu předměstského hřbitova.“ 
Takto vzpomínal na 17. červen 
1898 básník, spisovatel a blízký 
přítel Karla Hlaváčka Jiří 
Karásek ze Lvovic. 

Karel Hlaváček se narodil 
29. srpna 1874 do chudé rodiny 
jirchářského dělníka Josefa 
Hlaváčka v Praze–Libni, kde 
spolu s dalšími pěti sourozenci 
obýval malý přízemní byt 
v dnešní Podlipného ulici. Po 
absolvování reálky v Karlíně se 
stal mimořádným posluchačem 
na pražské filozofické fakultě. 
Zde po dva roky studoval 
zejména francouzštinu a fran-
couzskou literaturu. Výtvarný 
talent a zájem o výtvarné umění 
jej přivedl do výtvarného kurzu 
na uměleckoprůmyslové škole.

nADšený sOkOl
Karel Hlaváček byl nadšený 
sokol, horlivý cvičenec, cvičitel 
a činovník. Když byla roku 1884 

zřízena v Libni sokolská jednota, 
byl mezi prvními, kteří se 
přihlásili jako cvičenci. Hlaváček 
psal do stejnojmenného 
sokolského časopisu články, 
básně a úvahy. Jeho první 
publikovanou sbírkou byly roku 
1894 Sokolské sonety, kterých se 
však sám Hlaváček později zřekl 
v dedikačním sonetu své 
přítelkyni Marii Balounové. 

O rok později nastoupil jedna- 
dvacetiletý Hlaváček vojenskou 
službu, nejprve v kasárnách 
v Praze na Brusce, ale krátce nato 
byl odeslán do severoitalského 
Tridentu. „Prudký a studený 
náraz brutální reality“, který tam, 
jak psal v dopise Marii Balouno-
vé, prožíval, však netrval dlouho 
a po různých a zdlouhavých 
přešetřováních zdravotního 
stavu byl v březnu 1896 defini- 
tivně propuštěn z vojny a vrátil 
se domů.

V Libni se opět zapojil do 
činnosti v sokolské jednotě 
a s větší aktivitou se věnoval své 
básnické a výtvarné tvorbě. Stal 

se jedním z nejbližších spolupra-
covníků Moderní revue, 
časopisu generace 90. let, který 
vycházel v Praze a stal se 
zdrojem uměleckých snah 
namířených proti národně 
obrozeneckému charakteru 
českého umění. V Moderní 
revue, propagující umění 
subjektivní, delikátní, aristokra-
tické, umění symbolistického 
a dekadentního charakteru, 
působil Hlaváček i jako výtvarný 
referent a kritik, také zde 
zveřejňoval své výtvarné práce. 

ZrOZení básníkA
Již v druhé polovině roku 1896 
vyšla Hlaváčkova básnická 
sbírka Pozdě k ránu, první jeho 
knížka, ke které se plným 
právem hlásil a která na rozdíl 
od Sokolských sonetů vznikala 
již z výslovného záměru 
radikálně se odlišit od dosavadní 
podoby české poezie, a dosáh-
nout tak nové básnické polohy 
a výrazu. Třetí sbírka Karla 
Hlaváčka Mstivá kantiléna vyšla 

v květnu 1898 v nákladu 
114 číslovaných výtisků. Kniha 
obsahovala dvanáct básní 
označených římskými číslicemi, 
které jsou propojeny tématem 
msty předem odsouzené 
k nezdaru, motivy vyprahlosti, 
neplodnosti, ale především 
fatální odevzdanosti a skleslosti. 

Když tato kniha vyšla, byl 
Hlaváček už vážně nemocen. 
O jeho nákaze tuberkulózou se 
okruh Moderní revue dozvěděl 
až na konci zimy 1898, kdy již 
Hlaváček přestal navštěvovat 
redakci. „Nevěděli jsme v nejmen-
ším, že stav p. Hlaváčkův je tak 
vážný, on sám o ničem podob-
ném, nepochybně neznaje stavu 
své choroby, se v dopisech svých 
nezmiňuje a návštěvy naše 
přijímati odmítá. Ani o poměrech 
hmotných, v nichž žije, nevěděli 
jsme ničeho určitého.“ Psal 
v dopise šéfredaktor Moderní 
revue Antonín Procházka. 

V posledních měsících svého 
života pracoval Hlaváček na 
sbírce Žalmy, vydané z pozůsta-
losti teprve roku 1934. Básník, 
ke kterému ve svých tvůrčích 
počátcích vzhlížel a na něj 
navazoval Karel Toman, který 
byl inspirací pro Jiřího Wolkra, 
jehož tvorba celoživotně 
fascinovala Vítězslava Nezvala 
a kterého mezi své nejoblíbeněj-
ší básníky řadil František Halas, 
zemřel v necelých 24 letech 
15. června roku 1898. Pochován 
byl na libeňském hřbitově. 
„Byl krásný červnový den 
rozpálený sluncem, den, v němž 
se rozvírají purpurové růže…“

Pavla tomŠíková

hrál kdosi na hoboj
Hrál kdosi na hoboj,  
a hrál již kolik dní,
hrál vždycky navečer  
touž píseň mollovou
a ani nerozžal si oheň pobřežní,
neb všecky ohně  
prý tu zhasnou, uplovou.
Hrál dlouze na hoboj,  
v tmách na pobřeží, v tmách,
na plochém pobřeží,  
kde nikdo nepřistál:
Hrál pro svou Lhostejnost, 
či hrál spíš pro svůj Strach?
Byl tichý Pastevec,  
či vyděděný Král?
Hrál smutně na hoboj.  
Vzduch zhluboka se chvěl
pod písní váhavou  
a jemnou, mollovou...
A od vod teskně zpět  
mu hoboj vlhkem zněl:
Jsou ohně marny, jsou,  
vždy zhasnou, uplovou.
karel hlaváček

karel hlaVáček, Autoportrét, 
perokresba, 1897, OUS Památník 
národního písemnictví.

díVka V krajině, Karel Hlaváček, kresba uhlem, 1897, OUS PNP.

VýstaVu VěnoVanou Karlu Hlaváčkovi na Libeňském zámku navštívil 
i interpret jeho poezie recitátor Mirek Kovářík (vpravo). Foto: Vladimír Slabý
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jak se na osmiČce dělá věda

Orientální ústav Av Čr
 nv seriálu jak se na osmičce 

dělá věda si nyní představí-
me orientální ústav av Čr. 
velikostí jeden z menších 
ústavů akademie věd Čr, 
který však zároveň patří 
k těm nejvíce mezinárodním.

Orientální ústav byl založen 
z iniciativy předních českých 
orientalistů a na podnět 
prezidenta T. G. Masaryka 
25. ledna 1922. Tehdejší Národní 
shromáždění republiky Česko-
slovenské se usneslo na zákonu 
č. 27/Sb. „o zřízení Ústavu 
Slovanského a Orientálního“. 
V paragrafu 2 tohoto zákona se 
praví, že „Orientální ústav jest 
samostatný a samosprávný 
ústav se sídlem v Praze, jehož 
účelem jest pěstovati a budovati 
vědecké a hospodářské styky 
s Orientem“. Je pochopitelné, že 
vytvoření organizační struktury 
a zahájení soustavné činnosti 
OÚ si vyžádalo ještě nějaký čas. 
Teprve v listopadu 1927 mohl 
prezident jmenovat prvních 
34 členů ústavu, mezi nimi 
chetitologa Bedřicha Hrozného, 
indologa Vincence Lesného, 
egyptologa Františka Lexu, 
arabistu Aloise Musila, íránistu 
Jana Rypku a další.

Orientální ústav, který sídlil 
v Lobkowickém paláci, se tehdy 
skládal v podstatě ze dvou 
„odborů“: kulturního a hospo-
dářského. Zvláště tím druhým 
se vytvářela vazba na různé 
hospodářské instituce, což bylo 
oboustranně užitečné. Odborní-
ci sledovali hospodářské 
poměry v jednotlivých orientál-
ních zemích a obchodní styky 
Československa s nimi.

Dnes sídlí ústav v akademic-
kém areálu Mazanka v Libni, 
ulice Pod Vodárenskou věží 4. 
Jeho knihovna pak v soused-
ním objektu, č. p. 2. Kontakty 
na zaměstnance ústavu, kteří 
nikdy neodmítnou zájemce 
o konzultaci, najdete na 
stránkách www.orient.cas.cz, 
případně je rád zprostředkuje 
Dr. Bronislav Ostřanský.

V řadách Orientálního ústavu 
dnes najdete odborníky 
nejrůznějších specializací, od 
starověkého Předního východu 
až po současné Japonsko, 
a národností, od Čechů až po 
Němce a Američany. OÚ přitom 
staví na pozoruhodných 
tradicích zdejší orientalistiky, 
které svým významem dalece 
přesahují lokální český kontext.

Dnešní orientalistické obory, 
jež se vzhledem k rostoucímu 
významu Asie stále více zaměřují 
na současné asijské společnosti 
a kořeny jejich historického 
vývoje, disponují nemalým 
interdisciplinárním potenciálem. 
Využívají tedy metodiky 
a poznatků různých oborů, 
jakými jsou např. historie, 
religionistika, sociologie či 
lingvistika. Mezi předměty 
bádání našich odborníků patří 
dnes mj. tak mimořádně 
sledované a diskutované otázky 
jako vývoj na Blízkém východě, 
soudobý islám nebo Indie a Čína 
a jejich politika. OÚ se přitom 
soustředí jak na takové vědecké 
studie, jež obstojí i v nejpřísněj-
ším mezinárodním srovnání 
a začleňují tak pracoviště do 

celosvětové akademické obce, 
na druhou stranu však pracovní-
ci ústavu neopomíjejí ani aktivity 
a publikace popularizační 
či osvětové, v čemž navazují 
na nejlepší tradice zdejší 
orientalistiky.

Pro odbornou veřejnost 
nabízíme především naše 
publikační výstupy a ústavem 
pořádané či spolupořádané 
konference a workshopy. Ústav 
dále vydává dva časopisy: jeden 
český (Nový Orient, od r. 1945) 
a jeden cizojazyčný (Archiv 
orientální, od r. 1929). Jedná se 
o jediná recenzovaná periodika 
specializovaná na tematiku 
Orientu, která jsou vydávána 
v Česku. Pro širší řady zájemců 
o Orient pak ústav pořádá četné 
popularizační přednášky. 
Pracovníci ústavu se také podílejí 
na výuce na zdejších předních 
univerzitách a často spolupracují 
s médii či poskytují konzultace 
nebo expertízy orgánům státní 
správy. Veřejně přístupná 
knihovna, která je součástí OÚ, 
má ve svých fondech na 300 tisíc 
svazků a je největší svého druhu 
u nás a jednou z největších ve 
střední Evropě.

OÚ nezapomíná na své 
veřejné poslání. Na nedávném 
Veletrhu vědy, který proběhl 
ve dnech 7.–9. června 2018 ve 
veletržním areálu v Letňanech, 
bylo možné mj. navštívit tzv. 
relax zónu společenskovědních 
ústavů AV a ve stínu tradiční 
mongolské jurty se v klidu začíst 
třeba do knih napsaných či 
přeložených pracovníky OÚ, jež 
vyšly v edici Orient nakladatel-
ství Academia, a to od reálií 
středověkého Egypta až po 
konfuciánské myšlení. Informa-
ce o chystaných akcích najdou 
zájemci na www.orient.cas.cz.

bRonislav ostřanský
Foto: oRientální ústav av ČR

chetitolog Bedřich Hrozný. obálka časopisu Nový Orient.

současné sídlo ústavu.

indolog Vincenc lesný a slavný básník Rabíndranáth Thákur.

Představujeme
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Společnost

starobohnické Posvícení

král vladislav připomněl 
jubileum bohnického kostela

 nbohnice si v 20. května během 11. ročníku starobohnického posvícení 
připomenuly 860 let od posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. 

První písemná zmínka o kostele sv. Petra 
a Pavla pochází z roku 1158, kdy jej posvětil 
pražský biskup Daniel, zřejmě v přítomnos-
ti přemyslovského vládce Vladislava a jeho 
manželky Judity. „Toto významné výročí si 
zasloužilo připomenout mimořádným 
způsobem, proto se letošní pouť nesla 
v historickém duchu. A průvod Vladislavo-
vy družiny tomu dodal velmi slavnostní 
ráz,“ zhodnotila akci radní pro kulturu Jana 
Solomonová, pod jejíž záštitou se Staroboh-
nická pouť konala. Starobohnické posvícení 
připravila městská část Praha 8 ve spolu-

práci s bohnickou farností a Osmičkou. 
Celou akci zahájili místostarosta Radomír 
Nepil, farář Pavel Klimovič a samozřejmě 
král Vladislav s manželkou Juditou. Ten 
také s celým svým doprovodem prošel 
bohnickými ulicemi. Kromě historického 
programu návštěvníky potěšil tradiční 
staročeský jarmark, posvícenská tombola 
a bohatý doprovodný program pro děti. 
Vrcholem akce pak byl koncert Vildy Čoka 
a jeho kapely Bypass.  (vrs) 

Foto: vladimíR slabý
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Sport

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku
sportovní legenda

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

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

Nominační lístek

nominace do kategorie:
 žáci
 žákyně

 junioři
 juniorky

 muži
 ženy

 trenér
 legenda

jméno a příjmení nominovaného:

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

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

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

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

*nepovinné

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

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

nominovat můžete: 

NOMINACE
PRODLOUŽENY

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

 nominovat můžete: do 30. listopadu 2018 
 hlasování na internetu: leden 2019 
 slavnostní vyhlášení ankety: únor 2019 

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

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2018

Nejlepší sportovce budeme 
vyhlašovat v kategoriích:

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

žáci (ročník 2004 – 2011)

žákyně (ročník 2004 – 2011)

junioři (ročník 1999 - 2003)

juniorky (ročník 1999 - 2003)

dospělí – muži (ročník 1998 a starší)

dospělí – ženy (ročník 1998 a starší)

trenér roku
sportovní legenda
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střelecký Pohár 

„lyčkárna“ se konečně 
dočkala triumfu
V květnu vyvrcholil finálovými střelbami 
již VIII. ročník soutěže o Putovní pohár 
Obvodního mysliveckého spolku Praha 8 
ve střelbě ze vzduchovky, pořádaný pro 
všechny základní školy na Praze 8.

Soutěž jako všechny předešlé pořádali 
členové Obvodní myslivecké rady Praha 8 
a další myslivci v těsné spolupráci s MČ 
Praha 8. Záštitu nad celou akcí převzala 
radní pro životní prostředí Anna Kroutil. 
Do soutěže se přihlásilo deset škol, 
vylučovací kola proběhla během měsíce 
dubna a do finále postoupily Základní škola 
Na Slovance, Základní škola Lyčkovo 
náměstí a Základní škola Glowackého.

Výraznou letošní novinkou byla změna 
střeliště. Kvůli stavebním pracem v areálu 
školní družiny Základní školy u Školské 
zahrady museli pořadatelé hledat náhradní 
prostor. Povedlo se to v objektu minigolfo-
vého hřiště v areálu Základní školy 
Glowackého. Je třeba vedení školy 
poděkovat za maximální vstřícnost, díky 
níž proběhla změna bez nějakých negativ-
ních dopadů na vlastní soutěž.

Vlastní finále bylo velice vyrovnané 
a do poslední chvíle nebylo jasné, jak si jeho 
účastníci medaile rozdělí. Nakonec zvítězila 
Základní škola Lyčkovo náměstí, která po 
řadě druhých a třetích míst konečně 
vystoupila na pomyslný stupeň nejvyšší 
(prý čekala na letošní vítězství déle než naši 
hokejisté na medaile z vrcholné soutěže). 
Ke zlatu potřebovala 611 bodů, druhá 
Základní škola Na Slovance nastřílela 
592 bodů a pořadatelská Základní škola 

Glowackého si připsala na konto 583 – 
tedy rozdíly opravdu malé. Ceny předávali 
Kateřina Halfarová, členka zastupitelstva, 
za městskou část Praha 8, a Jaroslav 
Hendrych, předseda Obvodního myslivec-
kého spolku Praha 8, za Českomoravskou 
mysliveckou jednotu.        

Jako už tradičně, přestávka během finále 
byla věnována seznámení jeho účastníků 
s některými zajímavými aspekty myslivos-
ti. Vyslechli tak povídání o historii 
i současnosti loveckého troubení, samo-
zřejmě s praktickými ukázkami, dále 
malou přednášku o smyslu lovu vábením, 
a to s předvedením celé řady vábniček. 
Do třetice představili své pomocníky, 
lovecké psy, myslivečtí kynologové – tady 
byl zájem dětí jako vždy největší.

Pro zajímavost ještě uveďme dosavadní 
držitele putovního poháru: ZŠ Žernosecká 
(třikrát!), ZŠ Glowackého, ZŠ Libčická, 
ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ Na Slovance. 
Tím šestým je tedy ZŠ Lyčkovo náměstí.

Zbývá poděkovat všem zúčastněným 
školám, především tedy pořadatelské 
ZŠ Glowackého, i myslivcům z OMS 
Praha 8, a také počasí, díky nimž proběhla 
celá soutěž bez problémů. Věřím, že už teď 
se všichni, jichž se to týká, těší na devátý 
ročník soutěže. Tak Myslivosti zdar!  

jaRoslav ŠPRongl, oms Praha 8

pohár pro Vítěze převzali střelci ze 
ZŠ Lyčkovo náměstí z rukou zastupitelky  
Kateřiny Halfarové.

ÚspěŠné záVodnice z Fitness Center Báry a Hanky Šulcové.

mistryně eVropy Viktorie 
Prokopová se zlatou medailí 
na krku.

sPortovní aerobik 

rodačky 
z osmičky 
ovládly evropu

 n jeden z nejdůležitějších letošních závodů ve sportovním 
aerobiku, mistrovství evropy v karlových varech, ovládly 
letos Češky. a mezi kluby fitness center báry a hanky 
Šulcové potvrdil sedmi medailemi svou extratřídu!
Evropský šampionát se konal 
v termínu 24.–26. května ve Spa 
Hotelu Thermal v Karlových 
Varech. Celkově se na místo sjelo 
více než tisíc soutěžících z osmi 
zemí starého kontinentu, 
nejúspěšnějším národem se však 
stali Češi. Na úrovni klubů 
potvrdil svou dlouholetou 
dominanci opět tým Fitness 
Center Báry a Hanky Šulcové 
(FCBHŠ) sídlící v ZŠ Burešova 
v Praze 8. Jeho závodnice 
vybojovaly sedm medailových 
umístění, konkrétně tři zlatá, 
tři stříbrná a jedno bronzové. 

V nejprestižnější kategorii 
singlistek zazářila především 
juniorka Viktorie Prokopová.  

Podala senzační výkon a uchváti-
la publikum natolik, že si 
vysloužila ohlušující aplaus. 
Všechna tři kola suverénně vedla 
pořadí a nakonec obhájila svůj 
titul mistryně Evropy z roku 
2016.  Další jednotlivkyní na 
bedně byla stříbrná Nikol 
ullrichová v kategorii kadetů. 
Zlatou medaili si domu ještě 
odvezlo kadetské trio (N. ullri-
chová, V. Čedíková, J. Vodičková) 
a juniorský fitness grande tým 
(K. Sekerová, D. Baraníková, 
A. Nováková, D. Kamešová, 
M. Novotná, T. Karbanová, 
M. Podlucká), který také zopako-
val svou výhru na stejném 
šampionátu z loňského roku. 

Mezi další medailistky, 
konkrétně stříbrné, patří 
v juniorském duu Veronika 
Vítková a Johana Vodičková 
a kadetský fitness grande tým, 
kterému uniklo první místo 
doslova o kousek (V. Čedíková, 
N. Truhlářová, N. Haasová, 
D. Kottová, V. Kovaříková, 
I. Šroubková, K. Machová).

Závodnice nyní čekají lení 
prázdniny a po nich kondiční 
příprava a letní soustředění 
ve středních Čechách, kde 
budou před říjnovým Mistrov-
stvím ČR a následným Mistrov-
stvím světa pilovat sebemenší 
detaily závodních choreografií. 

anna stRožíková
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Historie

sokolské slety  

tradice starší 
než novodobé 
olympijské hry

 n letošní první červencový týden se Praha stane 
dějištěm Xvi. všesokolského sletu. k teplému létu 
přehlídka tělesné i duševní krásy a nadšení, které 
závidí celý svět, náleží už 136 let. dokazuje to náš 
stručný přehled.  

„Křestní list“ tělocvičného 
spolku Sokol má datum 
16. 2. 1862. Duchovním otcem 
a prvním náčelníkem se stal 
filozof, novinář a spisovatel, 
umělecký kritik, poslanec, 
docent techniky a profesor 
univerzity Miroslav Tyrš 
(1832–1884). Jeho rodiče 
i sestry zemřeli na plicní 
tuberkulózu. Lékař mu proto 
jako prevenci doporučoval 
pravidelné cvičení. Věnoval se 
harmonii duše a těla. Jeho 
ideovým souputníkem se stal 
Jindřich Fügner (1822–1865). 
Jejich myšlenky v činy promě-
ňovalo stále více vlasteneckých 
sokolských jednot. 

I. slet – 1882
Premiérová vrcholná akce se 
konala v neděli 18. června.
Program začal vzpomínkovou 
tryznou u hrobu prvního 
starosty Sokola pražského 
J. Fügnera. 

Cílem průvodu 1572 krojova-
ných sokolů bylo cvičiště na 
Střeleckém ostrově. První 
cvičení prostných řídil M. Tyrš. 
Na tribunách bylo 2500 nadše-
ných diváků. Sledovali také 
cvičení 40 družstev na nářadí. 
Po tělocvičné části následovala 
zábava vrcholící ohňostrojem.

II. slet – 1891 
V roce 1889 se zrodila Česká 
obec sokolská (ČOS). Prvním 
starostou se stal dr. Jan Podlip-
ný. Na území Čech sdružovala 
229 jednot s 24 268 členy.

Slet se uskutečnil 27.–30. 6. 
v Královské oboře. Cvičební 
plocha o rozměrech 80 krát 
120 metrů mohla pojmout 
2500 cvičenců a dřevěné tribuny 
7000 diváků. Sletu se už 
nezúčastnil M. Tyrš, jenž se za 
záhadných okolností v srpnu 
1884 utopil v divoké alpské 
říčce!

III. slet – 1895
Na rozlehlé letenské pláni se 
konal ve dnech 28. 6. – 1. 7., 
v době Národopisné výstavy 
českoslovanské. Program 
sledovalo přes 30 000 diváků. 
Mezi 5000 cvičenci se představili 
také dorostenci a jezdci na 
koních. Účastnici sletu mohli 
vidět slavnostní představení 
Smetanovy opery Prodaná 
nevěsta.

Iv. slet – 1901
Na akci ve dnech 28. 6. – 1. 7. zval 
plakát Mikoláše Alše. Pozor milé 
ženy: Poprvé zde vystoupilo 
876 reprezentantek něžného 
pohlaví – a to při cvičení 
s kužely! Nechyběli muži, 
dorostenci a sokolská jízda. 
Průvod 11 000 sokolů končil 
holdem Praze na Staroměst-
ském náměstí. 

v. slet – 1907
Představoval první „velký“ slet – 
trval čtyři týdny. Vystoupilo 
12 900 cvičenců, mj. školáci 
a ženy v moravských krojích. 
Před 200 000 diváky se poprvé 
představily hudební doprovody. 
Do tělocvičných závodů se 
zapojilo 194  družstev z českých 
zemí i ciziny. Průvodu se 
zúčastnilo 12 000 členů Sokola 
a sokolská jízda. V rámci sjezdu 
se rozhodlo o založení Svazu 
Slovanského sokolstva.

vI. slet – 1912
Na Letné se stal společnou akcí 
Svazu Slovanského sokolstva.  
Vedle sokolů ze slovanských 
zemí zde byli i cvičenci z Ameri-
ky a Francie. Dohromady se ve 
dnech 28. 6. – 1. 7. představilo 
30 000 sokolů. Tleskalo jim 
desetkrát více diváků.

vII. slet – 1920
V červnu byl posledním na 
Letenské pláni a prvním 

v samostatném Československu. 
S půl milionem diváků se 
radoval i prezident T. G. Masa-
ryk. Vystřídalo se 100 000 cvi-
čenců. Vystoupila nová českoslo-
venská armáda. Oslavou vzniku 
ČSR se stala scéna Stavba sochy 
svobody. V průvodech prošlo 
metropolí 78 000 sokolů. 
V rámci sletu byl položen 
základní kámen k Žižkovu 
pomníku na vrchu Vítkově. 

vIII. slet – 1926
Sletištěm se poprvé stal Strahov. 
Na místech strahovských lomů 
dělníci postavili velký Masary-
kův státní stadion. Přes 
140 000 cvičenců se představilo 
před 800 000 nadšenými diváky.  
Nechyběly ani gymnastické 
závody ČOS a Svazu Slovanské 
sokolstvo, kterých se zúčastnilo 
200 družstev.   

V Tyršově domě otevřeli 
sokolské muzeum a odhalili 
Tyršovu sochu. Prezident TGM 
věnoval sokolstvu nádhernou 
vlajku. Reportáže ze sletu 
připravoval Československý 
rozhlas (Josef Laufer).

IX. slet – 1932 
Stal se oslavou 100. výročí 
narození M. Tyrše. Však se také 
hlavní sletová scéna jmenovala 
Tyršův sen. Sletový plakát 
vytvořil Max Švabinský. Jistě se 
líbil i 190 000 cvičencům. Diváků 
bylo na Strahově přes milion! 
uskutečnily se tři průvody se sto 
tisíci účastníky. ČOS nachystala 
tři soutěže – ve zpěvu, divadle 
a loutkohraní.

X. slet – 1938 
Poslední slet před vypuknutím 
2. světové války se postavil 
proti nacistické hrozbě. 
K tomuto sletu náleží množství 
doprovodných akcí, díky nimž 
výrazně přerostla rámec 

„obyčejného“ sokolského 
cvičení. 

unikátem byla tzv. ohňová 
štafeta. Začala v říjnu 1937 na 
nádvoří Tyršova domu v Praze. 
Čtyři nejvyšší činovníci ČOS 
zapálili tzv. řecký oheň. Odtud 
ho běžci přenesli pomocí 
pochodní na sletiště, kde čekalo 
Sokolstvo pražských žup.

Dobový tisk upřesňuje:  
„Jejich náčelníci a náčelnice 
přijímají oheň a svými pochod-
němi dávají vzplanout veliké 
hranici uprostřed sletiště… 
Zasyčí barevné rakety… Za něko-
lik vteřin rozhoří se ohně kolem 
dokola na návrších. Ohňový 
kruh postupuje od Prahy dál 
a dál… V 18.45 hod. vzplanul 
první oheň na pražském sletišti 
a v 23.05 hod. dospěl řetěz ohňů 
až na nejvýchodnější hranici 
u Dukelského průsmyku 
v Karpatech.“

Hlavní sletové dny na 
Strahově připadly na období 
2.–5. 7. Další den, 6. července, 
vystoupili stateční vojáci. 
Slavnou skladbu Přísaha 
republice cvičilo 30 000 mužů, 
kteří z těl tvořili symbolické 
hradby proti nepříteli. Zaznívaly 
verše:
Stráž nás volá, bratři,
vztáhněme své paže,
pevně obejmeme
svoji krásnou zem! 

Originální rej vytvořilo 
30 000 žen. Dorostenky se 
nezalekly ledového lijáku 
a bouře, která strhla střechu 
tribuny. Celkem své umění 
předvedlo 350 000 cvičenců. 
Bouřlivým potleskem je 
odměňovaly dva miliony diváků. 
K úspěchu přispěla technika – 
24 reproduktorů pod cvičební 
plochou. Devětkrát se opakovala 
dojímavá masová scéna 
„Budovat a bránit!“ Prezident 
Edvard Beneš daroval Sokolu 

libeň 1009, cvičení žen, Voctářova ulice.
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stalo se (nejen) v Praze 8...
1. 7. 1939  Ve Stavovském 
divadle se konalo poslední 
české (!) představení. Byla to 
Lucerna od A. Jiráska. Poté se 
mělo hrát pouze německy.

2. 7. 1942  Němečtí okupanti 
předposlední den stanného 
práva na Kobyliské střelnici 
popravili 44 osob. Další den zde 
zastřelili 46 bezbranných lidí.

3. 7. 1938  Do provozu byl uve-
den pouliční rozhlas v Praze.

3. 7. 1945  Československá 
vláda souhlasila s odsunem 
Němců a Maďarů z území ČSR.

3. 7.  1992  Federální 
shromáždění nezvolilo 

prezidenta republiky. Jediným 
kandidátem v 1. kole byl Václav 
Havel. Další neúspěšná kola se 
konala 16. 7., 30. 7. a 24. 9. 1992.

3. 7. 1984  Definitivně skončil 
provoz na dolním nádraží 
v Libni.

5. 7. 1954  Po rekonstrukci 
byla otevřena Betlémská kaple. 
(Stavební práce začaly v roce 
1948.)

6. 7. 1925  Za účasti prezidenta 
a členů vlády se konaly v Praze 
okázalé oslavy výročí upálení 
Mistra Jana Husa (6. 7. 1415). 
Bylo to v den, který byl poprvé 
vyhlášen státním svátkem ČSR. 

(Na protest papežský nuncius 
opustil Prahu.)

8. 7. 1992  Začalo 2. kolo první 
vlny kuponové privatizace.

11. 7. 1960  Národní shromáž-
dění schválilo socialistickou 
ústavu a změnu názvu státu 
na Československou socialistic-
kou republiku (ČSSR).

12. 7. 1971  Byl otevřen prv-
ní úsek dálnice D1 z Prahy do 
Mirošovic. (Stavba začala 8. 9. 
1967.)

14. 7. 1950  Před Památníkem 
národního osvobození na vrchu 
Vítkově byl odhalen pomník 
Jana Žižky z Trocnova. (Tvůr-
cem tohoto největšího jezdecké-
ho sousoší na světě je B. Kafka.)

19. 7. 1923  Schválen zákon 
o založení Československých 
státních aerolinií (ČSA).

20. 7. 1874  Začalo bourání 
pražských hradeb (na náklady 
Prahy) mezi Poříčskou branou 
a ulicí Na Florenci. 

20. 7. 1992  Václav Havel 
se vzdal funkce prezidenta 
federální republiky. 

21. 7. 1971  Nařízením vlády 
č. 66/1971 bylo historické jádro 
Prahy prohlášeno za městskou 
památkovou rezervaci. 
(Rozlohou je největší na světě.)

31. 7. 1946  Národní soud 
vynesl rozsudky nad členy 
poslední protektorátní vlády, 
kterou vedl R. Beran.

prapor; po válce na něj připnul 
Válečný kříž.

Průvod kráčel Prahou čtyři 
hodiny. Sokolové nesli na tisíc 
(!) praporů a vlajek. Do pochodu 
vyhrávalo 3000 muzikantů, 
98 kapel. Vše uzavíralo  
800 jezdců sokolské jízdy. 

Sletové akce vyjadřovaly 
odhodlání bránit vlast před 
knírkatým führerem Hitlerem. 
Bohužel, ten díky Mnichovské 
dohodě naši vlast brzy okupoval. 
To znamenalo tvrdý postih 
členů Sokola. Stovky jich trpěly, 
ba i umíraly ve věznicích 
a koncentrácích.

XI. slet – 1948
Sokol byl obnoven v roce 1946.  
Okolnosti umožnily konání sletu 
až po tzv. únorových událostech 
roku 1948. První poválečný slet 
se tak stal výraznou demonstra-
cí proti komunistickému režimu. 
Prostná cvičení mužů Věrni 
zůstaneme připomínala sokoly 
umučené za okupace. Ženy 
s kužely nezastavil ani divoký 
déšť. Počet cvičenců na Strahově 
překonal půl milionu. 

Mnozí účastníci průvodu 
hlasitě protestovali proti 
K. Gottwaldovi a vnitropolitické 
situaci. Příslušníci Státní 
bezpečnosti hned při průvodu 
pozatýkali 200 lidí. Komunistic-
ké akční výbory vyloučily ze 
Sokola a existenčně postihly 
11 000 členů.

slety v ObDObí tOtAlIty 
Slet v roce 1948 byl nakonec 
jediný všesokolský slet za doby 
komunistické vlády. Komunisté 
Sokol v roce 1956 zrušili. V době 
uvolnění během Pražského jara 
v roce 1968 byl na rok 1970 

předpokládán XII. všesokolský 
slet na Strahově. Plán byl ale 
znemožněn vpádem sovětských 
okupačních vojsk do Českoslo-
venska ve středu 21. srpna 
1968.

Ústředí československého 
sokolstva v zahraničí pořádalo 
v tomto období šest sletů:  
I. slet: Vídeň, 6.–9. 7. 1962,  
II. slet: Montreal, 1.–2. 7. 1967,  
III. slet: Vídeň, 1.–3. 7. 1972,  
IV. slet: Curych, 2.–5. 7. 1976,  
V. slet: Vídeň, 2.–5. 7. 1982,  
VI. slet: Curych, 3.–7. 7. 1986.

XII. slet – 1994
Na území Československa se 
konal slet po přestávce dlouhé 
46 let! Skutečnost, že Sokol, 
který byl jako organizace v roce 
1990 obnoven, skutečně zase 
žije, dokázalo přes 23 000 cvi-
čenců. Zahajovací projev na 
strahovském Masarykově 

stadionu měl prezident Václav 
Havel. Nechyběly četné 
sportovní soutěže, společenské 
a kulturní akce.

XIII. slet – 2000
Předcházely mu župní slety 
v 35 místech ČR. Na menším 
strahovském Stadionu Evžena 
Rošického v červenci vystoupilo 
ve 12 skladbách 25 000 cvičenců. 
Ke sletu tradičně patřilo mnoho 
kulturních i společenských akcí. 

XIv. slet – 2006
Konal se počátkem července na 
strahovském Stadionu Evžena 
Rošického. Představilo se 
20 000 cvičenců. Novinkou bylo 
večerní a noční vystoupení za 
umělého osvětlení. V hledišti 
nechyběl prezident Václav Klaus.  
Konala se řada kulturních 
i společenských akcí, turistic-
kých výletů.

Xv. slet – 2012
Předcházely mu župní slety. 
Vyvrcholil ve dnech 1.–6. 7. 
hromadnými vystoupeními na 
stadionu v Edenu (Praha–Vršovi-
ce). uskutečnilo se velice mnoho 
doprovodných akcí, například 
mše v chrámu sv. Víta nebo 
průvod na Petřín.

XvI. všesOkOlský slet – 
2018
Zatím poslední slet, konaný ve 
dnech 1.–6. 7. se stal součástí 
oslav 100. výročí vzniku 
Československa. Vrcholem se 
stala 5. a 6. 7. dvě programová 
odpoledne (denní a večerní) 
v Eden–Aréně. Cvičenci 
předvedli deset hromadných 
skladeb. Další byla česko-sloven-
ská s názvem Spolu. V doprovod-
ném programu se představily 
sokolské divadelní, folklorní, 
hudební i jiné soubory.

světOvý unIkát
Tvrzení odborníků, že na celém 
světě neexistuje velká tělový-
chovná událost, která by měla 
tak dlouhou tradici jako 
sokolský slet, není v žádném 
případě omylem. Vždyť i novo-
dobé olympijské hry jsou o 14 let 
mladší! Za to náleží dík oběta-
vým „bratrům“ a „sestrám“, pro 
které se Sokol stal neodmyslitel-
nou součástí jejich žití. Právě tak 
jako pro J. Fügnera a M. Tyrše. 
Ten se, když Fügner zemřel 
v pouhých 43 letech na chorobu 
krve, oženil s jeho dcerou 
Renátou. Oba spoluzakladatelé 
Sokola – tchán a zeť – mají 
společnou mohylu na Olšanských 
hřbitovech v Praze. Nazdar! 

 milan koukalVeřejné cVičení Sokola Libeň v roce 1901.
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Společenská rubrika

 Vážení spoluobčané,  
•  v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, kontaktuj-
te na tel.: 222 805 170, 601 306 107 nebo na e-mailu: osmicka@praha8.cz.

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

duben 2018
Dne 16. 4. oslavila krásné 94. 
narozeniny paní anna Štemberová. 
Přejeme pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost a pohodu do dalších let. 

Dne 22. 4. oslavil 98 let pan 
alexander venglář. Přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. 

Červen 2018
Dne 1. 6. oslavil 93. narozeniny pan 
vladimír dudl. Všechno nejlepší, 
hodně štěstí, pohody a zdraví.

Červenec 2018
Dne 6. 7. oslaví pan mga. antonín 
brtoun krásné 85. narozeniny. 
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let. 

Dne 29. 7. oslaví paní marta 
krimláková krásných 85 let. 
Gratuluje sestra Zdena s rodinou 
a přejí hodně zdraví, pohody  
a radosti do dalších let.

leden  2018
Egydy Tobiáš
� Struna Michal 

� Sůvová Eva 

únor  2018
Grünerová Lucie
� Panušková Emma 

� Pechová Natálie 

březen  2018
� Jankechová Barbora 

Krulišová Markéta
� Müllerová Ema 

� Pendlovi Michal a Matěj

Poláčková Nina
Vodička Viktor

� Weinzettlová Elizabeth

duben  2018
Buchtel David
� Strachotová Adléta 

květen  2018
Chaloupecký Rostislav
� Koláčná Meda 

Vítková Laura

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

nově narozené děti jubilea
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

suDOku  
(VelMi oBtížNé)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Člověk může všechno, jenom  
sám před sebou neunikne.“

výherci, kteří získali vstupenky  
na festival mezi ploty:
Richard Špatina, Čimice
Jiří Milt, Libeň
Ivana Jablečníková, Kobylisy

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 15. července  2018 na adresu:
 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

„urážky jsou...“ (dokončení  v tajence).

jean-jacques rousseau (28. červen 1712 – 2. červenec 1778), 
francouzský filozof a preromantický spisovatel.  
Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí 
se teprve vinou společnosti. 240. výročí úmrtí. 

vylosovaní výherci
získají

po 2 vstupenkách
do multikina

cIneMA cIty
na film dle vlastního 

výběru
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Zdravotní a sociální péče / pozvánky

Pod záštitou místostarosty 
Radomíra Nepila

DEN ZDRAVI 
ZDARMA

KDY:  10. 9. 2018

          14.00 – 19.00 hodin     
KDE:   Beachklub Ládví 
           Chabařovická 4, Praha 8 

stany venku ve sportovním areálu

MELANOM  – vyšetření pigmentových znamének 
dermatoskopem (tým lékařů Prof. MUDr. Petra Arenbergera, Drsc., MBA)

PRVNÍ POMOC, RESUSCITACE, GLYKEMIE  (Zdravotníci s.r.o.)

UKÁZKY SPRÁVNÉ TECHNIKY ČIŠTĚNÍ ZUBŮ  (Studenti zubního lékařství)

MĚŘENÍ TĚLESNÝCH PARAMETRŮ  (Hygienická stanice HMP)

PREVENCE KOUŘENÍ  – měření CO u kuřáků (Hygienická stanice HMP)

ALKOBRÝLE  – vliv alkoholu na zrakové a prostorové vnímání 
(Hygienická stanice HMP)

PREZENTACE VOJTOVY METODY  (fyzioterapie ATITUDA)

DIABETES  – konzultace (DAČR)

PORADENSKÉ A EDUKAČNÍ PUBLIKACE  (Liga proti rakovině Praha)

INSTRUKTÁŽE SAMOVYŠETŘENÍ PRSU  (Klub ŽAP)

Módní přehlídka seniorů
...ve stylu první republiky

14:00
Střelničná 1680/8

Praha 8

19. 7. 2018
čtvrtek

IV. ROČNÍK

Pod záštitou radní Prahy 8
Jany Solomonové

patron 
JAN PŘEUČIL

POŘÁDÁ:

Partneři:

www.centrumrosa.cz tel.: 212 270 612

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče 
si dovoluje srdečně pozvat 
děti narozené v letech 
2017 a 2018 na

Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání 
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná  
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce 
Akce městské části) nejpozději do 2. 9. 2018 
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové  
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)

1. a 2. 10. 2018
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Čtvrtý ročník Dne zdraví na téma melanom se konal 21. května 
v OC Krakov pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 Radomíra 
Nepila a radního HMP Radka Lacka. Tým prof. MuDr. Petra 
Arenbergera vyšetřil za odpoledne přes 200 lidí. Tentokráte byl 
odhalen jeden melanom, objevilo se i 20 bazaliomů a dva 
spinaliomy. (mav)

Foto: vladimíR slabý

DEN ZDRAVí NA KRAKOVě
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Zdravotní a sociální péče – CAP

sociální a ošetřovatelské služby praha 8  
centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
E-mail: cap@sospraha8.cz www.sospraha8.cz 

cAp burešova
   v červenci a srpnu přecházejí 
centra aktivizačních programů 
na prázdninový režim, většina 
pravidelných aktivit bude 
obnovena opět v září. Přejeme vám 
krásné prázdniny.

pOnDělí
   9:00–12:00, 13:00–15:00  Přístup 
na internet

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

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

   11:30–14:00  stolní tenis 
– v klubovně Burešova 1151/12 

   11:00–11:50  repeating english 
– začátečníci a mírně pokročilí  
(vede V. Machulková) 

   14:00–16:00  Právní poradenství –  
pro objednané – 9. 7. a 23. 7. 

Úterý
   8:00–14:00  sociální poradenství 

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

   8:00–14:00  stolní tenis – 
v klubovně Burešova 1151/12 

střeDA
   8:00–12:00, 13:00–15:00  Přístup 
na internet

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

   12:00–14:00  stolní tenis 
– v klubovně Burešova 1151/12

   13:00–15:00  Šachový kroužek 

Čtvrtek
   8:00–12:00  stolní tenis – 
v klubovně Burešova 1151/12

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

   9:00–12:00; 13:00-14:30  Přístup 
na internet

   10:00–12:00  Půjčování knih 
– v klubovně v přízemí 
(vede M. Kloudová) 
5. 7. a 12. 7. aktivita odpadá

pátek
   8:00–12:00  Přístup na internet
   10:00–11:00  cvičení na židlích 
(vede M. Halíková)

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

   hledáme lektory – dobrovolníky 
na RJ, trénink paměti a na tablety 
a chytré telefony.

   20.7. od 10:00  tvořivá dílnička 
truhlíky  – nutná rezervace 
v kanceláři CAP, vede Duhový 
tandem

   25.7. od 13:30  Procházka po Praze 
s průvodkyní judr. h. barešovou 
– přihlášení předem nutné, 
od prvního dne v měsíci tel. nebo 
osobně v kanceláři CAP Burešova

   upOZOrnění:  
2.–6. 7. bude zavřeno!

cAp Mazurská
Úterý 

   9:00–10:00  zdravotní cvičení 
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) –  
10. 7. a 17. 7.

střeDA 
   13:30–15:00  bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová a J. Hrubá) 
– 11. 7. a 18. 7.   

   Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská  
osobně, nebo na tel.: 283 024 118. 

specIální: 
   11. 7. od 9:00  vycházka –  
Přívoz zámky – směrem 
k zoologické zahradě podél vody 
(vede Mgr. Z. Vévoda)  
sraz v Mazurské před CAPem

   18. 7. od 9:00  vycházka –  
drahaňská rokle  
(vede Mgr. Z. Vévoda)  
sraz v Mazurské před CAPem

   upOZOrnění:  
2.–26. 8. bude zavřeno!

ProGram

červenec 

2018

centra 
aktivizaČních  
ProGramů

burešova, mazurská

Semináře vedeny profesionálními záchranáři.

CAP MAZURSKÁ 484/2 Praha 8  

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO 
SENIORY

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ZDARMA

REZERVACE TELEFONICKY 283 024 118

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

13.30 – 15.30 hodin

10.00 – 12.00 hodin

13.30 – 15.30 hodin

13.00 – 15.00 hodin

24. 09. /2018

19. 10. /2018

29. 10. /2018

19. 11. /2018

CAP Burešova 1151/12 Praha 8  

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO 
SENIORY

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ZDARMA

REZERVACE TELEFONICKY 283 881 848

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

Semináře vedeny profesionálními záchranáři.

10.00 – 12.00 hodin

10.00 – 12.00 hodin

10.00 – 12.00 hodin

24. 09. /2018

29. 10. /2018

19. 11. /2018
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Pozvánky

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

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

Akce se koná pod záštitou radní 
Jany Solomonové
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rezervace míst u paní Teichmannové:
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, 
kdy: středa 19. září od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov – velký 
sál (1. patro) vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SETKÁNÍ SENIORŮ

VESELÁ
TROJKA 
k tanci a poslechuhvězdy 

TV ŠLÁGR

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

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

Akce se koná pod záštitou radní 
Jany Solomonové
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kdy: středa 26. září od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví – velký sál 
vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SETKÁNÍ SENIORŮ

VESELÁ
TROJKA 
k tanci a poslechuhvězdy 

TV ŠLÁGR

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  

www.bohnice.cz

akce 2018

NAJDE NÁS TAKÉ NA         PN BOHNICE!

21. 7. 2018
park v areálu PN Bohnice,
Praha 8

jezdecký muzikál / festival barev a hvězd

koně pomáhají
Kapce naděje a Středisku hipoterapie PN Bohnice

www.bohnice.cz

XV. ROČNÍK 

28. - 29. 7. 2018
hrad Houska

// Kokořínsko //

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

Těšíme se na Vás!



OsMIČkA / Měsíčník Městské části Praha 8 / ČerVeNec 2018  www.praha8.cz 41

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

pod zášti tou radní pro sport
Jany Solomonové

Bližší info podá p. Tischer, tel.: 222 805 104, 
jaromir.� scher@praha8.cz

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8 
POD VEDENÍM 
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

START: dětské hřiště u hájovny 
v Čimickém háji

Účast na trénincích je ZDARMA, 
začít můžete kdykoli.

BĚHÁME S OSMIČKOU
KAŽDÝ ČTVRTEK 

OD 18:00 

(ZÁŘÍ – ŘÍJEN)

Městská část Praha 8 
ve spolupráci se sdružením 

R TEAM pořádají
Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Nabídka volných 

pracovních míst 
na ÚMČ Praha 8

Nabízíme stabilní a smysluplné  
zaměstnání s řadou  
nadstandardních benefitů.

Hledáme nové kolegy 
na řadu volných pozic.

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

  Lavickyzosmicky.cz

  Tel.: 284 007 681

Pronajmi 
si mě!

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

ZÁŘÍ

PÁ 19.0021 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

PO 19.3024
ÚT 25

PO

SO

19.00

19.00

19.00

24

22

ST 19.0026
ČT 19.0027

Zadáno

Cabaret Calembour,
host divadla

POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

FUK!

NE 19.3023 CVIDOULE DI CAMPO

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

EDITH A MARLENE

NĚCO ZA NĚCO

ÚT 19.3011

ST 19.3012

PO

ÚT

PO

17.30

19.00

19.00

10

11
10

ČT 19.0013

ST 19.0012

ČT 19.0006

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

ST 19.3005 TRIPTYCHON_DI_VOCE

Vernisáž Davida Kolovratníka

MOCNÁ AFRODÍTÉ

DON JUAN

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

KRÁLOVA ŘEČ

FUK!

ČT 19.3013

ČT 19.3020

ÚT 19.3018

PÁ 19.0014

ČT 19.0020

PO

ST

19.00

10.00

17

19

ÚT 19.0018 NORA

Premiéra

POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

JAK SBALIT ŽENU 2.0

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

PANÍ BOVARYOVÁ

LASKAVÉ BOHYNĚ

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Zadáno

Cabaret Calembour, 
host divadla

Praha 1848 1918
13. 6.  2018 – 24. 2. 2019

Strašnice ... zahrada Prahy, brána armád...
25. 4. – 4. 11. 2018

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

                                        Připravované akce:

2. 6. DEN DĚTÍ
Pátrací etapová hra po 3 objektech

pro děti a jejich rodiče.

9. 6. PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC

29.–30. 6. VYSVĚDČENÍ
Chcete si zlepšit náladu po vysvědčení? 

Tak přijďte k nám do muzea. Stačí mít 

s sebou vysvědčení a máte vstup zdarma.

Fotogra�cká prázdninová soutěž

„Léto s klíčníkem“. 
Fotogra�cká soutěž pro rodiny s dětmi. 
www.muzeumprahy.cz
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Servis / inzerce

do velkoobjemového kontejneru patří:  
 starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
do velkoobjemového kontejneru nepatří:  
 živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále 
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, 
mrazáky a sporáky.

velkoobjemové kontejnery bio vok

bio vok hrazené mhmP

Lokalita Datum Od Do

U Pekařky x Pod Bání 2. 7. 13,00 17,00

Brandýská x Ke Hřišti 3. 7. 13,00 17,00

Valčíkova x Na Truhlářce 3. 7. 13,00 17,00

Hlivická 4. 7. 13,00 17,00

Do Údolí x Libeňská 9. 7. 13,00 17,00

Fořtova x Okořská 10. 7. 13,00 17,00

Havlínova x Klíčanská 11. 7. 13,00 17,00

K Haltýři x Velká skála 12. 7. 13,00 17,00

Kandertova 13. 7. 13,00 17,00

Klecanská x Na Ládví 14. 7. 8,00 12,00

Kubišova 16. 7. 13,00 17,00

Modřínová x Javorová 17. 7. 13,00 17,00

Na Hranicích x Kočova 18. 7. 13,00 17,00

Nad Popelářkou 177/12 19. 7. 13,00 17,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 20. 7. 13,00 17,00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 21. 7. 8,00 12,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 21. 7. 10,00 14,00

Přívorská x Hanzlíkova 23. 7. 13,00 17,00

Pod Labuťkou x Prosecká 24. 7. 13,00 17,00

U Pekařky x Pod Bání 25. 7. 13,00 17,00

Turská x K Větrolamu 26. 7. 13,00 17,00

Brandýská x Ke Hřišti 27. 7. 13,00 17,00

Kandertova 27. 7. 14,00 18,00

Do Údolí x Libeňská 28. 7. 8,00 12,00

Fořtova x Okořská 30. 7. 13,00 17,00

Havlínova x Klíčanská 31. 7. 13,00 17,00

Klecanská x Na Ládví 31. 7. 13,00 17,00

Lokalita Datum Od Do

K Mlýnu x Chorušická 7. 7. 9,00 12,00
Pekařova x Jestřebická 7. 7. 9,00 12,00
Přemyšlenská x Chaberská 8. 7. 9,00 12,00

Lokalita Území Datum Čas

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 2. 7. 13,00–17,00

U Pekařky Libeň 3. 7. 14,00–18,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 3. 7. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 4. 7. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 9. 7. 13,00–17,00

Kašparovo náměstí Libeň 10. 7. 13,00–17,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 10. 7. 14,00–18,00

Drahorádova Střížkov 11. 7. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 12. 7. 13,00–17,00

Křivenická x Čimická Čimice 13. 7. 13,00–17,00

K Haltýři x Velká skála Troja 14. 7. 09,00–13,00

Lindavská Bohnice 14. 7. 09,00–13,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 16. 7. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 17. 7. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 17. 7. 14,00–18,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 18. 7. 13,00–17,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 18. 7. 14,00–18,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 19. 7. 13,00–17,00

U Pekařky Libeň 19. 7. 14,00–18,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 20. 7. 13,00–17,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 20. 7. 14,00–18,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 21. 7. 09,00–13,00

Kašparovo náměstí Libeň 23. 7. 13,00–17,00

Janečkova Kobylisy 23. 7. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 24. 7. 13,00–17,00

Drahorádova Střížkov 24. 7. 14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 25. 7. 13,00–17,00

Frýdlantská Kobylisy 26. 7. 13,00–17,00

K Haltýři x Velká skála Troja 26. 7. 14,00–18,00

Nad Rokoskou x Na úbočí Libeň 27. 7. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 28. 7. 09,00–13,00

Křivenická x Čimická Čimice 28. 7. 09,00–13,00

Lindavská Bohnice 30. 7. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 30. 7. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 31. 7. 14,00–18,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 31. 7. 15,00–19,00
bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže  
spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
mezi bioodpad patří: 
 listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky 
rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané 
ovoce atd.
mezi bioodpad nepatří: 
 zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, 
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky 
nerozložitelné odpady.
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Inzerce

KAVÁRNIÈKA
Bistro
SVAÈINKA

Kde nás najdete

Provozuji malé bistro s vlastní výrobou a kavárnou.

Pøijïte k nám na snídani, rychlý obìd, nebo svaèinku. 
Pro milovníky dobré kávy nabízíme slevovou kartièku.
Mùžete posedìt pøímo u nás nebo si vše odnést s sebou.
 Pøijímáme také objednávky na veškerý sortiment.
Možnost platby hotovì, kartou nebo stravenkami. 

Tìšíme se na Vaši návštìvu. Ivanka Andrle

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

www.bistrosvacinka.cz

Na Stráži 
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BULOVKA

BULOVKA
NÁHRADNÍ 

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Bistro
KAVÁRNIÈKA

SVAÈINKA

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Milujeme kávu...

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

www.bistrosvacinka.cz

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

www.bistrosvacinka.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí–pátek

9:00–17:00

LEVNÉ PRACOVNÍ ODĚVY
Zenklova 21/58 
Praha 8 – Libeň

Tel.: 606 164 562

PAPÍRNICTVÍ
U Kuželů • Zenklova 58
(naproti Libeňskému zámečku)

Hračky,  
dárkové zboží,  
tiskopisy...

Přijďte k nám nakoupit.  
S úsměvem jsme tu pro  
vás již několik desítek let.

OTEVŘENO

pondělí–pátek

7:15–18:00

RESTAURACE  
METEOR

U Meteoru 29/3 • Praha 8 – Libeň
tel.: 773 563 772 

e-mail: info@restauracemeteor.cz

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
DENNÍ MENU:  

výběr z několika druhů hotovek  
bezmasé jídlo

NABÍZÍME VÁM:
• SALONEK – soukromé oslavy pro max. 30 osob • 
• rezervace na tel. 773 563 772  nebo na e-mailu:  

info@restauracemeteor.cz • SPORTOVNÍ PŘENOSY – 
plátno, televize • VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, KVÍZY •

Těší se na vás kolektiv restaurace Meteor.
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TANKOVÉ PIVO | LETNÍ ZAHRÁDKA
ČESKÉ SPECIALITY

ZENKLOVA 68 | PRAHA 8
TEL: 602 223 223 WWW.RESTAURACEZENKLOVKA.CZ 
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Inzerce 

řeMeslnícI

 MALíř – LAKÝRNíK. 
ŠTuKOVáNí A TAPETářSKé 
PRáCE. Tel.: 725 173 593,  
www.malir-zenisek.cz

 ZEDNíK, MALíř, REKON- 
STRuKCE i drobné opravy.  
Tel.: 604 676 694,  
josef.bazant72@seznam.cz

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

  INSTALATéR – TOPENář –  
NEPřETRŽITě. Opravy a mon- 
táž vodovodních baterií, WC, 
umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, vodo- 
měrů, kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz

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

 ELEKTRIKářSKé PRáCE. 
www.elektrikarerben.cz,  
tel.: 604 516 344

 PROVáDíM VEŠKERé 
INSTALATéRSKé PRáCE,  
čištění kanalizace.  
Michal Hrášek, tel.: 603 714 638

 MALíř, LAKÝRNíK,  
tel.: 605 015 145

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

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

 ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVy. Zjištění závad a jejich 
odstranění. El. vedení v koupelně 
i kuchyni. Výměny rozvaděčů.  
E-mail: elektroP8@email.cz.  
Tel.: 608 278 778

 MALířSKé A LAKÝRNICKé 
PRáCE, čištění koberců a čalouně-
ného nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680

  INSTALATéR ŠVáRA,  
tel.: 233 551 973, 728 324 916

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

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

 řEMESLNé PRáCE – LEVNě: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102

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

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

 ZEDNICKé, obkladačské a ma-
lířské práce. Tel.: 602 386 895,  
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz

služby

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

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

 OPRAVA PRAČEK TéMěř 
VŠECH ZNAČEK.  
Dolák, tel.: 775 197 309

  ! ODVOZ STARéHO NáByTKu 
NA SKLáDKu! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozum-
nou cenu. Stěhování – doprava. 
Tel.: 773 484 056

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

 HODINOVÝ MANŽEL – PROFE-
SIONáLNí POMOCNíK pro opra-
vy, montáže a další pomoc ve vaší 
domácnosti, na zahradě, chatě 
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942

 POTřEBuJETE VyKLIDIT 
A NEVíTE, JAK NA TO? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky 
atd. Levně. Informace na tel.: 
702 410 965. Sedm dní v týdnu.

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

 VÝROBA, OPRAVy, MONTáŽ 
ŽALuZIí, ROLET, spouštěcích gar-
nyží. Prodej drobného železářské-
ho zboží. u Pazderek 146, P 8,  
tel.: 774 858 102, www.campo.cz

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

  SEKáME TRáVu na zahradách 
naší motorovou sekačkou, včet-
ně odvozu trávy. Tel.: 724 006 275, 
www.pvj-group.cz/trava

  SEKáME ZAROSTLé POZEMKy 
a vysokou trávu našimi stroji.  
Odstraníme také křoví, nálety, 
zlikvidujeme odpad. Tel.:  
724 006 275, www.pvj-group.cz

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

 VyČISTíME KOBEREC, 
SEDAČKu, křesla, židle přímo 
u Vás na místě, strojem na vlhko 
extrakční metodou.  
Slušné jednání a zkušenosti.  
Tel.: 724 006 275.  
www.pvj-group.cz/uklid

  STříHáME ŽIVé PLOTy 
A KEřE našimi motorovými 
nůžkami, včetně odvozu odpadu.  
Tel.: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz/plot

 HODINOVÝ MANŽEL –  
MONTáŽ A ÚPRAVy NáByTKu, 
kuchyní, skříní. Drobné i větší 
opravy v bytech a domech.  
www.hodinovy-remeslnik.cz,  
tel: 737 674 082

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTí– 
VyKLIDíME VáŠ DŮM, 
ByT a jiné. Pracujeme levně, 
rychle, kvalitně – i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 VyKLIDíME VáŠ ByT, PŮDu, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou.

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

 ÚKLID – LEVNě: MyTí OKEN, 
ČISTěNí KOBERCŮ, SEDAČEK, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102

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

 VyKLíZENí 7 DNí V TÝDNu, 
24 hod. denně. Tel.:  601 091 354

reAlIty – služby

 MARTIN KRATOCHVíL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 17 let zkušeností na trhu. 
Prodej a pronájem nemovitostí. 
Zdarma tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost. ulice Pobřež-
ní, P–8, www.martinkratochvil.cz, 
tel.: 777 150 350

 VÝKuP ByTŮ PRAHA. 
MOŽNOST ByT NADáLE 
uŽíVAT. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 739 665 455

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

reAlIty – pOptávkA

 PříMÝ ZáJEMCE KOuPí PRO 
SVé DěTI MENŠí A VěTŠí ByT. 
Lze i zvlášť. Na vystěhování 
nespěchám. Platba hotově, 
pomůžu vyplatit dluhy, exekuce 
nebo uhradím privatizaci.  
Tel.: 608 661 664

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

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

 ZáJEM TROJA/BOHNICE 
O VÝMěNu ByTŮ V OS. VLAST. 
2+kk za 3+1+lodžie. Byt 2+kk 
Olštýnská po rekonstrukci, nová 
kompl. kuchyň, vše na míru, 
nízký nájem 2 500 Kč, 37 m2, směr 
sever, 20. patro. Klidné a příjemné 
bydlení. Tel.: 777 320 910

 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.

reAlIty – prOnájeM

 PRONAJíMEJTE BEZ RIZIKA! 
Pro manažery firem s rodinami 
hledáme pěkné byty v Praze. 
Garantujeme bezproblémový 
průběh nájmu. Bez provize! 
Tel.: 734 319 304

 PRONAJMu GARáŽ –  
Společná 5, P8, za 2000 Kč/měs.  
Tel.: 603 594 829

 HLEDáM MENŠí ByT DO 
14 TISíC nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 
2 roky a více, lodžie výhodou, ale 
nemusí být, centrum do 30 minut. 
Zařízení na dohodě. RK nevolat. 
Děkuji. Tel.: 777 615 730

 PRONAJMu uZAMyKATEL-
NOu GARáŽ V PříZEMí 
parkovacího domu v P8, 
Frýdlatská ul., za 1800 Kč/měs.  
Vjezd na dálkové ovládání. 
Tel.: 601 366 914

nákup – prODej

 PRODáM KRáLíKy, VAJíČKA, 
OřECHy, HOuBy. Tel.: 776 172 530

 ANTIKVARIáT KOuPí KNIHy, 
OBRAZy, GRAFIKu, BANKOVKy, 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 KNIHy A KNIŽNí POZŮSTA-
LOST – KOuPíM, ODVEZu.  
Tel.: 286 891 400

 PRODEJ MOLITANŮ, 
KOŽENEK, POTAHOVÝCH 
LáTEK. Matrace na míru. 
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem 
domu, Praha 4 – Pankrác. 
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

vyukA – kurZy

 VÝuKA ANGLIČTINy  
A MATEMATIKy ZŠ, SŠ a VŠ,  
www.angmat.cz

 TRéNINKy PLAVáNí –  
www.plavco.cz

AutO – MOtO

 KOuPíM AuTO do 20 tisíc.  
Tel.: 602 889 740

 VÝKuP VOZIDEL pojízdných  
i havarovaných. Tel.: 739 665 445
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 HLEDáME SPOLEHLIVéHO, 
ZODPOVěDNéHO A SAMOSTAT-
NéHO MALířE – LAKÝRNíKA 
se smyslem pro detail. 
Tel.: 603 432 476

 ÚKLIDOVá FIRMA PřIJME 
ZAMěSTNANCE na brigády mytí 
oken. Pište na info@pvj-group.cz

 ZAHRADNICKá FIRMA 
PřIJME PRACOVNíKA NA 
BRIGáDy. Sekání trávy, řezání 
živých plotů, pomocné práce.  
Tel.: 724 006 275

 ENERGETIK ÚSTAVu  
Technicko-hospodářská správa 
Fyzikálního ústavu Akademie 
věd ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 
Praha 8 hledá energetika ústavu 
na poloviční úvazek. Požadavky: 
vysokoškolské vzdělání v oboru 
elektrotechnika s víceletou praxí; 
platnou zkoušku z vyhlášky 
č. 50, § 8 – pro řízení provozu. 
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 
až 5 dnů „sick days“, příspěvky 
na rekreaci, kulturu, sport, 
penzijní připojištění, stravenky.  
Kontakt: Ing. Josef Ženíšek, 
hlavní energetik ústavu,  

tel.: 266 052 161, zenisek@fzu.cz  
nebo osobni@fzu.cz

 REVIZNí TECHNIK 
ELEKTRICKÝCH SPOTřEBIČŮ, 
ELEKTROÚDRŽBář  
Technicko-hospodářská správa 
Fyzikálního ústavu Akademie 
věd ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 
Praha 8 hledá revizního technika 
elektrických spotřebičů, 
elektroúdržbáře. Požadavky: 
osvědčení TIČR alespoň E4 
platnou zkoušku z vyhlášky 
č. 50, § 6; vyučení v oboru 
elektro, resp. absolvování 

SPŠ elektrotechnické.  
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 
až 5 dnů „sick days“, příspěvky 
na rekreaci, kulturu, sport, 
penzijní připojištění, stravenky.  
Kontakt: Ing. Josef Ženíšek, 
hlavní energetik ústavu, 
tel.: 266 052 161,  
e-mail: zenisek@fzu.cz

 HLEDáM řIDIČE SKuPINy D  
(nejlépe z P8) na občasnou 
výpomoc při svozu dětí do školy, 
příp. trvalá spolupráce, možno 
i důch. Tel.: 732 914 719,  
e-mail: dopravazm@seznam.cz

PROGRAM ČERVENEC
KARLÍNSKÁ SCÉNA REGINA Hybešova 10, Praha 8 – Karlín
Začátky představení v červenci ve 21:30 h
Všechna představení jsou mládeži do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak.
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Kompletní program na www.karlinske-filmove-leto.cz | reginadabpraha.cz | facebook.com/karlinskascenaregina
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placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

Seniorská
OSMA

přednášky 
vycházky
Podrobnosti na:

www.seniorskaosma.cz

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51
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Podmínky akce „Palivo na dovolenou“ na www.aaaauto.cz/akce. Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce 
www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování 
prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání. 

90 000KčAŽLETNÍ 
SLEVY 90 00090 000SLEVY 90 00090 00090 00090 000Kč90 000

ZÍSKEJTE PALIVO NA DOVOLENOU

PRAHA 
Dopraváků 874/15 800 110 800 

 
 
 
 
 

Oddíl kopané TJ Sokol Troja 
hledá nové hráče 

ve věku 5 – 13 let (roč. 2005 – 13). 

 

Tréninky každou středu a pátek od 16.30 hod. 
na hřišti v Troji, Bus č. 112, zast. Čech. škola. 
Další informace Jaroslav Fliegl, 602 150 374,    

mail: tj-sokol-troja@volny.cz   
www:  tj-sokoltroja.cz 

Máte zájem inzerovat v našem 
měsíčníku? Chcete oslovit 

64 200 domácností?
Kontaktujte nás: Alena Teichmannová

alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

placená inzerceplacená inzerce



OsMIČkA / Měsíčník Městské části Praha 8 / ČerVeNec 2018  www.praha8.cz 47

Pozvánky

DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

Najdete nás také na  
Facebooku KinobusCZ

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

PROGRAM:
 27. 8. pondělí Největší showman
 28. 8. úterý Loganovi parťáci
29. 8. středa  Dvě nevěsty 

a jedna svatba
 30. 8. čtvrtek Teorie tygra

Ústavní 91, Praha 8 

Zastávky Odra, Katovická,  
linky: 177, 200 a 202

18. 6. - 6. 9.

11. ROČNÍK

AREÁL PSYCHIATRICKÉ 
NEMOCNICE BOHNICE

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 20.30 hodin

DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

Najdete nás také na  
Facebooku KinobusCZ

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

PROGRAM:
30. 7. pondělí  Tři billboardy kousek 

za Ebbingem
31. 7. úterý Padesát odstínů černé
 1. 8. středa Bába z ledu
 2. 8. čtvrtek Alibi na klíč

Štíbrova 17 v blízkosti 
stanice metra Ládví

18. 6. - 6. 9.

11. ROČNÍK

KOUPALIŠTĚ LÁDVÍ

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 21.00 hodin



Městská část Praha 8 pořádá koncert 
ke 100. výročí vzniku Československa

MELODY MAKERS

Z 
ak

ce
 b

ud
e 

po
říz

en
a 

fo
to

 a
 v

id
eo

 d
ok

um
en

ta
ce

, k
te

rá
 m

ůž
e 

bý
t z

ve
ře

jn
ěn

a.

nádvoří Libeňského zámku
Praha 8, Zenklova 1/35

Prodej a rezervace vstupenek: paní Vladislava Wildtová: 606 613 390, email: vladislava.wildtova@praha8.cz

Cena vstupenek: 
150 Kč, senioři: 100 Kč

25. července 2018
       

středa 

     od 19:00

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu Jany Solomonové

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO

nádvoří L� eňského zámku
Praha 8, Zenklova 1/35

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 pořádá koncert 
k 50. výročí tzv. Pražského  jara roku 1968

EVA PILAROVÁ

Cena vstupenek: 150 Kč, senioři: 100 Kč  
Prodej a rezervace vstupenek: 
paní Vladislava Wildtová: 606 613 390,
email: vladislava.wildtova@praha8.cz 

středa 29. srpna 2018
od 19:00

a BOHUŠ MATUŠ
zpívají hity 60. let

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu 
Jany Solomonové.


