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Stížnosti a dotazy na distribuci radničního časopisu
OSMIČKA posílejte na email distribuce@praha8.cz
Budou vyřešeny k vaší spokojenosti.
Městská část
Praha 8
Redakční tým Osmičky.

Zahájení masopustního průvodu
ve 13.00 v Kaizlových sadech
Soutěž o nejvýše hodnocený klobouk
Pódiový a další doprovodný program
od 14.00 na Karlínském náměstí

14.15
14.30
15.30
15.45
17.00
18.00

The Rebel Pipers
Pískomil se vrací
Long Vehicle Circus
Circus Problem
Gipsy.cz
Amanitas

Jarmark s masopustními specialitami
Program pro děti v Karlínském Spektru:
Tane ční hrátky s Honzou Onderem
a Luckou Hun čárovou, divadelní pohádky,
dílny...

Rezervace programů pro děti:
www.karlinskespektrum.cz, tel. 222 333 888

DDM hl. m. Prahy

© roman kliský

hračku či oblečení pro své ratolesti

Akce se koná pod záštitou zástupkyně starosty Prahy 8 Aleny Borhyové
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Co najdete v čísle
Vážení čtenáři,
právě držíte v ruce únorové číslo časopisu
Osmička. Počínaje tímto číslem dochází
ke změně jeho podoby. S cílem snížit
zbytečně vysoké náklady na jeho výrobu
jsme přistoupili k určitým změnám. Zvětšili
jsme ho do formátu A4, změnili jsme gramáž
papíru a upravili počet stran. Změny se
dotkly pouze vzhledu, nikoli obsahu.
I nadále tak budete v časopise dostávat
informace v takovém rozsahu a kvalitě,
na kterou jste byli dosud zvyklí.

Vážení spoluobčané,
v poslední době se intenzivně řeší, jak postupovat při opravě Libeňského mostu.
Tento most spojující Libeň s Holešovicemi byl otevřen v roce 1928, v rámci oslav
desátého výročí vzniku našeho státu. Nepříliš známou věcí je, že ulice Libeňský most
je vlastně soumostí sestávající ze šesti mostů.
Rekonstrukce se začala připravovat již za primátora Pavla Béma, když v roce 2009
na ni bylo uděleno stavební povolení. To bylo v roce 2013 za primátora Tomáše
Hudečka prodlouženo. Plány na rekonstrukci mostu však kritizovala některá
občanská sdružení. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek se proto rozhodl
nechat plánovanou rekonstrukci posoudit odborníky z Kloknerova ústavu ČVUT.
Ti posuzovali, zda je vhodnější provést lokální rekonstrukci mostu při zachování
jeho stávajícího vzhledu, nebo zda nahradit stávající konstrukci zcela novým mostem.
Studie se spíše přiklonila ke druhé variantě, protože ta má například výrazně delší
životnost. Osobně však za její nejdůležitější zjištění považuji to, že most je dle studie
ve velmi špatném technickém stavu a je potřeba neprodleně jednat. V posledních
patnácti letech se velmi rychle zhoršuje jeho stav.
Naše městská část proto nechce zabředávat do dlouhých diskuzí, která z variant
rekonstrukce je vhodnější, ale bude požadovat, aby byla učiněna všechna nezbytná
opatření pro zajištění bezpečnosti dopravního provozu na této důležité dopravní
stavbě. Bezpečnost lidí cestujících po Libeňském mostě je pro nás totiž absolutní
prioritou.

Vladimír Slabý, šéfredaktor Osmičky
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Zpravodajství
Granty

Jak žádat
o dotace
v roce 2016
Loňská novela zákona
č. 250/2000 přinesla do
grantového řízení již pro rok
2016 několik novinek.
Na setkání grantové komise
11. ledna v „Bílém domě“
s potenciálními žadateli
o dotace v oblasti sportu,
kultury a volnočasových
aktivit dětí a mládeže
přiblížila změny i harmonogram celého řízení radní
Dana Blahunková.
„V letošním roce bude
rozdělováno 9 mil. Kč na
dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu mládeže,
1 mil. Kč na podporu aktivit
v oblasti sportu pro dospělé
a dorost a 2 mil. Kč na
dotace v oblasti kultury
a volnočasových nesportovních aktivit dětí,“ uvedla radní Blahunková.
Komise rovněž zveřejnila
kritéria, podle kterých
budou jednotlivé žádosti
posuzovány. Seznam kritérií
bude součástí podmínek
vyhlášeného dotačního
řízení. V oprávněných
případech může žadatel
žádat až o 100 % příspěvku
bez své spoluúčasti.
Na rozdíl od minulosti lze
žádat jedním formulářem
o všechny příspěvky
najednou – tedy jak na
činnost či akce, tak na
provoz nebo například na
energie. Podrobně jsou nyní
definovány kategorie člen,
handicapovaný člen
a dobrovolník, jejichž počty
je nutno doložit.
Dotační řízení by měla být
zveřejněna až po schválení
rozpočtu zastupitelstvem
MČ, tedy nejspíše koncem
února. V dubnu a květnu
přijaté žádosti projedná
grantová komise, následně je
posoudí Rada MČ a v červnu
zastupitelstvo. Po schválení
zastupitelstvem budou
výsledky zveřejněny
a smlouvy podepsány.
Podrobnosti najdete na
(vrs)
www.praha8.cz.

Podrobnosti na

www.praha8.cz

Cestovní pasy

Praha 8 je na zvýšený
počet žadatelů připravena
Od 1. ledna 2016 je možné
požádat o vydání cestovního
pasu u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou
působností, v hl. m. Praze jde
tedy o úřady městských částí
Praha 1 až 22. Na MČ Praha 8
tak mohou žádat o vydání
cestovního pasu všichni občané
České republiky.
Praha 8 je na možné zvýšení
počet žadatelů o cestovní pas
připravená, protože v místě
jejich výdaje v tzv. Bílém domě

byla zřízena nová přepážka.
Navíc se podařilo vyjednat se
Státní tiskárnou cenin, že její
zřízení nepřinese městské části
žádné nové náklady. Doporučujeme však nenechávat pořízení
nebo výměnu cestovního pasu
na poslední chvíli před letní
dovolenou, protože v této době
se díky výrazně vyššímu počtu
žadatelů u přepážek mohou
tvořit fronty. Upozorňujeme
také na to, že do členských států
EU a některých dalších zemí lze

cestovat na občanský průkaz
a není třeba mít s sebou
cestovní pas.
„Snažíme se, aby občané své
požadavky vyřídili na našem
úřadě co nejrychleji a nemuseli
trávit svůj čas zbytečným
čekáním. Mám tak velkou
radost, že se nám podařilo
dopředu se připravit na možný
zvýšený počet žadatelů
o cestovní pasy,“ říká starosta
Prahy 8 Roman Petrus.
(pep)


Pod bílou peřinou
Praha 8 se v lednu
konečně dočkala sněhové
nadílky. Zatímco řidičům
přidělávala starosti, děti
si ji užívaly, jak to jen šlo.
Na každém svahu šlo
potkat špunty s „pekáčem“
nebo „lžící“. A bobovalo se
nejen na známých
místech, jako je Ďáblická
hvězdárna, ale třeba i před
Libeňským zámečkem.
Foto: Miloš Skácel

Kontrolní výbor

Pečlivé
prověřování vede
ke snižování nákladů
nnKontrolní výbor (KV)
zastupitelstva MČ Praha
se v uplynulém roce sešel
v souladu s plánem činnosti
na celkem deseti jednáních.
V průběhu roku 2015 se
delegovaní zástupci KV zúčastňovali mj. hodnocení hospodaření
ZŠ a MŠ, Servisního střediska,
OÚSS, Gerontocentra a Odboru
správy majetku (OSM). Další
okruh naší práce byla (v součinnosti s OSM) optimalizace
průběhu rekonstrukcí bytů.
Potřebné to bylo zejména v DSP,
kde zůstávala v neobyvatelném

stavu řada bytů, které však
senioři Prahy 8 naléhavě
potřebovali. Kritiku ze strany
OÚSS radnice vyslyšela.
Osvědčila se přímá spolupráce
s panem radním Radomírem
Nepilem a i jeho zásluhou se po
letech stagnace daly věci do
pohybu. Podařilo se v průměru
o 25 % snížit náklady na
jednotlivé rekonstrukce, navíc při
zásadně zvýšené kvalitě prací.
Na Servisním středisku jsme se
zaměřili na kontrolu HW,
při kontrole správních firem
(Austis, JUDr. Slabá) na evidenci
dlužníků a minimalizaci prodlevy

(tedy ztrát MČ) při vymáhání
dluhů. Kontrolovali jsme
náklady na správu a provoz sítě
IT a pořizování HW na náhodně
vybraných školách, v roce 2016
tato akce proběhne plošně.
Nový plán činnosti na rok
2016, přijatý v lednu, byl
označen za otevřený dokument
pro případné další iniciativní
návrhy z řad nejen členů KV, ale
i jednotlivých občanů. Kromě
obvyklých kontrol (hospodaření
s byty a nebytovými prostory,
hospodaření ZŠ, MŠ atd.) vidíme
jako zásadní i kontrolu nákladovosti správy Polikliniky
Mazurská. V kooperaci s OSM
budeme i nadále sledovat
dodržování limitů na dílčí
opravy jednotlivými správními
firmami a výběrová řízení
na dodavatele rekonstrukcí
bytových a nebytových prostor.
Vladislav Kopal,
předseda KV ZMČ Praha 8
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Zpravodajství
Svatby

O obřady
v Libeňském
zámku je stále
velký zájem
nnLibeňský zámek patří mezi nejvyhledávanější místa
pro uzavření sňatku v Praze. Oblíbený je například
kvůli přilehlému parku a krásné výzdobě obřadní síně
a zámecké kaple.
V posledních deseti letech zde
tak bylo uzavřeno více než
5 000 svateb a v minulém roce
jich bylo uzavřeno 400. Mezi
nejoblíbenější zdejší termíny
pro uzavírání svateb patří letní
měsíce a také pátky třináctého
a první duben.
Termín si mohou zájemci
o svatbu v Libeňském zámku
rezervovat na telefonním čísle
222 805 562. Doporučujeme
volat od pondělí do středy,

protože ve čtvrtek a v pátek
bývají matrikářky přítomné na
svatbách.
„Libeňský zámek je bezesporu
krásným místem pro uzavření
sňatku. Je tak skvělou zprávou,
že je mezi svatebčany o něj tak
velký zájem. Snažíme se, aby
tento důležitý životní okamžik
probíhal v co nejpříjemnější
atmosféře a jeho účastníci si ho
užili,“ uvedl starosta Prahy 8
Roman Petrus.

Libeňský zámek je po celý rok svědkem nejen prvních manželských
polibků, ale i úctyhodných oslav – k platinové svatbě manželům Täubelovým
vloni blahopřál starosta Roman Petrus.

Národní týden
manželství

Každoročně se v týdnu sv.
Valentýna koná Národní týden
manželství. Ten letošní se bude
konat 8. až 14. února. Měl by být
příležitostí pro všechny páry
zaměřit se na svůj vztah
a zároveň být impulzem
k zamyšlení, jak uskutečnit sen
o hezkém vztahu na celý život.
Že to jde, dokazuje i několik
manželských párů, které např.
na Libeňském zámku oslavily
v loňském roce zlatou (50),
diamantovou (60), a jedna

Trestní oznámení
1 821 949 Kč. Další újma mohla vzniknout
při účtování vyšší částky za kompletní
obsluhu odpadkových košů, než jaká byla
ujednána ve smlouvě. Tím mohla vzniknout
další škoda ve výši 1 075 470 Kč.
MČ Praha 8 proto podala žalobu na
dodavatele a trestní oznámení na neznámého pachatele pro porušení povinnosti při
správě cizího majetku a porušení předpisů
o pravidlech hospodářské soutěže.
Více info najdete na www.praha8.cz.

Nová aplikace umožní
elektronické podávání dokumentů
MČ Praha 8 spouští v únoru aplikaci Portál
občana. Jejím prostřednictvím bude možné
elektronicky podat vybrané dokumenty. Občané se do ní budou moci přihlásit z internetových stránek naší městské části nebo
na adrese portalobcana.praha8.cz. Aplikace
umožňuje vytvářet, spravovat a publikovat
elektronické interaktivní formuláře. Její
výhodou je, že si uživatel může vybrat ve

Vladimír Slabý

Vyjádření ODS

Předražená zakázka za služby
Na základě kontroly dokumentů s bývalým
dodavatelem služeb, který zajišťoval sběr
psích exkrementů a další služby, bylo
zjištěno, že MČ Praha 8 hradila za poskytované služby sumy, které prokazatelně
neodpovídaly poskytovanému plnění.
Bývalé vedení radnice nahradilo smluvně
sjednané papírové sáčky na psí exkrementy
plastovými, a to beze změny smlouvy.
Při zohlednění množství dodávaných sáčků
a rozdílu v ceně vznikla škoda ve výši

dvojice si připomněla dokonce
platinovou svatbu (70 let
společného života).
Zkuste proto v tomto týdnu
zvláštním způsobem investovat
do svého vztahu, který si to
určitě zaslouží. Je bláhové si
myslet, že se nám podaří
vymýtit všechny rozvody. Ale
přinejmenším ten váš svazek
může být bezpečným místem,
kde platí slib lásky v dobrém
i zlém, který jste si dali a o kterém víte, že „sliby nejsou chyby“.

stromové struktuře životní situaci, která ho
zajímá, a pomocí odkazu na webové stránky
městské části zjistit více informací o jejím
řešení. Následně pak může vyplnit příslušný online elektronický formulář. Pokud
uživatel zapomene vyplnit povinná pole
formuláře, systém ho automaticky upozorní
na chybějící údaje, případně mu neumožní
formulář odeslat.

Maskování slušné, realita jiná. Vedení
radnice si zaslouží pochvalu. Za slušné PR
a odvracení pozornosti od skutečných
problémů. Svoji totální neschopnost
maskují podáváním trestních oznámení na
základě pochybných výpočtů. Jejich „práci“
může každý vidět na Palmovce, kde pomalu,
ale jistě chátrá budoucí sídlo radnice.
V ulicích, kde nová firma na úklid psích
exkrementů zjevně nestíhá. Anebo na Ládví,
kam do srdce sídliště přivedli stovky nových
autobusů ze středních Čech.
Tomáš Mrázek, zastupitel za ODS

Po odeslání jsou formuláře automaticky
zařazeny do spisové služby, kde jsou
přiděleny příslušným referentům k dalšímu
zpracování. Občanovi pak přijde na jeho
e-mail kopie podání, které podal. „Tato nová
aplikace by měla našim občanům ušetřit
jejich čas, protože jim umožní podat
vybrané formuláře elektronicky bez
nutnosti navštívit úřad. Věřím také, že byla
nastavena tak, aby ji bez větších problémů
mohli využívat i lidé, kteří nejsou odborníci
v používání výpočetní techniky,“ říká
starosta Prahy 8 Roman Petrus.
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Představujeme
Malíř Antonín Střížek:

I pošahaná
zátiší jsou
otisk reality
nnKarlínský malíř Antonín
Střížek (nar. 1959 v Rumburku) patří k našim nejuznávanějším a nejžádanějším
malířům současnosti. Jeho
díla jsou ozdobou mnohých
soukromých sbírek, najdete
je ve všech nejvýznamnějších
českých galeriích, ale také
v pražské Státní opeře – moderní opona je jeho dílem.
Výtvarní kritici v jeho tvorbě
nacházejí nejen inspiraci
německým romantickým krajinářem Casparem Davidem
Friedrichem, ale i ozvuky
fenomenologického filosofa
Martina Heideggera.
Jak jste se k malování dostal?
„Vyrůstal jsem v Porubě, chodil
jsem do výtvarného kroužku,
hltal jsem všechny knihy
o malířství. Ale taky s kamarády
hrál fotbal, sportoval, dodnes
jezdím na kole nebo si jdu
zaběhat na Rohanský ostrov…
Po základce jsem se šel učit
zedníkem, ale po roce jsem
poznal, že to vůbec není pro
mne. Vydal jsem se do Prahy
a na druhý pokus mě přijali na
Střední uměleckou školu na
Žižkově, kde jsem u vynikajícího
profesora Bláhy studoval
propagační grafiku. Dnes se
tomu říká design grafik. A už
jsem tužku nepustil. Ani na
vojně, kde jsem v Písku maloval
války do map.“
Prosím?
„Zakresloval jsem na velitelství
bitvy, které tenkrát zrovna
armáda cvičila. Takže skvěle
zvládám nejrůznější písma
a šipky. To byla docela surrealistická vojna.“
V Praze jste už zůstal?
„Ano, ještě na střední škole,
v devatenácti, jsem se oženil
a bydlel v Křižíkově ulici. Takže
od roku 1978 bydlím v Karlíně.
Po vojně mě – opět na druhý

pokus – přijali na výtvarnou
akademii, a tak jsem ani neměl
důvod se stěhovat jinam.“
Z Poruby do Prahy, to musel být
pro umělecky založeného člověka
docela šok, ne?
„Víte co je zajímavé? Poruba je
sice středověká obec, ale drtivá
většina lidí žije v sídlištní
zástavbě, kterou stavěli na
zelené louce, to je vlastně uměle
založené město. Ale ten urbanistický plán byl vynikající,
všechno mělo řád a smysl.
Dneska není in říkat, že se
bolševikovi něco povedlo, ale
v tomhle případě je to tak. Já na
Porubu nedám dopustit. Praha
je něco úplně jiného.“
V čem?
„Je jako celek opravdu světový
unikát. Harmonická, inspirativ-

ní. A čím víc ji poznávám, tím víc
objevuji a obdivuji její krásu,
detaily, kterých si turista, ale ani
mnohý Pražák, vůbec nevšimne.
Bohužel v poslední době mám
pocit, že chybí odvaha stavět
nové dominanty.“
Myslíte?
„Praze chybí nové, současné
a odvážné stavby. Maličko jí je
Tančící dům. Mohla jí být
Kaplického knihovna, ale souboj
zbytnělých eg ji smetl ze stolu.
Lidé na rozhodujících místech
jako by se báli dát Praze něco
srovnatelného s pyramidou
v Louvru… Takže jako houby po
dešti rostou banální nákupní
centra, která mění tradiční
způsob nakupování, staví se
neinvenční kancelářské
komplexy, objevilo se podnikatelské baroko… Že to jde i jinak,

dokazuje projekt River City
Prague na Rohanském ostrově,
jehož budovy získaly ocenění
v mezinárodní soutěži jako
kancelářské budovy budoucnosti. Přidejte si k tomu ničení
umělecké výzdoby pod širým
nebem z doby nedávno minulé,
a staletá kontinuita a harmonické prorůstání a doplňování stylů
najednou mizí.“
Myslíte tím zachovat sochařskou
výzdobu z dob socialismu?
„Pokud to není Stalin, ke
kterému se musí povinně nosit
kytičky… Jsou odrazem a pamětí
doby, navíc ne všechny jsou špatné. K tomu jsou zasazeny do
určitého prostředí, často zdobí
prostranství třeba mezi

Zakresloval jsem
na velitelství bitvy,
které tenkrát zrovna
armáda cvičila
paneláky – a proč by tam neměly
zůstat? Paneláky jsou taky z té
doby, a nikdo je nebourá. Každé
umělecké dílo souzní s prostředím, pro které je komponováno,
jenže to prostředí dnes často
nikdo neudržuje, je zarostlé,
zpustlé, takže samotné dílo se

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / únor 2016 

ztrácí a nevyzní. To není
obhajoba socialistického
realismu, to je spíš povzdech nad
dnešní dobou, kdy opět,
a tentokrát dobrovolně, chceme
zrušit svou minulost.“
Mnohá místa v Praze 8 se objevují
ve vašich obrazech. Kde hledáte
inspiraci?
„Tvořím vždy dlouhodobé cykly,
a jedním z nich je městská
krajina. Proto maluji třeba
Negrelliho viadukt, jedoucí
tramvaje, vlaky, mosty přes
Vltavu, ale třeba i psa běžícího
po mokré ulici… Další cyklus
jsem nazval Psí život. Pak se
věnuji zátiším, říkám jim
pošahaná zátiší – najdete na
nich minimaxy, boty, kávovar,
vajíčka, žárovky, ale i slepice ve
výtvarné galerii… Všechno jsou
to otisky reality.“
Kde berete nápady?
„Vždycky mě musí něco oslovit.
Někdy mě inspiruje světlo, jindy
barvy, velice často linie. Třeba na
nápad na zátiší s minimaxy jsem
přišel ve chvíli, kdy jsem seděl na
akademii, oknem do chodby
proudilo velice zvláštní světlo
a pod oknem stály dva hasicí
přístroje. Obraz Trockého vana
mě napadl v Mexiku při prohlídce Trockého domu, kam utekl
opřed Stalinem. Jenže i tam ho
nakonec našli a zabili. Mexičané
z domu udělali muzeum, a vana
je ta, ve které se Trockij myl.“
To by mohla být i klidně i Maratova vana, ten byl přímo ve vaně
zavražděn.
„Klidně. To už jsou takové ty
přesahy…“
Ve vašich plátnech zejména
městské krajiny se hodně
uplatňují linie a oblouky, proč?
„Linie jsou pro mě primární,
určují kompozici, dávají obrazu
rytmus a tvar. Zejména městská
krajina je jich plná. Barvy si pak
domýšlím vlastní, abych zachytil
náladu, atmosféru.“
Vy jste i fotograf. Jak moc
ovlivňuje fotografie malířství?
„Velmi zjednodušeně řečeno,
vynález fotografie malířství
osvobodil od nutnosti realistického zobrazování skutečnosti.
Malířství, zejména evropské, se
tak vydalo cestou moderních
směrů – například impresionismus, pointilismus, kubismus,
abstrakce… Zároveň fotoaparát
slouží mnohým umělcům jako
skicák, rychle něco cvaknou
a doma pak zachycenou situaci

www.praha8.cz
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přetransformují do nějakého
díla. Ovlivňování je ale oboustranné, fotografie čerpá
z malířství a naopak.“
Jak je tomu ve vašem případě?
„Dřív jsem měl foťák jen jako
skicák, fotky sloužily jako
inspirace pro malbu, dnes už se
u mě fotografie osamostatňuje.
Jsou záběry, kterých si cením
právě proto, že jsou to fotky,
a nesnažím se je přenést na
plátno. Dokonce jsem už
uvažoval o výstavě, ale povodeň
mi spláchla negativy.“
Fotografie byla zpočátku
černobílá, a i dnes je fotografie
v odstínech šedi vnímána jako
„něco víc“ než barevná. Proč, když
malíři se odjakživa vyjadřovali
barvami?
„Snad je to tím, že v černobílé nic
neodvádí pozornost od sdělení.
Neobdivujete pestrobarevného
papouška. Ale i malíři se
vyjadřují v redukované barevné
škále – perokresby, kresby tuší…
Odvíjí se to od nápadu a volby
materiálu. Kvalitní papír je
ideální pro černobílé kresby tuší,
pro plátno by bylo omezení
barevné palety škoda.“
Maloval jste oponu Státní opery,
patříte mezi žádané autory, cítíte
se slavný?
„Jestli jsem celebrita a lidé mě
poznávají na ulici? Ne, a ani bych
to nechtěl. Mám rád své
soukromí, svůj klid.“
A bohatý?
(smích) „To ani náhodou, pokud
máte na mysli peníze. Ale nouzí
netrpím. Jsem bohatý zážitky,
vzpomínkami, to ano.“
Co je pro vás luxus?
„Možnost být s dětmi, s přáteli.
Možnost cestovat. A možnost
dělat co mě baví.“
Máte ještě nějaký nesplněný sen,
nějaký cíl, kterého byste chtěl
dosáhnout?
„Říká se, že člověk si má dát
pozor na to co si přeje, protože se
mu to může vyplnit. Mým
přáním je neztratit schopnost
být překvapován a těšit se
z nových témat. Snad jen, když
o tom tak přemýšlím… Už nějaký
čas hledám, jak bych uchopil
libeňský plynojem. A nikdy jsem
Prahu nemaloval jako panorama. Takže výzvy tu pořád jsou,
a to je dobře.“
Vladimír Slabý
Foto: Miloš Skácel

SETKÁNÍ ŽEN U KULATÝCH STOLŮ

Osmička pro rodinu
připravila sérii kulatých stolů pro ženy na rodičovské
dovolené, které se chtějí dále rozvíjet. Přijďte se i vy podělit
o svoje názory a zkušenosti se zajímavými osobnostmi.

Čas setkání
10–12 hodin

25.2. Hana Krejčí

- zakladatelka Baby office s.r.o.

31.3. Ivana Štěrbová

Obchodní centrum Krakov
Lodžská 850/6, 181 00
- kariérní poradkyně a realizátorka
Praha 8
projektu pro ženy Mám v tom jasno!

OSMIČKA
pro rodinu

společně
s Business & Professional
Women ČR pod záštitou
zástupkyně starosty paní
Aleny Borhyové

Zajištěno
hlídání dětí od
tří let, ostatní
maminky
s dětmi jsou
také vítány.

Více info a registrace: http://bpwcr.cz/projekty-bpw/kulate-stoly-pro-osmicku-pro-rodinu/
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Fórum
Daniel Sklenář
Tomáš Mrázek
Jakub Čáp
Jste pro
člen komise
zastupitel
zastupitel
pro dopravu
MČ Praha 8 za ODS
MČ Praha 8 za TOP
výstavbu
MČ Praha 8 za ANO
09
tramvaje
ods praha 8
top 09 praha 8
hnutí ano
do Bohnic,
Je to nesmysl
Jen přesednutí
případně i dále Ano, ale…
z BUS na TRAM
Ne, nejsme blázni!! A tím by naše
Rozvoj tramvajových tratí je pro
okolo zoo
odpověď mohla skončit. Ale…
město velmi přínosný. Tramvajoje málo
A právě to ALE je zajímavé. Tuto
vá doprava je velmi efektivní
do Prahy 6
Myšlenka přivést tramvaje
otázku totiž položila Strana
druh městské hromadné

Tento měsíc
se ptá:
Strana zelených

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.

dopravy a už od jejího vzniku se
vždy spolupodílela na rozvoji
města. Takže takto položené
otázce se skoro ani nedá
odpovědět ne. Je zde však velké
ALE.
Zavedení tramvajové dopravy
do Bohnic není úplně technicky
a prostorově jednoduché. Za
příklad můžeme vzít dvě
významné dopravní stavby
MHD z nedávné minulosti.
Zavedení tramvajové dopravy na
sídliště Barrandov se velmi
podařilo, na rozdíl od ukončení
metra trasy C v Letňanech, které
místním občanům vůbec
nepomohlo.
Je proto nutné dobré plánování a zvažování více alternativ již
od začátku těchto studií.
Zmiňovaná trať do Bohnic po
protažení nabízí spojení do
Prahy 6. Souběžně s touto tratí
by se již mělo plánovat i
tramvajové spojení z Dejvic do
Suchdola. Jako úvaha se dále
nabízí, že přestup na tramvaje
do Bohnic by byl opět v místě
stanice metra Nádraží Holešovice, kdy po přejetí Trojského
mostu přes Vltavu by tramvaj
odbočila doleva za protipovodňovou hrází směrem k Trojskému zámku. Odtud by již
stoupala tunelem do prostoru
Poliklinika Mazurská – Lodžská.
Tím by došlo jak ke zkrácení
času cesty z centra do Bohnic,
tak k rapidnímu úbytku
cestujících na metro do Kobylis.
Trať by byla i vhodnou přepravou pro cestující od metra
Holešovice do zoo. Možných
variant napojení na Prahu 6 je
více a je vhodné je posuzovat již
od počátku.
Z hlediska hlukového zatížení
jsou dnešní tramvaje, obzvláště
na zatravněných pásech, tiché
a nezvyšují tak hlukové zatížení
svého okolí.

zelených. To je ta strana, jejíž
členové a sympatizanti blokují
kvůli „broučkům“ významné
dopravní stavby i v rámci jimi tolik milované Evropské unie.
Například chybějící část dálnice
D8 do Německa. O Pražském
okruhu ani nemluvě.
Tak proč se nyní ptají na
tramvajovou trať z Bohnic do
Podbaby? Tramvajová trať má
vést podél pražské zoologické
zahrady ulicí Pod Hrachovkou
přes ulice K Bohnicím a K Pazderkám nahoru na bohnické
sídliště. Už vidím tu radost
v Africkém pavilonu, ze kterého
budou žirafy okukovat schoulené bezdomovce ve vytopené
tramvaji. A ten nadšený ryk
antilop, pštrosů, surikat
a hrabáčů. Možná hluk z tramvají dolehne i do Údolí slonů, snad
jen hroši ponořeni do vody ve
svém pavilonu budou apatičtí…
Apatický rozhodně není ředitel
pražské zoo Miroslav Bobek. Ten
k této možnosti v roce 2011 pro
idnes.cz řekl: „Je to šílený
nápad!“ S těmito slovy nelze nic
jiného než souhlasit.
Zato zelený místostarosta
Prahy 8 Vilgus na svém webu již
v roce 2008 napsal: „Tramvaj by
jela ze sídliště Bohnice podél
zoologické zahrady k Vltavě.
Troju s Podbabou by propojil
tramvajový most. Obě tyto
varianty (druhou variantou je
trať z Kobylis do Bohnic – pozn.
autora) by měly mimořádný
význam pro dopravní obslužnost naší městské části a mají
jednoznačnou podporu Strany
zelených.“
Podle ODS Praha 8 je tento
nápad z dopravního, ekonomického i ekologického hlediska
naprosto nesmyslný!

do Bohnic je stará jako sídliště
samo, které se začalo stavět
v roce 1972. Ale za těch 44 let se
Bohnice i jejich okolí změnilo,
a je proto nutné si nejdříve
odpovědět na několik otázek.
Zeptal se někdo občanů
Bohnic, zda o tramvaje mají
zájem? Když si projdu podněty
ze setkání občanů Bohnic
v rámci Agendy 21 s panem
Vilgusem, tak tramvaje nikdo nepožadoval. Nebudou Bohničtí
reagovat na zúžení jejich
čtyřproudových komunikací na
dvouproudové komunikace
stejně, jako když TSK dva pruhy
v ulici Čimická vyhradila pro
cyklisty na úkor automobilové
dopravy? Nestanou se bohnické
ulice Čimická, K Pazderkám
a Lodžská díky zúžení ze čtyř
pruhů na dva pruhy dalšími
běžnými ulicemi Prahy 8, kde se
více stojí, než jezdí? Také si
musíme být jisti, zda zavedení
tramvají do Bohnic nezkomplikuje dopravu obyvatelům
Kobylis. Nezkolabuje křižovatka
na Kobyliském náměstí? Bude
průjezdná ulice Pod Sídlištěm
i jako dvouproudová? Je možné
v ulici Pod Sídlištěm vést
tramvajovou trať pro 16tunové
tramvaje, když je uměle
navýšena kvůli zázemí metra?
Kolik nových světelných
křižovatek bude muset vzniknout podél nové tratě?
Až Rada Prahy 8 bude znát
odpověď na tyto otázky, je
teprve ten správný čas se zeptat,
zda podporujeme tramvaje do
Bohnic. TOP 09 však požaduje,
aby tak velká investice přinesla
obyvatelům Bohnic víc než jen
prosté přesednutí z autobusu do
tramvaje. Takovým krokem
může být most přes Vltavu do
Prahy 6. A samozřejmostí je
nenavyšování dopravní zátěže
v Praze 8.
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Karel Šašek
radní
MČ Praha 8 za ČSSD

ČSSD

Petr Vilím
zastupitel
MČ Praha 8 za KSČM

KSČM

Zásadní je
diskuse s občany

Příliš mnoho
otazníků

V současné době jsou zpracovávány dva zásadní dokumenty
pro rozvoj hlavního města
Prahy. A to nový územní plán
Prahy a Strategický plán
hlavního města Prahy. Tyto
plány by měly nahradit ty
stávající, které jsou již zastaralé
a neodrážejí aktuální potřeby
rozvoje města. Praha za poslední
dekádu prošla významnými
proměnami a velké změny
nastaly i v dopravě. Celkové
výkony automobilové dopravy
prošly poměrně bouřlivým
vývojem, což se velmi negativně
odráží na kvalitě života obyvatel.
Abychom dosáhli výsledného
cíle, tedy zklidnění dopravy na
území naší městské části, je
zapotřebí změnit přístup
k řešení dopravy, včetně
plánování budoucího rozvoje
dopravní infrastruktury. To
znamená reflexi na změny
v ekonomice a v rozpočtových
možnostech „velkého“ města
a naší městské části, potřebu
reagovat na změny v požadavcích obyvatel osmičky, a na
změny v dopravním chování
obyvatel. Je proto nezbytné
veškeré projekty posuzovat
podle základních kritérií. A to
podle udržitelnosti a proveditelnosti, kvality prostoru a přínosu
k životnímu prostředí.
Tato kritéria mají za cíl
sledovat kvalitu života v blízkém
okolí, zohledňovat přínosy
a dopady investic k udržitelné
mobilitě a mají vliv na stanovení
priorit investic v dopravě. Proto,
než začneme rozdělovat naše
spoluobčany na ty, kteří tramvaj
do Bohnic chtějí, a na ty, co ji
nechtějí, musíme znát celou
řadu odpovědí na základní
otázky. Neboť chceme-li
dosáhnout zvýšení kvality
života obyvatel Bohnic a Čimic
musíme zajistit i kvalitu
prostoru, ve kterém se pohybují.
Nesmíme však dopustit, aby
výstavba tramvajové tratě ve
svém konečném důsledku
nebyla spíše bariérou uživatelské přívětivosti Bohnic.

Tramvaj do oblasti sídliště
Bohnice by byla přínosem pro
místní obyvatele. Snížilo by se
zatížení emisemi, ale je celý
podnik reálný?
Kudy by vedla tramvajová
trať? Chtěli bychom ji od metra
Kobylisy vést po Čimické ulici?
Tím by došlo ke snížení počtu
jízdních pruhů v jejích obou
směrech a snížila by se propustnost nejen Čimické, ale i
Kobyliského náměstí. Těžko si
představit koleje v ulicích
sídliště, které jsou již dnes
zacpány parkujícími auty. Trať,
vedoucí po jižním okraji sídliště
ulicí K Pazderkám, která by
svými parametry vyhovovala
s možným připojením přes most
směrem na Prahu 6, není to
nejvhodnější řešení vzhledem
k docházkové vzdálenosti
případných stanic od lokality
Starých Bohnic a přilehlých ulic.
Vést tramvajovou trať od
Kobyliské vozovny směrem
k Psychiatrické nemocnici
Bohnice přes ulici K Ládví nelze
s ohledem na zastavěnost
pozemků a šířky komunikace.
Vraťme se k připojení směrem
na Prahu 6. Již v minulosti se
Zoo Praha vyjádřila k předmětnému projektu negativně.
V případě vybudování přemostění pro tramvaje by byl jistě
vznesen požadavek, aby most
sloužil také automobilové
dopravě a tím došlo ke zkrácení
dojezdové doby směrem k Praze
6. A máme další problém: nárůst
provozu automobilů v části
Prahy 8, ale také na Praze 6
v Podbabě. Osobně vidím
v tomto případě potřebu
důkladné přípravy alespoň
takového rozsahu, jak byla
provedena ohledně cyklistických stezek. I tady je nutno
zeptat se občanů v dotčené části
Prahy 8 na jejich názor a možné
řešení. Své slovo k řešení bude
mít jistě DP, TSK a hlavní tíže
rozhodnutí bude na Magistrátu
hl. města Prahy.

www.praha8.cz

Jan Červenka
člen Komise
pro obecní majetek,
člen KDU-ČSL

osmička sobě,
kdu-čsl
a nezávislí

Petr Vilgus
místostarosta
MČ Praha 8
za Stranu zelených

strana
zelených

Tramvaj do

Alternativní
Dejvic a Bohnic
pohon autobusů je je dobrý nápad
levný a ekologický
Nápad na zavedení tramvaje do
Bohnic, případně dále do zoo
a do Prahy 6, rozhodně není
nový.
Ve volebním období 1994
– 1998 byla zevrubně zkoumána
možnost dostavby sídliště
Bohnice. Byla zpracována
nejedna urbanistická studie této
dostavby, a to včetně řešení
dopravy. Při té příležitosti se
zjistilo, že sídliště Bohnice
nebylo projektováno na
dopravní obsluhu tramvají a ani
metrem. Již umístění tramvajové trati do ulice Čimická by bylo
značně náročné, dále je prostorové uspořádání sídliště takové, že
nemá jeden hlavní bulvár jako
např. sídliště Petřiny, proto by
jednou tramvajovou tratí byla
obsloužena pouze jeho část.
Nehledě na extrémně vysoké
investiční náklady.
Tramvajová trať do zoo či až
na Prahu 6 je z říše nereálných
fantazií, jelikož cca 100 m
převýšení od Vltavy po severní
terasu by bylo možné absolvovat
možná tak tatranskou zubačkou,
nikoliv pražskou tramvají s její
poměrně malou stoupavostí.
Délka trati ze zoo do sídliště
Bohnice by musela být asi
taková, jako z Palmovky ke
stanici metra Kobylisy. Tu ale
není kam umístit.
Nesporných výhod tramvajové dopravy s ohledem na životní
prostředí by mohlo být dosaženo zavedením autobusové
dopravy s alternativními
pohony, tj. s pohonem na
stlačený zemní plyn (CNG) nebo
i zavedením dobíjecích autobusů, kterých dva prototypy
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
a.s., (DPP) v současné době
testuje. Je škoda, že s přechodem
na alternativní pohony nezačal
DPP o něco dříve, životní
prostředí v ulici Čimická mohlo
již vypadat lépe.
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Na otázku, jaký druh městské
veřejné dopravy má budoucnost,
je snadná odpověď – elektrická
a kolejová. Čistá, ekologická,
tichá, bezbariérová a spolehlivá.
Tramvaj.
O možnosti propojit Kobylisy
s Bohnicemi a dále Bohnice
s Dejvicemi v Praze 6 tramvajovou tratí se hovoří už desítky let.
Poté, co se před lety Bohnicím
z nepochopitelných důvodů
vyhnulo metro C, je tramvaj
druhým nejlepším řešením pro
dopravní obsluhu tohoto
sídliště. Podle posledních vizí by
tramvaj mohla odbočit ze
stávající trati v oblasti zastávky
metra Kobylisy, pokračovala by
přes Kobyliské náměstí, okolo
bazénu Šutka a ulicí K Pazderkám, až k poliklinice Mazurská.
Část spojů by zajížděla do
bohnického sídliště, část by
pokračovala okolo botanické
zahrady k zadním vrátkům
zoologické zahrady, po tramvajovém mostě do Podbaby v Praze 6
a odtud dále na „Kulaťák“. Zde by
šlo využít přestup na vlaky na
sever Čech a do Německa,
snadnější by byla i cesta na
ruzyňské letiště.
Tramvaj nabízí komfort, jaký
u jiných dopravních prostředků
nenajdeme. Nepopojíždí
v zácpách, nevypouští výfukové
plyny, nízkopodlažní vozy
vyhovují dětem, seniorům
i hendikepovaným. Moderní
tramvaj uveze velké množství
cestujících, odpadly by tak
nekonečné šňůry autobusů
v ranních špičkách. Moderní
tratě jsou rychlé, odhlučněné
a často zatravněné.
Kolejové spojení z Prahy 8 do
Prahy 6 má ještě jednu výhodu.
Razantně sníží zatížení městské
části Troja, protože návštěvníci
zoo budou mít k autům
a autobusům alternativu v podobě tramvaje.
Na názor k tramvaji do Bohnic
a Dejvic se zeptáme občanů
Prahy 8 v průběhu roku 2016.
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Čtenáři píší
Přeji vám
krásný den,
můj námět se týká rozvoje
a disciplíny cyklistů
v Praze 8, zejména na sídlišti
kolem Ládví. Velice často se
setkávám s tím, že na
chodnících vedoucích
sídlištěm se prohánějí
cyklisté, většinou dospělí,
většinou o víkendu. Nehledí
na to, že zde chodí dost
seniorů, dětí atd. Prostě si
vynucují přednost, aniž by
třeba upozornili předem tím,
že jedou za mnou a mám
rychle uskočit. Navíc
cyklostezka je v ulici
Žernosecká a vede i – a to
nechápu – středem „náměstíčka“ před KD Ládví, kde
jsem byla již sprostě
cyklistou upozorněna, že
tam nemám co chodit. Také
tato cyklostezka vede
inteligentně na komunikaci
kolem domu s pečovatelskou
službou pro seniory. Tam je
opravdu obtíž se pohybovat
coby chodec. Cyklisté ani
nezazvoní, většinou nejsou
osvětleni, prostě jsou pány
na chodníku. Tento problém

jsem začala řešit již před
rokem písemně na MČ
Prahy 8. Bylo mi odpovězeno, že to není v jejich
kompetenci, abych se
obrátila na Policii-dopravní
odbor. Tam se mi též
v podstatě vysmáli, jen
sdělili, že posílí hlídky
v ulicích, ale mají málo lidí.
V prosincové Osmičce jsem
se dočetla, jaký zanícený
nápad má paní zastupitelka
Eliška Vejchodská ze Strany
zelených. Pokud to myslí
opravdu vážně, dostojí svým
nápadům a dokáže zařídit
a prosadit svůj koncept,
nechť také zohlední seniory
a vhodné označení a slušné
chování cyklistů. Označené
trasy a vyznačené zákazy
vjezdu na kole na chodníky
pro chodce. Například
v Sušici a i jinde už to umějí.
Obracím se na Vás s prosbou o nápravu, zejména nyní, kdy právě jedná
o revitalizaci celého
sídliště Ďáblice. Jedná se
o zdraví a bezpečnost dětí
a seniorů.

Vážená paní
Rachová,

Jaroslava Rachová

Eliška Vejchodská

děkujeme za Váš názor na
současný mnohdy nevyhovující stav soužití cyklistů
a chodců. Řešení tkví jednak
v technických opatřeních
typu samostatných
dopravních koridorů pro
cyklisty, jednak ve slušnosti
a vzájemném respektu tam,
kde se technická opatření
dělat z různých důvodů,
včetně finančních, nedají.
Cyklista je ten „silnější“
účastník provozu, proto
musí brát ohled na slabšího
- chodce. Motoristé i cyklisté
se musí naučit dát „nohu
z plynu“ v místech, kde hrozí
střet s chodci. Důkazem
toho, že to jde, jsou západní
města plná spokojených
cyklistů i pěších.
Ve vaší lokalitě je nyní
plánována revitalizace
náměstí u KD Ládví.
Doufejme, že v rámci tohoto
projektu budou zohledněny
potřeby všech lépe, než je
tomu dnes.

Vážení zastánci ID Ládví,
nadzvedl nás dopis M. Tomáška v měsíčníku
Osmička 1/2016. Kritika tohoto nezákonného
umístění konečné mimopražských autobusů
na Ládví je oprávněná, neboť je jednostranným řešením pro několik mimopražských na
úkor všech obyvatel Prahy touto trasou
dotčených.
Jak by se to líbilo dojíždějícím, pokud by jim
pod okny jezdilo takové množství autobusů,
tedy prašnost, hluk, smog, otřesy a nebezpečí
pro ostatní užívající stávající komunikaci. Nehledě na snížení hodnoty dotčených nemovitostí, to vše je již na žalobu. Nikdo předem
s lidmi nejednal, referendum při volbách by
ukázalo, jak jsou s tímto řešením místní
občané spokojeni. Hájení zákona o počtu
přepravených osob nesmí být na úkor
místních obyvatel a jejich práva. Tito se
museli smířit v rámci úspor s omezením  MHD, tedy s prodloužením dojezdových
časů s přestupy, tak proč se tolik hájí doba
dojíždění mimopražských?

Dojíždějící bydlí v okolí Prahy, aby měli čistý
a klidný život a 1 min. přestup na metro,
a zdejší obyvatelé nemají být sobečtí a mlčky trpět? Nemluvě o tom, že kvůli těmto lidem
budeme platit parkování, komu to bude
sloužit? Už i ta věta, že se sníží atraktivita
dojezdových časů při využití plochy v Letňanech, je prostě ukázkou jednání mezi mocnými
„něco za něco“, tady jde ale o zdraví. Vstřícní
bychom mohli být, pokud se omezí linky na
jednu 348, která rovněž obsluhuje místní.
Za místní obyvatele, kterým není lhostejné
zdraví, bezpečnost a kvalita bydlení.
Čechovi, Procházkovi, Krásovi

Dobrý den,
chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat neznámým
obětavým lidem, kteří pomohli
našemu tatínkovi panu
Františkovi Navrátilovi
(82 let), po ošklivém pádu dne

14. 12. 2015 v odpoledních
hodinách. Tatínek se vracel
z pedikúry v ulici Chotovická
na Praze 8 a při cestě na
autobusovou zastávku zakopl
o nerovnost na chodníku v ulici

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.

Vážený pane starosto,
paní a pánové radní,
paní ředitelko OÚSS,
chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat
a ocenit perfektní služby poskytované
v jeslích Mirovická, jež provozuje OÚSS
Prahy 8. V prvé řadě si jako občan Prahy 8
vážím už samotného faktu, že naše městská
část vůbec instituci jeslí zachovala a nadále ji
provozuje – v dnešních poměrech v Praze
nadstandard, který zdaleka ne každá pražská
rodina může využít. I za to děkuji.
Především však píši kvůli tomu, že služby
poskytované jeslemi pod vedením paní
vedoucí Čížkové byly po celou docházky
našeho syna, Václava Diviše, perfektní. V běžném životě se člověk málokdy setká s takovou mírou příjemného, vždy zdvořilého a profesionálního jednání, který vykazoval tým tet
– sestřiček v Mirovické. O náročnosti jejich
práce s takto malými dětmi přitom jistě víme
každý své. Syn prošel v Mirovické mnoha
odděleními včetně babysittingu/nepravidelné péče (i toto je vítaný a nápomocný institut
pro pracující rodiče) a kvalita byla vždy
stejně vysoká. Vysoká hygiena a pěkné
prostředí byly samozřejmostí, hlavní bonus
ale opravdu spočíval v milém kontaktu
s rodiči i dětmi – jistě i proto se děti často za
bývalými „tetami“ rádi zastaví, i když už
mezitím postoupily do mateřské školy.
Ještě jednou tedy díky, a pokud budete
hledat pozitivní příklady dobře fungujících
institucí, které dělají občanům Osmičky život
snazší, tyto jesličky jím určitě jsou. Budu
ráda, když toto ocenění bude možné
postoupit také týmu tet – sestřiček jako
důkaz, že jejích nasazení a snahy o kvalitu
péče si lidé cení. Se srdečným pozdravem
Veronika Stromšíková a Petr Diviš,
Praha 8

Lukovská. Následně došlo
k pádu, při kterém se tatínek
poranil v obličeji a na rukách.
Z okolí hned přiběhli dva
pánové a paní, jejichž jména
bohužel neznáme a okamžitě
poskytli první pomoc včetně
ošetření krvácejících ran. Poté

paní přistavila své auto
a tatínka dopravila domů.
Velice rádi bychom chtěli těmto
lidem poděkovat za jejich
ochotu pomoci druhému.
Ilona Navrátilová
s manželem a vnoučaty
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Hospodaření radnice
Energetická koncepce

Stav vnitřního
osvětlení
ZŠ Mazurská
(3. pokračování)

osvětlení a ostatní elektrické
spotřebiče. Spotřeba těchto
spotřebičů byla stanovena
odhadem na 10–20 % z celkové
spotřeby budovy. Na osvětlení
tak padne až 90 % z celkové
spotřeby elektřiny. K tomu je
zapotřebí započítat odlišnou
spotřebu z období, kdy škola
není v plném provozu (prázdniny, svátky apod.) a různé
spotřeby v jednotlivých ročních
obdobích. Pro účel zpracování
denního plánu byly tyto
nepřesnosti zanedbány a pro

nnV minulých číslech Osmičky jsme vás seznámili
s koncepcí energetického
úsporného osvětlení ve
školách a s principy aplikace
zdravého světla a jeho
aplikace do školských
zařízení. Nyní přinášíme
závěry analýzy stávajícího
stavu a návrh optimálního
opatření vnitřního osvětlení
na ZŠ Mazurská.
Nevyhovující osvětlení ve
školách má zpravidla dvě zásadní
úskalí – nerespektuje všechny
zdravotní a hygienické požadavky definované normou a zároveň
postrádá koncept, který by umožnil snížení spotřeby elektrické
energie. Jelikož se Evropská unie
již dříve zavázala ke snížení
spotřeby energie v budovách
(mimo jiné), potřeba užití
a vývoje takovéhoto konceptu se
stává víceméně nezbytnou. A to
platí jak pro nové, tak pro
stávající objekty.

Stávající stav

V celém objektu ZŠ Mazurská je
instalováno klasické zářivkové
osvětlení s ručním ovládáním.
V rámci rekonstrukce v roce
2012 bylo instalováno 500 nových svítidel, která disponují
elektronickými předřadníky.
Pouze sociální zařízení (WC
a úklidové místnosti) jsou
ovládána kromě manuálních
vypínačů také pomocí senzorů
pohybu, které byly instalovány
v r. 2013.

Měření stávajícího
stavu osvětlení

Současný provoz osvětlení školy
a jeho ovládání má několik
nedostatků. Jedná se zejména
o chybějící možnost přizpůsobení (manuální či automatické)
intenzity osvětlení podle
denního osvětlení. Téměř ve

otevírání dveří v chodbě. Oproti
původní spotřebě elektřiny
85,8 kWh se sníží na 21,9 kWh,
tedy o 63,9 kWh. Obdobně bude
stropními spínači na stropě
podesty v každém patře řešeno
i schodiště.
Osvětlení šaten bude opatřeno spínacím modulem s časovačem, který bude nastaven na
15minutové sepnutí ve všech
sekcích ráno před zahájením
výuky, po skončení dopolední
výuky a před a po odpolední
výuce. Každý den navíc
počítáme alespoň s jedním
sepnutím manuálním (2 minuty)
v každé sekci šatny mimo
předpokládaný čas. Denní
spotřeba el. energie na osvětlení
šaten činit 1,1 kWh, oproti
původním 7,7 kWh bude úspora
6,6 kWh.

Statisícová úspora

Osvětlení tabule je dnes ovládáno společně se střední řadou světel.

všech třídách chybí samostatné
ovládání osvětlení tabule, která
je zpravidla napojena na střední
řadu světel (viz obr. 1). Plocha
tabule musí byt osvětlena na
úroveň 500 lx při rovnoměrnosti
minimálně 0,7. Tohoto lze
dosáhnout pouze za pomoci
lineárních (zářivkových) zdrojů
světla s asymetrickým reflektorem. Použití bodových zdrojů
s sebou vždy nese vznik
nežádoucích odlesků.
Osvětlení chodeb v každém
patře tvoří samostatný obvod,
a není tedy možné rozsvěcet jen
určitou část. Jedná se o chodby
vnitřní, a tedy bez denního
osvětlení (s výjimkou 3. nadzemního podlaží se stropními
světlíky), tyto prostory jsou
zpravidla rozsvíceny v průběhu
celého školního dne.

Energetická
náročnost osvětlení

Na základě odečtů elektroměru
a dalších podkladů (např.
faktury 2012–2014) jsme
sestavili denní harmonogram
provozu osvětlení, a tudíž
i spotřeby el. energie pro jeden
modelový den školního roku.
Z odečtu elektroměru
(3x denně, 6 dní) vyplynulo, že
průměrná denní spotřeba činí
663,0 kWh. Tato hodnota
zahrnuje spotřebu elektřiny pro

posuzování návrhového stavu
bude hodnota denní spotřeby
zvýšena o 10%. Toto navýšení
bude korigovat nepřesnost
harmonogramu.

Navrhovaná opatření

Provedená měření potvrdila
původní předpoklad, že prostory
školy se nepotýkají s nedostatečným osvětlením – naopak
častým jevem je přesvětlenost
(místy až trojnásobná oproti
normě). Pro přesvětlené
prostory je navržena výměna
všech zářivkových lineárních
zdrojů za LED zdroje. Ty nabízí
při stejné délce trubice menší
příkon, zároveň dosahují jen
polovičního světelného toku
oproti zářivkám. Při pouhé
výměně světelného zdroje tak
dojde k výrazné změně světelných podmínek osvětlovaného
prostoru a zároveň i energetické
úspoře.
Dále je navržena částečná
automatizace osvětlení ve
společných prostorách, tj.
šatnách a chodbách. V nich se
zpravidla nehospodárně svítí po
celý den, proto budou chodby ve
všech patrech opatřeny snímači
pohybu a každá část chodby
bude samostatně ovládána
i manuálními spínači. Snímače
budou přisazeny ke stropu tak,
aby spínaly osvětlení již při

Dle návrhového instalovaného
příkonu a harmonogramu činí
denní spotřeba energie
407,1 kWh. Cena za elektřinu se
v letech 2012–2014 měnila a pro
vyhodnocení návratnosti byla
užita nejnižší cena 3,17 Kč/kWh.
Při snížení náročnosti o 43 MWh
za rok činí ekonomická úspora
137 312,7 Kč. Výměnou všech
lineárních zářivek za LED
moduly a doplněním nových
svítidel na chodbách a v šatnách
včetně aplikace řídicího systému
osvětlení např. Ego-n jsou
pořizovací náklady cca
1,1 mil. Kč. Náklady nezahrnují
instalaci, provádění montáže
a dopravu.
Při roční úspoře financí
137 312,7 Kč za předpokladu
stejného užívání osvětlení
v objektu jako doposud vychází
návratnost investice odhadem
minimálně na 8 let. Příznivě ji
může ovlivnit zvýšení ceny
elektřiny. Do této návratnosti
není zahrnuta úspora energie
automatickým stmíváním
osvětlení, což by úsporu energie
snížilo přibližně o dalších 15 až
20 %.
V závěrečné části, která vyjde
v dalším čísle časopisu „OSMIČKA“, popíšeme instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše
ZŠ Mazurská z důvodů energetické soběstačnosti.
Bohumír Garlík
předseda Komise pro územní rozvoj
a památkovou péči MČ Praha 8

Podrobnosti na

www.praha8.cz
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Měníme Prahu 8

Jak realizujeme Místní
agendu 21 v Praze 8?
nnMístní agenda 21 (MA21) je
o zapojování veřejnosti do
rozvoje městské části ve
spolupráci s neziskovými
a příspěvkovými organizacemi, místními podnikateli
a různými cílovými skupinami. Smyslem je vzájemně
komunikovat – spolupracovat – participovat (spolurozhodovat), abychom společně
zkvalitňovali život v Praze 8
a její rozvoj byl udržitelný.
Praha 8 zahájila realizaci
procesu MA21 v březnu 2015
a zaevidovala se v Kategorii Z
(zájemce) kritérií MA21
v oficiální databázi. A již v říjnu
jsme postoupili do vyšší
Kategorie D (začátečníci).
Pro splnění této kategorie jsme
plnili tato kritéria:

Kritérium 1.1 Ustanovení
odpovědného politika pro
MA21
Kritérium 1.2 Ustanovení
koordinátora MA21

Zastupitelstvo městské části
Praha 8 jmenovalo za politika
MA21 pana Petra Vilguse,
zástupce starosty a Ivu
Hájkovou koordinátorkou
MA21.

Kritérium 1.3 Existence
neformální skupiny pro
MA21 (může být i oficiální
orgán)
Rada městské části Praha 8
jmenovala v srpnu Komisi
MA21, která se schází jednou

část se zapojila jako jediná
veřejná správa do dobrovolnického dne Give & Gain 2015 a ve
spolupráci s místními neziskovými organizacemi a firmami
pořádala několik úklidových
dobrovolnických aktivit se
zaměřením na zkvalitnění
životního prostředí.

Co plánujeme
v roce 2016?

měsíčně a je složena ze zástupců
některých odborů úřadu,
místních spolků, příspěvkových
organizací (školy, domy dětí
a mládeže) a podnikatelů.

projednání, kampaně, informace
o zpracování strategického
plánu a různé dokumenty
a informace vztahující se
k Místní agendě 21.

Kritérium 2.1 Plánování
s veřejností

Kritérium 3.2 Uveřejňování
zpráv o MA21 v místních/
regionálních/celostátních
médiích

Občané se např. mohli zúčastnit
diskuze ke změnám příměstských autobusových linek,
veřejného projednání návrhů
proměny okolí kulturních domů
Krakov a Ládví, sběru podnětů
ke zkvalitnění Prahy 8 v rámci
projektu Měníme Prahu 8 pro
účely tvorby Strategického
plánu udržitelného rozvoje MČ
Praha 8 na období 2017–2026.

Kritérium 3.1 Aktualizace
webové stránky
s informacemi o MA21

Zřídili jsme stránku www.
praha8.cz/ma21, kde umisťujeme pozvánky na veřejná

Zveme na veřejné projednání

Jaká bude
Praha 8
za 10 let?
Zveme vás na veřejné projednání první části Strategického
plánu udržitelného rozvoje pro
období 2017–2026.
KDY: v pondělí 22. února od
18 hodin
KDE: v Kulturním domě Ládví,

Burešova (Binarova) 1661/2,
Kobylisy
PROČ: Přijďte se dozvědět
výstupy analytické části
strategického plánu. Jaký je
aktuální stav významných
oblastí života, silné a slabé
stránky městské části, stěžejní
rozvojové příležitosti, ale také
největší rizika a hrozby do
dalších let.  
Veřejnost byla zapojena do
přípravy analytické části
prostřednictvím dotazníkového

V měsíčníku Osmička pravidelně
informujeme o jednotlivých
aktivitách, některé informace
uveřejňujeme v Pražském
deníku.

Kritérium 4.1 Společné
zapojení zástupců
občanského
a podnikatelského sektoru
do aktivit v rámci MA21

Zapojili jsme se společně do
kampaní Den Země, Ukliďme
Česko, Týden udržitelného
rozvoje, Evropský týden
mobility a Dny zdraví. Městská

šetření, které vyplnilo 1100 občanů naší městské části.
Na veřejných setkáních
s občany bylo zaevidováno na
700 podnětů. Na setkání bude
prezentován dokument, který
bude následně zveřejněn na
webových stránkách městské
části k připomínkování. Na
strategickém plánu začala
Praha 8 pracovat v minulém
roce. Analytická část je jedna ze
tří klíčových částí strategického
plánu.
Na základě analýzy současného stavu budou práce pokračo-

Máme zájem zapojit se do projektu Fairtradové město a podporovat tak myšlenku férového
obchodu se spravedlivou
odměnou, zákazu dětské práce
a ochrany přírody. Abychom
zjistili podněty od mladých lidí
s možností zapojit je do rozvoje
Prahy 8, ustanovíme ve spolupráci se základními i středními
školami Zastupitelstvo mladých.
Ti se budou zapojovat do
zkvalitňování Prahy 8 různými
formami, např. dotazníkové
průzkumy, pořádání akcí, diskusí
se zastupiteli, řešení podnětů
mladých lidí. Pokračujeme ve
zpracování strategického plánu
s dokončením v tomto roce.
Chceme zkvalitnit spolupráci
s neziskovými organizacemi
a místními podnikateli a nadále
zapojovat občany do rozvoje
Prahy 8. V tomto roce bychom
chtěli získat vyšší Kategorii C.
Na konkrétních aktivitách
spolupracujeme s Komisí MA21
a budeme vás průběžně
informovat.
Iva Hájková
koordinátorka Místní agendy 21

vat zpracováním návrhové
části, která bude obsahovat cíle
a opatření, která chce městská
část realizovat, a tzv. realizační
částí, která popisuje procesy,
jakým způsobem bude při
realizaci stanovených cílů
postupováno.
ZAPOJTE SE: Přemýšlejte
a rozdělujte. Obdržíte fiktivní
1 mil. Kč, do jaké oblasti nebo
projektu byste ho investovali?
Pavel Roušar
odd. strategického rozvoje a MA21
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Doprava / životní prostředí
Životní prostředí

Odpovědné
zahrádkaření
pomáhá udržovat
biologickou
rozmanitost
V Praze 8 se nachází řada
zahrádkářských kolonií, z nichž
mnohé fungují desítky let, a mají
tak svou nezpochybnitelnou
tradici. Odpovědné zahrádkaření, které se týká vlastních
zahrádkářských kolonií, ale
i klasických zahrad u rodinných
domů, je navíc velmi prospěšné.
Nejen že přináší potěchu
a zdravější způsob života
jednotlivcům či celým komunitám občanů, ale může i značně
obohacovat naše znalosti
o přírodě a správné péči o ni.
Zároveň přispívá i k samotné
kvalitě životního prostředí.
Dobře obhospodařovávané
zahrádkářské kolonie pak
představují mozaiku různých
typů prostředí, která pomáhají
stabilizovat mikroklima v dané
lokalitě a mohou představovat
i útočiště pro řadu organismů,
jako jsou ptáci (přítomnost luční
vegetace a dřevin), ještěrky
(ponechávání či tvorba zídek),
obojživelníci (přítomnost tůněk),
motýli či brouci (luční vegetace,
respektive ponechávání starých
stromů). Samostatnou složkou

jsou pak tzv. hmyzí hotely, které
mohou podpořit řadu organismů, např. samotářské včely.
Pokud jde o správnou péči
o zahrádkářské kolonie, určitě
lze doporučit vhodné rozvolnění
konkrétních zahrádek, které

odpuzovat pěstováním vhodných druhů rostlin (šalvěj či
levandule) či je možné ho chytat
do mechanických pastí, anebo
hubit např. solí, horkou vodou či
netoxickými přípravky na bázi
železofosforečnanů. Regulaci
škůdců též pomůže výše
uvedená podpora přirozených
živočišných predátorů.
Závěrem lze konstatovat, že
dobře obhospodářovávané
zahrádky a zahrádkářské
kolonie jsou z mnoha důvodů
velmi přínosné a rozhodně by
měly mít budoucnost. Navíc se
o tento typ aktivit zvyšuje zájem
ze strany veřejnosti, což je
v dnešní přetechnizované době
logické a rozhodně by nemělo
ujít pozornosti radnice při
přípravě budoucích projektů.
Vít Céza, předseda
Komise pro životní prostředí

Zahrádkářská osada na Libeňském ostrově. Foto: Vít Céza

Řidiči, pozor!

Zákaz odbočení
do ulice Bulovka
Odbočování z ulice Povltavská
do ulice Bulovka je od poloviny
prosince zakázané, ovšem
pozor – jen v časovém rozmezí
dopravní špičky: od 7 do 10
hodin ráno a od 16 do 19 hodin
odpoledne. Kvůli zvýšenému
počtu vozidel projíždějících
ulicí Povltavská se zde začaly
tvořit kolony aut, sahající
někdy až k mostu Barikádníků.
Protože v ulici Povltavská
není prostor na vytvoření
odbočovacího pruhu, musel

pozitivně zvýší počet jednotlivých typů prostředí a zároveň
sníží riziko přílišného stínu
a vlhka v zahrádce, což jsou
parametry podílející se na vývoji
četných rostlinných chorob.
Vřele lze také doporučit
kompostování, které zlepšuje
vlastnosti půdy a oproti různým
umělým hnojivům ji obohacuje
vysokým obsahem organických
látek. Vhodné je taktéž používání dešťové vody, která jednak
uleví jednotlivým kanalizačním
systémům a jednak představuje
měkkou vodu vhodnou k zavlažování, které nepřináší žádná
rizika. Základem správné péče
o zahrádky je též potlačování
různých invazních a nepůvodních druhů, které „utíkají“ do
přírody a ničí původní druhy
organismů. Typickým živočišným příkladem je plzák
španělský, kterého je možné

Magistrát sáhnout k netradičnímu omezení. Někteří řidiči si
totiž zvykli cestu směrem na
Prosek zkracovat komunikací
Povltavská a dále okolo
Nemocnice Na Bulovce. Jenže
otevřením tunelu Blanka
u mostu Barikádníků doprava
na úzké silnici zhoustla. Nyní
tak musí řidiči využívat
především ulici V Holešovičkách, která je uzpůsobena
tranzitní dopravě.
(kop)

ZŠ Žernosecká

Bezpečnější
a pohodlnější parkování
Že u spousty základních
a mateřských škol je problém
bezpečně zaparkovat a bez
obav odvést své potomky do
budovy, potvrdí snad každý
rodič.
Odbor dopravy městské
části Praha 8 se proto snaží
zjednodušit parkování
rodičům, kteří vozí své děti do
škol automobilem. V rámci této
snahy byl upraven nástupní
a výstupní prostor u ZŠ
Žernosecká. Opraveno bylo

také bezpečnostní zábradlí
u školy. Rodiče zde tak budou
moci bezpečně a pohodlně
zastavit, když vezou své děti
do nebo ze školy.
„Víme, že rodiče trápí
nedostatek míst pro zastavení
u škol. Je tak dobrou zprávou,
že se nám podařilo zlepšit
parkování u ZŠ Žernosecká.
Budeme se také snažit zlepšit
možnosti zaparkování
i u dalších škol, “ říká radní
pro dopravu Karel Šašek. (pep)
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Životní prostředí
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita
Řešovská x Zelenohorská
Služská x Přemyšlenská
Křivenická x Čimická
Jirsíkova x Malého
Pobřežní x U Nádražní lávky
Lindavská
Štěpničná (parkoviště)
Šimůnkova (slepý konec)
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou
Modřínová x Javorová
Libišská (parkoviště)
Stejskalova x U Rokytky
Trojská x Nad Trojou
Mazurská (u trafostanice)
V Zahradách x Na Sypkém
Havránkova x Šimůnkova
Klecanská x Na Ládví
Valčíkova x Na Truhlářce
Pekařova x Jestřebická
Frýdlantská (u garáží)
V Zámcích (u domu 51/64)
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
Kubišova
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
Hnězdenská x Olštýnská
Kandertova x Lindnerova
U Pekařky
Janečkova
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
Nad Rokoskou x Na Úbočí
Mlazická
Kašparovo Náměstí
Ratibořská x Radomská (parkoviště)
Na Pěšinách x Pod Statky
Petra Slezáka x Urxova
Drahorádova
Tanvaldská (proti domu č.1)
Třeboradická x Košťálkova
K Mlýnu x Chorušická
Na Vartě
Stejskalova x U Rokytky
Burešova
Uzavřená
Pod Vodárenskou věží (východní konec)
Chaberská x Líbeznická
V Nových Bohnicích x K Farkám
Lindavská
Braunerova x Konšelská
Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)
Frýdlantská (u garáží)
Pekařova x Jestřebická
Havlínova x Pohnertova

Datum

Čas

5. 2.
5. 2.
5. 2.
6. 2.
6. 2.
6. 2.
8. 2.
8. 2.
8. 2.
9. 2.
9. 2.
9. 2.
10. 2.
10. 2.
10. 2.
11. 2.
11. 2.
11. 2.
12. 2.
12. 2.
12. 2.
13. 2.
13. 2.
13. 2.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00

15. 2.
15. 2.
15. 2.
16. 2.
16. 2.
16. 2.
17. 2.
17. 2.
17. 2.
18. 2.
18. 2.
18. 2.
19. 2.
19. 2.
19. 2.
20. 2.
20. 2.
20. 2.
22. 2.
22. 2.
22. 2.
23. 2.
23. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00

Datum

Čas

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou
Dolejškova x U Slovanky
V Zámcích (u domu 51/64)
Dolákova x Hackerova x Kusého
K Haltýři x Velká skála
Valčíkova x Na Truhlářce
V Zahradách x Na Sypkém
Křivenická x Čimická
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
Dolejškova x U Slovanky
Pod Vodárenskou věží (východní konec)
Korycanská x K Ládví
Kubíkova (u DD)
Ke Stírce x Na Stírce
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)
Křivenická x Čimická
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
Dolejškova x U Slovanky
Pod Vodárenskou věží (východní konec)
Korycanská x K Ládví
Kubíkova (u DD)
Ke Stírce x Na Stírce
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)
Křivenická x Čimická
K Haltýři x Velká skála
Kubišova
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
Kurkova (parkoviště)
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou
Na Pecích x Chaberská
Pobřežní x Thámova
Chaberská x Líbeznická
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce
V Zahradách x Na Sypkém
Stejskalova x U Rokytky

25. 2.
25. 2.
26. 2.
26. 2.
26. 2.
29. 2.
29. 2.
29. 2.
1. 3.
1. 3.
1. 3.
2. 3.
2. 3.
2. 3.
3. 3.
3. 3.
1. 3.
1. 3.
1. 3.
2. 3.
2. 3.
2. 3.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
4. 3.

14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00

4. 3.
4. 3.
5. 3.
5. 3.
5. 3.
7. 3.
7. 3.
7. 3.

14.00–18.00
15.00–19.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Na Žertvách x Vacínova
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
Valčíkova x Na Truhlářce

8. 3.
8. 3.
8. 3.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Lokalita

Kontejnery na textil
Jednou z možností, jak efektivně naložit s vyřazeným
oblečením, je vhodit ho do sběrného kontejneru na textil,
kterých je v Praze na 400. Váš nejbližší sběrný kontejner
si můžete vyhledat na adrese
www.recyklujemetextil.cz.
Společnost POTEX, která kontejnery provozuje,
spolupracuje s organizacemi Naděje, CSSP, Společnou
cestou a Progressive. Finančně pak ještě Potex pomáhá
např. Klokánku Chabařovická, Pomocným tlapkám
a Pro-Contactu.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
`` Rozhodně ano: Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
`` Rozhodně ne: Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
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Životní prostředí
Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2016

Bez víkendů	Víkendové svozy
Trasa A

Trasa A

27. 4. st.

1. křižovatka ul. Prosecká – Pod Labuťkou

15:00–15:20

1. 6. st.

2. křižovatka ul. Stejskalova – U Rokytky

15:40–16:00

8. 9. čt.

3. křižovatka ul. Chocholouškova – Elznicovo nám.

16:10–16:30

3. křižovatka ul. Chocholouškova – Elznicovo nám.

9:10–9:30

25. 10.
út.

4. křižovatka ul. Ronkova – Na Žertvách

16:40–17:00

4. křižovatka ul. Ronkova – Na Žertvách

9:40–10:00

5. ul. Molákova (parkoviště naproti ČEZ)

17:30–17:50

5. ul. Molákova (parkoviště naproti ČEZ)

10:30–10:50

6. křižovatka ul. Křižíkova – Peckova (u kostela)

18:00–18:20

6. křižovatka ul. Křižíkova – Peckova (u kostela)

11:00–11:20

7. křižovatka ul. Křižíkova – Lyčkovo nám.

18:30–18:50

7. křižovatka ul. Křižíkova – Lyčkovo nám.

11:30–11:50

1. křižovatka ul. Vosmíkových – nám. Na Stráži (parkoviště)

15:00–15:20

2. křižovatka ul. Rozšířená – Na Stírce

15:30–15:50

3. křižovatka ul. Pakoměřická – Březiněveská

16:10–16:30

3. křižovatka ul. Pakoměřická – Březiněveská

9:10–9:30

4. křižovatka ul. Opálkova – Kyselova (u soukr. parkoviště)

16:40–17:00

4. křižovatka ul. Opálkova – Kyselova (u soukr. parkoviště)

9:40–10:00

5.křižovatkaul.Střelničná –Davídkova(parkoviště,směrLibeň)

17:10–17:30

5.křižovatkaul.Střelničná –Davídkova(parkoviště,směrLibeň)

10:10–10:30

6. křižovatka ul. Třebenická – Frýdlantská (parkoviště)

17:40–18:00

6. křižovatka ul. Třebenická – Frýdlantská (parkoviště)

10:40–11:00

7. křižovatka ul. Březová – Kaštanová

18:10–18:30

7. křižovatka ul. Březová – Kaštanová

11:10–11:30

8. křižovatka ul. Jelínkova – Formánkova

18:40–19:00

8. křižovatka ul. Jelínkova – Formánkova

11:40–12:00

Trasa B
15. 3.
út.
26. 4.
út.
13. 9.
út.
26. 10.
st.

1. křižovatka ul. Prosecká – Pod Labuťkou

8:00–8:20

2. křižovatka ul. Stejskalova – U Rokytky

8:40–9:00

Trasa B

Trasa C
16. 6.
čt.

12. 3.
so.

25. 6.
so.

1. křižovatka ul. Vosmíkových – nám. Na Stráži (parkoviště)

8:00–8:20

2. křižovatka ul. Rozšířená – Na Stírce

8:30–8:50

Trasa C
2. 4. so.

1. křižovatka ul. Chotovická – Libišská

15:00–15:20

1. křižovatka ul. Chotovická – Libišská

8:00–8:20

2. křižovatka ul. Hovorčovická – Mirovická

15:40–16:00

2. křižovatka ul. Hovorčovická – Mirovická

8:40–9:00

3. ul. Písečná (u č. 442, za prodejnou)

16:10–16:30

3. ul. Písečná (u č. 442, za prodejnou)

9:10–9:30

4. křižovatka ul. Služská – Přemyšlenská (proti prodejně)

16:40–17:00

4. křižovatka ul. Služská – Přemyšlenská (proti prodejně)

9:40–10:00

5. křižovatka ul. Větrušická – Mašínova

17:10–17:30

5. křižovatka ul. Větrušická – Mašínova

10:10–10:30

6. křižovatka ul. Ke Stírce – Pod statky

17:40–18:00

6. křižovatka ul. Ke Stírce – Pod statky

10:40–11:00

7. křižovatka ul. Na Dlážděnce – Nad Hercovkou

18:10–18:30

7. křižovatka ul. Na Dlážděnce – Nad Hercovkou

11:10–11:30

8. křižovatka ul. Nad Rokoskou – Kubišova

18:40–19:00

8. křižovatka ul. Nad Rokoskou – Kubišova

11:40–12:00

5. 4. út.

1. křižovatka ul. Bohnická – Ústavní (točna autobusu)

15:00–15:20

14. 6.
út.

2. ul. Eledrova (u č. 730)

15:30–15:50

3. ul. Zhořelecká (parkoviště u prodejny)

26. 7.
út.
3. 10.
út.

Trasa D

Trasa D
8. 10.
so.

1. křižovatka ul. Bohnická – Ústavní (točna autobusu)

8:00–8:20

2. ul. Eledrova (u č. 730)

8:30–8:50

16:00–16:20

3. ul. Zhořelecká (parkoviště u prodejny)

9:00–9:20

4. křižovatka ul. Na Bendovce – Kostřínská

16:30–16:50

4. křižovatka ul. Na Bendovce – Kostřínská

5. křižovatka ul. Vratislavská – Štětínská

17:00–17:20

5. křižovatka ul. Vratislavská – Štětínská

10:00–10:20

6. křižovatka ul. Mazurská – Svídnická

17:30–17:50

6. křižovatka ul. Mazurská – Svídnická

10:30–10:50

7. ul. Olštýnská (parkoviště)

18:00–18:20

7. ul. Olštýnská (parkoviště)

11:00–11:20

8. ul. Podhajská pole (parkoviště)

18:30–18:50

8. ul. Podhajská pole (parkoviště)

11:30–11:50

6. 4. st.

1. křižovatka ul. Křižíkova – Lyčkovo nám.

15:00–15:20

1. křižovatka ul. Křižíkova – Lyčkovo nám.

8:00–8:20

5. 10. st.

2. křižovatka ul. Ronkova – Na Žertvách

15:40–16:00

2. křižovatka ul. Ronkova – Na Žertvách

8:40–9:00

3. křižovatka ul. Vosmíkových – nám. Na Stráži

16:10–16:30

3. křižovatka ul. Vosmíkových – nám. Na Stráži

4.křižovatkaul.Střelničná–Davídkova(parkoviště,směrLibeň)

16:40–17:00

4.křižovatkaul.Střelničná–Davídkova(parkoviště,směrLibeň)

10:00–10:20

5. křižovatka ul. Služská – Přemyšlenská (proti prodejně)

17:30–17:50

5. křižovatka ul. Služská – Přemyšlenská (proti prodejně)

10:40–11:00

6. ul. Podhajská pole (parkoviště)

18:00–18:20

6. ul. Podhajská pole (parkoviště)

11:20–11:50

26. 7.
út.

Trasa E

Trasa E

Trasa F, Praha – Troja
5. 4.
– út.
14. 6.
– út.
26. 7.
– út.

9:30–9:50

2. 7. so.

9:20–9:40

Trasa F, Praha – Troja

1. ul. Ouholická (u č. 453)

15:00–15:20

2. křižovatka ul. Drahanská – Chlumínská

15:30–15:50

3. ul. Na Zámkách (parkoviště centrum Draháň)

2. 7.
– so.

1. ul. Ouholická (u č. 453)

8:00–8:20

2. křižovatka ul. Drahanská – Chlumínská

8:30–8:50

16:00–16:20

3. ul. Na Zámkách (parkoviště centrum Draháň)

9:00–9:20

4. křižovatka ul. Na Průhonu – Korycanská

16:30–16:50

4. křižovatka ul. Na Průhonu – Korycanská

5. křižovatka ul. Kočova – Na Hranicích

17:00–17:20

5. křižovatka ul. Kočova – Na Hranicích

10:00–10:20

6. ul. K Ládví (parkoviště u restaurace)

17:30–17:50

6. ul. K Ládví (parkoviště u restaurace)

10:30–10:50

7. V Podhoří (točna autobusu)

18:10–18:30

7. V Podhoří (točna autobusu)

11:10–11:30

8. křižovatka ul. Trojská – Pod Havránkou

18:40–19:00

8. křižovatka ul. Trojská – Pod Havránkou

11:40–12:00

� Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.

9:30–9:50
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Historie
Kudy se jezdilo z Karlína do Vysočan

Obdivovaný, a přesto
zmizelý svět těšnovské trati
nnJe 1. července 1972. Těšnovské nádraží je zahaleno v ranní
mlze, snad vznikající stoupající párou od lokomotiv, snad
linoucí se od Vltavy. Socha
Austrie shlíží z vítězného
oblouku na šeď normalizační
Prahy. Ze zákoutí nádražní
budovy dýchá monumentálnost a pohaslá sláva.
U prvního nástupiště nastupujeme do syčícího osobního vlaku
s číslem 1115. S typickým
cuknutím se dává do pohybu.
Parní lokomotivě proklouznou
kola a už pomalu drncáme přes
výhybky. Návěstidlo se zdviženou „paží“ říká, že cesta je volná.
Mizíme pod oblouky Negrelliho
viaduktu. Nalevo je Vltava, vpravo
bývalý Karlínský přístav. Za císaře
pána zde vedla trať po Rohanském ostrově. Pravé rameno je
však dávno zasypané. Přesto vlak
duní po železném mostě vypínajícím se místo nad vodou nad
navezenou zeminou. Nikdy jej
neodstranili.
Jedeme podél Sokolovské třídy.
Míjíme Karlín, Invalidovnu i
strojírnu Elektrických podniků,

Technické údaje:
○ Dokončení trati: 1873
○ Stavba Těšnovského nádraží:
1875

bývalou Rustonku. Přes most nad
ulicí Švábky vjíždíme do libeňského Dolního nádraží. Hrabalova
čtvrť má svou atmosféru. Cihlové
komíny fabrik a na kopci nad
Palmovkou koule bývalého
plynojemu, zarůstající zelení.
Lokomotiva opět zasupí.
Pomalu kodrcáme přes přejezd
a křížení s tramvajovou tratí na
Palmovce. Už jsme mezi domy
Na Žertvách, na pár vteřin mizíme
v tunelu pod tratí z Masarykova
nádraží do Vysočan.
Zatáčíme doleva, vlak hučí na
mostě přes Rokytku. Pod námi je
zchátralá usedlost Kolčavka,

Za císaře pána vedla
trať po Rohanském
ostrově. Pravé rameno
je však dávno zasypané.
sevřená mezi dvěma železničními
náspy. Trať stoupá a stáčí se na
druhou stranu kolem velkého
válcového plynojemu. Míjíme
usedlosti v Podvinní a připojujeme se na hlavní trať. A skřípící
○ Provozovatelé trati: ÖNWB
(Rakouská severozápadní
dráha), kkStB (Císařsko-královské státní dráhy), ČSD

○ Délka trati: 5 km
○ Počet stanic v úseku
Těšnov–Vysočany (včetně): 4

○ Počet výpravních kolejí: 3

○ Počet tunelů: 1

vlak zastavuje na nádraží ve
Vysočanech.
Vystupujeme. Od dnešního dne
cesta zpět na Těšnov pro osobní
vlaky již není. Nádraží padne za
oběť automobilové magistrále,
která rozpůlí centrum Prahy jako
ostře nabroušený nůž.

Faktografie

○ Autor Těšnovského nádraží:
Karel Schlimp

○ Počet mostů v době výstavby: 4

Těšnovské nádraží v roce 1905.

○ V seznamu kulturních
památek: 1958–1978
○ Finální demolice budovy:
1985

stalo se / nejen na osmičce /
3. 2. 1997  Spisovatel Bohumil Hrabal (* 28. 3. 1914) umírá
po pádu z okna v Nemocnici Na Bulovce.
16. 2. 1358  Vydáno nařízení Karla IV. o zřizování vinic kolem
Prahy do vzdálenosti 3 mil.
16. 2. 1862  Založena v Praze organizace Sokol jako Tělocvičná
jednota pražská. Jejím prvním starostou se stal Jindřich Fügner,
prvním náčelníkem byl zvolen Dr. Miroslav Tyrš.

Trať z Lysé nad Labem postavila
Rakouská severozápadní dráha.
Stanice na Rohanském ostrově
obsluhovala Karlínský přístav.
Neodpovídala ale významu
spojení Prahy s Vídní, tudíž na
pomezí Nového města a Karlína
vzniklo reprezentativní
Severozápadní nádraží.
V roce 1909 monarchie
zestátnila soukromé železniční
společnosti do C. a k. státních
drah. Za První republiky
přejmenovali koncové nádraží
na Denisovo. V roce 1926 bylo
koryto řeky přeloženo k Holešovicím a Karlínský přístav ztratil
svůj význam.
Nádraží přečkalo protektorát
se jménem Vltavské. Po válce
známé už jako Praha–Těšnov.

Osobní provoz byl zastaven
v roce 1972, nákladní až
v osmdesátých letech. Ta nepřežilo ani „nejhezčí nádraží ve
střední Evropě“. Přestože jeho
větší část nevadila severojižní
magistrále, a přestože bylo
zapsáno na seznamu kulturních
památek.
Do konce provozu tu byly parní lokomotivy, které nikdy
neustoupily motorovým. Vlaky
vozily „Ušaté“ řad 464.0 a 1, dva
poválečné prototypy „Rosniček“
řady 464.2 nebo předválečné
„Sedmy“ 354.7, které zažily
i monarchii.
Jakub Širc

Zdroje:
○ BEČKOVÁ, K. Zmizelá
Praha: Nádraží a železniční
tratě. Vydání 1. Paseka, 2009.
156 stran.
ISBN 978-807185-991-8
○ ŽelPage [online]. 2008,
[cit. dne 15. ledna 2016]
www.zelpage.cz

22. 2. 1903  Kladně vyřízena žádost o osamostatnění Karlína.
Definitivní potvrzení pak bylo dne 28. 3. 1904.
27. 2. 1912  Elektrické podniky král. hlavního města Prahy
zakoupily Pražskou akciovou strojírnu (bývalá Rustonka), která
provozovala továrnu v Libni na Švábkách, a zřídily zde areál
ústředních dílen.
28. 2. 1978  Kobyliská střelnice prohlášena usnesením vlády
za národní kulturní památku.
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Zdravotní a sociální péče
Pražská OSMA

O výlety je
velký zájem

nnPražská OSMA S60+ odstartovala
svou činnost vloni na podzim, a hned
první velká akce – prosincový výlet na
Křivoklát – měla mimořádný ohlas.
Úspěch měly i tvůrčí dílny nebo návštěva výstavy Dnes úřadují panenky.

Co chystá Pražská OSMA v únoru

Národní divadlo
pro Prahu 8:
Setkání s Vídeňskou
operetou

nnKoncert sólistů Národního divadla,
23. února 2016 od 18:00 – Libeňský
zámek
Můžete se těšit na árie a dueta z operet
v podání Zory Jehličkové a Lubomíra
Havláka za klavírního doprovodu Ireny
Havlákové.

Nutná rezervace na: pavla.tomsikova@
praha8.cz, tel.: 222 805 112, vstup zdarma
Více na: www.prazskaosma.cz
Pražská OSMA S60+ je nový virtuální
klub, ale také informační portál, který si
klade za cíl oslovit co nejširší obec seniorů
městské části Praha 8 a zapojit je do
kulturních, zájmových a sportovních
aktivit. Zde také senioři naleznou všechny
potřebné informace týkající se pomoci
v tíživých životních situacích.
Veškeré informace o činnosti Pražské
OSMY najdete na www.prazskaosma.cz.

burza
seniorů
Burza seniorů
se nachází v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8,
tel. 286 883 676.
Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova
Kontakt: Jana Fejfarová 725 008 407,
Iva Hubená 737 353 942

PROGRAM NA ÚNOR
``9. 2. úterý 13.00–16.00 hod.
 VÝTVARNÁ DÍLNA – ŠITÁ KRAJKA
Pomůcky: nůžky. Pod vedením Alexandry
Boušové, vstupné 20 Kč
``11. 2. čtvrtek 13.00 hod.

 NÁVŠTĚVA VÝSTAVY OBRAZŮ

V KOOPERATIVĚ. Vstup zdarma.
Sraz ve 13.00 hod. v Ládví.
Vede Věra Dvořáková.
``16. 2. úterý od 13.00 hod.

 CVIČENÍ PAMĚTI. V Gerontologickém

centru. Vede Iva Hubená.

``BOWLING  pondělky: 1. 2., 8. 2., 15. 2.,
22. 2., 29. 2. Herna v Dolních Chabrech.
Sraz ve 14.50 hod. před hernou (spojení:
autobus č. 162 a 169, zast. Osická od st.
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy).
Pod vedením Věry Dvořákové.
``NORDIC WALKING VYCHÁZKA
S HOLEMI  3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2.
Hole nutno mít vlastní. Sraz v 13.00 hod.
v Gerontologickém centru.
Vede Iva Hubená.
``Konverzační kurzy anglického
jazyka od ledna 2016.
 Lektorka: Ing. Dana Zemanová
 2 skupiny:
1. pondělí 9.25–10.55 od 18. ledna
do 6. června 2016,
2. úterý 9.25–10.55 od od 12. ledna
do 24. května 2016.
Cena celého kurzu je 900 Kč.
Není vhodné pro úplné začátečníky,
kurz je spíše konverzační. Přihlášky
a bližší informace na recepci Gerocentra
nebo u Pavla Hocha, Šimůnkova 1600,
Praha 8, tel. 286 883 676, e-mail:
gema@gerontocentrum.cz
``8. 3. úterý VÝTVARNÁ DÍLNA –
DRHÁNÍ  Pomůcky: nůžky, čalounické
špendlíky, vlna, provázky 13.00–16.00 hod.
v Gerontologickém centru. Pod vedením
Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč.

Gerontologické centrum Praha 8
přijme do svého kolektivu

ošetřovatele/sanitáře
na HPP, v příjemném prostředí, směnný provoz
Požadavky:
Trestní bezúhonnost, výuční list obor ošetřovatel
nebo sanitářský kurz, příjemné vystupování,
nekonfliktnost, odpovědnost, samostatnost
Nástup možný ihned
Svůj strukturovaný životopis zašlete prosím
na e-mail zlatka.sipkova@gerontocentrum.cz

Tel.: 602 350 847
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Zdravotní a sociální péče – CAP
M
GRA
PRO

únor6
201

Pondělí
``  8:45–9:50  Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová)
``  9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí
dílna seniorů
(vede R. Svobodová)
``  9:00–9:50  RJ Co v učebnici nebylo
(vede Mgr. L. Bodláková)
``  9:00–12:30  Stolní tenis – hraje se
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigova
1172/1 (vede O. Šínová)
``  9:30–12:00  Nordic walking
pro méně zdatné (vede H. Šandová)
``  10:00–10:50  FJ zábavným
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)
``  10:00–11:00  AJ – fluent students
(vede Mgr. H. Vašíčková)
``  10:00–11:00  Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)
``  10:00–11:00; 11:00–12:00  Školička
PC a internetu – mírně pokr. a pokr.
(vede Ing. M. Vítková), sudé týdny
``  11:00–11:50  AJ Language Titbits
– jazykové lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová)
``  11:00–12:30  AJ Enjoying English
(vede Mgr. H. Vašíčková)
``  14:00–15:00  AJ – začátečníci
(vede P. Aksamítová)
``  15:10–16:10  AJ – mírně pokročilí
(vede P. Aksamítová)
``  13:00–16:00  Přístup na internet
``  13:00–16:00  Právní poradenství
– na objednání

Úterý
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  8:30–9:00  AJ videokurz Follow me
– mírně pokročilí
(vede Ing. P. Vondráček)
``  9:00–9:50  AJ konverzační metodou
+ písně s kytarou – mírně pokročilí
(vede Ing. P. Vondráček)

Centrum
aktivizačních
programů

CAP Burešova

www.ouss8.cz

zahrady v relaxační místnosti CAP
každý všední den mimo dobu výuky.

``  9:00–12:30  Stolní tenis
(vede M. Bílek)

``  11:00–11:50  NJ – pokr.
(vede JUDr. M. Pudil)

``  9:30–11:30  Dramaticko-recitační
kroužek (vedou M. Adámková
a Z. Poková)

``  11:00–11:50  Trénink paměti pro
hůře slyšící (vede Bc. A. Novotná)

``  2. 2. od 9:00  Papírová krajka
s D. Zemanovou

``  13:00–14:20  NJ pro radost
(vede R. Šimonovská)

``  4. 2. od 13:00  Umění jako průzkum
– přednáška z cyklu R. Svobodové

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

``  5. 2. od 17:30  Vyprávění dešťové
hole – hudební pásmo pro děti
i dospělé ve spolupráci
s Potichounku, o. s.

``  10:00–10:50  Témata v AJ + písně
s kytarou – stř. pokr.
(vede Ing. P. Vondráček)
``  10:00–11:30  NJ – mírně pokr.
(vede Ing. J. Bartoš)
``  11:00–11:50  AJ – mírně pokr. +
písně s kytarou
(vede Ing. P. Vondráček)
``  11:10–12:10  Esperanto – zač.
(vede D. Formanová)
``  12:45–13:45  Školička PC
a internetu – zač. (vede D.
Formanová)
``  13:00–14:30  Přístup na internet
``  13:00–14:30  NJ konverzace pro
pokr. (vede L. Ulč)
``  13:45–15:00  Esperanto – mírně
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)

``  14:00–14:50  Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)
``  14:30–15:20; 15:30–16:20  Školička
PC a internetu – mírně pokr. a zač.
(vede RNDr. E. Tomková)
``  14:30–16:00  NJ – konverzace
pro pokr. (vede E. Solničková)
``  15:00–16:00  Poradna pro zdravotní
a kompenzační pomůcky
(vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek
``  8:00–15:00  Sociální poradenství
``  8:30–9:20  AJ – Bible Stories –
mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)

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

``  8:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup
na internet

``  16:00–17:00  Zdravotní cvičení
a terapie tancem – kromě
1. a 2. úterý v měsíci
(vede J. Matějková)

``  9:00–12:30  Stolní tenis
(vede H. Špatenková)
``  9:30–11:00  NJ – zač. a mírně pokr.
(vede E. Šubr)

Středa

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

``  8:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup
na internet
``  9:00–9:50; 10:00–10:50  Trénink
paměti (vede Bc. A. Novotná)
``  8:30–9:20  AJ – mírně pokr.
(vede Ing. H. Soukupová)
``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení
od paty k hlavě a terapie tancem
(vede J. Matějková)
``  10:00–10:50  AJ – pokr.
(vede MUDr. M. Veselý)
``  11:00–11:50  AJ – mírně pokr.
(vede MUDr. M. Veselý)

PROJEKT CVIČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM
SE OD 2. 11. 2015 PŘESOUVÁ
DO VNITŘNÍCH PROSTOR
Pravidelné posilovací a kompenzační cvičení pod širým nebem ve fitness parku. Vedeno
profesionálním trenérem, který má individuální přístup ke každému účastníkovi. Díky tomu
je cvičení vhodné i pro méně zdatné jedince.
Za nepřízně počasí se cvičí v tělocvičně (Burešova) nebo venku pod střechou (Mazurská).

CENA 1 LEKCE (75 MINUT) - 30 Kč

TE S
DICI I ZLEP
ŠIT
I NÁ
SE N LADU,
AV
ÁS!

KON

TĚŠ
UVEDENÁ MÍSTA A ČASY CVIČENÍ
ÍME
SE MOHOU ZMĚNIT. PROSÍM KONTAKTUJTE
PROVOZOVATELE CVIČENÍ PRO PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ.
CVIČENÍ POŘÁDÁ PRO SENIORY Z PRAHY 8 OÚSS PRAHA 8.

``  9:30–12:00  Nordic walking pro
zdatné (vede M. Carbochová)
``  10:00–12:00  Půjčování knih –
v klubovně v přízemí
(vede M. Kloudová)
``  10:00–10:50  AJ – konverzace
pro pokr. (vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ – stř. pokr.
(vede Ing. M. Kolářová)
``  11:10–12:00  AJ – stř. pokr.
(vede Ing. H. Soukupová)
``  15:30–18:00 Školička PC a internetu
– mírně pokr. (vede P. Smitková)

Pátek
``  8:00–12:00  Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  9:00–12:30  Stolní tenis
(vede P. Procházka)
``  9:00–12:00  Arteterapie – četba
světové literatury (vede R. Svobodová)

MÍSTA A TERMÍNY CVIČENÍ:
KD KRAKOV - PONDĚLÍ 10.30 - 11.45
DK ĎÁBLÍK - ÚTERÝ 13.00 - 14.15
PŘIJ
Ď

Kontakt: Pavlína Římalová Aksamítová, tel.: 723 453 058
pavla.aksa@gmail.com
Centrum CAP Burešova, tel.: 283 881 848

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113
E-mail: cap@ouss8.cz

``  10:00–10:50  Posilování paměti
(vede PhDr. M. Holá)
``  10:00–11:00  Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)

Speciální:
``  Otevíráme nový kurz angličtiny pro
mírně pokročilé nazvaný Bible Stories
pod vedením Ing. P. Vondráčka.
Přihlášky v kanceláři CAP.
``  Navštivte výstavu fotografií
manželů A. a J. Doubkových Čínské

``  8. 2. od 15:00  Patchworková dílna
Mgr. S. Kyselové.
``  9. 2. od 9:00  Paličkování
s D. Zemanovou
``  9. 2. od 13:00  Korálková dílna
V. Urbanové – přihlašování předem
nutné!
``  11. 2. od 13:00  Kladný přístup
k životu – beseda o zdravém
životním stylu
``  15. 2. od 14:00  Cyklus Příroda,
člověk, krajina – komentovaná
projekce filmů z Ekofilmu 2015
s úvodním slovem RNDr. M. Štulce.
V přednáškovém sále CAP. Vstup
volný.
``  15. 2. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. – v klubovně
v přízemí
``  16. 2. od 10:00  Kroužek šikovných
rukou s Mgr. M. Neckářovou –
navrtávání vajec na Velikonoce
``  16. 2. od 13:00  Kratochvilné
vystřihovánky s J. Chybovou –
Velikonoce I.
``  18. 2. od 13:00  Obrázky
s rámečkem - technikou decoupage
– pod vedením J. Vávrové
``  22. 2. od 14:00  Putování po Brazílii
– cestopisné vyprávění Ing. J. Orny
s projekcí fotografií z cesty
``  23. 2. od 13:00  Camino del Norte
Vyprávění Ing. V. Mareše o jeho
loňském putování po tzv. Severní
větvi Svatojakubské cesty.
``  24. 2. od 8:50  Výlet do Veltrus
k zámku – sraz v 8.50 hodin na
nástupišti busu č. 372 Kobylisy.
Vede Pavlína Aksamítová.
``  24. 2. od 13:30  Procházka po Praze
s průvodkyní pí H. Barešovou –
přihlašování předem nutné
``  25. 2. od 13:30  Dechová a relaxační
cvičení vycházející z čínské medicíny.
Cyklus pod vedením Ing. A. Čupové,
terapeutky alternativní medicíny.
``  25. 2. od 14:00  Beseda s P. J. Brtníkem
``  29. 2. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. – v klubovně
v přízemí
``  29. 2. od 14:00  Cyklus Příroda,
člověk, krajina – komentovaná
projekce filmů z Ekofilmu 2015
s úvodním slovem RNDr. M. Štulce.
V přednáškovém sále CAP.
Vstup volný.
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Centrum
aktivizačních
programů

CAP Mazurská

Pondělí

Středa

``  8:00–9:00  Přístup na internet

``  8:00–9:00  Přístup na internet

``  8:15–9:00  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)

``  8:00–8:30  Zdravotní cvičení
s pomůckami (vede H. Dobrá)

``  9:00–10:00  Školička PC a internetu
(vede J. Kopecký)

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

``  9:00–9:50  AJ – pro mírně pokročilé
(vede Mgr. D. Setváková)

``  9:15–10:15  Cvičení – Taiči – cvičí se
v KD Krakov (vede M. Nová)

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

``  9:00–10:00  Jóga (vede J. Kořánová)

``  10:00–12:00  Kurz digitální
fotografie (vede J. Kopecký)
``  10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská)

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

``  9:00–9:50  Školička PC a internetu
pro mírně pokročilé (vede Ing.
V. Košťál) – liché týdny: 3. 2. a 17. 2.

www.ouss8.cz

``  9:00–9:50  Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)

``  4. 2. od 10:00  Dílnička - plstění
(vede Mgr. V. Ludková)

``  9:00–9:50  Školička PC pro mírně
pokročilé (vede J. Votrubová) –
liché týdny: 8. 1. a 22. 1.

``  8. 2. od 14:00  Přednáška – Cesta za
posledními potomky Mayů
(přednáší Bc. N. Janíčková)

``  9:30–10:30  Orientální tance
(vede M. Sedláčková)

``  10. 2. od 13:00  Klubové posezení
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

``  10:00–10:50  Školička PC pro
začátečníky (vede J. Votrubová) –
liché týdny: 8.1. a 22.1.

``  11. 2. od 10:00  Háčkování (vede J.
Novotná) – háček a materiál vlastní

``  10:45–11:30  Zdravotní cvičení na
bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  10:30–11:20  Trénink paměti (vede
Bc. A. Novotná)

``  11:00–11:50  ŠJ – pro mírně
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková)

``  10:00–11:00  Školička PC a
internetu pro začátečníky (vede Ing.
V. Košťál) – liché týdny: 3. 2. a 17. 2.

``  11:40–12:40  Relaxační cvičení
motivované jógou (vede E. Parma)

``  10:00–10:50  FJ – pro pokročilé
(vede S. Patejdl)

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

``  12:30–13:20  Školička PC
a internetu – pro mírně pokročilé
(vede Ing. M. Vítková)

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

``  12:45–15:15  Stolní tenis
(vede J. Mrázek)

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

``  12:30–14:30  Individuální
rehabilitační poradna
(vede Bc. A. Novotná, po objednání
na tel. 732 101 824)

``  13:30–14:30  Školička PC
a internetu – pro mírně pokročilé
(vede Ing. M. Vítková)

``  11:00–11:50  AJ – pro začátečníky
(vede Mgr. Setváková)

Úterý
``  8:30–9:45  NJ – konverzační
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)
``  8:30–9:30  Školička PC a internetu
pro začátečníky (vede O. Měchura)
``  9:00–9:50  NJ – opakovací kurz
– koná se KD Krakov učebna č. 110
(vede M. Pudil)
``  9:00–10:00  Zdravotní cvičení (vede
L. Němcová)
``  9:45–10:30  Inter – Lingua
(mezinárodní jazyk – vede
O. Měchura)
``  10:00–12:00  Nordic walking (vede
S. Činátlová) – sraz na Mazurské před
centrem CAP
``  10:30–14:30  Přístup na internet
``  10:00–10:50  AJ – konverzace pro
pokročilé (vede S. Patejdl) – sudé
týdny: 12.1. a 26.1.
``  10:00–10:50  AJ – pro mírně
pokročilé (vede I. Grün) – liché
týdny: 5. 1. a 19. 1.

``  11:45–12:30  Zdravotní cvičení
s prvky pillates (vede Bc. E. Babická)
``  12:00–15:00  Přístup na internet
``  13:30–15:00  Stolní tenis
(vede V. Soušková)
``  13:30–15:00  Bingo – společenská
hra (vede L. Králíková) – liché týdny:
3. 2. a 17. 2.

Speciální:
``  2. 2. od 10:00  Korálková dílnička –
koná se v KD Krakov
(vede Ing. B. Rošická)

Klub seniorů

``  8:15–9:00  Čchi – kung
(vede J. Vilímová)

Provozní doba klubu:

Čtvrtek

``  8:30–9:30  AJ – pro mírně pokročilé
(vede Ing. H. Soukupová)
``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení
od paty k hlavě a terapie tancem
(vede J. Matějková)
``  10:00–12:00  Kurz pro začínající
rodopisce (vede O. Pačesová)
``  11:15–12:15  Jóga
(vede M. Musilová)
``  12:30–13:30  Relaxační cvičení
motivované jógou (vede E. Parma)
``  12:30–13:45  NJ – pro mírně
pokročilé (vede L. Ulč)

``  11:30–12:15  Orientální tance pro
začátečníky – liché týdny: 5. 1.
a 19. 1. (vede M. Sedláčková)

``  12:30–14:30  Přístup na internet

``  13:00–14:00  IJ – pro začátečníky
(vede E. Hyklová)

``  Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně nebo telefonicky na tel.
283 024 118. Dále je nutné se vždy
přihlásit na všechny dílničky
a přednášky! Děkujeme
za pochopení.

``  8:00–10:00  Přístup na internet

``  10:30–11:15  Zdravotní cvičení na
židlích (vede I. Košťálová)

``  12:45–14:15  Stolní tenis pro
pokročilé (vede Z. Domkář)

``  11:45–12:45  Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová)

``  13:50–14:45  AJ – pro pokročilé
(vede E. Parma)
``  13:45–14:45  Cvičení – Taiči pro
začátečníky – cvičí se v KD Krakov
(vede M. Nová)

``  16. 2. od 10:00  Paličkování – koná
se v KD Krakov (vede Ing. B. Rošická)
– paličky, herdule a materiál
``  17. 2. od 12:00  Pozitivní myšlení
– pojďte pozitivně myslet a každý
den bude krásný
(vede L. Francírková)
``  18. 2. od 10:00  Tvořivá dílnička
(vede L. Němcová) – nutné se
přihlásit
``  24. 2. od 13:00  Textilní dílna
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)
``  25. 2. od 10:00  Kratochvilné
vystřihovánky s J. Chybovou
(ostré a špičaté nůžky)
``  29. 2. od 15:00  Vážně–nevážně
– beseda s paní místostarostkou
Alenou Borhyovou a jejím hostem:
paní Mgr. Helenou Beránkovou –
autorka knih pro dětské i dospělé
čtenáře, členka literární skupiny
Druhá múza.
``  Hledáme dobrovolníky na výuku
AJ pro začátečníky.

přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8
úterý 		
čtvrtek 		

15:00–18:00 hod.
13:00–16:00 hod.

PROGRAM NA ÚNOR
``2. 2. od 15:00 hod.
 Hrajeme bingo
``4. 2. od 14:00 hod.

 Island – ostrov ohně i ledu,

2. část – přednáška
Ing. J. Burdycha z cyklu
Krásy ostrovů
``9. 2. od 15:00 hod.

``16. 2. od 15:00 hod.
 Hudební odpoledne
Mgr. Vomáčky
(Staropražský masopust)
``18. 2. od 14:00 hod.

 Bylinky a my – povídání

se známým bylinkářem
``23. 2. od 15:00 hod.

 výtvarná dílnička

 filmový klub Mgr. Neckářové

``11. 2. od 14:00 hod.
 Trénink paměti
(vede Bc. Novotná)

 Babinec aneb

Mgr. Neckářové
(vyrábíme masopustní masky)

(Ve službách papeže)

``25. 2. od 13:00 hod.

posezení a vyprávění
u kávy a čaje

Pátek

``  13:00–15:00  Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS) –
liché týdny: 5. 1. a 19. 1.

``  8:00–9:00, 12:00–14:30  Přístup
na internet

``  14:30–15:00  Zdravotní cvičení
s pomůckami (vede H. Dobrá)

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

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup
na internet a vždy v úterý od 17:00 do 18:00 hodin je pro vás
přítomen lektor p. Adam Novák.
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Školství a mládež
ZŠ Bohumila Hrabala

Kdo bude
nejlepším
teenagerem?
Hledání nejlepšího teenagera
Prahy 8, které svou výzvou
na jaře 2015 spustila MČ
Praha 8, postoupilo do druhé
fáze. Sbírání návrhů skončilo
v lednu 2016, nyní hodnotící
komise v čele s místostarostkou Alenou Borhyovou došlé
návrhy probere, utřídí
a v průběhu března vyhlásí
výsledky. (býv)

Žáci už využívají
novou počítačovou
učebnu
V pondělí 11. ledna 2016 byla za
přítomnosti pana místostarosty
Matěje Fichtnera a vedoucího
Odboru školství MČ Praha 8
Petra Svobody slavnostně
otevřena nová počítačová
učebna v Základní škole
Bohumila Hrabala.
Úřad MČ Praha 8 přispěl
nejen na nákup nových
počítačů, ale i na nábytkové
vybavení. Žáci prvních až
čtvrtých tříd tak mohou v rámci
výuky i počítačových kroužků
využívat 29 nových počítačů
vybavených nejnovějším
operačním systémem Win-

ZŠ Mazurská

Sbírka
pro bohnický
útulek

dows 10 i mnoha výukovými
programy. Využívány jsou
i cloudové nástroje a služby ze
sady Google Apps, takže žáci po
přechodu do druhé budovy
neztrácejí své elektronické
úložiště a mohou v jeho
naplňování pokračovat až do
devátého ročníku.
I v druhé budově školy se totiž
nachází moderní počítačová
učebna otevřená na začátku
roku 2015. Díky podpoře
městské části tak může být
naplňován školní vzdělávací
program Škola jazyků a infor(býv)
mačních technologií.

V ZŠ Mazurská se v prosinci již tradičně konal
Vánoční jarmark a souběžně s ním také sbírka pro
útulek v bohnické léčebně.
Sebralo se mnoho potřebných věcí pro kočičky i pro
pejsky. Velké poděkování
patří všem žákům a jejich
rodičům, kteří se do sbírky
zapojili. Děkujeme také
paní ředitelce za možnost
sbírku zorganizovat, paní
učitelce Hlavsové a mému
tatínkovi za odvoz dárků.
Petra Heriánová,
9.A ZŠ Mazurská

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

01 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
VĚCÍ, CO MĚ SEROU Předplatné 5
01 19.30 1000
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE
TAJNÉ:
03 19.30 PŘÍSNĚ
HRUBÁ NEMRAVOST

Předplatné 4
04 19.00 OTHELLO
19.30 KVIDOULE 3 + KK
04
PO
08 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
ÚT
Předplatné 3
09 19.00 CELEBRITY
ST
19.00 SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
10
PÁ
Předplatné 1
12 19.00 FUK!
ČT
ČT

M U Z E U M

12 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
SO
13 17.00 EDITH A MARLENE
NE
14 19.30 KVIDOULE 3 + KK
PO
15 19.00 SPOLUPRACOVNÍCI
ÚT
16 10.00 SPOLUPRACOVNÍCI
ÚT
16 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
ST
PANA
17 19.00 NÁJEMNÍCI
SWANA
ČT

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc

M Ě S T A

PÁ
PÁ

19 19.00 FUK!
VĚCÍ, CO MĚ SEROU
19 19.30 1000
ANEB TVOJE BÁBE JE KOMEDIE

20 19.00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
24 11.00 LASKAVÉ BOHYNĚ Veřejná generálka
ST
24 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
ČT
25 11.00 LASKAVÉ BOHYNĚ Veřejná generálka
PÁ
1. premiéra
26 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ
SO
2. premiéra
27 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ
PO
19.00 OTHELLO
29
SO

Předplatné 2

Předplatné B

UBOHÝ RUMUNI,
18 19.30 DVA
CO MLUVĚJ POLSKY

H L A V N Í H O

Hroby barbarů / Svět živých
a mrtvých doby stěhování národů
27. 5. 2015 – 14. 2. 2016

Premiéra

PÁ

ST

P R A H Y

Praha ve strhaném plakátu
Jitka Kopejtková
27. 11. 2015 – 28. 2. 2016

–

Ú N O R

2 0 1 6

Nádraží Praha-Těšnov
Provoz obnoven
25. 11. 2015 – 3. 4. 2016

www.muzeumprahy.cz
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Školství a mládež
Oznámení

Zápisy dětí do 1. ročníků
základních škol pro školní
rok 2016/2017
nnZápis dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřských škol, zřizovaných MČ
Praha 8, proběhne ve dnech 29.–31. března 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v ředitelnách, třídách, kancelářích, vestibulech mateřských škol MČ Praha 8.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, Evidenční list a Kritéria
k přijímání dětí budou zveřejněna
a zákonní zástupci dítěte si je mohou
vytisknout z internetových stránek
jednotlivých mateřských škol. Kdo

nemá tuto možnost, může si uvedené
tiskopisy vyzvednout v konkrétní
mateřské škole také ve dnech otevřených dveří.
Předem vyplněnou žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání, vyplněný
a lékařem potvrzený Evidenční list pro
dítě v mateřské škole zákonný zástupce
odevzdá u zápisu 29., 30. a 31. března 2016 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zákonný zástupce dítěte předloží při
zápisu svůj platný občanský průkaz
a rodný list dítěte.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti,
ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Termíny dnů otevřených dveří mateřských škol:
 MŠ, Praha 8, Korycanská 14
23. března 2016, 9–10 h.
a 15–17 h.
 MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
17. února, 15–16 h.
 MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
17. února 2016, v 15 h.
MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
8. března 2016, 10–11 h.
a 13–16 h.
 MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
a Lindnerova 1
Dny otevřených dveří
na obou pracovištích:
24. února a 2. března,
15–17 h.
 MŠ, Praha 8, Na
Pěšinách 13
Den otevřených dveří
proběhl
20. ledna.
 MŠ, Praha 8,
Šiškova 2
16. března, sraz před
prostředním
pavilonem – modrá/
žlutá třída
1. skupina v 15 h.,
2. skupina v 16 h.

 MŠ, Praha 8, Bojasova 1
16. března, sraz u malé
vstupní branky
1. skupina v 15 h.,
2. skupina v 16 h.
 MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
16. března 2016, sraz před
třídou Lvíčat
ve 14 h., 15 h. a 16 h.
 MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
25. února 2016,
10:30–11:30
a 15:30–16:30 h.
 MŠ, Praha 8,
Chabařovická 2
23. února,
9:30–
11:30 h.
a 14:30–
16:00 h.

 MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří proběhl
27. ledna.

Den otevřených dveří
Pernerova 29:
24. února, 15–17 h.

 MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
24. února, 15–17 h., od 15 h.
setkání s ředitelkou ve žluté
třídě, následuje prohlídka školy
a školní zahrady.

 ZŠ a MŠ Petra Strozziho,
Praha 8, Za Invalidovnou 3
24. února, 8:30–11:00 h.
a 14:30–16:30 h.

 MŠ, Praha 8, Lešenská 2
16. a 23. března,
15:30–16:30 h.
 MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří proběhl
27. ledna.
 MŠ, Praha 8, Řešovská 8
24. března, 15–17 h.
 MŠ, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří proběhl
26. ledna.
 MŠ, Praha 8, Libčická 6
a Libčická 8
Den otevřených dveří na obou
pracovištích:
18. února,
9–11 h.
 ZŠ a MŠ,
Praha 8,
Lyčkovo nám. 6
a Pernerova 29

Městská část
Praha 8

 ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské
zahrady 4
Adresa MŠ: U Školské
zahrady 8/ čp. 486
16. února, 9:00–16:30 h.
 ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Adresa MŠ: Drahorádova 2/
čp. 530
23. února, 15–17 h.
 ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8,
Hlivická 1
Adresa MŠ:
Ústavní 16/ čp. 414
9. února, 15:00–16:30 h.
 ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Adresa MŠ: Dolákova 3/ čp. 598
23. února, 14–18 h.
ve třídě Želviček
Petr Svoboda
vedoucí odboru školství

odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2015 na

Vítání občánků Prahy 8
21. a 22. března 2016

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 21. února 2016

na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)
Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
nemohou pracovníci odboru získat informaci o narození dítete.
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Kultura
Divadlo Kámen

Chystá se
Ztráta obsahu
v konfekčním
obalu

snažit o přímočarost, ale občas stejně
zabloudíme do nevyslovitelných a nepochopitelných oblastí svých bytostí a světa.“
V této hře totiž provádíme úkrok stranou
do oblastí moderní (více) i tradiční (méně)
grotesky. Ponecháváme si ovšem prostor
i pro velmi negroteskní „paliativní“ scény,
kterými je celá událost protkána. Zkoumáme kontrast mezi bezbožným a hledajícím
hraním, mezi příjemným voděním za nos

nn„Veselá nepřijatelně nevkusná letištní
komedie o ztrátě víry, revolveru
a peněz“ – tak zní jeden z podtitulů nové
hry Divadla Kámen Ztráta obsahu
v konfekčním obalu, jejíž premiéry
se uskuteční na jeho domácí karlínské
scéně v pátek 12. února a ve středu
23. března 2016.

úúúú
úúú
úúúúú

úú

(příběiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiředměiěžšíchineživzduch;i
ičást:iAnnaiaiJaniPtákovi)
d

úřúúúú

Divadlo Kámen se tentokrát vydává zcela
jiným směrem, než je u něj zvykem,
a prozkoumává oblasti moderní i tradiční
grotesky. K tomu si ovšem ponechává
prostor i pro usebrané vážné scény
s tematikou smrti a intimní improvizované
vyprávění.
Autor a režisér Petr Odo Macháček ke hře
poznamenává: ,,Asi bude nutné připustit si,
že naše komedie nebude úplně čistou, ničím
nezkalenou legrací. Opravdu bude spíš
‚kamennou groteskou‘, při které se budeme

Městská část
Praha 8

a suchou opravdovostí. V představení
Ztráta obsahu v konfekčním obalu se objeví
nejen stálí herci Divadla Kámen (Zdeňka
Brychtová, Vladimir Benderski, Olga
Ježková, Jiří Kubíček), ale také hostující
herci Helena Plicková a Dušan Hübl.
Více o představení se dozvíte na stránkách www.divadlokamen.cz. Vstupenky si
lze rezervovat taktéž na stránkách divadla
(mach)
nebo na telefonu 775 718 470.

úúúúúúúúúú

(detektivkaioinahlíženíidoijinýchisvětůiaijinýchi
poštovníchisystémů;iosudováisetkávání,i
iiřátelství,imoderníiči
poezie,irozlitáikolomaz)
iiiiiiiiiii

Odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Katedra architektury

Městská část
Praha 8

Bílá galerie v budově Úřadu MČ Praha 8
tzv. „Bílý dům“
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

vás srdečně zvou na výstavu

Svatby a vítání na Libeňském zámku
výstava kresleného humoru

vás srdečně zvou na výstavu

KOMUNITNÍ BYDLENÍ – LIBEŇ
27. 1. – 18. 3. 2016

odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče

VSTUP
ZDARMA

3. 2. – 22. 3. 2016
Libeňský zámek
Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

OTEVŘENO

po a st 8:00 –18:00, út a čt 8:00 –15:30
pá 8:00 –15:00, so, ne a svátky: zavřeno
Výstava se koná pod záštitou Radomíra Nepila,
radního Městské části Praha 8.
vstup zdarma

www.praha8.cz

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

www.praha8.cz

PROGRAM ÚNOR
4.2.
5.2.
6.2.
6.2.
7.2.
10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
17.2.

Čt
Pá
So
So
Ne
St
Čt
Pá
So
Ne
St

19:00
19:00
15:00
19:00
15:00
19.00
19.00
19.00
15:00
15:00
19.00

The Addams Family
The Addams Family
The Addams Family
The Addams Family
The Addams Family
Noc na Karlštejně
Jesus Christ Superstar
Jesus Christ Superstar
Jesus Christ Superstar
Noc na Karlštejně
Carmen

18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
27.2.
28.2.

Čt
Pá
So
Ne
St
Čt
Pá
So
So
Ne

19:00
19:00
15:00
15:00
19.00
19:00
19:00
15:00
19:00
15:00

Carmen
Carmen
Carmen
Carmen
Dracula
Dracula
Dracula
Dracula
Dracula
Dracula

Vstupenky přímo na www.hdk.cz nebo v pokladně
divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Osmicka_D2016_188x63.indd 1

21.01.16 11:41
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Kultura
Premiéra v divadle Karla Hackera

Výbuchy smíchu
i mrazení v zádech
nnLetošní první premiéra
v Divadle Karla Hackera
v Kobylisích Případ zborcené páteře se odehrála
13. ledna v podání souboru
Divadla Komorní svět.
A těch bezmála sto minut
bez přestávky stojí skutečně
za to!
Kdo dokáže vyjít se svými
kolegy a hlavně s krutým Šéfem,
který se ukrývá za tajemnými
dveřmi? Koho čeká kariérní
postup a koho pár facek? A proč
mají všichni problém se
správným držením těla? Na to
odpovídá absurdní komedie
z kancelářského prostředí

německé dramatičky Ingrid
Lausand (napsala ji v r. 2002).
Na prknech DKH si hra
ve výborném režijním pojetí
principála souboru Mariána
Škorvagy vystačí s minimalistickými kulisami (po celé představení bylo na scéně pouze pět
židlí, stolek s občerstvením
a dveře).
Zcela vyprodané hlediště aplaudovalo výkonům herců
Ondřeje Kočího, Mikuláše
Splítka, Inny Zhuliny, Elišky
Kolečkové a Miroslava Pohana
i v průběhu hry a často vybuchovalo smíchy. Zároveň ale
z brilantně vykreslených
charakterů a jednání postav,
které v touze po povýšení jsou

Soubor Divadla Komorní svět při závěrečné děkovačce po premiéře hry
Případ zborcené páteře. Zcela vpravo režisér Marian Škorvaga.
Foto: Vladimír Slabý

ochotni jeden druhého nemilosrdně knokautovat, až mrazilo:
Do dveří k šéfovi všichni
vcházejí suverénně, nazpět se
vracejí potupení a žalostní,
odhodlaní k jakémukoli
kompromisu. Postupně však
každý odhaluje své slabé
stránky a najednou vycházejí na
povrch všechny nevyslovené

Koncerty

Osmikvítek potěšil v Bohnicích i v Krakově
Nejen na prosinec netradiční teplo, ale i zpěv
dětského pěveckého sboru Osmikvítek
přispěl k hřejivému pocitu na Starobohnickém těšení pořádaném v prosinci městskou
částí Praha 8 ve spolupráci s farností
Bohnice. Dvě skupiny zpěváčků, a to od těch
nejmenších až po školáky, společně zazpívaly na Bohnickém náměstí několik tradičních

koled a vánočních písní. Ti, co se nestihli
v předvánočním shonu na chvíli zastavit,
mohli si zpěv dětí z Osmikvítku poslechnout
na jejich Novoročním koncertě v Kulturním
domě Krakov. Tohoto vystoupení se
zúčastnila všechna oddělení sboru, od
přípravky po děti z koncertního i výběrového sboru, to znamená celkem již okolo

vášně, zamilovanosti a dětská
přání.
Výsledkem rozhodně není
banální představení, ale
moderní hořká komedie
v duchu nejlepších gogolovských tradic, která rozhodně
stojí za zhlédnutí!
Vladimír Slabý

stovky dětí od těch nejmenších čtyřletých
až po děti ze základních škol. Zpestřením
koncertu byly také písně sboru Adlibitum,
jehož členy jsou převážně studenti vysokých
škol. Ty z dětí, které mají chuť a zájem
o sborový zpěv, se mohou přihlásit na
webových stránkách Osmikvítku, a třeba si
už i zazpívat s ostatními hudebně naladěnými novými kamarády v dubnu na Jarním
koncertě v Salesiánském divadle.
Iva Hennová

Karlínský Masopust 2016

Oblečte masky a přijďte
na Karlínské náměstí!
Již v sobotu 6. února 2016 ožije Karlín
masopustním veselím. Od 13.00 do 18.30
hodin zde proběhne 13. ročník Karlínského
masopustu, který si za poslední roky získal
stovky příznivců. Ten letošní se koná pod
záštitou místostarostky Aleny Borhyové
a městská část jej stejně jako v minulých
letech finančně podpořila.
Masopustní odpoledne začíná v 13 hodin,
kdy z Kaizlových sadů vyjde masopustní
průvod. Průvod slibuje opravdu velkolepou
podívanou – koňský povoz doprovodí
tradiční masky a postavy spolu s kapelou,
která se po celou dobu bude starat o rozjařenou náladu. „Ať už máte rádi pestrobarevné
masky, hudební skupiny či dáváte přednost
jídlu, masopust je vždycky velká legrace,

kterou s námi na ‚osmičce‘ můžete jednou do
roka prožít. Přijďte proto v maskách
a zapojte se aktivně do karnevalového
veselí!“ zve na oslavu masopustu místostarostka Alena Borhyová.
Na Karlínském náměstí bude program
pokračovat od 14 hodin. Pro návštěvníky
budou připravené řemeslné trhy a dílny,
ukázky zabijačkových hodů, tradiční
řemesla, stánky s občerstvením a samozřejmě nebude chybět také hudební produkce.
Zahrají populární Cirkus Problem, Gipsy.cz
či Pískomil se vrací. Akcí budou provázet
moderátoři Martin Sochor a Yvona
Jelénková.
Pro děti bude připraven bohatý program
v Domě dětí a mládeže Karlínského Spektra

i na náměstí. Těšit se mohou na taneční
hrátky s Honzou Onderem a Lucií Hunčárovou, divadlo Basta-fidli zahraje pohádku
O námořníku Čepičkovi, připraveny budou
také dílničky a soutěže. Rozloučení
s masopustním veselím obstará divadlo
Amanitas, jehož členové předvedou
cirkusové představení plné ohně, žonglování a akrobacie doplněné originálními
(kop)
kostýmy.
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Sport
Volejbal

Kometa letí vzhůru

Jeden volejbalový klub + dvě
školy = mraky sportujících dětí.
Spojení SK Kometa Praha se
ZŠ Na Šutce a ZŠ Hovorčovická
nese sladké ovoce. A to nejen
v počtu malých volejbalistů, ale
i v jejich výkonnosti.
SK Kometa je dnes nejlepší
v republice se svým systémem
výchovy hráčů již od šesti let.
Jen na Šutce, která je již rok
partnerskou školou českého
volejbalového svazu, se v kategoriích „barevného“ volejbalu
věnuje tomuto sportu přes
100 dětí! „A v Hovorčovické se
nám podařilo i díky dlouhodobé
bezvadné spolupráci s paní
ředitelkou Váňovou vymyslet
a před dvěma lety spustit
v šestých a sedmých třídách
rozšířenou výuku tělesné
výchovy se zaměřením právě na
volejbal,“ pochvaluje si rozvoj
Eva Zenklová, výkonná ředitelka
SK Kometa. „Na Šutce hrají spíš
holky, v Hovorčovické zase kluci.
A protože obě školy jsou

nedaleko od sebe, je snadné to
propojit. Ostatně na obou
školách volejbal vyučuje náš
trenér Zdeněk Baláž.“ Díky

Tradiční volejbalový turnaj Novoroční Kometa přilákal 9. ledna 2016
do tělocvičny ZŠ Na Šutce několik desítek dětí, které spolu bojovaly ve třech
věkových kategoriích. Ceny jim předávali Roman Petrus, starosta MČ Praha 8, a jeho
zástupkyně Alena Borhyová, kteří měli nad celým 17. ročníkem turnaje patronát.
Foto: Miloš Skácel

Beachklub Ládví

Plážoví volejbalisté
v zimě nespí
nnZima je sice v plém proudu,
ale plážový volejbal v Beachklubu Ládví přesto nespí.
Jaké jsou novinky z největšího krytého pískoviště
v Praze?

cen a vyhlášením nejlepších
účastníků.
Podrobnější informace
o kempu a přihlašování
naleznete na našich stránkách
www.beachklubladvi.cz.

„Jarňáky“ na písku

Výborné výsledky
na Pražské Juniorlize

Jelikož tréninkové kempy
formou příměstského tábora
jsou velmi populární, rozhodli
jsme se uspořádat jeden takový
v období jarních prázdnin.
V termínu 07.–11. 03. 2016 se
tak můžete těšit na dny plné
sportu a zábavy. Každý den na
vás čekají dva beachvolejbalové
tréninky, relaxace formou doplňkových sportů, chybět ale
nebude ani teorie plážového
volejbalu s videoukázkami,
anebo stolní hry. Během týdne
děti sehrají na dráze v nedalekém hotelu Duo bowlingový
turnaj a v pátek odpoledne bude
uspořádán dětský turnaj
kempařů ukončený předáním

spolupráci s oběma školami
samozřejmě narostla i členská
základna SK Kometa. V únoru
bude zápis do základních škol

„Repre“ Beachklubu Ládví,
našim malým beachařům
a beachařkám, se daří. Mají za
sebou několik turnajů na
domácí půdě, tzv. Decathlon
Ládvík Cup, který slouží jako
kvalitní příprava na prestižní
soutěž ojedinělého druhu u nás.
Tou je Pražská Juniorliga,
která je v plném proudu, a děti
hájící barvy klubu z Prahy 8
mají už na začátku nového roku
co oslavovat. Není turnaje, ze
kterého bychom nepřivezli
domů cenné kovy! Z výher se
radujeme, z proher se oklepáváme a bojujeme dál. Adam
Karafiát, Luky Svoboda, Adéla

Míková, Niky Havlínová, Máří
Mlejnecká, Honza Vodička, Láďa
Toman, Andy Zelenková,
Maruška Kajprová, Adam
Podroužek, Jirka Mikulenka,
Krista Posltová, Honza Leden,
Viky Bergmann, prcci, i ti starší
a mnoho mnoho dalších
reprezentantů má pod vedením
hlavního trenéra Malči nemalý
podíl na stále lepších výsledcích. Děkujeme dětem za píli
a morálku a rodičům za čas
a vůli!

a noví prvňáčci budou mít šanci
si volejbal vyzkoušet. „Nikoho
nikdy neodmítneme,“ říká Eva
Zenklová. „Vždyť z malého
cvaldy může vyrůst vysoký
a štíhlý mladík, který bude
směřovat do špičkového
volejbalu.“ A to se Kometě
dlouhodobě daří – někteří její odchovanci hrají extraligu (např.
Vladimír Mikulenka v ČZU
Praha nebo Barbora Fomenková
v Olympu), oporami mládežnických reprezentací jsou Valerie
Špitová, Tereza Studená, Žaneta
Zmeškalová nebo Vendula
Mravčíková. Individuální
kvalita se odráží i na pozici
družstev – juniorky SK Kometa
jsou již nyní ligové, kadetky mají
obdobný cíl pro příští rok.
„Do budoucna bychom se
chtěli i v dospělé kategorii
posunout alespoň do druhé ligy,“
nastiňuje plány výkonná
ředitelka Eva Zenklová. To
ovšem znamená pokusit se
udržet talentované hráče
a hráčky – do tradičních
špičkových klubů totiž v minulosti z Komety odcházela i
polovina úspěšného družstva.
Vladimír Slabý

Halový šampionát U18

Pozor! V pátek, sobotu a neděli
11.–13. 03. 2016 se v Beachklubu
Ládví koná prestižní Halové
mistrovství České republiky
v kategorii U18 dívek i chlapců,
oficiální šampionát pod
hlavičkou Asociace beachvolejbalu Českého volejbalového
svazu. A tak neváhejte a přijďte
se podívat na vycházející hvězdy
a hvězdičky plážového volejbalu.
Veronika Matějková

Malí adepti plážového volejbalu na zakrytém pískovišti v Ládví.
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Sport / bezpečnost
Turecká šachová velmistryně Ekaterina Atalik:

Praha je mým
nejmilejším
městem

městem! Nejprve jsem sem
jezdila jako turistka, a když jsem
se dozvěděla o tomto turnaji,
snažím se přijíždět každý rok.
Vždy o pár dnů dřív, abych se
pokochala tou nádherou.
Historie, architektura, kultura,
atmosféra, lidé...
Co vás nejvíc v Praze oslovuje?
Mým oblíbeným místem je
Vyšehrad, má zvláštní mystiku.
A je odtud krásný rozhled. A na
Florenci mám jednu oblíbenou
restauraci, kde se vždycky skvěle
najím.

nnVítězkou hlavní kategorie 15. ročníku mezinárodního
šachového turnaje Open Praha, který se pod záštitou starosty
MČ Praha 8 Romana Petruse konal 9.–15. ledna 2016 v karlínském hotelu Olympik, se stala sedmatřicetiletá turecká
velmistryně Ekaterina Atalik (rating FIDE 2378).
Jak se vám turnaj líbil?
Moc! Nejen proto, že jsem
vyhrála. Startovala jsem v Praze
už potřetí. V roce 2013 jsem byla
desátá, rok na to druhá a dala
jsem si za cíl tu vyhrát. Loni jsem
nemohla přijet, a letos se to
povedlo!
Kam byste vítězství na Open
Praha 2016 v kariéře zařadila?
Hned za titul mistryně Evropy,
který jsem získala z roku 2006.
A asi i výš, než když jsem v roce
1997 vyhrála juniorské mistrovství Evropy.
Sedm výher a jen dvě remízy
je skvělý výsledek. Nechala jste
za sebou všechny muže…

Sehrála jsem tu opravdu skvělé
partie. I když šachy jsou asi
jediným sportem, ve kterém se
ženy mohou celkem pravidelně
utkávat s muži, oni jsou přesto
silnější. Vyhrát nad nimi je proto
dvojnásob příjemné.
Jak jste se na pražský turnaj
připravovala?
Nijak speciálně. Poslední dobou
čtu hodně šachovou literaturu,
naposledy knihu od anglického
velmistra Johna Nunna. Dnes
není moc populární sedět
s knížkou, když je vše v počítači,
na internetu, ale já mám lepší
pocit, když mám s knížkou
přímý kontakt, když ji cítím
v prstech.

Vážení
čtenáři,

Zmínila jste počítač. Hrajete
i proti němu?
Nebaví mě to. Doma jsem to
jednou zkusila, prohrála jsem
(smích). Ale to není podstatné.
Podstatné je to, že mi při hře se
strojem chybí emoce. Hrát proti
lidem je mnohem příjemnější,
v tu chvíli nejde jen o teoretické
znalosti, ale do hry vstupují
i psychologické momenty.
Měla jste možnost si prohlédnout
i Prahu?
Samozřejmě! Praha je mým
nejmilejším zahraničním

Prozraďte něco o sobě blíž…
Pocházím z města Kirov
v Rusku, ale již deset let žiji
v Istanbulu. Manžel Suat je
rovněž šachový velmistr,
pomáhal mi i na tomto turnaji
analyzovat přes internet partie.
Zůstal totiž doma s naším
devítiletým synem. Ten se
narodil poté, co jsem získala
evropský titul, takže nyní se
snažím na vrchol vrátit.
Syn hraje také šachy?
Ne, hraje na klavír a jezdí na
koni. A moc prožívá, když
odjíždím. Proto i z mé milované
Prahy letím co nejdřív domů.
Vladimír Slabý

ke škodě prodejny Albert v Praze 8, ul.
Křižíkova, přičemž hlavním podezřelým
je pětatřicetiletý muž, který ve dvaceti pěti
případech odcizil z prostor provozovny zboží
v celkové hodnotě 70 000 Kč, které větším
dílem následně zpeněžil.
Dále se jedná o zadrženého drogového
dealera středního věku. Ten delší dobu na
území Prahy 8, a to zejména v lokalitě Libně,
distribuoval psychotropní látku pervitin.
K trestné činnosti se po zadržení detektivy

plk. JUDr. Mgr. Radka Drexlerová
zástupce ředitele pro službu kriminální
policie a vyšetřování OŘP Praha III

Vykradači sklepů daleko nedošli

Zloděj si dupnul na dveře

Potupený lupič

V první polovině ledna v pozdních nočních
hodinách převzala hlídka městské policie
oznámení o podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve sklepních kójích v ul.
Křižíkova. Policisté po příjezdu na místo
spatřili rozsvícená světla ve sklepních
prostorách a dvě osoby odcházející z domu
s větším množstvím tašek. Následně byly
obě osoby dostiženy v Pernerově ulici
a vyzvány k prokázání totožnosti. Po provedení nezbytných úkonů kontrolovaní
přiznali, že ve sklepech skutečně byli. Tyto
osoby byly předány Policii České republiky.

Dne 6. ledna ve večerních hodinách
obdrželi strážníci oznámení z linky
tísňového volání 156, týkající se podezření
ze spáchání trestného činu krádeže
vloupáním do jednoho z bytů v domě
v ul. Františka Kadlece.
Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že
jsou poškozené dveřní zárubně, dveře
samotné jsou pootevřené a na jejich vnější
straně je patrný otisk podešvi obuvi ve
výšce pod zámkem. S ohledem na závažnost případu a jeho věcnou příslušnost
předali strážníci případ kolegům z PČR.

Potupným odchodem lupiče skončilo
2. ledna polední přepadení trafiky v Trojské
ulici 2.
Muž v kukle požadoval po prodavačce
peníze, ta mu však odmítla cokoliv dát
a oznámila mu, že zavolá policii. Zloděj se
ještě prodavačky zeptal, zda má použít
násilí, ale ani z toho si žena nic nedělala.
Lupič proto rezignoval, sundal kuklu
z hlavy a řekl, ať nikam nevolá, že to není
nutné. Zloděj tak přepadení vzdal, sundal
kuklu, otočil se a odešel.

dovolte mi, abychom vás prostřednictvím
měsíčníku Osmička ve stručnosti informovali o dvou případech, které v posledním
období řešili policisté Oblastního ředitelství
Praha III (obvody 3, 8, 9). Jednalo se
o rozsáhlé krádeže uskladněného zboží

protidrogového oddělení doznal. Podezřelý
byl umístěn do policejní cely s návrhem na
vzetí do vazby.
V současné době probíhají další úkony
k zadokumentování celého případu jeho
rozsáhlé trestné činnosti. S přáním bezpečných a klidných dní,

z Černé kroniky
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Slavíme
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte
na tel.: 222 805 136, e-mail: osmicka@praha8.cz
jubilea

nově narozené děti
Duben 2015

 Špála Filip

Koch Filip
Lehký Tom

Tomeš Adam

 Ošmera Jaroslav

Červen 2015
Borovanová Ema
Chmelař Matěj
Vančurová Lada

Leden 2016
Paní Věra Krátká prožila velmi aktivní
a sportem naplněný život, cvičila děti
v Základní škole v Pernerově ulici
i v Sokole Karlín. K jejím 95. narozeninám,
které oslavila 19. ledna, jí blahořála
i místostarostka Prahy 8 Alena Borhyová.

 Zezulka Adam
Poznarová Viktorie

Červenec 2015

Vyhnálek Michal

Alfonso Mia
Ďuriček Filip
Filařová Emílie
Hill Simona
Kouba Mikuláš

Říjen 2015

Prosinec 2015
Dubnová Veronika

Bartůňková Josefína

Miko Jan Štěpán

Holcová Gabriela

 Mencl Viktor

Hudec Peter

Srpen 2015

Marešová Lillian

Boučková Justýna
Krejčí Dominik

Pantoflíčková Daniela

Dne 28. ledna 2016 oslavila skvělá paní
Emílie Michalčičová své 80. narozeniny.

 Půtová Karolína

Otřísalová Monika
 Radecki Rostislav

Září 2015
Altschmied Jiří Jan
 Bačinová Isabella
 Tomolya Matyáš

Leden 2016
Prokop Antonín
Kaufmanová Kateřina
Karabiberova Klára

Vlček Vojta

Koláčná Anežka
Řehák Albert

Listopad 2015
Bercsényiová Emma
Kazakova Viktoria

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

zzVzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje
získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
zzV případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím
kontaktujte na tel.: 222 805 136, e-mail: osmicka@praha8.cz.
zzProsíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší
než dva měsíce.

Jsme rádi, že ji tu máme. Všechno
nejlepší, Emičko, Ti přejí sousedi z domu
Na Rokytce.

Únor 2016
Náš děda, pan Blahoslav Zamrazil,
oslaví dne 8. února 2016 ve výborné
kondici své životní jubileum 95 let!
Gratulujeme!
Naší milé sousedce paní Vlastě
Krejcarové k 91. narozeninám, které
oslaví 6. února 2016, přeje do dalších let
mnoho štěstí, zdraví, pohody a úspěchů
sousedka Markéta, Lukáš a Marjánka.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

Citát: „Blbé není stáří, ale …“ (dokončení v tajence)
Miloš Kopecký (22. srpna 1922 – 16. února 1996), český herec. 20. výročí úmrtí.

Znění tajenky lednového čísla:
„Archeolog je ideální manžel. Čím
je jeho žena starší, tím je pro něj
zajímavější.“
Výherci, kteří obdrží volné vstupenky
do kina Atlas:
Miroslav Hošek, Bohnice
Vlasta Dušková, Čimice
Kateřina Sadílková, Karlín
Správné znění tajenky únorového
čísla nám zašlete nejpozději
do 20. února 2016 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail:
tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

3

vylosovaní
výherci
získají knížku

Libeň, zmizelý
svět

SUDOKU
(středně obtížné)
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI

``MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Rychle, levně, kvalitně. Doprava
zdarma. Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ A KOUPELEN NA KLÍČ vč. dodání kuchyně. Spolehlivá firma od roku
1999. Reference můžeme zaslat
předem. Sleva pro seniory 10 %.
Více na www.demistav.cz
Tel.: 774 408 123, 778 000 698
``PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPENÁŘ – montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize.
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, čištění koberců a čaloun. nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680
``ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551
``ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě,
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
``INSTALATÉR–TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, připojení
praček, myček, vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ a kanalizace, veškeré instalatérské práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré zednické,
obkladačské, podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce bytů, domů a nebytových prostorů. Mobil 777 670 326
``ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY a ostatní čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,
P-8 Libeň. PO – PÁ 8.30–13.00,
14.00–18.00 hod. Tel.: 284 822 181
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561
``ZEDNICKÉ, obkladačské práce,
malířské a sádrokartonářské.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
``INSTALATÉR. PRÁCE, obklady,
zed. rekonstrukce, byt, dům.
Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz
``KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis,
Tel.: 776 191 307 Ing. Krajinová.
www.nazahradu.com

``VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik
tapet a drobné zednické opravy –
s tímto inzerátem sleva 10 %.
Rychle, levně, kvalitně. Volejte
na tel.: 603 432 476
``INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.
Tel.: 233 551 973, 728 324 916
``NABÍZÍM MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, STĚRKY, LAKY, návštěva + doprava = zdarma, tel.:
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
``ELEKTROINSTALACE A OPRAVY i v panelových bytech. Výměny rozvaděčů, revize. el. vedení
v kuchyních a koupelnách. Stavební dokončení. Tel.: 608 278 778
``ZEDNÍK, MALÍŘ, rekonstrukce
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``ELEKTROPRÁCE – práce
v bytech, opravy – spolehlivost.
Tel.: 602 881 859, 284 687 436
``PROVEDU MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE.
Tel.: 605 015 145 nebo pevná
linka po 17. hod – 222 946 268
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE - zásuvky – světla, www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344
``INSTALATÉR – TOPENÍ,
tel.: 602 649 359, výměna kuch.
desek a dřezů.
SLUŽBY

``SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758
``ZÁJEMCŮM O SATELITNÍ VYSÍLÁNÍ českých i zahraničních
programů provedeme odbornou
montáž paraboly, nastavení přijímače, televize. Dále nabízíme měření signálu, nastavení antény, televizní rozvody pro bytové domy,
byty, rodinné domy servis antén,
servis STA, revize anténních systémů. Tel.: 604 663 534 obchod@
rooster.cz www.rooster.cz Lublinská 9 Praha 8
``ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ.
Tel.: 774 877 972
``HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246
``ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD
a SVJ. Tel.: 724 006 880,
Štěrbová J.
``STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA –
prádlo se snadno vytáhne ke stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584
``OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák.
Tel.: 775 197 309
``ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
ADU – styl. Poznaňská 449, Praha
8 – opravy, úpravy, návrhy oděvů,
šití na míru. Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz

``LEVNÁ OPRAVNA OBUVI a tašek. Rychle, kvalitně a se zárukou. Sídliště Bohnice, Zelenohorská 489/2

``HODINOVÝ MANŽEL – profesionální pomocník pro opravy,
montáže a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

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

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

``OPRAVA ELEKTRONIKY, TV,
LCD, DVD, CD, videa, gramofony,
atd. Rozumné ceny, Pavel Pop,
tel.: 603 453 529

``ODKLÍZENÍ SNĚHU naší sněhovou frézou pro firemní i soukromé areály a parkoviště.
Tel.: 724 006 275

``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

``MYTÍ OKEN včetně rámů
a žaluzií. Tel.: 724 006 275

``ŠICÍ STROJE – OPRAVY A PRODEJ. Opravy všech značek šicích
strojů. Prodej nových šicích strojů. Autorizovaný servis Singer,
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.:
272 773 079, www.singerservis.cz
``ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY,
POSTELE ap. mokrou metodou
profi stroji v domácnostech i firmách. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna a podlahy.
Zbavíme Vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých původů. Rychle, kvalitně a levně.
Doprava Praha ZDARMA.
Tel.: 777 717 818
www.cistimekoberce.cz

``!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU !! Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Tel.: 773 484 056
``POKLÁDKA PODLAHOVÝCH
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu,
zaměřím, vzorník materiálu k dispozici. Tel.: 608 030 212

``HODINOVÝ MANŽEL – práce elektro, voda a ostatní práce.
40 let praxe na rek. bytů.
Tel.: 602 366 135.
``EXTERNÍ ASISTENTKA, účetnictví a administrativa, zastupování před úřady. Tel.: 602 307 976,
www.iadministrativa.cz
``PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ a zahradnické, venkovní a výškové práce. Více na
www.zarist.cz (info@zarist.cz)
či 607 750 670
``ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ
PŘIZNÁNÍ, spolehlivě,
tel. 607 104 513,
www.praha-ucetni.webnode.cz
``ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY,
odklad daně z příjmu.
Tel.: 603 418 170
``POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
počítačů vám nabízí naše provozovna v Lublinské 9, Praha 8 –
Troja, www.pocitacekohout.cz.
Můžete nás navštívit či zavolat
pondělí–pátek, 13–19 hodin.
Tel.: 240 200 282
``ÚČETNICTVÍ – Mgr. Jolana Jislová – účetnictví, daňová evidence
a daňová přiznání. Rychle, precizně a diskrétně. Nejen v Praze,
jolana.jislova@seznam.cz,
tel.: 777 823 770
``MALÍŘSTVÍ, NATĚRAČSTVÍ
A LAKÝRNICTVÍ –
tel.: 728 827 827
``KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY,
SEKÁM – Tel.:603 88 31 07
``ÚČETNICTVÍ i SVJ a BD. Zástup
na úřadech. Mzdy, DPH, výkazy.
Svědomitě. Tel.: 607 534 177
NÁKUP – PRODEJ

``KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
``ANTIKVARIÁT koupí knihy,
obrazy, grafiku, bankovky, mince,
čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
``Cca 5000,- zapl.za obraz od
J. V. Barneta. Dále koup. obrazy
od Famíry, Kreibicha, zl. ruské
ruble, dukáty aj. zl. mince,
st. zl. šperky s brilianty i bez
nich, st. stříbro, pozůstalosti,
INTERANTIK Praha 9,
tel.: 605 829 440

``ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ – Praha 8, doprava
ZDARMA! Tel.: 702 888 445,
www.mduklid.cz

``DŘEVĚNÉ HRAČKY – PRODEJ
JIŽ 14 LET! Velký výběr českých
hraček najdete v naší specializované prodejně Ořechová 5, Praha 8. Tel.: 604 287 794,
e-shop: drevenehracky-inna.cz

``PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví,
prohlášení nemovité věci, zaměření, zakládání SVJ, tel.: 724 304 603

``KRÁLÍKY, SÁDLO, SLEPICE,
vajíčka, ořechy, brambory.
Tel.: 776 172 530

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

``KOUPÍM STARÉ DODÁVKY,
SKLÁPĚČKY i v horším stavu.
Tel.: 776 111 326
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Inzerce
VÝUKA – KURZY

``VÝUKA ANGLIČTINY
A INFORMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz
``KURZY PLAVÁNÍ –
vyuka-plavani.cz
AUTO – MOTO

``FABII, OCTAVII – koupím horší
i havarovanou. Tel.: 602 889 740
``VÝKUP VOZIDEL i havarovaných a nepojízdných –
tel. 739 665 455
``KOUPÍM MOTORKU
DO 20 000 Kč. Tel.: 602 123 253
REALITY – POPTÁVKA

``KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní vadou,
podílové spoluvlastnictví, exekuce, v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený nežádoucím nájemníkem. Veškeré formality vyřídím,
zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu apod. a dát
čas na vystěhování. Seriózní jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013
``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 –
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837
``HLEDÁME BYT 2+1 až 3+1
v Praze 8 nebo přilehlém okolí do
15 minut. Výhodou balkon a klidné okolí. Byt by měl být v čistém
stavu. Jsme 2 osoby s dítětem
(14 let). Cena max 15 tisíc.
Tel.: 605 845 088
``VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1+kk
cca 20 m2 v Taussigově ulici
za větší byt jdoucí do privatizace
v Praze. Volejte 739 571 737
``PRÁVNÍK KOUPÍ DVA BYTY
V PRAZE na investici, a to menší byt 1 – 2+1 a větší byt 3 – 4+1.
Platím hotově, zaplatím privatizaci nebo uhradím vaše dluhy či
exekuce. Na vystěhování nespě-

chám, mohu vám zajistit nové
bydlení nebo vás nechám v bytě
dožít. Tel.: 608 661 664
``PRODÁVÁTE BYT NEBO NEMOVITOST? Společná právní a realitní kancelář vám nabízí komplexní zajištění prodeje
vaší nemovitosti. Vyřešíme veškeré právní vady, včetně oddlužení nebo vyplacení exekucí. Zajistíme odkoupení vaší nemovitosti
za nejvyšší cenu na trhu.
K Consulting, tel.: 608 661 665
REALITY – PRONÁJEM

REALITY – PRODEJ

``PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v OV pro 2 automobily, vel. 30 m2
v Hnězdenské 735/6, Praha 8.
Cena 299 000 Kč. Tel.: 603 113 113
``PRODÁM NOVÉ GARÁŽOVÉ
STÁNÍ P8 LÁDVÍ, ulice Na Slovance, tel.: 777 215 715

``MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT
k pronájmu v Praze 8.
Volejte 778 085 860
``NEKUŘÁCKÝ PÁR bez mazlíčků
hledá byt o velikosti 1kk až 2kk
s cenou max 12 tisíc, v případě
novostavby do 14 tisíc. Nastěhování po dohodě, ale nejpozději do
měsíce. Moc děkujeme.
Tel.: 775 088 498
``HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze a okolí do 11tis. nebo větší do
15tis. vč. pop., tel.: 603 257 202
``PRONAJMU POSLEDNÍ VOLNÉ KRYTÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ
(kamery) u metra Ládví.
Tel.: 777 003 033
``PRONÁJEM NP. 38 m2 (atelier).
SV/TV, WC, bezp.dveře, sut. místnost 19 m2, přízemí. panel.
Křivenická 444, Čimice.
Tel.: 775 296 291,
e-mail:svj365@gmail.com
``PRONAJMU GARÁŽ – Sokolovská, Karlín. Tel.: 776 172 530
REALITY – SLUŽBY

``MARTIN KRATOCHVÍL – Realitní makléř – specialista pro Prahu 8, 15 let zkušeností na trhu.
Prodej a pronájem nemovitostí.
ZDARMA tržní odhad a poradenství. Spolehlivost. Ulice Střížkovská, P–8 www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350
``SÍDLO PRO SRO, OSVČ od
149 Kč/měsíc. www.sidlo.help
tel.: 728 991 247

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

ZDRAVÍ

``ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.
Tel.: 604 207 771
``NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE –
přijímá pacienty. Tišická 396/1,
Praha 8. Tel.: 721 609 409,
info@healthy-smile.cz

le, levně a odborně pomůže vyřešit právník a zapsaný mediátor
v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, vypracujeme pro Vás
také oboustranně přijatelné
smlouvy a dohody.
Tel. 602 203 443 –
Mgr. Lenka Bašková
``ATESTOVANÁ CHŮVA POHLÍDÁ VAŠE DÍTĚ. Možnost až 4x
týdně, dle domluvy. Zn. „Solidní
reference“ (doporučení),
tel.: 773 208 192
NABÍDKA PRÁCE

``ÚKLIDOVÁ FIRMA PŘIJME
PRACOVNÍKA na brigády v roce
2016. Jde primárně o mytí oken.
Pište na info@pvj-group.cz
``HLEDÁME PRODAVAČKY
na stánkový prodej čerstvé
zeleniny na Praze 8 -–Krakov.
Pracovní doba 5,5 hod. po–pá
od 1. 4. 2016. V případě zájmu
volejte 777 061 902

``MASÉR V BOHNICÍCH,
tel.: 602 876 864, klasické masáže,
levné, kvalitní.
``MASÁŽE Praha 8 Libeň – masáže klasické i relaxační, breussova masáž, lifting obličeje. Více:
www.prahamasaze.com, tel.:
721 845 634. Velmi příznivé ceny!!
KRÁSA

``KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
galvanickou žehličkou pro
vyhlazení a vyčištění pleti.
Účinné na aknózní pleť. Cena
600 Kč. Tel.: 602 288 444
``PEDIKÚRA – klasická s relax.
masáží. V domě s peč. službou –
Ládví. Ráda přijedu
i k Vám domů. Více:
www.myskovska.webnode.cz   
Dana – tel.: 724 309 449
``PEDIKÚRA, masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
OSTATNÍ

``ROZVOD, MAJETKOVÉ, PRACOVNÍ A JINÉ SPORY Vám rych-

placená inzerce

Karlínské
farmářské
trhy
Oblíbené Karlínské farmářské trhy budou zahájeny
v průběhu března. O přesném termínu jejich zahájení
budete informováni
prostřednictvím časopisu
Osmička, webu, Facebooku
a dalších informačních
kanálů radnice. Bližší
informace podá Libor
Kálmán, vedoucí odboru
(býv)
kultury.

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

BIO SENIOR
se zvýhodněným vstupným 60 Kč.
Vždy v úterý a ve středu v 15:30.
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N O V I N K A Z P O R TÁ LU

PŘIJĎTE NA KURZY DO PORTÁLU!
Klapkova 2, Praha 8
Psychologické kurzy večerní i jednodenní:
16. 2. Grafologie pro život
19. 2. Vztahové vzorce – jak je zlepšit
26. 2. Prezentační dovednosti – řeč těla

4. 3. Uzdravení zraněného JÁ
18. 3. Konec sebepodceňování!
14. 4. Partnerská komunikace

Kurzy se konají ve spolupráci s časopisem Psychologie dnes

www.portal.cz/seminare, kurzy@portal.cz
placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

kurzy_portal_osmicka_zelena.indd 1

20.1.2016 11:18:40

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

váz., 104 s., 199 Kč

Tel: 603 421 968
283 881 375

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

Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8
placená inzerce

www.portal.cz
placená inzerce

placená inzerce

Základní škola Heřmánek
Rajmonova 4, Praha 8 - Ládví

přijímá ve školním roce 2016/17 žáky do šestého ročníku
(16 žáků ve třídě) a do přípravné třídy (14 žáků).
U nás najdete lepší vztahy v kolektivu a osobnější přístup.
Zápis 6. třída: 23. března, 13. dubna a 1. června 2016.
Zápis přípravná třída: 30. března 2016. Nutné přihlášení.
Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz, najdete nás také na facebooku.
placená inzerce

placená inzerce

SKVĚLÁ
DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

www.happydovolena.cz

tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267
placená inzerce
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DIVADLO KARLA HACKERA
a Niny z vyšší newyorské
společnosti je hotovým peklem na
zemi, se kterým ale nelze jen tak
skoncovat… Hraje Divadlo Komorní
svět. Pronájem otevřený veřejnosti.

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Vstupné na představení pořádané
divadlem 200 Kč. Vstupenky
na představení označená jako
pronájem otevřený veřejnosti je
možné rezervovat, ale prodávají se
až večer před představením a jejich
cena je individuální.
/ 2. 2. / út / 10:00 /
J. Neruda: Z POVÍDEK
MALOSTRANSKÝCH. Osudy
pohnuté a přesto nepatrné, příběhy,
se kterými se lidstvo setkává nejen
v době Nerudově. Hrají: H. Benešová,
M. Šiková, B. Starý, Š. Knápek/V.
Gojkov Čelebić/, M. Dusbaba/J. Zýka/.
Představení pro seniory.
Vstupné 50 Kč.
/ 3. 2. / st / 19:30 /
I. Lausund: PŘÍPAD ZBORCENÉ
PÁTEŘE. Absurdní komedie
německé dramatičky
z kancelářského prostředí.
Premiéra. Hraje Divadlo Komorní
svět. Pronájem otevřený veřejnosti.
/ 8. 2. / po / 19:30 /
BLUE EFFECT. Koncert.
/ 10. 2. / st / 19:30 /
M. Doležalová, R. Vencl: KDYŽ SE
ZHASNE. Manželství Trevora

/ 15. 2. / po / 15.00 /
J. Omači:
Z DENÍKU HRABĚNKY M.
Příběh japonské dívky
Micuko Aojami, která se po sňatku
s rakouským diplomatem stala
hraběnkou na českém panství.
Vytvořeno pod záštitou japonského
velvyslanectví. Hraje Zora Jandová.
Představení pro seniory, vstupné
50 Kč.
/ 17. 2. / st / 19:30 /
D. Tristram: OPAČNÉ POHLAVÍ.
Bláznivá komedie o tom, že každý
má nějaký ten mimomanželský
hřích, je napsána svižným
a vtipným jazykem a s úspěchem
se uvádí na mnoha zahraničních
scénách. Hraje divadlo Velký Štěk.
Pronájem otevřený veřejnosti.
/ 22. 2. / po / 19:30 /
J. A. Komenský: LABYRINT
SVĚTA.
Vysněné a dlouho připravované
představení Divadla Víti Marčíka.
Všudybud a Mámení jej provázejí

labyrintem světa, aby nakonec našel
ráj ve svém srdci.
/ 24. 2. / st / 19:30 /
Ĺ. Feldek: SMRT V RŮŽOVÉM.
Emočně silný příběh, který se
zabývá niterními pocity
šansoniérky Edith Piaf na prahu
jejího posledního dne a bilancuje její
umělecký život. Hraje Divadlo
Komorní svět. Pronájem otevřený
veřejnosti.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Profesionální divadelní soubory.
Vstupné 50 Kč.
/ 6. 2. / so / 15:00 /
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ
POHÁDKA. Výpravná pohádka
plná písniček v podání Divadla
Matěje Kopeckého. Od 3 let.
/ 13. 2. / so / 15:00 /
BROUHÁDKA. Poetická klauniáda
ze světa broučků na paloučku. Hraje
Divadlo Krapet. Od 3 let.
/ 20. 2. / so / 15:00 /
DUHOVÉ BUBLINY. Poetické
představení bublináře a klauna
V. Strassera. Od 3 let.
/ 27. 2. / so / 15:00 /
O HONZOVI A PRINCEZNĚ. Český

Honza jde se svým osobitým
rozumem na hrad uzdravit
princeznu. Je ale princezna vůbec
nemocná?
Hrají M. Duchek, I. Šormová
a P. Jindrová. Od 3 let.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení,
vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 25Kč.
/ 7. 2. / ne / 10:00 /
ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE
/ 14. 2. / ne / 10:00 /
STRAŠIDLA NA HRADĚ
KULÍKOVĚ
/ 21. 2. / ne / 10:00 /
FERDA MRAVENEC A JEHO
TRAMPOTY
/ 28. 2. / ne / 10:00 /
FERDA MRAVENEC A JEHO
TRAMPOTY

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

OSMIČKA pro rodinu
ÚNOR
program dětských klubů
Krabík

Ďáblík

KD Krakov, Těšínská 600, P. 8
Pravidelné akce:
MINIŠKOLKA s programem
HERNA pro maminky s dětmi
Výtvarné pondělky
Herna pro maminky s dětmi
nebo hlídání pravidelně
v út, st, pá 9:00-12:00
Krabíkovo hýbání proti nudě
v rámci herny - každé úterý
10:30-11:00
Baby office – práce a hlídání
dětí pod jednou střechou
Tvoření s mámou nebo bez ní
na výběr bude několik tvoření
pro malé děti a výtvarné techniky
pro maminky každé pondělí
15:15 – 16:45
Večerní tvoření pro maminky
18.2. 18:00-19:30 KERAMIKA
(vstup + materiál 120,-Kč )

Taussigova 1, Praha 8
Pravidelné akce:
Výtvarné pondělky
Pohybové aktivity

Karlík
DDM hl. m. Prahy,
Karlínské nám. 7/316, Praha 8
Výtvarná dílnička s tetou Katkou
Přijďte si zacvičit s tetou Ájou

Angličtina pro nejmenší
Cvičení maminek pravidelně
každou středu 9:00-9:45,
v úterý a pátek od 9:30 – 10:30,
děti získají základy a vztah
hlídání dětí v klubu zajištěno
k cizímu jazyku
PŘIPRAVUJEME:
Výtvarné pondělky 10:00-11:00 DĚTSKÝ BAZAR
1.2. – valentýnské srdíčko
v sobotu 9.4. od 9:00-15:00 v
8.2. – valentýnské přáníčko
Karlínském Spektru, rezervace
15.2. – motýl z ruličky
pro prodávající přijímáme
22.2. – beruška z kulaté krabičky osobně v DK Karlík,
29.2. – medvídek z koženky
karlikdk@seznam.cz
Masopustní rej masek
4.2. 10:00-12:00, vstup pro přihlášené
děti v karnevalovém kostýmu
Večerní tvoření pro maminky
22.2. 18:00-20:00 – velikonoční
motivy do okna (papírové
vyřezávánky skalpelem)

DDM hl. m. Prahy

Městská část
Praha 8

Klub

Mapa

Mapa

Sokolovská 121, Praha 8
Výtvarná dílna s Míšou
Oblíbené extračtvrtky
Doučování zdarma
Čtvrteční klubové programy:
4.2. Kino Mapa – zhlédnutí
filmu a diskuze nad obsahem
11.2. Masopustní rej masek
– výroba a přehlídka masek
18.2. Klub naruby – dítě se
stane vychovatelem, zajistí
zábavu pro ostatní
25.2. Komiksový kroužek
– povídání o komiksech
SPECIÁLNÍ AKCE:
29.2. Beseda s odborníkem –
BEZPEČNOST NA INTERNETU

O našich pravidelných aktivitách se více
dozvíte na www.osmickaprorodinu.cz

