
M ě s í č n í k  M ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  8  •  L e d e n  2 0 1 7  •  Z d a r m a

www.praha8.cz

Praha 8 nezapomíná 
ani na drobné památky

Eva Lustigová: Arnošt 
byl hrdý Čech i žid 

Nové hřiště v Klíčanské 
už slouží dětem

str. 15str. 6 str. 20

Praha 8 měla tři 
vánoční stromy 
Ohlédnutí za koncem roku 2016 na straně 23 Foto Vladimír Slabý



2 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / LEdEN 2017  www.praha8.cz

Inzerce
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vážení spoluobčané,
v poslední době se v médiích opět často mluví o nedokončeném projektu výstavby 
administrativně-obchodního komplexu a nového sídla radnice naší městské části 
u metra Palmovka, který měl název Centrum Palmovka. Vyjadřují se k němu 
představitele současného vedení Magistrátu hl. m. Prahy a městské části Prahy 8 
a i opoziční politici. Média však často nemají dostatek prostoru, aby mohla dostateč-
ně dopodrobna vysvětlit situaci panující kolem Centra Palmovka. Někde se v nich tak 
objevují zkratkovité a zjednodušující informace.

 Dovolil bych si vás proto upozornit na existenci internetových stránek  
www.centrumpalmovka.eu. Na těchto stránkách je možné nalézt dostatek informací 
o tomto projektu. Jistě víte, že probíhají soudní spory ohledně Centra Palmovka. Řeší 
se například, kdo je vlastníkem nedokončené budovy u metra Palmovka.  
Na výše zmíněných internetových stránkách se snažíme uveřejňovat všechny důležité 
zveřejnitelné dokumenty o těchto probíhajících právních sporech včetně jejich 
dosavadních výsledků. Stránky jsou průběžně aktualizované, takže můžete získat 
přehled o aktuálním vývoji těchto sporů. Pokud si chcete o této významné kauze naší 
městské části udělat podrobný obrázek, pak vám mohu tyto internetové stránky 
určitě doporučit.  

V závěru svého prvního letošního slova bych rád všem našim občanům popřál 
mnoho úspěchů a hodně štěstí v právě začínajícím roce. Budu velice potěšen, když 
se spolu potkáme na jedné z mnoha akcí, které pro vás s kolegy připravujeme. 
Budeme pak moci probrat, co je potřeba zlepšit, aby se nám na Praze 8 žilo ještě lépe.   

   
 Roman PetRus 
 starosta mČ Praha 8

Android Apple
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Studenti Gymnázia Ústavní, kteří pomohli dehydrované ženě.

Životní Prostředí

před Grabovou vilou  
svítí úspornější ledky
Městská část Praha 8 v průběhu letošního roku postupně vyměnila 
na sloupech osvětlení v parku před Grabovou vilou klasické 
žárovky za nové LED žárovky. Ty mají výrazně nižší spotřebu 
elektrické energie a delší životnost. Navíc jsou šetrnější k životní-
mu prostředí. Rovněž dochází méně často k jejich předčasnému 
zničení, protože nově instalovaným LED žárovkám vadí změny 
teplot a vlhkost méně než původním klasickým žárovkám. 
To umožňuje, aby na jednotlivých sloupech osvětlení svítily 
všechny tři žárovky, které na nich mohou být umístěné. 

„Naše městská část se snaží snižovat energetickou náročnost 
svých objektů, a šetřit tak finanční prostředky. V parku před 
Grabovou vilou proto byly instalovány úsporné LED žárovky. Ty by 
navíc měly zajistit i jasnější osvětlení tohoto krásného parku, 
protože by díky své delší životnosti a větší odolnosti měly být 
méně často rozbité než klasické žárovky,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus. (pep)

Gymnázium ústavní 

Studenti 
pomohli lidem 
v nouzi

 nv průběhu nynějšího 
školního roku studenti 
Gymnázia ústavní osvědčili 
nejen předpoklady pro 
náročnější vzdělávání, ale 
také sociální kompetence – 
všímavost, pohotovost, 
ochotu pomáhat. 

Trojice děvčat ze sexty (2. ročník 
středoškolského studia) a čtyři 
chlapci z tercie (8. ročník 
základní školy) se v situaci, kdy 
se osoby se zdravotními 
komplikacemi ocitly v nouzi, 
rychle zorientovali, poskytli 
spoluobčanům okamžitou péči 
a přivolali odbornou pomoc. 

Obě tyto události se staly na 
podzim loňského roku. Přináší-
me svědectví přímých účastníků. 
Nejprve slova Kláry Vavrečkové 
a Karolíny Sehnalové:  „V polední 
pauze jsme si po nákupu 
v prodejně Billa s kamarádkou 
povšimly postaršího pána 
stojícího se psem uprostřed 
dvouproudové silnice. Bylo 
zřejmé, že něco není v pořádku. 
Muž měl psa sice na vodítku, ale 
plně nekontroloval jeho pohyb. 

Oslovily jsme ho, a protože se 
ukázalo, že má problém s chůzí, 
nejprve jsme mu pomohly 
(přidala se k nám i náhodná 
kolemjdoucí) dostat se ze silnice 
na chodník. Ukázalo se, že pán se 
vydal ven přes horké počasí, 
které mu očividně působilo 
potíže, právě kvůli pejskovi 
(veterinárnímu vyšetření). 
Brzy se mu ale udělalo špatně. 
Protože bylo jasné, že domů sám 
nedojde, požádali jsme telefonic-
ky o pomoc policii, ta nás pak 
přesměrovala na záchrannou 
službu. V tu chvíli nám již 
pomáhala jedna z našich 
spolužaček, Adéla Malinovská. 
Společně jsme se pak o pána 
i jeho psa staraly až do chvíle, 
kdy jsme je mohly předat do 
rukou odborníků.“

ChlApCI pOMOhlI 
CIZInCe
Druhou situaci vylíčil Petr 
Růžička: „19. října jsem po 
vyučování se spolužáky Markem 
Filikarem, Lukášem Kopečným 
a Davidem Seidlem odcházel 
z budovy gymnázia na autobu-

sovou zastávku. Ještě ve školním 
areálu jsem zahlédl paní, která 
na mne působila dojmem, že 
není v pořádku. Přestože bylo 
venku chladno, seděla schoulená 
na schodech. Upozornil jsem na 
to kamarády a vydali jsme se 
k ní s otázkou, zda potřebuje 
pomoc. Paní ukázala na hrudník 
a nesrozumitelně mluvila. 
Snažili jsme se s ní komunikovat, 
ale zjistili jsme, že nehovoří ani 
česky, ani anglicky. Protože nám 
připadalo, že je hrozně bledá 
a dehydrovaná, napadlo nás 
nabídnout jí kofolu, protože 
obsahuje hodně cukrů. Když se 
paní napila, vytočila na mobil-
ním telefonu číslo na svého 
manžela a mobil mi podala. Její 
muž mluvil alespoň trošku 
lámanou češtinou; sdělil nám, 
že paní má „žaludeční krizi“. 
Poprosil nás, ať jí jdeme koupit 
nějaké pečivo, ale vzápětí to zase 
změnil. Protože se stav paní 
zhoršoval, rozhodl jsem se, že 
raději zavolám záchrannou 
službu, a to přesto, že to její 

manžel odmítnul (se slovy, že 
je na cestě k nám). S kluky jsme 
se dohodli, že Marek a Lukáš 
půjdou pro pomoc (do základní 
školy) a David půjde na silnici 
vyhlížet příjezd záchranné 
služby, aby ji mohl nasměrovat 
k nám. Marek s Lukášem 
přivedli pána, který do školy 
dodává nápoje a který s sebou 
rovnou vzal energetický nápoj; 
přišla i jedna z vyučujících. 
Do příjezdu záchranky jsme se 
snažili o paní postarat.“

Oba příběhy se šťastným 
vyústěním přinesli studentkám 
a studentům nejen pochvalu ze 
strany školy a Policie ČR, ale také 
– a především – dobrý osobní 
pocit. Jako jejich učitelé bychom 
jim za jejich příkladné chování 
chtěli touto cestou ještě jednou 
poděkovat. Jsme rádi, že můžeme 
vzdělávat studenty, kteří mohou 
být ostatním příkladem nejen 
svou bystrostí a pílí.  

Josef soukal 
Gymnázium Ústavní

Pozvánka
Studentské 
projekty 
k Mauthausenu
V říjnu loňského roku 
pořádala MČ Praha 8 pro 
studenty 9.  tříd základních 
škol tradiční exkurzi do 
Mauthausenu. Na základě 
návštěvy tohoto bývalého 
koncentračního tábora  žáci 
vypracovali projekty na 
téma 2. světové války, které 
budou vystaveny v budově 
ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 
(tzv. Bílý dům), ve dnech 
17. 1. – 3. 2. Dne 27. 1. 
proběhne ve velkém sále 
Bílého domu také prezentace 
jednotlivých projektů.  (red)

zŠ Palmovka
rozezpívaná 
zastávka metra
Základní škola Palmovka 
a Spolek přátel ZŠ Palmovka 
se ve čtvrtek 15. 12. připojili 
k akci Dopravního podniku 
hl. m. Prahy Nalaďte se 
v metru také o Vánocích! 
Děti oděné do červeného 
šatu, ozdobené vánočními 
řetězy, spolu se svými 
učitelkami zazpívali vánoční 
koledy doprovázené 
flétnami. ZŠ Palmovka 
se nachází blízko metra 
Palmovka a řídí se heslem: 
Škola = hra, radost, poznání. 

Jitka smRČinová, 
zŠ Palmovka
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zastuPitelstvo

radnice má obměněné vedení
 nv pořadí 11. zasedání zastupitelstva městské části 

Praha 8 se konalo ve středu 14. prosince jako již tradičně 
ve velkém sále tzv. Bílého domu. mimo jiné přineslo 
drobnou obměnu rady městské části. 

Po rezignaci Aleny Borhyové na 
post zastupitelky k 31. říjnu 
složila nejprve slib členky 
Zastupitelstva Iva Pokorná 
(ANO). Poté byl dosavadní radní 
Radomír Nepil (ANO) zvolen 
novým zástupcem starosty a na 
post nové radní byla zvolena 
Jana Solomonová (ANO).

Pět bodů jednání převážně 
majetkového a finančního 
charakteru (svěření pozemku 
v Libni do správy MČ Praha 8 
nebo prominutí a odpis 
nedobytných dluhů na nájmu) 
bylo bez velkých potíží přijato. 
Jednoznačně byl přijat i návrh 
pravidel pro udělování čestného 

občanství městské části Praha 8 
(podrobnosti najdete na jiném 
místě stránky).

Návrh Rozpočtového 
provizoria MČ Praha 8 na rok 
2018 byl po obsáhlé rozpravě 
přijat. Zastupitelstvo dále 
odsouhlasilo změny „Zřizovací 
listiny“ příspěvkové organizace 
Osmička pro rodinu, návrh na 
zhodnocování volných finanč-
ních prostředků MČ Praha 8 
smluvní alokací na produkty 
bank (Česká spořitelna, J&T 
Banka, Oberbank AG), návrh na 
poskytnutí peněžního příplatku 
mimo základní kapitál a zapo-
čtení pohledávek obchodní 

korporaci Správa tepelného 
hospodářství.

Souhlas  vyslovili zastupitelé 
i s podáním žádosti o dvacetimi-
lionovou dotaci MŠMT ČR 
v rámci vyhlášení podpory 
sportu na rok 2017, na výstavbu 
multifunkční haly na pozemku 
u ZŠ U Školské zahrady, přijata 
byla i Hodnotící zpráva o stavu 
implementace místní Agendy 21 

v městské části Praha 8 za 
období leden – listopad 2016.

Během zasedání se zastupite-
lům představilo zastupitelstvo 
mladých Prahy 8 v čele se svým 
„starostou“ Petrem Nachtma-
nem. Podrobný záznam najdete 
na www.praha8.cz v sekci Volené  
orgány – Rada – Zastupitelstvo. 

vladimíR slabý

čestná oBčanství městské části Praha 8

významnou osobnost 
můžete navrhnout i vy

 nzastupitelstvo mč Praha 8 
schválilo na svém prosinco-
vém zasedání pravidla 
udělování čestných občan-
ství. navrhnout osobnost 
Prahy 8 na toto vyznamenání 
můžete i vy.

Čestné občanství městské části 
Praha 8 je nejvyšší čestné 
osobní vyznamenání udělované 
městskou částí. Je možno ho 
udělit fyzické osobě za života 

nebo in memoriam (může to 
být nejen občan ČR, ale i cizinec 
nebo osoba bez státní přísluš-
nosti), která se významnou 
měrou zasloužila zejména 
o  rozvoj městské části. 
Je možné udělení čestného 
občanství i v případě jiných 
významných zásluh (například 
o vzhled, propagaci či pověst 
města).

Návrh na udělení čestného 
občanství může podávat Zastu-

pitelstvu městské části Praha 8 
Rada městské části Praha 8. Ob-
čané ČR, členové zastupitelstva 
městské části, organizace, insti-
tuce, společnosti, spolky a sdru-
žení, vysoké školy, vědecké 
ústavy a další subjekty mohou 
předkládat písemný návrh 
pouze prostřednictvím 
Odboru kultury, spor-
tu, mládeže a památ-
kové péče Úřadu měst-
ské části Praha 8, a to 
až do 31. 5. kalendářní-
ho roku, ve kterém bude 
Zastupitelstvo městské 
části Praha 8 rozhodovat 
o udělení čestného občanství. 

Návrh na udělení čestného 
občanství musí obsahovat po-
drobné zdůvodnění zásluh na-
vrhované fyzické osoby, pro 
něž by mohlo být čestné občan-
ství uděleno. V případě žijící na-
vrhované osoby musí návrh 

dále obsahovat její souhlas 
a v případě návrhu na 

udělení čestného občan-
ství in memoriam sou-
hlas dědiců navrhova-
né osoby. 

Zastupitelstvo měst-
ské části Praha 8 uděluje 

čestné občanství jednou 
za kalendářní rok, a to na 

svém zářijovém zasedání. (red)

vIZItKA nOvé rAdní MČ prAhA 8 

Mgr. et Mgr. BcA. jana Solomonová, 32 let

Rodinný stav: vdaná 
Vzdělání: Mgr. et Mgr. BcA. 
– UK Praha (Dějiny křesťanské-
ho umění, Mgr.), Západočeská 
univerzita v Plzni (Učitelství 
výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ, 
Mgr., Knižní kultura, BcA., 

Arteterapie, Galerijní animace). 
Praxe na MČ P8: od 11/2014 
MČ Praha 8 – uvolněná 
zastupitelka, předsedkyně 
Komise pro školství, předsedky-
ně Komise pro kulturu a volný 
čas. 

divadlo karla hackera

Arnošt lustig zpět v praze 8
Vzpomínkový literárně-hudební večer 
„Arnošt Lustig – devětkrát mazal tov!“ 
k nedožitým 90. narozeninám světoznámé-
ho spisovatele a publicisty proběhl v pondělí 
5. prosince v kobyliském Divadle Karla 
Hackera. Slavnostní večer zahájila zastupi-
telka MČ Praha 8 Jana Solomonová. 

Nabitý sál si vyslechl ukázky z děl 
libeňského rodáka (21. prosince 1926 – 
26. února 2011) v podání Josefa Somra, 
Táni Fišerové a Dity Kaplanové, o hudební 
intermezza se postarali houslista Alexan-

der Shonert a zrakově postižená klavíristka 
Kateryna Kolcová-Tlustá. Na Arnošta 
Lustiga vzpomínali jeho dcera Eva, 
publicista Karel Hvížďala, jeho kamarádka 
z dětství akademická malířka Helga 
Hošková-Weissová a další. Diváci zhlédli 
i ukázku z dokumentárního filmu Evy 
Lustigové Tvoje slza, můj déšť, věnovaného 
jejímu otci. Na závěr večera podepisovala 
Eva Lustigová knihy své i svého otce.

text a foto: vladimíR slabý

Herec JoSef Somr četl na vzpomínkovém 
večeru ukázky z knih Arnošta Lustiga.  
Foto: Vladimír Slabý
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Rozhovor

evA luStIGOvá (* 1956), 
dcera Arnošta a Věry Lustigových, pražská rodačka žijící 
ve Švýcarsku.

ArnOšt luStIG (21. prosinec 1926 – 26. únor 2011),  
český židovský spisovatel a publicista světového významu, autor 
celé řady děl především s tématem holokaustu (mj. Dita Saxo-
vá, 1962, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, 1964, Hořká vůně 
mandlí, 1968, Miláček, 1968, Nemilovaná: Z deníku sedmnáctileté 
Perly Sch., 1979, Tma nemá stín, 1991). 
Ocenění: 1967: Státní cena za literaturu – za televizní inscenaci 
románu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, 1996: Cena Karla 
Čapka, 2008: Nominace na Pulitzerovu cenu, 2008: Udělena Cena 
Franze Kafky, 2009: Nominace na Mezinárodní Man Bookerovu 
cenu – za dlouhodobý přínos světové literatuře v angličtině.

eva lustiGová, RežiséRka,  
sPisovatelka – a PředevŠím dceRa:

Arnošt byl 
hrdý Čech i žid

 n spisovatel a publicista 
světového formátu arnošt 
lustig je nedílně spjat 
s Prahou. v libni prožil celé 
své mládí a toto prostředí se 
často odráží i v jeho tvorbě. 
Jeho dcera eva lustigová, 
rovněž spisovatelka a reži-
sérka, na něj u příležitosti 
jeho nedožitých 90. naroze-
nin pro osmičku 
zavzpomínala.

Když se řekne Arnošt Lustig – 
co vás jako první napadne?
„Živel. Charismatický blonďák 
s modrýma očima. Jeho otec 
Emil Lustig pocházel z českých 
bratří a všichni měli modré oči. 
I můj bratr Pepi je má. Arnošt 
byl vždycky hrdý na to, že je 
Čech i žid. Byl geniální vypravěč 
a moudrý člověk. V USA 
oddával své univerzitní 
studenty.“

To směl?
„Ale ne, oni šli samozřejmě 
napřed na úřad, na oficiální 
sňatek, a potom byl Arnošt. 
A vždycky jim něco pěkného, 
moudrého a originálního řekl, 
jako rabín.“

Povídáme si na kraji židovského 
města, nedaleko Staronové 
synagogy. Přijela jste ze Švýcar-
ska, kde žijete. Cítíte zde své 
kořeny?
„Určitě. Praha je moje město, 
čeština je můj rodný jazyk.“

Jaký byl váš otec doma, veselý, 
nebo spíš smutný a vážný?
„Oboje najednou. Ve svém filmu 
„Tvoje slza, můj déšť: Přítomnost 
Arnošta Lustiga“ se zabývám 
jeho vážnou i veselou podstatou, 
kterou má danou jménem 
a příjmením. Když Arnošt tvořil, 
byl ve svém světě, a to jsme 
museli chodit po špičkách. Jinak 
byl velkorysý, laskavý, štědrý, 
legrační, vřelý, klidný ve svém 
světě. Vždy plný energie, života, 
síly. Smutného jsem ho zažila 
po emigraci do Izraele a dalších 
zemí, které nám poskytly 
zázemí, tedy Jugoslávie a USA. 
Z návratu do Prahy roku 1990 
měl nepopsatelnou radost. 
Jednadvacet let si myslel, 
že se nevrátí.“
 
Jaký byl jako otec?
„Skvělý. Když zrovna netvořil, 
chodil s námi bruslit, plavat, 
vozil mě na kroužky, jezdili jsme 
lyžovat. Arnošt nebyl nedělní 
otec. Ale někdy z něj šel strach.“

Co ho třeba dokázalo vytočit?
„Když jsme se s bráchou nechtěli 
o něco podělit. Lidi hodnotil 
podle toho, jestli by se rozdělili 
o poslední krajíc chleba. On se 
dělil i o své honoráře. Když třeba 
v Americe dostal honorář 
600 dolarů, tak jsme vyjeli 
300 kilometrů z Iowa City do 
Chicaga do muzea a každý –  
maminka, Pepi, já i on – dostal 
150 dolarů, aby si tam něco 
krásného koupil.“

Jak jste doma slavili konec roku? 
„Měli jsme vánoční stromek. 
Maminka tomu nebyla nakloně-
na, ale Arnošt chtěl, abychom 
nebyli o ten zážitek ochuzeni. 
Abychom neměli pocit, že jsme 
jiní. Chanuku jsme začali slavit 
až v Izraeli. Od té doby jsme 
stromeček už neměli.“

Jaké jste od rodičů dostávala 
dárky? 
„Spíš praktické. Brusle, gramofo-
nové desky, rukavice, knížky…“

Vzpomínal někdy táta, jaké měl 
sám dětství?
„Něco z toho vtělil do svých děl. 
Například do novely Dům 
vrácené ozvěny, která je silně 
autobiografická, zapsal desatero 
‚přikázání‘ – kterými se tak asi 
trochu v dětství i v životě potom 
řídil. Přikázání založená na tom, 
čím se člověk může poučit – 
od dítěte i od zloděje.“ 
 
A jaký tedy byl váš otec jako dítě? 
„Pocházel z chudé rodiny. 
Maminka před ním zamykala 
kredenc s cukrem... Lumpárnám 
se nevyhýbal – ve čtyřech letech 
prý přejel na koloběžce 
papírníka a paní papírníková si 
pak přišla mamince na Arnošta 
stěžovat. Z libeňské synagogy, 
kam ho maminka brala v pátek 
večer s jeho starší sestrou 
Hankou, pravidelně utíkal. 
Arnošt byl „pavlačové“ dítě 
z Libně, a to v něm navždy 
zůstalo. Na druhou stranu mu 
to určitě pomohlo přežít válku 
– Arnošt vždycky tvrdil, že 
vyrostl na ulici, rodiče neměli 
čas se o něj starat, k obědu měl 
kolikrát jen vodu s cibulí, 
kterou si s klukama přivlastnili 
na trhu…“

Kam chodil do školy?
„Do obecné školy začal chodit 
v pěti a půl na Palmovce 
na tehdejší Královské, dnes 
Sokolovské ulici, na měšťanku 
chodil na libeňském zámečku, 
odkud ho s nástupem nacismu 
vyhodili. Po válce studoval rok 
Obchodní akademii v Karlíně. 
Potom začal studium na Karlově 
univerzitě.“
 
Projevovaly se u něj umělecké 
sklony i jinak než psaním?
„Arnošt byl skvělý tanečník. 
S mami chodili často tancovat 
na Václavské náměstí, hráli tam 
Ota Satler a Egon Levitt. To byli 
muzikanti, kteří hráli v Terezíně 
v roce 1943, i během prohlídky 
Mezinárodního Červeného 
kříže, kdy kontrolovali život 
vězňů.“

Víte, co mě překvapuje? Že 
o mamince Věře mluvíte jako 
o mami, ale o tatínkovi jako 
o Arnoštovi… Proč?
„Protože Arnošt byl mnohem 
víc než ‚jenom‘ otec, patřil 
celému světu. To přišlo asi tak 
v šestnácti, kdy jsem pochopila, 
kým je. Mimochodem, i pro 
všechny vnuky a vnučky nebyl 
nikdy děda, ale Arnošt.“

Kdy vám osobně zachutnaly 
otcovy knihy?
„Dobrá otázka (úsměv). Když mi 
byly dva roky, tak mu zmizely 
tři rukopisné stránky, protože 
jsem mu je snědla. Takže tehdy. 
Ale vážně – až když jsme byli 
v emigraci. Den před mými 
12. narozeninami do Českoslo-
venska vtrhly tanky a my se 
z dovolené v Itálii nevrátili.“

Takže nejen láska, ale i literatura 
prochází žaludkem. Co jste po otci 
podědila?
„Radost ze života i smutek, 
šílenství, energii, snahu se stále 
učit a zdokonalovat. Lidi 
nepodceňovat ani 
nepřeceňovat.“

Už prakticky 25 let pracujete ve 
Švýcarsku pro mezinárodní 
zdravotnickou společnost. 
K vlastnímu psaní a filmařině jste 
se dostala až mnohem později. 
Nelitujete toho?
„Nelituji. Vědomě a úmyslně jsem 
se tomu bránila. Chtěla jsem se 
dát svojí vlastní cestou a po 
mládí, kdy jsem díky emigraci 
vyrostla na třech kontinentech, 
jsem chtěla porozumět, co se 
přihodilo naší rodině a jak jsem 
vyrostla já. Proto jsem si udělala 
bakaláře z kulturní antropologie. 

Ve čtyřech letech přejel 
na koloběžce papírníka 

a paní papírníková 
si pak přišla mamince 
na Arnošta stěžovat.
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lIBeňSKé deSAterO:
Z chasidského slabikáře. Ve službě Bohu se člověk může poučit 
ve třech věcech od dítěte a v sedmi od zloděje. Od dítěte se můžeš 
naučit: 1. Být vždycky šťasten. 2. Nikdy nečinně nesedět. 3. Brečet 
pro všechno, co chceš. Od zloděje se můžeš naučit: 1. Pracovat 
v noci. 2. Když nezískáš to, cos chtěl, za jednu noc, pokus se o to 
druhou. 3. Milovat své spolupracovníky a druhy, jako se zloději mají 
navzájem rádi. 4. Dokázat i za malou věc riskovat život. 5. Nepři-
kládat přílišnou hodnotu ani věcem, za něž jsi riskoval život. 
6. Přestát všechny druhy mučení a bití a zůstat i na konci tím, čím 
jsi. A za sedmé: Věřit, že tvoje práce má cenu, a nechtít ji změnit.

Bratr Pepi se dal na umění, stal 
se filmařem. Já jsem chtěla dělat 
něco, co v naší rodině nikdo 
nedělal. Tak jsem si udělala 
magistra z mezinárodního 
obchodu, dostala nabídku 
pracovat ve Švýcarsku a už jsem 
tam zůstala.“

Takže jste se otcovu uměleckému 
naturelu bránila, jak mohla…
„Dlouho se mi to dařilo. Ale 
zadní vrátka byla pootevřená. 
A pak Arnošt dostal tu strašnou 
diagnózu, a dveře se otevřely. 
Uvědomila jsem si, že ho chci 
zachytit takovým, jakým 
skutečně je, pokud je. Jeho 
názory, postoje k tomu nejdůleži-
tějšímu, co v konečném důsled-
ku vytvarovalo i mě, i mého 
bratra. A natočila jsem doku-
mentární film. Byl to můj druhý 
film. Do filmové školy jsem 
nikdy nechodila, ani do Arnošto-
vých kurzů.“

Arnošta Lustiga jste tedy 
zvěčnila jak v dokumentu Tvoje 
slza, můj déšť, tak i ve stejno-
jmenné knížce, a byla jste 
spoluautorkou jeho poslední 
knížky povídek. Jak moc jste 
s ním spojena nyní?
„Arnošt je moje kotva, plachta 
i kompas. Někdy jsou mrtví 
živější než živí. Mám výhodu, 
že se, kdykoli mi je smutno, 
můžu podívat do jeho knížek... 
S maminkou jsem také blízce 
propojená. Slovy Arnošta, 
možná, že mrtví a živí jdou po 
jednom mostě, a to, co je spojuje, 
je láska.“

Děkuji vám za rozhovor.
text a foto: vladimíR slabý

celý rozhovor 
najdete na

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

MYSLITELÉ,  
PÁBITELÉ,  
OBJEVITELÉ

w
w

w
.p

ra
ha

8.
cz

vstup zdarma

Libeňský zámek 
Zenklova 1/35 

Praha 8 – Libeň

v kresbách Jiřího Wintera - Neprakty

18. 1. – 3. 3. 2017

vás srdečně zve  
na výstavu

Je to děd Vševěd třetí kategorie. Má tři bronzové vlasy  
a přednášet smí pouze v rodinné škole.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Fórum

jak dále 
rozvíjet 
spolupráci 
s občany 
a odborníky 
při zlepšování 
stavu 
veřejného 
prostoru 
v praze 8

tento Měsíc 
sE Ptá: 

Čssd

hnutí ano
navázat na to, 
co se osvědčilo  

Naší dlouhodobou snahou je 
zlepšit stav veřejného prostoru 
nejen v oblasti životního 
prostředí, kterou v dnešní době 
lze brát jako samozřejmou, ale 
také zintenzivnit pozitivní 
užívání veřejného prostoru se 
zaměřením na trávení volného 
času.

Automatickou součástí tohoto 
procesu je diskuse s občany, 
kterou jsme tento rok rozšířili 
například o tzv. participativní 
rozpočet, kdy sami občané měli 
možnost vybrat projekty, které 
chtěli na Praze 8 realizovat. 
Částka 10 milionů korun byla 
rozdělena i na projekty, které 
přímo souvisí s veřejným 
prostorem. V letošním roce také 
proběhlo mnoho revitalizací 
parků a dalších zelených ploch 
Prahy 8. Za zmínku také stojí, že 
bytová družstva Prahy 8 mají 
nově možnost si bezplatně vzít 
do své správy předzahrádky 
u svých domů. Praha 8 jim navíc 
nabídne i poradenství, jak se 
o tento prostor starat. Družstva 
budou mít možnost požádat 
o „dotaci na zvelebení veřejného 
prostoru“, která byla v tomto 
roce poprvé na Praze 8 občanům 
nabídnuta. 

Zdánlivě malou, ale přitom 
pro vnímání obyvatel Prahy 8 
příjemnou změnou jsou 
pomalované objekty ve veřej-
ném prostoru ve spolupráci se 
street art umělci, kdy se dříve 
nehezká místa stávají malou 
galerií. Tento postup byl využit 
také v pilotním projektu radní 
Anny Kroutil, a to na dětském 
hřišti Košinka, kde vandaly 
poničené herní prvky byly 
pomalovány uměleckými 
graffiti, což se velmi líbí 
především dětem, ale i dospě-
lým. Odpočinkové a bezhlučné 
zóny s možností posezení 
v klidném a čistém prostředí 
jsou důležité pro spokojenost 
se stavem veřejného prostoru, 
proto je naší snahou co nejvíce 
se v této problematice 
angažovat. 

ods Praha 8
Občané nesmějí 
být hračkou 
v rukách politiků
Komunikace radnice s lidmi není 
nikdy dost a rozvoj spolupráce 
často vede ke kvalitním finálním 
rozhodnutím. Je nutné si názory 
vyslechnout, respektovat je 
a neutíkat před smysluplnými 
argumenty.

Nicméně si položme dvě 
otázky. Zaprvé, zda si vedení 
radnice v případech, kdy se bojí 
přijmout rozhodnutí, nedělá 
diskusí s občany pouze alibi.  
A za druhé, zda má vůbec dialog 
s lidmi smysl, pokud je už 
dopředu jasné, že se postoj 
nezmění.  

Třeba kauza autobusů 
u Ládví. Tak dlouho rozvíjeli 
spolupráci s občany, až jim pod 
okny denně čoudí a burácejí 
stovky autobusů mířící do 
středních Čech. Přestože lidé 
houfně vyjadřovali odpor, nic 
tím nezměnili. Pouze ztráta času 
a šaškárna. Dalším pěkným 
příkladem je záměr vybudovat 
na dnes tolik oblíbené louce 
u Žernosecké ulice městský 
park. I když petici proti tomuto 
neskutečně předraženému 
záměru podepsalo cirka sedm 
stovek lidí, radní za ANO 2011 
si s nimi měsíce hrají na kočku 
a myš. A politici ohánějící se léta 
mantrou o zapojení občanů do 
veřejné diskuse pak na zastupi-
telstvu hlasují proti zařazení 
této kauzy na program. Čistá 
esence pokrytectví.

Co se týká odborníků, i tady si 
dávejme velký pozor. Například 
pan místostarosta Petr Vilgus to 
umí s nejrůznějšími studiemi 
a koncepty nevalné úrovně 
pěkně roztočit. Zkrátka 
z veřejného cecíku pro kamará-
dy vždy něco ukápne. A že 
z nesmyslných projektů, jako je 
třeba „strategický plán udržitel-
ného rozvoje do roku 2026“ 
(to není legrace), nemá občan 
pražádný užitek? O ten přece 
nejen této zelené partaji nikdy 
nešlo. 

toP 09 Praha 8
veřejný prostore, 
kde domov tvůj?

Na položenou otázku asi 
správnou odpověď neznám, ale 
vím, že má cenu se poučit z chyb 
jiných – a že jich současná 
koalice ANO-ČSSD-(KSČM)-SZ 
málo nedělá, vzpomeňme třeba 
na dvojí vydání časopisu, ve 
kterém teď tento článek čtete, 
dvojí bydlení paní místostarost-
ky Borhové, které zřejmě 
předcházelo jejímu konci, atd. 

Zeširoka vzato je zřejmé, že 
podíl občanů na správě by měl 
být dnes běžnou věcí, stejně jako 
spolupráce s „odborníky“ (rýpal 
by možná řekl nikým nevolený-
mi), kteří by, nejen u problemati-
ky veřejného prostoru, měli být 
alespoň s hlasem poradním 
k takovýmto tématům přizváni. 

To by ale vedení radnice, které 
sice z naší „obce“ dělá subjekt 
fair trade, nesmělo svými kroky 
jít proti principům fair adminis-
trative (férové administrativy, 
kterou mají zakotvenu třeba 
i v Keni, popř. JAR).

Jak jinak si totiž lze vysvětlit 
fakt, že Rada nedávno zrušila 
Komisi pro vnější vztahy 
a turistický ruch, a sebrala tak 
občanům, tedy občanské 
společnosti, šanci spolupůsobit 
na dění kolem sebe? V tomto 
případě „jen“ v oblasti vnějších 
vztahů a turistického ruchu, ale 
kdo z nás ví, co bude „prostě 
zrušeno“ příště?

Závěrem se omlouvám, že 
jsem možná pojal veřejný 
prostor v širším kontextu, než 
mohl mít tazatel na mysli, přesto 
mám za to, že mlčet, když je 
omezováno právo veřejnosti do 
„radničních věcí“ mluvit, na 
místě není. Naopak by mělo být 
normální upozornit na to, že tím, 
za jehož chyby je nyní veřejnosti 
de facto upírána možnost do 
„veřejného prostoru“ zasahovat, 
je zřejmě právě zmíněná osoba, 
která neví, „kde domov můj“...

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.

Jana Solomonová 
radní  
mČ Praha 8  
za ano

Jiří Janků
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ods

Pavel Schnirch
bývalý člen zrušené 
komise pro vnější 
vztahy a turistický 
ruch za toP 09
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osmička soBě, 
kdu-čsl 
a nezávislí
na papíře 
by to radnici šlo

Jsme za poločasem volebního 
období – a zatím není viditelné 
zásadnější zlepšení veřejného 
prostoru na Praze 8. Stále je dost 
míst v Libni, v Kobylisích, 
Karlíně, Bohnicích i jinde, kde 
se nezměnilo nic: dál chátrají 
a pustnou. Mám za to, že 
skutečná spolupráce s občany 
a odborníky při úpravách 
a budování veřejného prostoru 
je zatím ze strany radnice 
minimální.

Jistě, radnice vytvořila komisi 
pro místní Agendu 21 a na 
několika setkáních zastupitelů 
s občany sbírala připomínky. 
Vše pak shrnula ve strategickém 
plánu městské části Praha 8, 
kde je uveden Petr Vilgus jako 
gestor a předseda týmu pro 
tvorbu strategie. Vše máme 
krásně na papíře. Jen se závěry 
nepřetavily v nic konkrétního. 

Radnice zve občany na veřejné 
debaty k již navrženým projek-
tům – místo aby je přímo 
přizvala k spoluvytváření plánů. 
Jaký bude osud revitalizace 
Elsnicova náměstí, předložené 
ve čtyřech variantách, které se 
nijak zásadně nelišily? Jak bude 
vypadat Palmovka, kde se 
mezitím stala dominantou 
patrová stavební buňka 
dopravního podniku? Kdy 
vznikne chodník pro chodce 
v Ústecké ulici od kobyliské 
vozovny k prodejně Bauhaus, 
kudy denně projdou desítky lidí 
po frekventované silnici? Kdy se 
promění další podchody jako ten 
na Ládví? Kdy začne radnice 
řešit kritickou situaci obyvatel 
ulice v Holešovičkách, kteří 
nemohou větrat už ani v noci? 
Kdy se sejde komise pro 
dopravu, jejímž předsedou je 
Petr Vilgus? Jestli radnice šetřila 
síly pro druhý poločas, pak by 
měla začít právě teď.

čssd
Chceme 
pokračovat 
v nastaveném 
trendu  
Hned v úvodu chci poděkovat 
občanům za dosavadní velmi 
přínosnou spolupráci. Spoluprá-
ci, která je pro ČSSD od začátku 
volebního období zcela klíčová. 
Od roku 2014 jsme vyzkoušeli 
několik typů komunikací 
v přípravě důležitých projektů 
a jsme připraveni tyto přístupy 
i nadále zlepšovat dle podnětů 
občanů a odborníků. Již v tomto 
roce zahájíme realizace několika 
konkrétních projektů, které jsme 
podrobně diskutovali s občany 
a které přemění v řadě případů 
zanedbaná a nevyužitá místa 
do podoby kvalitních veřejných 
prostranství s pestrou nabídkou 
pro občany a s kvalitním 
životním prostředím jako 
takovým. Občané se tak dočkají 
mimo jiné nově revitalizovaných 
centrálních náměstí na Krakově, 
na Ládví, parku na Dlážděnce či 
zcela nového přírodního parku 
Na Truhlářce. 

Pro další vývoj naší městské 
části a zároveň městských částí 
obecně je velmi důležitá také 
diskuse a porada s odborníky na 
danou oblast. Proto velmi 
vítáme pozitivní odezvy 
z několika vysokoškolských 
fakult a zájem konkrétních 
studentů zpracovávat své 
vysokoškolské práce na témata 
revitalizací veřejných prostor 
v Praze 8. I v tomto chceme dále 
pokračovat.  

Závěrem chci ujistit, že jsme 
připraveni uvedenou spolupráci 
s občany a odborníky i nadále 
rozvíjet, neboť to vnímáme jako 
nikdy nekončící, ale velmi 
důležitý proces. Budeme moc 
rádi, když se na nás občané 
budou i nadále obracet s kon-
krétními náměty a doporučení-
mi, kterými budeme moci 
vylepšovat dosavadní přístupy. 
I nadále je jim k dispozici e-mail 
vit.ceza@praha8.cz. 

ksčm
veřejný prostor –  
dědictví 
i budoucnost
V prvé řadě bychom si měli říci, 
co je v našem pojetí veřejný 
prostor. Ve zjednodušené 
podobě lze konstatovat dva 
typy: prvním jsou veřejná 
prostranství, druhým stavby 
a budovy, které slouží veřejnosti. 

Že je v tomto ohledu stále co 
budovat, je nabíledni. Není 
ovšem možné, aby bylo vždy 
vyhověno všem.  Na jedné 
straně upravené zelené plochy, 
dětská hřiště, projekt péče 
o předzahrádky obytných 
domů, opravy chodníků, na 
druhé straně dětská hřiště 
s pohozenými jehlami z injekč-
ních stříkaček, nevyužité 
plochy zarostlé trním a obýva-
né bezdomovci, případně 
prázdná místa, která bývají 
cílem více či méně zdařilých 
projektů, ale také petic. Občany 
v Praze 8 trápí i chátrající 
špinavá obchodní střediska 
a bývalá volnočasová centra, 
která neviditelná ruka trhu 
začátkem devadesátých let 
přenesla ze společného majetku 
na soukromníky. Teď nevíme, 
co s nimi. Ani s budovami, ani 
s jejich majiteli. 

V průběhu současného 
volebního období se radnice 
občanům po stránce oboustran-
né komunikace značně přiblíži-
la. K tomu slouží i projekt 
otevřené radnice. Nemalou 
úlohu v tomto směru hraje 
zpřístupnění mnoha dříve 
nedostupných dat v elektronic-
ké podobě, webové stránky MČ, 
časopis Osmička i Agenda 21. 
Pokud chtějí vedení MČ 
a zastupitelé ve spolupráci 
s občany pokračovat, je namístě 
zmíněné aktivity ze strany 
radnice udržovat i dále rozvíjet. 
Jde jen o to, abychom za 
neznámou Jak? dosadili vždy 
správnou odpověď a řešení bylo 
citlivé.

Ilona Tůmová
členka komise 
pro sociální věci, 
klub osmička sobě, 
kdu-Čsl a nezávislí

Vít Céza
zastupitel  
mČ Praha 8  
za Čssd

Zdeněk Nagovský 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

Dana Blahunková
radní  
mČ Praha 8  
za stranu zelených

strana 
zelených
Spolupráce 
s občany, spolky 
a mládeží je naší 
prioritou 

Vylepšování stavu veřejného 
prostoru ve spolupráci s občany 
naší MČ je jednou z důležitých 
priorit Strany zelených v součas-
né koalici. 

Na popud místní Agendy 21 
proběhlo jednak osm setkání 
s občany ke sběru podnětů při 
tvorbě Strategického plánu 
udržitelného rozvoje, jednak 
jedno setkání s občany v rámci 
Veřejného fóra. Na těchto 
setkáních se účastníci mohli 
vyjádřit k různým aspektům 
veřejného života a podat náměty 
k jeho zlepšení. Setkání probíha-
la v různých částech Prahy 8 – 
v Ládví, Na Šutce, v Libni, 
v Karlíně ad. Podněty podané 
občany tak mohly být maximál-
ně adresné a jednotlivé odbory 
se nyní zabývají jejich realizací. 

Další náměty na vylepšení 
vzhledu veřejného prostranství 
vzešly z Komise pro životní 
prostředí, která vybrala první 
trojici ploch vhodných k revitali-
zaci: křižovatku ulic Zenklova, 
Podlipného a Braunerova, 
křižovatku ulic Primátorská, 
Konšelská a křižovatku ulic 
Zenklova a Prosecká. 

Významným posunem 
v zapojování občanů do 
zušlechťování stavu veřejného 
prostranství bylo vypsání 
mikrograntů na zvelebení 
vzhledu veřejného prostoru, 
na něž MČ v roce 2016 vyčlenila 
500 000 Kč. Žadatelé z řad 
spolků, škol a SVJ představili 
různorodé projekty od zajištění 
dlouhodobého úklidu zanedba-
ných ploch přes zvelebení zeleně 
až po realizaci naučné stezky. 

K přijetí zodpovědnosti 
za vzhled naší MČ se snažíme 
vést i mládež. V červnu 2016 
bylo ustaveno Zastupitelstvo 
mladých MČ Praha 8, jehož 
členy je 22 dětí ve věku 11–17 let 
z jedenácti škol naší MČ, které se 
seznamují s chodem a řízením 
obce. 
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Čtenáři píší

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

Vaše stručné náměty zasílejte  
na e-mail osmicka@praha8.cz  
či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48. 
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky  
krátit a upravovat.

Dobrý den, 
V prosincovém čísle měsíčníku Osmička 
jsem se dočetl o tom, že jste získali titul 
Fairtradová městská část. Blahopřeji. 
Kde mohu získat více informací?
kaRel malík

Dobrý den, pane Malíku,
titul Fairtradová městská část náleží 
Praze 8 od listopadu 2016, kdy byla oceněna 
na Národní fairtradové konferenci v Diva-
dle Pod Palmovkou. Získání prestižního 
titulu předcházelo jednoleté snažení, 
pořádání seminářů pro veřejnost i zaměst-
nance úřadu, výstav upozorňujících na 
nedůstojné podmínky, jak životní, tak 
i pracovní, ve kterých lidé ve světě žijí. 

Během těchto akcí se snažíme dávat 
prostor i lokálním pěstitelům a prodejcům, 
neziskovým organizacím a sociálním 
podnikům z Prahy a okolí. Nebráníme se ale 
i jiným tématům spadajícím pod pojem 
udržitelný rozvoj a mezinárodní cíle 
udržitelného rozvoje. 

Veškeré informace o aktivitách městské 
části v oblasti fairtrade, ale také 
o dostupnosti fairtradových výrobků 
v místních maloobchodech a gastro-
nomických zařízeních naleznete 
na webových stránkách MČ Praha 8:  
www.praha8.cz/podpora-fair-trade.cz.
oddělení stRateGického RozvoJe 
a místní aGendy 21
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www.muzeumprahy.cz        www.spejbl-hurvinek.cz

Ať žije Hurvínek!
23. 11. 2016 – 19. 2. 2017
Doprovodné programy pro veřejnost:
7. 1., 21. 1. Ať žije Hurvínek! – komentovaná 
prohlídka výstavy pro veřejnost (ve 14 hod.)
Doprovodné programy pro školy:
Objednávejte se předem pomocí rezervačního 
systému umístěných na webových stránkách muzea 
– www.muzeumprahy.cz
24. 1. Setkání s Hurvínkem (v 10 a v 11 hod.)
Ať žije Hurvínek!
U Hurvínka na návštěvě

Na Nový rok, 1. 1. 2017, je otevřeno 10–18 hod.

VÝSTAVY
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých 
sálů
6. 4. 2016 – 5. 3. 2017

PŘEDMĚT SEZÓNY
Na zdraví! Archeologie k dějinám pití 
28. 11. 2016–26. 2. 2017

P R A Ž S K É

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY K VÝSTAVĚ PRAŽSKÉ BIOGRAFY
PROVEDOU VÁS AUTOŘI VÝSTAVY TOMÁŠ DVOŘÁK A JAN ROUSEK

Sraz před hlavní budovou Muzea hlavního města Prahy v 16,30 hodin,
sledujte prosím www.muzeumprahy.cz, cena 80 Kč

1. Václavské náměstí – 28. dubna 2016 a 29. září 2016
Václavské náměstí tradičně patřilo a patří k centru večerní zábavy Pražanů.
Obzvláště dříve se chodilo na ty nejlepší snímky právě na Václavák. Mohli jsme
tam nalézt premiérové biografy, spojené s prvními projekcemi slavných filmů, ale
i menší sály s různou dramaturgií (Koruna, Pasáž, Praha, Avion, Jalta, Blaník, Ura-
nia, Beseda, Hvězda, Lucerna, Světozor, Alfa, Hollywood, Illusion, Juliš). Všechny
tyto podniky byly zasazeny do architektonicky a historicky zajímavých staveb. Pro-
cházka neopomene i první projekce kočovných kinematografistů na Václavském
náměstí. 

2. Nové a Staré Město I. – 19. května 2016 a 20. října 2016
Začneme jedním z nejstarší biografů – Grand Biograph de Paris v Ječné ulici, pře-
suneme se k Illusionu (Emauzy), projdeme kolem kina Skaut ke Kinemě Vlasty
Buriana, přes Almu se dostaneme na Národní třídu, kde se zastavíme u kina Louvre
a Metro. Mineme Olympic a velkokapacitní Adrii, kousek se vrátíme ke kinům
Perštýn, Konvikt a U Vejvodů, kde se dnes točí pivo. Procházku zakončíme u nej-
staršího stálého pražského kina Ponrepo. 

3. Nové a Staré Město II. – 9. června 2016 a 10. listopadu 2016
I když procházka začne u kina Broadway a prohlédneme si novější kina v blízkém
okolí náměstí Republiky (Kotva, Komorní, Roxy, Labuť aj.), výklad bude zaměřen
především na první projekce v Praze v ulici Na Příkopech a v Hybernské ulici.

4. Žižkov – 23. června 2016 a 24. listopadu 2016
Na Žižkově půjdeme cestou po lidových biografech, z kterých dnes funguje pouze
Aero, od něhož se vydáme směrem ke Koněvově třídě, kde si připomeneme již
zbouraná kina Tábor a Deklarace. Zastavíme se u Pokroku a starého Edisonu, kolem
Ponce se protáhneme ke Kosmoramě, Republice a poslední zastávkou bude Aca-
demie. 

5. Vinohrady – 8. června 2016 a 15. prosince 2016
Vinohradskou vycházku zahájíme u biografu Beránek v Londýnské ulici, přes kino
Valdek na náměstí Míru se dostaneme k Tatře. Na Vinohradské třídě se ohlédneme
za minulostí Radia a Macešky, popovídáme si i o Slavii. Výlet do historie biografů
uzavřeme u nejkrásnějšího secesního kina Flora v Orlické ulici. 

www.muzeumprahy.cz
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Vážená redakce,
se zájmem jsem si přečetl článek z Osmičky 
Štěpničná zkrásní. Ano, pan starosta má 
pravdu, podchod u Ládví opravdu prokoukl 
a stejný účinek to bude mít pravděpodobně 
i u podchodu Štěpničná. Ale pan starosta by 
se neměl zaměřit jen na podzemí onoho 
prostoru, ale i na tu nadzemní část. Objekty 
v tamním nákupním centru včetně 
prostranství jsou v tak žalostném stavu, 
že se tomu nechce ani věřit, a divím se 
místním, že se s tím smiřují. V létě jsem tam 
viděl dva Francouze, ti nad tím jen kroutili 
hlavami, a já jsem se styděl za někoho 
jiného. Nevím, kolik ještě bude stát ten 
„pomník“ na Palmovce, ale snad by se 
nějaký ten miliónek dal ušetřit na zvelebení 
popsaného místa na Štěpničné.
l. ulČ

Vážený pane Ulči,
Oblast bývalého nákupního centra na 
Štěpničné v Ládví mě velmi trápí, již z toho 
hlediska, že jsem celoživotní obyvatel 
sídliště Ďáblice. Bohužel tento objekt již 
od devadesátých let není ani hlavního 
města Prahy, natož městské části. A kompe-
tence městské části jsou naneštěstí tak 
malé, že ani zásadním způsobem nemůže-
me vlastníka úkolovat, aby se o svůj 
majetek lépe staral. V tom jsou zákony této 
země velmi benevolentní. Nedávno jsme 
však zjistili, že současný majitel má záměr, 
jak dále s prostorem nakládat. Zároveň 
získal i prostor naproti konečné tramvaje 
u hřbitova, které jsou v podobném stavu. 
Uvidíme, jaký ten záměr bude, a já doufám, 
že bude rozumný a obě místa se posunou 
výrazně kupředu. 
Roman PetRus 

Vážená redakce,
vyřiďte, prosím, velké poděkování všem těm, 
kdo se podíleli na letošních předvánočních 
akcích. Byla jsem se podívat na všech třech 
rozsvěceních vánočních stromů i na 
Starobohnickém těšení. Byla jsem zvědavá, 
jestli jste si nevzali velké sousto, ale klobouk 
dolů! Ani jsem netušila, že stromy nejsou 
kupované, ale darované. V Karlíně sice bylo 

hodně mrazivo, ale svařáček nás dokázal 
spolehlivě zahřát stejně jako roztomilé děti 
zpívající koledy. Škoda jen, že když jsem se šla 
o pár dnů později znova na Krakov podívat, 
tak už byl betlém bez oveček, které někdo 
ukradl, a i tři králové měli ulámané hole. 
Vandalové si bohužel nedají pokoj ani v době 
nejkrásnějších svátků v roce. Přeji vám všem 
krásný nový rok!
anežka nováková, bohnice
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Bezpečnost / doprava

z černé kroniky

nevhodná  
vánoční výzdoba
Poslední měsíc loňského roku 
ve večerních hodinách přijala 
městská policie oznámení 
o dvou neposlušných mladí-
cích, kteří v ulici V Holešovič-
kách na Praze 8, poblíž 
autobusové zastávky Kuchyň-
ka, mají věšet na sloupy 
veřejného osvětlení pneumati-
ky. Hlídka po příjezdu na místo 
za pomoci oznamovatele 
zpozorovala dva mladíky 
stojící opodál u sloupu 
veřejného osvětlení, kde ležely 
čtyři pneumatiky, přičemž 
jedna byla navléknutá na 
sloup kolem spodního krytu. 
Strážníci oba mladíky vyzvali 
k prokázání totožnosti. Jelikož 
jeden z nich u sebe neměl 
žádný doklad totožnosti, 
musela hlídka přivolat Policii 
ČR, která následně provedla 
lustraci dotyčného. Jako 
vysvětlení mladíci uvedli, že se 
jim nelíbí poházené pneumati-
ky v okolí, a chtěli tak 
zpříjemnit cestu ostatním 
kolemjdoucím. Závěrem bylo 
s mladíky sepsáno oznámení 
o přestupku. 

Bez známek života
V ranních hodinách dne 3. 12. 
byla hlídka městské policie 
vyslána na křižovatku ulic 
Zenklova a V Holešovičkách 
k pomníku Operace Antropoid, 
Praha 8, kde měl na zemi ležet 
muž. Na uvedeném místě byl 
nalezen muž ve věku cca 60 let, 
který ležel v poloze na zádech 
a nebyl mu nahmatán tep. 
Na místo byla proto přivolána 
záchranná služba. Do příjezdu 
záchranky hlídka prováděla 
střídavě masáž srdce a použití 
defibrilátoru. Během provádě-
né resuscitace, už pod 
dohledem lékařky, muž 
několikrát projevil známky 
života, po chvíli však zemřel. 

úsPěŠná mezinárodní sPoluPráce Policie

Zadržený gang:  
nejen drogy a násilí

 nz televizního vysílání před koncem roku 
2016 se diváci dozvěděli o případu zadržení 
větší skupiny pachatelů různorodé závažné 
trestné činnosti, která sahala až za hranice 
našeho státu. 

Na jejím odhalení pracovali kromě německých 
policistů detektivové z oddělení loupeží Oblastní-
ho ředitelství Policie ČR Praha III, kteří sídlí 
v osmém pražském obvodě. To je důvod, proč 
o případu podrobněji a takříkajíc z přímého 
zdroje informujeme.

Členové zadrženého mezinárodního gangu 
se dopouštěli násilné trestné činnosti, obchodu 
s drogami i trestné činnosti majetkového charak-
teru. Během jejich zatčení a při domovních 
prohlídkách byla zajištěna finanční hotovost 
několika milionů korun, větší množství drog, více 
jak jedna tuna tabáku, velké množství nezdaně-
ných cigaret, střelné zbraně a další předměty 
sloužící k trestné činnosti nebo z ní pocházející. 
S tím souvisel i nález několika párů rukavic, které 
lupiči přináležející ke zmíněné skupině pachatelů 
použili k zakrytí stop při spáchání loupeže na 
území SRN, během které vnikli do rodinného 
domu německých manželů (80 a 89 let!). Manžele 
sledující televizi povalili na zem, spoutali elektric-
kými kabely a pouty a následně po prohledání 
domu odcizili k jejich škodě hotovost ve výši 
přibližně 70 000 eur. Poté uprchli a spoutané 

seniory nechali ležet bez další pomoci! Už pouze 
za tento čin hrozí podezřelým dle německého 
trestního zákoníku až 15 let za mřížemi. Z tiskové 
zprávy Policejního prezidia v Horní Falci z listopa-
du je zřejmé, že poškození manželé se z loupežné-
ho přepadení ani po půl roce nevzpamatovali.

Jaké další delikty budou podezřelým prokázány 
a jaké tresty pachatelé nakonec za své činy 
dostanou, ponechme na orgánech zabývajících 
se trestním řízením. My si přejme, aby u nás 
k podobným případům docházelo co nejméně, 
a pokud ano, aby byli při jejich řešení policisté 
stejně úspěšní, jako detektivové z Palmovky 
a jejich čeští a němečtí kolegové.

zdRoJ: PČR 

Bezmotorová doPrava

Cyklopřejezd na elsnicově 
náměstí je bezpečnější

 ntechnická správa komuni-
kací hlavního města Prahy 
instalovala na cyklopřejezdu 
z elsnicova náměstí na ulici 
u českých loděnic výstražná 
světla. 

Řidiči jsou tak na přechod 
upozorněni bílými světly 
a pro cyklisty a další uživatele 
bezmotorové komunikace je 
zvýrazněn žlutým světlem na 
začátku přechodu, které začne 
blikat, pokud přes něj projíždí 
automobil.

Tento přechod byl dříve 
problematický, protože se 
nachází v nepřehledné zatáčce. 
„Prosazovali jsme u Technické 
správy komunikací hlavního 
města Prahy zvýšení bezpeč-

nosti na tomto přechodu, 
protože přes něj projíždí vysoký 
počet automobilů a zároveň je 
součástí populární cyklotrasy 
A26, která vede z Libně až do 
Horních Počernic. Mezi výhody 
instalovaných výstražných 

světel patří například to, že 
je řidiči ve směru od Vočtářovy 
ulice vidí z velké dálky a navíc 
výrazně zvyšují viditelnost 
přechodu v nočních hodinách,“ 
uvedl radní pro dopravu Karel 
Šašek.  (pep)

cyklopřeJezd je osázen výstražnými světly v povrchu silnice. 
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Měníme Prahu 8

udrŽitelná města

praha 8 získala 
ocenění Skokan roku
Národní síť Zdravých měst ČR 
pořádala v hotelu Jalta 
1. prosince 2016 výroční 
konferenci Udržitelné město, na 
které byla městská část Praha 8 
oceněna cenou Skokan roku za 
realizaci místní Agendy 21 
(MA21). Nad slavnostní akcí, 
které se účastnilo téměř 
200 zájemců o témata spojená 

s udržitelným rozvojem obcí, 
převzal záštitu předseda vlády 
České republiky, Bohuslav 
Sobotka. 

Konference byla rozdělena na 
dopolední a odpolední část. 
V dopolední části prezentovala 
města, která dosáhla v tomto 
roce nejvyšší kategorie A a B 
v kritériích MA21, jak řeší např. 

oblast obnovitelných zdrojů, 
adaptaci na klimatickou změnu, 
zapojení mladých lidí do rozvoje 
svých měst, oblast finančního, 
strategického a procesního 
řízení a mnoho dalších 
přístupů.  

V části věnované inspirativ-
ním postupům prezentoval Petr 
Vilgus, zástupce starosty 

MČ Praha 8, zapojení občanů do 
tvorby strategického plánu 
městské části Praha 8. Město 
Jilemnice seznámilo se způso-
bem řešení rozvoje sídlišť, kraj 
Vysočina s plánováním pro 
zdraví, Valašské Klobouky 
s fungováním podnikatelského 
inkubátoru. Petr Vilgus k tomu 
dodává: „Celkem osm měst 
a krajů prezentovalo inspirativ-
ní přístupy a postupy v různých 
oblastech rozvoje svých 
municipalit. Zajímavý byl 
přístup Místní akční skupiny 
Rozkvět, která je tvořena 
30 obcemi, k zapojování svých 
občanů do rozvoje tohoto 
regionu.“  (haj)

V odpolední čáSti byla za účasti Karly Šlechtové, ministryně pro místní 
rozvoj, Aleny Šteflové, ředitelky kanceláře WHO v ČR a některých zástupců 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předána ocenění kvalitním městům 
a městským částem v oblasti Udržitelné město (Chrudim, Litoměřice), 
Systémové město (Kopřivnice, Vsetín, Křižánky), Komunikující město 
(Jihlava, MČ Praha 21, MČ Praha 14, Opava, Tábor, Valašské Klobouky, Štětí, 
MAS Rozkvět) a Skokan roku (MČ Praha 8, MČ Praha 20, Havlíčkův Brod). 
Všechna oceněná města realizují jednu z oficiálních metod, pomocí níž 
dochází k postupnému zvyšování kvality veřejné správy, místní Agendu 21. 
„Ocenění Skokan roku získala naše městská část za realizaci místní Agendy 
21 v roce 2016. Tuto metodu jsme zahájili na jaře minulého roku, proto 
si ocenění vážíme, ale zároveň víme, že nás čeká ještě mnoho práce,“  
říká Petr Vilgus.

konference pokračoVala druhý den odborným workshopem pro 
zapojená města do projektu Portfolio: integrace metod řízení kvality veřejné 
správy. Okolo 50 zástupců municipalit z celé České republiky hostila 
MČ Praha 8 v Grabově vile. Účastníky přivítal Petr Vilgus a tajemník úřadu 
Josef Rambousek. MČ Praha 8 se do projektu zapojila na základě usnesení 
RMČ Praha 8 ze dne 14. září tohoto roku. Cílem workshopu byla výměna 
zkušeností a vzájemná inspirace měst, která mají zájem zvyšovat kvalitu 
veřejné správy za pomoci metody MA21. „Městská část Praha 8 se v listopa-
du stala Fairtradovou městskou částí, proto byla na workshopu podávána 
fairtradová káva, čaj a cukr,“ říká Petr Vilgus. Workshop organizačně zajistilo 
oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 ÚMČ Praha 8 ve spolu-
práci s Národní sítí Zdravých měst ČR, prodejnami Fair Bio v Karlíně, Miko 
káva a SOŠ a SOU Praha Čakovice, které připravily občerstvení. 

vySvětlIvKy:
• místní Agenda 21 – mezinárodní program 
zavádění zásad udržitelného rozvoje na 
místní úrovni (města, obce, regiony). V ČR 
podle místní Agendy 21 postupují např. 
radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření 
procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života 
nejen současných obyvatel měst, ale také 

život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci 
s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů 
EU a OSN. Více info na www.praha8.cz/ma21.
• Národní síť Zdravých měst ČR – asociace 
sdružující města, obce a regiony, které 
realizují mezinárodní program Zdravé město 
(PZM) – Zdravá města, obce a regiony 
systematicky podporují kvalitu veřejné 

správy, kvalitu strategického plánování 
a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj 
a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na 
jejich názory. NSZM má dnes 131 členů, 
s regionálním vlivem na 2104 měst a obcí, 
ve kterých žije 5,429 milionu obyvatel  
(52 % populace ČR). Více informací najdete 
na www.ZdravaMesta.cz.
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Územní rozvoj

inteliGentní enerGetika 

praha 8 v konceptu 
chytrých měst  
(Smart Cities)

 nProgram strategického 
plánu udržitelného rozvoje 
mč Praha 8 na období 
2017–2026 je strategickým 
rozvojovým dokumentem, 
který vznikne na základě 
potřeby představitelů 
a veřejnosti mč Praha 8 
vytvořit dlouhodobou vizi 
rozvoje městské části 
a stanoví jednotlivé kroky 
k jejímu postupnému 
naplňování. 

Dokument bude zpracován jako 
souhrn představ, které zpracují 
čtyři pracovní skupiny. Pracovní 
skupina pod názvem Rozvoj 
území, bydlení, řízení a správa 
MČ, rozvoj podnikání úzce 
souvisí s územním rozvojem 
a právě to je důvod, abychom vás 
milí čtenáři seznámili s touto 
aktivitou. Program Strategické-
ho plánu udržitelného rozvoje 
bude ve své konečné podobě 
navržen jako celek za všechny 
pracovní skupiny. 

Územním rozvojem rozumíme 
komplexní rozvoj území, tedy 
trvalý proces vývoje a změn 
využití ploch, pozemků, staveb 
(urbanistických struktur) 
a krajiny (přírodních struktur), 
včetně jejich údržby a ochrany 
hodnot. Cílem je udržitelný 
a vyvážený inteligentní rozvoj 
všech těchto složek v území. 
Inteligentní územní rozvoj je 
tedy usměrňován udržitelným 
územním plánováním, regionál-
ní politikou, péčí o životní 
prostředí, energetickou politi-
kou a péčí o kulturní a přírodní 
dědictví. To ve své integrované 
podobě tvoří základní princip 
konceptu Smart Cities. 

Energetický management 
v návaznosti na energetický 
plán je také malým výsekem 
konceptu Smart Cities, napří-
klad na podporu energetických 
úspor i predikce spotřeby 
energie (a vody) veřejných 
budov (optimalizace odběrových 
míst, návrh rozložení energetic-
ké zátěže, regulace spotřebičů 

a řízení spotřeby podle zátěže 
a pobytu osob v budovách, podle 
předpovědi počasí apod.), kvality 
životního prostředí a udržitelné-
ho městského plánování 
definované konkrétními 
aktivitami. Součástí energetické-
ho managementu je rovněž 
inteligentní energetika, která 
využívá moderních, ekologic-
kých a vysoce účinných 
technologií, zaměřených na 
úsporné a efektivní využívání 
různých zdrojů energie (napří-
klad fotovoltaické elektrárny, 
kogenerační jednotky v oblasti 
vytápění objektů), na průběžnou 
kontrolu energetické náročnosti, 
a to ve vlastnictví či správě 
Smart Cities (chytrých měst) 
včetně plnění legislativních 
požadavků. Smart Cities mají 
tedy ve své realitě zajistit 
efektivnější fungování měst, 
a tím pohodlnější život jejich 
obyvatel.

Od ledna 2016 se např. větší 
veřejné budovy musejí dle 
zákona stavět ve standardu 
„TNB“, tj. budovy s téměř 
nulovou spotřebou. Současně 
však mají možnost získat dotace 
jak na novostavby a renovace 
stávajících budov, tak na využití 
obnovitelných zdrojů.

Žadatelům z Prahy je také 
k dispozici Operační program 
Praha – pól růstu ČR (OP P-PR), 
konkrétně prioritní osa 2: 
Udržitelná mobilita a energetic-
ké úspory. Žádat může Hlavní 
město Praha i městské části 
a městem zřizované organizace. 

Cílem je již zmiňovaná přeměna 
energeticky náročných měst-
ských budov na budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie (příp. 
na budovy v pasivním energetic-
kém standardu) s integrovanými 
inteligentními systémy, které 
umožní centralizaci plnohodnot-
ného sledování, ovládání 
a plánování funkcí budov.

ÚZeMní rOZvOj jAKO 
SOuČáSt udrŽItelnéhO 
rOZvOje
Jak jste si všimli, tak v rámci 
udržitelného rozvoje se skloňuje 
ve všech pádech energetická 
problematika. Dost dlouho 
převládal názor, že je na Zemi 
k dispozici nevyčerpatelné 
množství základních energetic-
kých surovin, a to ropy, uhlí 
a zemního plynu. Pro celou 
veřejnost a pro celý svět bylo 
šokem, když se začalo mluvit 
o možné celosvětové energetické 
krizi, která by mohla v důsledku 
ubývání základních energetic-
kých surovin nastat. 

Tato skutečnost, že by mohly 
dojít zdroje energie, s sebou 
přináší i určité obavy. Například 
pro země, které žijí pouze 
z prodeje ropy a nemají žádnou 
jinou alternativu, nastane velký 
problém najít nové uplatnění. 
Spotřeba energie zaznamenává 
obrovský růst, a to nejen díky 
dalšímu rozvoji vyspělých zemí 
a hlavně světových hospodář-
ských špiček, ale podílí se na tom 
i zvyšování životní úrovně 
v rozvojových zemích. Je tak 

jisté, že za pár let tradiční zdroje 
energie (ropa, uhlí, zemní plyn) 
dojdou. Výhledově můžeme 
hovořit asi o 50 letech. Pak už 
bude třeba využít nových 
možností a rozhodně by nebylo 
dobře čekat na to, až se svět 
ocitne bez surovin na výrobu 
energie. Je nutné tento problém 
řešit a hledat nové zdroje 
energie. Hnutí ANO má ve svém 
programu starost o své děti 
a vnuky a to je právě to, o čem na 
tomto místě hovoříme. Udržitel-
nost a úspora energií pro 
generace je alfou a omegou této 
politiky. Je třeba delegovat 
odborníky na uvedenou 
problematiku a ne jen politiky.

enerGetICKý 
MAnAGeMent pOdle 
ISO 50001
Energetická otázka je otázkou 
politickou především v souvislos-
ti s komunitní energetikou, která 
mění obvyklé schéma zákazník 
– dodavatel (distributor energie). 
Vychází z potřeb samosprávně 
rozhodovat o způsobu produkce 
a distribuce elektrické energie 
a tepla, jež jsou zásadními 
podmínkami důstojného života. 
Princip spočívá v tom, že občan 
je zapojen do vytváření podoby 
spotřeby i výroby energie. 
To znamená, že spotřebitel má 
možnost ovlivnit, jakou energii 
bude spotřebovávat a kolik za ni 
bude platit. Propojení energetic-
kého managementu s koncepcí 
Smart Cities může být synergic-
ké v mnoha ohledech, ale vždy 
je potřeba vyhodnotit předem 
poměr přínosů a nákladů 
technologických řešení. Skupina 
ČEZ má pro města, která chtějí 
zvýšit kvalitu života a zároveň 
využít efektivního způsobu 
řízení prostřednictvím moder-
ních technologií, připravené 
řešení včetně optimálního 
způsobu financování. 

Na ČVUT Fakultě stavební 
pod vedením docenta Bohumíra 
Garlíka byla zpracována 
diplomová práce Ing. Petra 
Hlaváčka, která konkrétním 
způsobem dokumentuje výše 
uvedené informace a řešení 
v podmínkách Smart Cities. 
V příštím čísle časopisu Osmička 
ukážeme prostřednictvím 
zmíněné diplomové práce návrh 
a řešení konceptu Smart Cities 
Rohanského nábřeží v katastru 
MČ Praha 8.

bohumíR GaRlík
Předseda komise PRo Územní 
RozvoJ a Památkovou PéČi 
mČ PRaha 8
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Servis

velkooBJemové konteJnery

mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů 
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, 
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné 
piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Lokalita Území Datum Čas

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 6. 1. 13,00–17,00

K Haltýři x Velká skála Troja 6. 1. 14,00–18,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 6. 1. 15,00–19,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 7. 1. 08,00–12,00

Jirsíkova x Malého Karlín 7. 1. 09,00–13,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 7. 1. 10,00–14,00

Křivenická x Čimická Čimice 9. 1. 13,00–17,00

Lindavská Bohnice 9. 1. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 9. 1. 15,00–19,00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou 
a Pernerovou)

Karlín 10. 1. 13,00–17,00

Na Vartě Kobylisy 10. 1. 14,00–18,00

Mlazická Čimice 10. 1. 15,00–19,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 11. 1. 13,00–17,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 11. 1. 14,00–18,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 11. 1. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 12. 1. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 12. 1. 14,00–18,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 12. 1. 15,00–19,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 13. 1. 13,00–17,00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 13. 1. 14,00–18,00

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

Libeň 13. 1. 15,00–19,00

Burešova Kobylisy 14. 1. 08,00–12,00

Uzavřená Kobylisy 14. 1. 09,00–13,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Bohnice 14. 1. 10,00–14,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 16. 1. 13,00–17,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 16. 1. 14,00–18,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 16. 1. 15,00–19,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 17. 1. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 17. 1. 14,00–18,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 17. 1. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 18. 1. 13,00–17,00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 18. 1. 14,00–18,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 18. 1. 15,00–19,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 19. 1. 13,00–17,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 19. 1. 14,00–18,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 19. 1. 15,00–19,00

U Pekařky Libeň 20. 1. 13,00–17,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 20. 1. 14,00–18,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 20. 1. 15,00–19,00

Braunerova x Konšelská Libeň 21. 1. 08,00–12,00

Pobřežní x Thámova Karlín 21. 1. 09,00–13,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 21. 1. 10,00–14,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 23. 1. 13,00–17,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 23. 1. 14,00–18,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 23. 1. 15,00–19,00

Drahorádova Střížkov 24. 1. 13,00–17,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 24. 1. 14,00–18,00

Kašparovo Náměstí Kobylisy 24. 1. 15,00–19,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 25. 1. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 25. 1. 14,00–18,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 25. 1. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 26. 1. 13,00–17,00

K Haltýři x Velká skála Troja 26. 1. 14,00–18,00

Mazurská (u trafostanice) Bohnice 26. 1. 15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 27. 1. 13,00–17,00

Pernerova x Sovova Karlín 27. 1. 14,00–18,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 30. 1. 13,00–17,00

Lokalita Území Datum Čas

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 30. 1. 14,00-18,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 31. 1. 13,00–17,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 31. 1. 14,00–18,00

Lindavská Bohnice 1. 2. 13,00–17,00

Pernerova x Šaldova Karlín 1. 2. 14,00–18,00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 1. 2.. 15,00–19,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 1. 2.. 16,00–20,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 2. 2. 13,00–17,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 2. 2. 14,00–18,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 2. 2. 15,00–19,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 2. 2. 16,00–20,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 3. 2. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 3. 2. 14,00–18,00

Kurkova Kobylisy 3. 2. 15,00–19,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 3. 2. 16,00–20,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 4. 2. 08,00–12,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 4. 2. 09,00–13,00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou 
a Valčíkovou)

Libeň 4. 2. 10,00–14,00

Drahorádova Střížkov 6. 2. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 6. 2. 14,00–18,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 6. 2. 15,00–19,00

K Haltýři x Velká skála Troja 7. 2. 13,00–17,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 7. 2. 14,00–18,00

Podhajská pole  (parkoviště) Čimice 7. 2. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 8. 2. 13,00–17,00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 8. 2. 14,00–18,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 8. 2. 15,00–19,00

Lindavská Bohnice 9. 2. 13,00–17,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 9. 2. 14,00–18,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 9. 2. 15,00–19,00

V PRAZE 8

KULTURNÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST BOHNICE

Koncert finančně podpořili:

www.osmicky.czVstupné dobrovolné, doporučené vstupné 100,-Kč

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
BOHNICKÁ UL., PRAHA 8

8. ledna 2017, 19:30
NOVOROČNÍ KONCERT ČESKÝCH MADRIGALISTŮ
Diriguje Veronika Hádková.

8. února 2017, 19:30
NA HROMNICE O HODINU VÍCE  aneb  "Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout"
Součástí koncertu budou i malé betlémy období  "Pohodí"  t.j. Tříkrálový,
ÚÚtěk do Egypta, Uvedení Páně do chrámu.
Účinkuje soubor Ludus musicus, umělecký vedoucí František Běhounek.

8. března 2017, 19:30
POSTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Program bude upřesněn.
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Památková péče / životní prostředí

dotazníkové Šetření

jak má vypadat 
rohanský ostrov?

 nod pondělí 9. ledna do pátku 27. ledna se budou moci občané 
městské části Praha 8 zúčastnit dotazníkového šetření 
diplomantky terezy raškové, která se bude zabývat názory 
občanů na budoucnost celé plochy. dotazník bude možné najít 
na webu městské části či ho vyplnit v prostorách sekretariátu 
komise pro životní prostředí na libeňském zámečku. 

Prostor Rohanského ostrova 
představuje obrovské rozvojové 
území s velkým potenciálem. 
V současné době je lokalita 
využita jen zčásti a ani zdaleka 
neplní všechny potřeby, které 
by občanům mohla poskytnout. 
Vzhledem ke stávajícímu stavu 
a složitým majetkoprávním 
vztahům bude tomuto území 
nezbytné věnovat v následují-
cích letech odpovídající 
pozornost. 

Vzhledem k důležitosti tohoto 
území zástupci městské části 
vítají začínající diplomovou 
práci studentky zahradní 
architektury na České zeměděl-
ské univerzitě v Praze Terezy 
Raškové, která se bude v rámci 
své práce věnovat návrhu 
budoucí možné podoby celého 
území, přičemž její výsledky 
mohou reálně pomoci v rámci 
budoucího plánování. 

Odkaz na elektronickou verzi 
dotazníku bude od 9. ledna 

k nalezení na hlavních aktuali-
tách webu městské části. 
Zároveň bude distribuován 
do vybraných poštovních 
schránek nalézajících se 
v blízkosti Rohanského ostrova. 

Třetí možností bude sjednání 
návštěvy sekretariátu Komise 
pro životní prostředí, kde bude 
možné dotazník vyplnit či 
předat osobně (kontakty pro 
sjednání osobní návštěvy:  
vit.ceza@praha8.cz; telefon 
222 805 194). 

Předseda Komise pro životní 
prostředí Vít Céza k tomu 
sděluje: „Budu moc rád, když se 
občané zúčastní dotazníkového 
šetření diplomantky Terezy 
Raškové v co největší míře 
a vyjádří tak svůj názor na 
ideální budoucí podobu plochy. 
Vzhledem ke složitosti území to 
může reálně pomoci k celkové-
mu zefektivnění a zrychlení 
příprav celé velké budoucí 
revitalizace.“ (vic)

Památková Péče

praha 8 
nezapomíná 
ani na drobné 
památky

 nač se to nezdá, naše městská část nejsou jen sídliště, 
činžovní domy a František křižík, arnošt lustig nebo Bohumil 
hrabal. na území Prahy 8 jsou i nemovité památky, z nichž 
některé v uplynulém roce prošly náročnými rekonstrukcemi. 
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče mč Praha 8 
do jejich oprav investoval téměř 700 tisíc korun. 

Po mimořádně náročné 
rekonstrukci kaple na Libeň-
ském zámku, která byla znovu 
otevřena v roce 2015 a kde se 
ještě dokončují práce nad dvěma 
sochami andělů, přišla řada i na 
drobnější památky.

KAplIČKA Sv.  
jAnA nepOMuCKéhO
Drobná klasicistní architektura 
vytvořená vstupní edikulou 
a půlkruhovou apsidou 
s mensou, na níž stojí socha 
sv. Jana Nepomuckého s nečitel-
ným chronogramem z druhé 
poloviny 18. století. Původně 
urbanistická dominanta staré 
návsi na návrší. Oprava pláště, 

restaurování plastiky, oprava 
střechy a nově osazené oplocení 
stálo 572 125 korun.

pelIKánI
Plastika akademického sochaře 
Jiřího Černocha v parku 
v jezírku před ZŠ Burešova 
utrpěla vandalismem – někdo 
jí ulomil hlavu. Oprava vyšla 
na 49 525 korun.

SChOulená dívKA
Socha u odborného učiliště 
v Chabařovické ulici od 
J. Kavana byla kompletně 
vyčištěna, zároveň byly 
opraveny praskliny. Cena 
byla 32 875 korun. (býv)

SocHa svatého Jana Nepomuckého před a po rekonstrukci.

pelikán dostal zpět svou ztracenou hlavu.

Dětské hřiště Košinka má velmi 
zajímavou novou výzdobu 
herních prvků. Nově je 
ozdobilo graffiti od umělců 
z design studia Formstorm. 
Jedná se o pilotní projekt, který 
iniciovala radní Anna Kroutil. 

Vyšla tak vstříc mateřské 
škole Na Korábě, která toto 
hřiště často navštěvuje. 
O úpravu požádala ředitelka 
školy poté, co jej zničili 
vandalové. Nějakou dobu totiž 
dokonce ani nebylo možné, aby 
děti takto vulgárně pomalova-
né herní prvky navštěvovaly. 

„Vandalové poničili původní nátěr a pokreslili nevhodnými 
obrázky a tak jsme se rozhodli proti nim bojovat trochu netra-
dičně, jejich vlastní zbraní – graffiti,“ říká radní Anna Kroutil. 

Nejen školka, ale i veřejnost si nový vzhled hřiště velmi chválí, 
a proto by ve 2. čtvrtletí příštího roku měla být obdobným 
způsobem opravena i další hřiště. Záleží pochopitelně také na 
schváleném rozpočtu a zájmu občanů.  (apa)

HŘIŠTě KOŠINKA ZDOBí GRAFFITI
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Pozvánky

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

Sokolovská 121, Praha 8
Dou ování zdarmač

KD Krakov, Těšínská 600, P. 8
Pravidelné akce:

s programem
pro maminky s dětmi

MINIŠKOLKA
HERNA

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

DDM hl. m. Prahy

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8
DDM Praha 8

Spirála

Cvi ení maminek

Pond lní cvi ení v klubu

Výtvarná innost

š

č

č

č

ě

Dopoledne v ma karních
kostýmech

pravideln v úterý a pátek
od 9:00 – 10:00, hlídání d tí
v k ubu zajišt no

st edy od 10:00-11:00

P ij te si v kostýmech za ádit!

ě
ě

l ě

od 10:00-11:00

ř

ř ď ř

30.1.

OSMIČKA pro rodinu

KrabíkĎáblík Karlík Mapa
Mapa
Klub

podrobné informace
najdete na

www.osmickaprorodinu.cz
osmickaprorodinu

pro maminky s d tmi
po pá od 9:00-12:00

ě
- , čtvrtky

- hlídání d tí s programem
– p ijímáme

p ihlášky otev ení dle zájmu

odm na pro všechny

ě
ř

ř ř
FREE WIFI

od 10:00-12:00 v klubu

od 10:00-13:00, baletní sál
OC Krakov, ě

18.1.

20.1.

8.2.

HERNA

MINIŠKOLKA

P edstavení zna kové
kosmetiky

Novoro ní Olympiáda

P IPRAVUJEME:

ř

Ř
Velký bazar

č

č

každou st edu od 16:00

každý tvrtek od 16:00

ř

č
, p ij te si

domluvit as!
ř ď

č

TANCOVÁNÍ s Míšou

VÝTVARNÁ DÍLNA s Maruškou

Pravidelné dou ováníč

Výtvarné úterky:

Pohybové aktivity:

Originální hra

Karnevalový rej masek

Novoro ní posezeníč

Novoro ní Olympiádač

10:00-11:00
ě

ř ě
ř

– mozaikový obrázek

ř

ř od 18:00 pizzerie
Sola Enotria v OC Krakov

.
pro na e nejmen í - PUZZLE
od 18:00-20:00

od 10:00-12:00, vstup pouze
pro ř ě

10.1.
17.1.
24.1.

13.1.

– sn hulá ek z vaty
– p ilet la papírová vrána
– tvo íme pomocí

prstových barev

st edy 10:00-11:00

p átel klubu

š š

p ihlášené d ti v kostýmu

č

31.1.

24.1

26.1.

20.1.
v OC Krakov Klub uzav en!. ř

OSMI KA
PRO RODINU

Č
Akce

SETKÁNÍ ŽEN

U KULATÝCH

STOLŮ

17.1. OC KRAKOV
26.1. MARTIN KarlínCafé

Na všechny akce
je t eba potvrdit ú ast

v klubu 281 863 104.

Ďáblíka
ř

, tel.:
č

program dětských klubů

P ij te si pro p ihlášku
na p ím stský tábor

ž ž

ř ď ř
ř ě od

6.-10.2.2017.
Za ijete spoustu dobrodru ství!

ŘKURZ VA ENÍ
s kucha em Mariemř

Kavárni ka
PRAŽSKÉ OSMY

č

KURZ TANCE
KURZ CVI ENÍ
RODI S D TMI
- Hrátky s batolátky

Č
ČŮ Ě

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Čtvrtky od 10:00–10:45
d 15:00–15:45

rodiče s dětmi
o školní děti
Výuku povede Lucie Pítrová.

ZDRAVOTNÍ
CVI ENÍ

PRO SENIORY
Č

Úterky od 10: 11: d ti 1 2 roky,
od 11:45-12:30 d ti od 1,5 3 roky

30– 15 ě –
ě –

hratkysbatolatky@seznam.cz,
tel. 605 219 555

Výuku povede Mgr. Lenka Karbanová.
Info

:

KURZ VÝTVARNÉ
VÝCHOVY

i
Rezervace Kavárni k PRAŽSK OSMY Šír na tel: 603 522 073

Castorena, m il: jirina.castorena@praha8.cz

č y É p. .
ostatní r
pí. a

ezerv tel. 606 035 260, vedoucí R Osmi kaace : C č

Rezervace na kurzy NUTNÁ!

Více na www.osmickaprorodinu.cz
RC Osmi ka, Lib ická ulice 333, imice, Praha 8č č Č

kurz max. pro 10 osob, rezervujte
si místa u paní Castoreny

čtvrtky - 12.1. 26.1. –a 17:00 20:00

25.1. od 17:00 p ednáška:
To dít je ,,naše‘‘ – spory o dít
Mgr. Dagmar Kubi íková

ř
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č

Hledáme šikovnou seniorku
švadlenku, nebo maminku na
mate ské s chutí pod lit se
o své emeslo Šicí stroje jsou
v RC k dispozici.

ř ě
ř .

AKCE
M SÍCEĚ

Tancovat m že každý a tím
p isp t svému zdraví, lepší
nálad . Tanec pomáhá
lepšímu držení t la a formuje
vaší postavu.

ů
ř ě

ě
ě

každé pond lí od 15:00 16:30ě –
rezervace tel. 603 522 073 p. Šír:

čtvrtky od 9:00-9:45

Pondělky
od 9:00–10:00 paní Pražáková

P ij te si do Rodinného centra
zahrát pin-pong, hrací doba
každý den od 12:00–17:00

ř ď

Centrum je p íjemné prost edí pro setkávání
m žete jej využít

ř ř ,
ů po-pá od 9:00–17:00

Fairtradová
městská část

PRAHA 8

Vás srdečně zvou na

Vstupné: 250 Kč sezení, 150 Kč stání, 50 Kč senioři  ·  Prodej vstupenek v trafi ce KD Ládví

®

50 Kč senioři  50 Kč senioři  50 Kč   Prodej vstupenek v trafi ce KD Ládví

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Evergreeny vážné hudby – slavnostní entrée PKF 
– Prague Philharmonia  ·  Pepeto – hudba k tanci 
a poslechu  ·  Ukázka standardních tanců profesionálních 
tanečníků  ·  Tombola  ·  Bohaté občerstvení

Partneři akce:

19:30  ·  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
24:00  ·  UKONČENÍ PLESU

Reprezentační

plesples
Kdy: 24. 2. 2017 19:30 – 24:00, Kulturní dům LádvíKD otevřen od 19:00 hod.
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Zdravotní a sociální péče

Burza  
seniorů

Burza seniorů  
se nachází v Gerontologickém centru,  
Šimůnkova 1600, Praha 8,  
tel. 286 883 676.

Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova 
Kontakt: Jana Fejfarová 725 008 407, 
Iva Hubená 737 353 942 

PROGRAM NA leden
 ` 10. 1. úterý od 13.00 do 16.00 hod. 
` VÝTVARNÁ DíLNA – PRÁCE S KŮŽí. 
Pomůcky: nůžky, kladívko, tvrdá 
podložka (prkénko), silná jehla, bílá tužka, 
čalounické špendlíky. V Gerontologickém 
centru. Vede Alexandra Boušová,  
vstupné 20 Kč. 

 `17. 1. úterý od 13.00 hod. 
` CVIČENí PAMěTI. V Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

 `24. 1. úterý od 13.00 do 16.00 hod. 
` VÝTVARNÁ DíLNA – BARVENí 
TEXTILU. Pomůcky: štětec, tužka, 
látka k barvení (tričko, polštář apod.). 
V Gerontologickém centru. Pod vedením 
Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč.

 ` 26. 1. čtvrtek od 13.00 hod. 
` BABINEC – povánoční posezení. 
V Gerontologickém centru.  
Vede Věra Dvořáková.

 `pondělky: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 
` PLAVÁNí. Sraz ve 13.30 hod. 
před plaveckým stadionem Na Šutce. 
Pod vedením Věry Dvořákové. 
Vstupné pro seniory 96 Kč. 

 `Středy: 11. 1., 18. 1., 25. 1. 
` NORDIC WALKING – VYCHÁZKA 
S HOLEMI. Hole vlastní. Sraz v 13.00 hod. 
v Gerontologickém centru.  
Vede Iva Hubená.

 `7. 2. úterý od 13.00 do 16.00 hod. 
` VÝTVARNÁ DíLNA – PRÁCE S KŮŽí. 
Pomůcky: nůžky, kladívko, tvrdá 
podložka (prkénko), silná jehla, bílá tužka, 
čalounické špendlíky. V Gerontologickém 
centru. Vede Alexandra Boušová, 
vstupné 20 Kč.

olymPiáda třetího věku

Senioři soutěžili ve čtyřboji
Ve středu 23. listopadu 2016 
se uskutečnil v prostorách 
Beachklubu Ládví (Chabařovic-
ká 4, Praha 8) pod záštitou 
starosty městské části Prahy 8 
Romana Petruse druhý ročník 
Olympiády třetího věku. Akci 
uspořádal Beachklub Ládví 
ve spolupráci s Domovem pro 

seniory Kobylisy za podpory 
městské části Prahy 8.  

Mezi účastníky akce byli 
kromě zástupců pořádajícího 
DS Kobylisy i senioři z DS Háje, 
DS Chodov, DS Kréta – Terezín 
a DS Heřmanův Městec. Každý 
domov seniorů sestavil 
pětičlenné družstvo. Soutěžilo 

se v týmové i v individuální 
kategorii.

Účastníci soutěže byli 
nejdříve v prostorách 
restaurace přivítáni starostou 
Prahy 8 Romanem Petrusem 
v areálu Beachklubu Ládví. 
Následně se přesunuli do kryté 
haly, kde soutěžili v šipkách, 

lukostřelbě, hodu na koš 
a pétanque. „Bylo skvělé vidět, 
jak si naši starší spoluobčané 
akci užili. Určitě si totiž 
zaslouží, abychom pro ně 
vytvářeli smysluplné a zajímavé 
volnočasové aktivity,“ uvedl 
Roman Petrus.

Nejlepším týmem soutěže 
se stal DS Chodov, který si tak 
mohl odvézt putovní pohár. 
Všichni účastníci akce obdrželi 
diplom a připínací placku 
s fotkou svého týmu.     (pep)

naBídka Pro seniory Prahy 8

Možnost ušetřit 
na kadeřníkovi

 n střední odborné učiliště kadeřnické 
ve spolupráci s městskou částí Praha 8 
připravilo projekt sbližování generací. 
ten umožní lidem, kterým je minimálně 
55 let a mají trvalé bydliště na území 
mč Prahy 8, využít v období od 3. ledna 
do 28. února služeb žáků prvního 
ročníku této školy pouze za cenu 
spotřebovaného materiálu. 

Zcela zdarma tak budou služby, kde není 
potřeba použít žádný kadeřnický materiál. 
Mezi ně patří například holení, stříhání na 
sucho, vodová a foukaná. Služba bude 
poskytována v prostorách školy na Karlín-
ském náměstí 8/225, Praha 8 – Karlín. 

„Smyslem této akce je nejenom získání 
modelů pro přípravu našich žáků na jejich 
budoucí povolání, ale měla by i zlepšit 
vzájemné vztahy mezi mladšími a staršími 
lidmi. Ukáže totiž, že si mohou být vzájemně 
prospěšní,“ říká ředitel Středního odborného 
učiliště kadeřnického Jan Cigánik.

Zájemci o tuto službu se mohou objednat 
na telefonním čísle: 241 493 530. Stříhání 
probíhá vždy ve všední dny od 8:00 do 13:00. 
„Tato akce dříve úspěšně probíhala v Praze 4. 
Věřím, že bude mít úspěch i v naší městské 
části, protože díky ní mohou naši starší 
občané ušetřit své finanční prostředky 
a zároveň budou obslouženi v útulném 
prostředí kadeřnického učiliště,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman Petrus. (pep) 

kříŽovkářská liGa

Zájem stále 
stoupá
Luštění křížovek je i mezi seniory velmi 
populární činnost. Proto pro ně MČ Praha 8 
organizuje už druhým rokem Křížovkář-
skou ligu. Do podzimní části Křížovkářské 
ligy se zapojilo celkem 310 lidí. Zejména šlo 

o klienty DPS Bulovka, DPS Burešova, 
DPS Křižíkova a dále o klienty Domova 
pro seniory Nová slunečnice, Domova pro 
seniory Kobylisy – Mirovická a Domova 
pro seniory Ďáblice. Účastníci vyluštili letos 
celkově 20 křížovek, každý týden jednu. 
Zapojilo se i 70 lidí v domácí péči. Novinkou 
příštího ročníku by mělo být společné 
křížovkářské odpoledne a klání pro týmy 
křížovkářů z jednotlivých zařízení. 

ivan sekanina

tým Sou kadeřnickéHo, který se zapojil do projektu Sbližování generací.
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

pOndělí
  ` 8:45–9:50 ` zdravotní cvičení  
(vede L. Němcová) 

  ` 9:00–12:00 ` arteterapie – tvůrčí 
dílna seniorů (vede R. Svobodová)

  ` 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 a J. Řezníčková)

  ` 10:00–10:50 ` FJ zábavným 
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)

  ` 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) – 9. a 23. 1.

  ` 11:00–11:50 ` aJ language titbits 
– jazykové lahůdky z angličtiny  
(vede PhDr. J. Sukopová)

  ` 13:00–13:50 ` repeating english – 
zač. a mírně pokr.  
(vede V. Machulková)

  ` 13:00–16:00 ` Přístup na internet 
  ` 14:00–16:00 ` Právní poradenství 
– pro objednané – 9. a 23. 1.

  ` 14:15–15:15 ` aJ – mírně pokr.  
(vede Ing. P. Římalová Aksamítová) 

  ` 15:20–16:20 ` aJ – stř. pokr.  
(vede Ing. P. Římalová Aksamítová)

Úterý
  ` 8:30–9:00 ` aJ videokurz Follow me  
– mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček) 

  ` 8:30–9:25 ` orientální tanec 
pro seniory (vede K. Horáková)

  ` 9:00–9:50 ` aJ konverzační 
metodou + písně s kytarou – mírně 
pokr. (vede Ing. P. Vondráček) 

  ` 9:00–12:30 ` stolní tenis pro pokr. 
(vede M. Bílek)

  ` 9:00–10:00 ` Školička Pc – program 
excel (vede J. Kirsch)

  ` 9:30–11:00 ` dramaticko-recitační 
kroužek (vedou M. Adámková  
a Z. Poková) 

  ` 9:35–10:30 ` čchi-kung cvičení  
(vede M. Vilímová) 

  ` 10:15–11:15 ` Školička Pc – pro zač. 
a mírně pokr. (vede Ing. V. Pázler)

  ` 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) 

  ` 11:15–12:00 ` Přístup na internet 
  ` 11:00–11:50 ` aJ – mírně pokr. + pís-
ně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček)

  ` 12:30–13:30 ` Školička Pc – pro zač. 
(vede D. Formanová)

  ` 13:30–14:30 ` Přístup na internet 
  ` 13:00–14:30 ` nJ konverzace pro 
pokr. (vede L. Ulč) 

  ` 13:30–15:00 ` esperanto – mírně 
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle) 

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

StředA
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet
  ` 8:30–9:20 ` aJ – mírně pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

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

  ` 10:00–10:50 ` aJ – pokr.  
(vede MUDr. M. Veselý) 

  ` 11:00–11:50 ` aJ – mírně pokr.  
(vede MUDr. M. Veselý)

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

  ` 11:00–13:00 ` kurzy společenského 
tance (vede Ing. M. Sokol) 

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

  ` 13:00–15:00 ` Šachový kroužek 
  ` 14:30–16:30 ` Školička Pc pro zač. 
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

  ` 14:30–16:00 ` nJ – konverzace 
pro pokr. (vede E. Solničková)

ČtvrteK
  ` 8:00–15:00 ` sociální poradenství 
  ` 9:00–11:00 ` Školička Pc a internetu 
konzultační metodou – pokr.  
(vede Mgr. K. Černý) 

  ` 9:00–12:30 ` stolní tenis  
(vede H. Špatenková)

  ` 9:30–11:00 ` nJ – mírně pokr.  
(vede E. Šubr)

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

  ` 9:30–12:00 ` nordic walking 
pro zdatné (vede L. Čipera)

  ` 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) 

  ` 11:00–11:50 ` aJ – Bible stories – 
mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)

  ` 11:00–12:00; 13:00–14:30 ` Přístup 
na internet 

  ` 11:10–12:00 ` aJ – stř. pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

  ` 13:30–15:00 ` ŠJ – zač. mírně pokr. 
(vede Ing. F. Máčaj) 

  ` 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
  ` 8:30–9:30 ` čchi-kung cvičení  
(vede M. Vilímová)

  ` 9:00–10:30 ` english conversation: 
Topics that interest you – for avid 
speakers (vede Mgr. H. Vašíčková)

  ` 9:00–12:30 ` stolní tenis  
(vede P. Procházka) 

  ` 9:00–12:00 ` arteterapie – četba 
světové literatury (vede R. Svobodová)

  ` 10:00–10:50 ` Posilování paměti 
(vede PhDr. M. Holá)

  ` 10:30–12:00 ` aJ – konverzace pro 
pokročilé (vede Mgr. H. Vašíčková)

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

  ` caP uvítá nové lektory-
dobrovolníky pro jazykové kurzy 
(zejm. rJ) a také pro vedení hodiny 
tréninku paměti. 

SpeCIální: 
  ` do 13. ledna si je možné prohlédnout 
betlém z moduritu zdeňka klímy 
v pracovní dny mimo dobu výuky.

  ` v lednu a únoru vás zveme na 
výstavu výtvarníka václava skaly, 
která je připravena v relaxační 
místnosti caP. Tentokrát V. Skala 
vystaví portréty a grafiku různými 
technikami.  

  ` pravidelně každý týden pořádáme 
pod vedením rndr. m. Štulce turis- 
tické výlety za přírodními a kultur- 
ními památkami středních čech. 
Aktuální informace v kanceláři CAP. 

  ` 3. 1. od 10:00 ` Frivolitkování 
s ing. J. luskovou – člunek s sebou

  ` 5. 1. od 13:00 ` vernisáž výstavy 
výtvarníka p. václava skaly – autor 
představí nejrůznější techniky, které 
užil pro grafiku a portréty.

  ` 9. 1. od 14:00 ` cyklus Příroda, 
člověk, krajina – komentovaná 
projekce filmů z Ekofilmu 2016 
s úvodním slovem RNDr. M. Štulce. 
V přednáškovém sále CAP. Vstup volný.

  ` 9. 1. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s m. Beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 10. 1. od 9:00 ` kratochvilné 
vystřihovánky – tvořivá dílna 
J. Chybové

  ` 10. 1. od 13:30 ` Přednáška o tom, 
co jíme – přednáší RNDr. E. Vykusová, 
odbornice na výživu a životosprávu

  ` 12. 1. od 13:00 ` Přednáška z cyklu 
r. svobodové

  ` 16. 1.  od 14:00 ` Putování po kopcích 
za českým středohořím: Doubrava, 
Sukoslav, Bořeň, Oblík a Raná. 
Přednáška a projekce fotografií Mgr. 
K. Pinkase.

  `  17. 1. od 9:00 ` hrátky z papíru 
– výtvarná dílna D. Zemanové

  ` 17. 1. od 13:00 ` korálkové tvoření 
s v. urbanovou. Je nutné se přihlásit 
předem.

  ` 19. 1. od 9:30 ` výlet do Brandýsa n. 
l. – Návštěva muzea a procházka po 
městě. Sraz: 9.30, bus zastávka 375, 
Letňany, metro C. Vede Ing. Pavlína 
Římalová Aksamítová.

  ` 19. 1. od 13:30 ` Přednáška: 
František Josef i. – přednáší 
PhDr. Alena Karkulová

  ` 23. 1. od 14:00 ` cyklus Příroda, 
člověk, krajina – komentovaná 
projekce filmů z Ekofilmu 2016 
s úvodním slovem RNDr. M. Štulce. 
V přednáškovém sále CAP. Vstup volný.

  ` 23. 1. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s m. Beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 24. 1. od 9:00 ` Paličkování 
s d. zemanovou 

  ` 24. 1. od 13:30 ` setkání 
s alternativní medicínou – o životě 
a smrti v nás a okolo nás – nový 
cyklus Ing. Aleny Čupové

  ` 26. 1. od 14:00 ` Beseda o duchovních 
tématech – s katechetkou 
Mgr. B. Tranovou 

  ` 30. 1. od 14:00 ` Putování za svatým 
Jakubem do santiaga de compostela 
Portugalskou cestou. Svou další cestu 
představí Ing. Vít Mareš. 

  ` 31. 1. od 10:00 ` kroužek šikovných 
rukou – drhané náramky 
– s Mgr. M. Neckářovou

centrum  
aktivizačních 
ProGramů

caP Burešova

ProGram

leden 

2017

CVIČENÍ PRO SENIORY 
POD ŠIRÝM NEBEM SE OD OD 7. 11. 2016

PŘESOUVÁ DO VNITŘNÍCH PROSTOR
Cvičení s posilovacími a rehabilitačními 
prvky pod vedením zkušeného fitness 
trenéra. Individuální přístup, vhodné 
pro všechny. Na lekce se není potřeba 
přihlašovat předem. 

PONDĚLÍ 10:30 - 11:45 
KD KRAKOV
ÚTERÝ 10:30 - 11:45 
KLUB SENIORŮ BUREŠOVA 
CENA: 30 KČ / 75 MINUT
Cvičení pořádá OUSS Praha 8.
Kontakt: Ing. Pavlína Římalová Aksamítová
tel: 723 453 058, mail: pavla.aksa@gmail.com
fb: Život v kondici, z. s. - Propojujeme seniory a mladé

www.zivotvkondici.cz
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

pOndělí
  ` 8:00–10:00 ` Přístup na internet
  ` 8:15–9:00 ` zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová)  
– 2. 1. hodina odpadá

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

  ` 10:00–10:50 ` aJ – pro mírně 
pokročilé (vede Mgr. D. Setváková) 

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc a internetu 
pro začátečníky (vede O. Měchura)

  ` 10:30–11:30 ` Jóga (vede J. Borská) 
  ` 11:00–11:50 ` ŠJ – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková) 

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

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

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

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

Úterý 
  ` 8:30–9:45 ` nJ – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)

  ` 8:45–9:35 ` Školička Pc a internetu 
pro mírně pokročilé  
(vede Ing. B. Šmilauer) 

  ` 9:00–10:00 ` zdravotní cvičení  
(vede L. Němcová)

  ` 9:45–10:45 ` interlingua 
(mezinárodní jazyk  
– vede O. Měchura)

  ` 9:30–12:00 ` nordic walking  
(vede S. Činátlová) – sraz v Mazurské 
před centrem CAP

  ` 10:00–10:50 ` aJ – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) 

  ` 10:15–11:00 ` zdravotní cvičení 
na židlích (vede I. Košťálová) 

  ` 11:00–14:30 ` Přístup na internet 
– liché týdny: 3. 1., 17. 1. a 31. 1.  

  ` 11:15–12:40 ` Jóga  
(vede E. Bihelerová) 

  ` 11:30–12:30 ` aJ – pro začátečníky 
(vede E. Hyklová) 

  ` 13:00–14:30 ` klub cestovatelů (vede 
Z. Hotzký) – sudé týdny: 10. 1. a 24. 1.

  ` 13:00–15:00 ` stolní tenis 
pro pokročilé (vede J. Hájek)

  ` 13:00–14:00 ` iJ – pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) 

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS)  
– liché týdny: 3. 1., 17. 1. a 31. 1.

StředA 
  ` 8:00–9:00 ` Přístup na internet
  ` 8:30–9:50 ` aJ – pro pokročilé  
(vede Mgr. E. Emmerová) 

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

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc a internetu 

pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 4. 1. a 18. 1.

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé týdny: 11. 1. a 25. 1. 

  ` 9:30–10:15 ` zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda)

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc a internetu 
pro začátečníky (vede Ing. V. Košťál) 
– liché týdny: 4. 1. a 18. 1.

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

  ` 10:30–11:30 ` zdravotní cvičení – 
cvičí se v kd krakov  
(vede L. Němcová) 

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

  ` 11:00–11:50 ` aJ – pro mírně 
pokročilé (vede Mgr. D. Setváková)

  ` 11:45–12:45 ` Jóga (vede J. Borská)
  ` 12:00–15:00 ` Přístup na internet
  ` 13:30–15:00 ` stolní tenis  
(vede V. Soušková)

  ` 13:30–15:00 ` Bingo – společenská 
hra (vede I. Košťálová a L. Němcová) 
– liché týdny: 4. 1. a 18. 1. 

ČtvrteK 
  ` 8:30–9:30 ` aJ – pro pokročilé  
(vede Ing. H. Soukupová) 

  ` 9:30–11:00 ` všestranné zdravotní 
cvičení 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) 
  ` 12:40–13:40 ` relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

  ` 12:30–13:45 ` nJ – pro mírně 
pokročilé (vede L. Ulč) 

  ` 13:00–13:50 ` digitální fotografie 
(vede J. Kopecký) 

  ` 14:00–15:00 ` Školička Pc internetu 
pro mírně pokročilé (vede J. Kopecký) 

  ` 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)

  ` 13:45–14:45 ` čchi-kung  
(vede J. Vilímová)

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

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

  ` 8:30–9:20 ` trénink paměti pomocí 
jednoduchého mezinárodního jazyka 
(vede O. Měchura)

  ` 8:30–10:00 ` Pc  konzultace  
(vede J. Kopecký) – liché týdny:  
6. 1. a 20. 1. – nutné se přihlásit

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová)  
– sudé týdny: 13. 1. a 27. 1.  

  ` 10:00–10:50 ` Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) 
– sudé týdny: 13. 1. a 27. 1.

  ` 10:00–12:00 ` mobilní telefony –  
Základy nastavení a aplikace  
(vede J. Kopecký) –  
liché týdny: 6. 1. a 20. 1. 

  ` 10:45–11:30 ` zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) –  
6. 1. hodina odpadá

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

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

  ` Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská buď 
osobně nebo telefonicky na 
č. 283 024 118.  
dále je nutné se vždy přihlásit 
na všechny dílničky a přednášky. 
Děkujeme za pochopení.

SpeCIální: 
  ` 9. 1. od 13:00 ` výtvarná dílnička – 
malování – přijďte vyzkoušet různé 
techniky a potěšit duši  
(vede A. Gaislerová)    

  ` 11. 1. od 13:00 ` klubové posezení 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková 
a O. Soustružníková)

  ` 12. 1. od 10:00 ` háčkování (vede 
J. Novotná) – háček a materiál vlastní   

  ` 12. 1. od 14:00 ` vycházka do 
botanické zahrady za zimními květy 
– sraz na zast. Na Pazderce ve 14 h. 
(vede O. Soustružníková)

  ` 16. 1. od 13:30 ` Přednáška – toulky 
přírodou iii. (přednáší  J. Mrázek)

  ` 17. 1. od 11:00 ` Paličkování –  
koná se opět v Mazurské v CAPu  
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní

  ` 19. 1. od 10:00 ` výtvarná dílnička 
(vede L. Němcová)

  ` 25. 1. od 13:00 ` tvořivá dílna  
(vede Doc. Ing. J. Vodáková) 

  ` 26. 1. od 8:00 ` Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn

  ` 27. 1. od 10:00 ` Pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý den 
bude krásný (vede L. Francírková) 

  ` 30. 1. od 13:30 ` Plnění svých přání 
po 50. letech (vypráví Z. Šulcová)

  ` 31. 1. od 10:00 ` korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede Ing. B. Rošická)

centrum  
aktivizačních  
ProGramů

caP mazurská

ProGram

leden 
2017

Klub seniorů
přízemí dpS Křižíkova 50, Karlín, praha 8
Provozní doba klubu:  úterý   15:00–18:00 hod. 
 čtvrtek  13:00–16:00 hod. 

ProGraM na LEDEN
 ` 3. 1. od 15:00 hod.  
` hrajeme novoroční Bingo

 ` 5. 1. od 14:00 hod.  
` Srí Lanka – I. část, přednáška 
Ing. J. Burdycha z cyklu  
Krásy ostrovů

 ` 10. 1. od 15:00 hod.  
` výtvarná dílnička  
Mgr.  Neckářové  
(drháme náramky – I. část)

 ` 12. 1. od 14:00 hod.  
` trénink paměti  
s PhDr. M. Holou

 ` 17. 1. od 15:00hod.   
` výtvarná dílnička  
Mgr. Neckářové  
(drháme náramky – II. část)

 ` 19. 1. od 14:00 hod.  
` filmový klub Mgr. Neckářové 
Stvoření světa

 ` 24. 1. od 15:00 hod.  
` hudební odpoledne  
Mgr. Vomáčky na téma 
Vzpomínka na J. Ježka

 ` 26. 1. od 14:00 hod.  
` „babinec“ aneb posezení 
u kávy a čaje

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.
tel.: 608 700 446 
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čeSt přestřihnout slavnostně pásku nového hřiště připadla samotným dětem.

zŠ Bohumila 
hraBala

Úspěšný 
přírodovědný 
projektový den  
Že není jen školou jazyků 
a informačních technologií, 
dokázala na podzim ZŠ 
B. Hrabala. Uspořádali jsme 
totiž pro žáky 5.–9. tříd 
přírodovědný projektový den. 

V čem spočíval? Každá 
třída měla svůj vlastní 
motivační program, zaměře-
ný na různé oblasti přírod-
ních věd. Ze široké škály 
aktivit jmenujme například 
interaktivní program 
o mikroskopování, badatel-
sky orientovanou návštěvu 
pražské zoologické zahrady 
a botanické zahrady Na Slupi, 
výukový program o geologii 
pražského metra, procházku 
po stopách významných 
fyziků či seznámení se 
s vývojem a kulturou člověka 
při komentované návštěvě 
Hrdličkova muzea člověka. 

Program byl neuvěřitelně 
pestrý a stejně tak ohlasy ze 
stran jak žáků, tak pedagogů. 
Všichni se bavili a vzdělávali, 
co víc si může učitel, žák či 
rodič přát od školní výuky? 

A co dál? Ne, neskončili 
jsme, akce se všem natolik 
líbila, že již teď chystáme 
další projektový den na jaro 
2017, tentokrát zaměřený na 
moderní dějiny České 
republiky.

dominika dobRylovská 
zŠ b. hRabala

Školství a mládež

úsPěŠná výuka anGličtiny

Zš Strozziho je Cambridge centrum
Od letošního školního roku se může 
Základní škola Petra Strozziho chlubit 
certifikátem Přípravné cetrum pro zkoušky 
z angličtiny Cambridge, které vydává 
univerzita Cambridge ve Velké Británii: 
Cambridge English Exam Preparation 
Centre. 

Naše škola připravuje své žáky v biling-
vním programu s angličtinou již sedmým 
rokem. Jeho kapacita je aktuálně 168 žáků. 
Děti se v něm intenzivně učí angličtině již 
od prvního ročníku, kdy je anglickojazyčná 

výuka zařazována minimálně 11 hodin 
týdně. Ve spolupráci s rodilými mluvčími 
angličtiny se žáci připravují k získání až 
tří Cambridge certifikátů v průběhu 
vzdělávání na prvním stupni.

Jedná se o certifikáty YLE (Young 
Learners of English, Mladí studenti 
angličtiny). Program vedoucí k získání 
certifikátu v sobě zahrnuje výuku jazyka ve 
všech podobách: mluvení, čtení i psaní. Jen 
ve školním roce 2015/16 získalo 32 našich 
žáků jeden z certifikátů. V letošním roce se 

ke zkouškám chystá žáků 54. Aktivní 
spolupráce s Cambridge English Language 
Assesment (Jazykové zkoušky cambridges-
ké angličtiny) probíhá od samotného 
počátku fungování našeho programu.  
První certifikáty naši žáci obdrželi před 
třemi lety. V loňském roce také úspěšně 
opustil školu první nastoupivší ročník 
programu, z něhož jsou dnes v 55 procen-
tech studenti pražských gymnázií.

PetRa Jehnová

mateřská Škola klíčanská 

nové hřiště 
už slouží dětem

 n slavnostní otevření nového hřiště mŠ klíčanská s altánem, 
umělým povrchem, „tunelem“ a „mraveništěm“ se uskutečnilo 
v pondělí 12. prosince 2016 za účasti dětí a paní učitelek 
mŠ klíčanská, ředitelky Šárky Fišerové a vedoucího odboru 
školství Prahy 8 pana mgr. Petra svobody. 

Hřiště bylo jako vůbec první 
realizováno na základě dotace 
MČ Prahy 8 z tzv. Participativní-
ho rozpočtu. Občané Prahy 8 
mohli hlasovat pro přihlášené 
projekty – hřiště se umístilo na 
třetím místě a bylo vybráno pro 

realizaci. Participativní rozpočet 
schválila rada městské části na 
svém zasedání dne 18. května 
2016 a vyhradila pro jeho 
realizaci 10 milionů korun. 
Projekty, pro které bylo možné 
hlasovat, byly z různých oblastí. 

„Projekt nového hřiště pro 
školku v Klíčanské se umístil na 
třetím místě a podpořili jsme jej 
dotací ve výši 370 000 Kč,“ uvádí 
místostarosta Prahy 8 Matěj 
Fichtner.

Dětské hřiště se v porovnání 
s původním stavem změnilo 
k nepoznání. Na stávající 
nevyhovující betonovou plochu 
byl nanesen plně probarvený 
granulát, který je pro děti 
mnohem bezpečnější a vhodněj-
ší. Na tento povrch byly 
umístěny 3D a 2D herní prvky. 
„Děti si nejvíce oblíbily mraveni-
ště a tunel a různé barevné 
geometrické tvary určené ke hře. 
Na terase školy jsme ještě 
vybudovali menší hřiště, kde 
děti hrají skákacího panáka 
a šneka,“ říká ke změnám 
místostarosta Fichtner. 

Děti s oblibou studují i hmyzí 
hotel, který mají umístěný na 
školním pozemku u vchodu do 
mateřské školy tak, aby dění 
v hotelu mohli sledovat i rodiče 
dětí a návštěvníci školy. „Hmyzí 
hotel je velmi vhodná pomůcka 
pro pozorování a ilustraci života 
hmyzu a slavil velký úspěch 
i v jiných našich školách. Děti si 
při každé příležitosti hmyzí 
hotel prohlížejí a hledají v něm 
případné obyvatele,“ doplňuje 
místostarosta Fichtner. (apa, vrs)

Hmyzí Hotel je stále středem dětského zájmu. „kopec S tunelem“ děti okamžitě nadchnul. 

Foto: Vladimír Slabý

Foto: Vladimír Slabý
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 anděl, Mikuláš a čert na Sídlišti Bohnice.

Městská část
Praha 8

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

si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2016 na

Vítání občánků Prahy 8 
20. a 21. března 2017
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 19. února 2017 
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.

sídliŠtě Bohnice  

děti potěšil 
Mikulášský 
podvečer

V pondělí 5. prosince 2016 
proběhl u autobusové zastávky 
Sídliště Bohnice pod záštitou 
starosty městské části Prahy 8 
Romana Petruse tradiční 
Mikulášský podvečer, který byl 
pořádán pionýrskou skupinou 
Záře. Panovala na něm pohodo-
vá předvánoční atmosféra a byl 
přichystán bohatý program 
nejenom pro děti. Hlavní atrakcí 
programu akce byl příchod 
Mikuláše, anděla a čerta. Její 
účastníci měli také možnost 
si poslechnout různá hudební 
vystoupení. 

Nechyběl ani stánek s občer-
stvením a teplými nápoji na 
zahřátí v chladném prosinco-
vém podvečeru. Navíc pro děti 
byly připraveny sladké odměny. 

„Naše městská část podporu-
je pionýrskou skupinu Záře, 
protože pořádá mnoho 
zajímavých a atraktivních akcí 
pro děti. Jednou z nich je právě 
Mikulášský podvečer na Sídlišti 
Bohnice. Ten se totiž těší velké 
oblibě místních dětí,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman Petrus, 
který se účastnil této akce.

 (pep)

Děti z mateřské školy Sokolovská zazpívaly v úterý 13. prosince 
několik koled v obřadní síni Libeňského zámku. Pozdravit je 
přišel Roman Petrus, starosta MČ Praha 8, který od nich převzal 
vlastnoručně vyrobené dárky a zároveň jim sám předal drobné 
pozornosti.  text a foto: vladimíR slabý

DěTI ZPíVALY KOLEDY NA ZÁMKU
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Kultura

BoHumil HraBal před svým bytem v Libni. Foto: Václav Chochola, 1965

Bohumil hraBal oPět v liBni

legendární 
„pábitel“ zemřel 
před 20 lety

 nBohumil hrabal patří bezesporu mezi nejvýznamnější 
a nejosobitější spisovatele druhé poloviny 20. století. 
a 3. února 2017 to bude již dvacet let, kdy Bohumil hrabal 
zemřel po pádu z okna v pátém patře ortopedické kliniky 
nemocnice na Bulovce, ve které se léčil. Jeho osobnost 
si připomeneme i několika výstavami.

Legendární „pábitel“ Bohumil 
Hrabal (vlastním jménem 
Bohumil František Kilian) se 
narodil 28. března v Brně. 
Své dětství a mládí prožil 
v nymburském pivovaru, ale 
většinu svého dospělého života 
strávil v Praze. Pracoval 
například u dráhy, ve sběrných 
surovinách nebo v kladenských 
ocelárnách. Při psaní knih se 
svými životními zkušenostmi 
častokrát inspiroval. 

Své literární počátky spojil 
s prostředím pražské libeňské 
periférie, kam se roku 1950 
přestěhoval do podnájmu v ulici 
Na Hrázi číslo 24. Libeň se 
odrazila v Hrabalově tvorbě 
především v Příliš hlučné 
samotě, Něžném barbarovi, 
Svatbách v domě, Klubech 
poesie či v Automatu Svět. Zdejší 
hospody včetně legendárního 
Automatu Svět a především lidé 
z předměstí Hrabala okouzlili. 

Roku 1974 se, hlavně s ohledem 
na svoji manželku Elišku (Pipsi) 
a na její touhu po ústředním 
topení a teplé vodě, vystěhoval 
do Kobylis na panelové sídliště. 
Z jeho knih se však o bydlení na 
sídlišti vůbec nic nedozvíme 
a krom několika málo zmínek 
ani panelákový byt v hovoru 
nijak nezmiňoval. 

Ačkoli psal o Češích a pro 
Čechy, náměty jeho knih byly 
vždy srozumitelné i světovému 
publiku. K připomenutí odkazu 
tohoto možná nejoblíbenějšího 
českého prozaika proběhne 
v Grabově vile ve spolupráci 
s Památníkem národního 
písemnictví od 3. 2. do 5. 3. 2017  
putovní výstava Kdo jsem. 
Bohumil Hrabal: spisovatel – 
Čech – Středoevropan. 

S BOhuMIleM  
nA věČné ČASy
Výstava představí život a dílo 
Bohumila Hrabala jak ve 
víceméně tradiční, přinejmen-
ším domácímu publiku známé 
podobě (Hrabal jako svérázná 
osobnost, jeho spolupráce 
s filmem, dílo oslovující široké 
čtenářské vrstvy), tak i v souvis-
lostech, s nimiž je dosud 
obeznámena především odborná 
veřejnost. Koncepce výstavy je 
založena na třech oddílech 
spjatých s geografickými, a do 
jisté míry i symbolickými, 
prostory: Libeň, Čechy a Morava, 
střední Evropa. V rámci výstavy 
je zachycen „zrod spisovatele“ 
v prostředí pražské periférie, 
autorův život i jeho úzké vazby 
na domácí literární tradici; 
nastíněny jsou také souvislosti 
jeho života a díla, které z něj činí 

i výrazného reprezentanta 
kultury střední Evropy. Zachy-
cen je proto například i ohlas 
Hrabalových knih v německoja-
zyčném prostředí či v Polsku 
a Maďarsku. 

Součástí výstavy bude také 
doprovodný program a osobnost 
Bohumila Hrabala si připomene-
me i výstavou S Bohumilem 
na věčné časy, která vznikla 
ve spolupráci s Unií českých 
karikaturistů a bude k vidění 
v budově Úřadu městské části 
Praha 8 od 8. února 2017. 

OSCAr I rytíř uMění 
Bohumil Hrabal byl za své dílo 
několikrát oceněn, za román 
Příliš hlučná samota získal 
italskou literární cenu Premio 
Elba – Raffaello Brignetti, 
maďarskou cenu I. Bethlena, za 
knihu Obsluhoval jsem anglické-
ho krále Národní cenu České 
republiky, francouzské vyzna-
menání Officier de l’ordre des 
arts et des lettres (Rytíř umění 
a písemnictví), za anglické 
vydání Příliš hlučné samoty 
obdržel cenu Georgie Theinera 
a cenu Jaroslava Seiferta 
za trilogii Svatby v domě, Vita 
nuova, Proluky. V dubnu 1968 
obdržel společně s Jiřím 
Menzelem za film Ostře 
sledované vlaky Oscara i státní 
cenu Klementa Gottwalda. 
V květnu 1989 mu byl udělen 
titul zasloužilý umělec. 9. května 
1996 jej jmenovali doktorem 
honoris causa na univerzitě 
v Padově. Téhož roku získal 
z rukou Václava Havla medaili 
Za zásluhy.

Pavla tomŠíková
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Grabova vila, Na Košince 1, Praha 8 – Libeň

 výstava 3. 2. – 5. 3. 2017
Otevřeno denně 10:00–18:00 h.   

Vstup zdarma
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Kultura

ADVENTNí KONCERTY NA ZÁMKU

V neděli 11. prosince se 
uskutečnilo 8. Staroboh-
nické vánoční těšení, 
které zahájili starosta 
městské části Praha 8 
Roman Petrus, radní pro 
kulturu Radomír Nepil 
a farář zdejší farnosti 
Pavel Klimovič. I přes 
nepříznivé počasí se na 
náměstí ve Starých 
Bohnicích přišly 
podívat tisíce malých 
i velkých návštěvníků. 

Potěšila je adventní atmosféra umocněná hudebním programem 
na pódiu, výstavou lidových betlémů v kostele, tradičními 
vánoční zvyky i rozmanitým občerstvením. Program vyvrcholil 
koncertem Petra Kotvalda Vánoce hrajou Glórijá před zaplněným 
náměstím. (lk), foto: vladimíR slabý

8. STAROBOHNICKé VÁNOČNí TěŠENí

karlín, krakov, ládví

vánoční stromy  
byly letos poprvé tři
Praha 8 měla letos poprvé tři oficiální 
vánoční stromy – tradičně na Karlínském 
náměstí a dále před KD Krakov a KD Ládví. 
Smrky do Karlína a Ládví věnovala rodina 
Červových z Dolních Chaber, jedli na Krakov 

dodala rodina Radových. Všechny tři stromy 
slavnostně rozsvěcel Radomír Nepil, radním 
pro kulturu, v Karlíně a Ládví společně se 
starostou MČ Praha 8 Romanem Petrusem. 
„Letošní vánoční svátky jsme se rozhodli 

obyvatelům naší městské části zpříjemnit 
instalací tří vánočních stromů, přičemž 
v Bohnicích a v Ládví to byly premiéry,“ 
uvedl Radomír Nepil, který poděkoval 
původním majitelům stromů: „Chtěl bych 
touto cestou poděkovat dárcům všech tří 
stromů. I díky nim jsme mohli udělat radost 
na více místech naší městské části.“

Během bohatých doprovodných programů 
zněly jak české koledy v podání dětských 
pěveckých souborů z Prahy 8, tak i další 
vánoční melodie, gospely a spirituály. 
Návštěvníky v Ládví a na Krakově potěšil 
navíc betlém. (býv) foto: vladimíR slabý

Stromy rozsvěcel radní  Radomír Nepil. děti přidaly nejen vlastní světlo... ... ale obdivovaly i betlém.

V obřadní síni Libeňského 
zámku proběhly v předvánoč-
ním období čtyři adventní 
koncerty, které zahajovala 
zastupitelka MČ Praha 8 Jana 
Solomonová. Na prvním 
vystoupilo 29. listopadu 
smyčcové kvinteto Quattro se 
sopranistkou Michaelou Rózsou 
Růžičkovou, herečka Valérie 
Zawadská recitovala básně 

Jaroslava Seiferta a Jana Nerudy. Na druhém koncertu 6. prosince 
zazněla hudba 16.–17. století v podání dua Infinitas Richard 
Závada a Marek Kubát, hrající na loutnové nástroje. Třetí koncert 
20. prosince patřil sopranistce Markétě Mátlové (na snímku), 
která představila písně ze svého posledního CD v programu 
Perfect Day. Adventní koncerty vyvrcholily 20. prosince vystou-
pením Světlany Nálepkové, která k vánočním písním přidala 
i slavné šansony. (vrs), foto: vladimíR slabý

SETKÁNÍ ŽEN U KULATÝCH STOLŮ

p ipravila sérii kulatých stol pro ženy na rodičovské dovolené,
které se cht jí dále rozvíjet. P ij te i vy pod lit o svoje
názory a zkušenosti se zajímavými osobnostmi

ř ů
ě ř ď se ě

.

Osmička pro rodinu

www.osmickaprorodinu.cz
Více i e:nfo a registrac Ženy Praze 8

Čas setkání od 10–12 hodin

17.1.

OSMIČKA
pro rodinu

Zajištěno
hlídání dětí od

tří let, ostatní
maminky

s dětmi jsou
také vítány.

Jiřina Jenčková / OC Krakov (Lodžská 850/6, P. 8)

Jana Matoušková / Café Martin (Sokolovská 29/78, P. 8)

Sebehodnota - nejsem levná žena

26.1. Jak mít muže, d ti i podnikání a nezbláznit seě



24 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / LEdEN 2017  www.praha8.cz

Pozvánky

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika

Tel.: +420 284 016 111, E-mail: podatelna@bohnice.cz
www.bohnice.cz

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51

Městská část Praha 8 vás zve na

setkání grantové komise a radní RNDr. Dany Blahunkové 
s žadateli o granty MČ Praha 8 v roce 2017 v oblasti 

sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Svou účast na setkání, prosím, potvrďte nejpozději do 24. 1. 2017 u paní Hrstkové 
na e-mailu: lenka.hrstkova@praha8.cz nebo na tel.: 222 805 168

Kde: budova ÚMČ Praha 8 
U Meteoru 6, sál Zastupitelstva

Kdy: pondělí 30. ledna 2017
17:00‒18:00 hod.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

LEDEN

ST 19.0011 NORA

Předplatné skupina B

Předplatné skupina A

Zadáno

Zadáno

ČT

PÁ

19.00

19.00

12

13

EDITH A MARLENE

CELEBRITY

PÁ

PO

SO

ÚT

18.30

19.00

19.00

19.00

06

09
07

10

DON JUAN

ZadánoČT 18.0005 Vernisáž Vojtěch Tupý

KRÁLOVA ŘEČ
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

DON JUAN

ČT 19.3012 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ

PO 19.3009 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

Předplatné
skupina E

SO 19.0014 LASKAVÉ BOHYNĚ

SO 19.0021 KRVAVÁ SVATBA

Předplatné skupina C

Zadáno

Derniéra

Indigo Company,
host divadla

PÁ 19.0020 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

PO

ČT

ÚT

ST

19.00

19.00

19.00

19.00

16

19

17
18

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

EDITH A MARLENE

OTHELLO
MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PO 19.0023 TLUSTÝ PRASE

PO 19.3016 KVIDOULE 3 + KK

ST 19.3018 DVA UBOHÝ RUMUNI,
CO MLUVĚJ POLSKY

Cabaret Calembour,
host divadla

Předplatné skupina D

Zadáno

Indigo Company,
host divadla

ÚT 24 KRÁLOVA ŘEČ

PÁ 19.0027 NORA
SO

ÚT

16.00

19.00

28

31

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

PO 19.0030 FUK!

DON JUAN

ST

ČT

19.00

19.00

19.00

25

26

JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

ST 19.3025 PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST

SO 19.3028 ČERTOVSKÁ KVIDOULE
A BORŮVČÍ

PO 19.3030 MLČENÍ BOBŘÍKŮ

Cabaret Calembour,
host divadla

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ
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Sport

V pořadí II. ročník vánočního turnaje seniorů v tenisové čtyřhře, 
který pořádala MČ Praha 8, se odehrál v sobotu 10. prosince na 
krytých kurtech v Ládví. Zúčastnilo se ho 21 vyrovnaných 
dvojic, včetně jedné dámské a jedné smíšené. Vítězství nakonec 
vybojovala dvojice pánů Malinský a Ridvan, na druhém místě 
skončili Jusko a Špaček, bronzovou příčku obsadili Kopecký 
a Kabát.  (lk), foto: vladimíR slabý

Vánoční turnaj v nohejbalu trojic, který pro veřejnost připravila 
městská část Praha 8 společně se Sokolem Čimice, se odehrál 3. 12. 
na krytých kurtech v Čimicích. O prvenství si to rozdalo osm celků, 
a nechyběly ani týmy smíšené. V napínavém finálovém utkání na 
sebe prvenství strhli Osadníci, na druhém místě skončil tým Latté. 
Bronzovou příčku obsadil celek Bohnice „8“. Ceny vítězům předala 
zastupitelka Jana Solomonová.  (lk), foto: vladimíR slabý

TENISOVí SENIOŘI SI TO ROZDALI V ESU VÁNOČNí NOHEJBAL V ČIMICíCH

Běháme s osmičkou 

Ani tma běžce neodradí
Od září do konce prosince 
probíhala Běžecká škola 
Prahy 8, která byla určena pro 
zájemce o běh bez rozdílu věku. 
Akce, konaná pod záštitou 
místostarosty Prahy 8 Matěje 
Fichtnera, měla za cíl přilákat 
ke kondičnímu a hlavně 
pravidelnému běhání širokou 
veřejnost. 

Pod vedením trenéra Romana 
Jaroše si běžeckou přípravu 
vyzkoušelo na 65 běžců od 
6 do 60 let. Řada z nich chodila 
opakovaně, a to i v zimě – a ně-

kteří dokonce nastoupili 
i k závodu! Na trénincích 
za umělého osvětlení na dráze 
ZŠ Burešova či v blízkém 
Čimickém háji (dokud bylo 
světlo) měli zájemci možnost 
naučit se správnou rozcvičku 
včetně běžecké abecedy 
a správnou běžeckou techniku 
nebo si vyzkoušet různé druhy 
zátěže. Dostali zároveň cenné 
rady ohledně zdravého 
stravování.

text a foto: vladimíR slabý

taekwondo

Čimičtí jsou opět nejlepší v Česku
V brněnské městské sportovní hale Vodova 
proběhlo 12.–13. listopadu Mistrovství 
České republiky 2016 v taekwondu ITF.  
Závodníci z čimické Ge-Baek Hosin Sool, 
kteří trénují v ZŠ Libčická, se stali co do 
počtu medailí vůbec nejúspěšnějším 
oddílem na šampionátu!

O tituly bojovalo rekordních 491 závodní-
ků z 28 taekwondo škol z celé České 
republiky. Jako škola jsme dokázali nasbírat 
velké množství medailí, které nás dokázalo 
udržet v prvenství největšího počtu 
medailí, a to již počtvrté v řadě. Marina 
Baranova získala zlatou medaili z technic-
kých sestav a bronzovou ze sportovního 

boje jednotlivců a jako členka týmu získala 
dva tituly. Jury Baranov získal jako člen 
týmu rovněž dvě zlata. Lenka Seménková 

získala bronz z technických sestav a dvě 
stříbra ze silového přerážení a ze sportovní-
ho boje veteránek. David Povýšil byl třetí 
kategorie týmových sebeobran a získal dvě 
zlaté a jednu bronzovou jako člen juniorské-
ho týmu. 

Zájemci o taekwondo jsou srdečně zváni 
na tréninky, které pravidelně probíhají 
v ZŠ Libčická každé pondělí 16:30–17:30 
a ve středu 16:00–17:00 pod vedením Lenky 
Seménkové (III. Dan), tel.: 603 925 726, 
e-mail: info@tkd.cz. Více informací najdete 
na stránkách www.tkd.cz.

aneta PokloPová, Ge-baek hosin sool

atletická dráHa u ZŠ Burešova byla díky Běžecké škole Prahy 8 
využívaná i za tmy. Foto: Vladimír Slabý

náStup závodníků při mistrovství ČR v Brně.
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Slavíme

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

Gerontologické centrum Praha 8 
v Praze 8 – kobylisích 

Šimůnkova 1600
přijme do svého kolektivu

OSOBNÍ ASISTENTKU/
OSOBNÍHO ASISTENTA

NA HPP S MOŽNOSTí PRUŽNé 
PRACOVNí DOBY (PRACOVNí ÚVAZEK 

VE VARIANTě 0,5, 0,75 NEBO 1,0)

Osobní asistenci poskytujeme seniorům, 
kteří potřebují pomoc a podporu druhé 
osoby z důvodu udržení soběstačnosti 

ve svém domácím prostředí.  
Osobní asistenci poskytujeme seniorům 

z Prahy 8. Není nutné mít odborné 
vzdělání, rádi Vám ho zajistíme.

Životopis prosím zašlete koordinátorce 
osobní asistence Vladimíře Ludkové:

vladimira.ludkova@gerontocentrum.cz 
informace na tel.: 720 991 629 

nebo www.gerontocentrum.cz 

listopad 2016
Paní marie 
Šímová oslavila 
96. narozeniny 
ve středu 
23. 11. 2016. 
Hodně zdraví 
přeje Vlasta 
s rodinou. 

Prosinec 2016
dne 16. 12. 2016 
oslavili vlasta 
a antonín kurkovi 
70. výročí svatby, 
platinovou 
svatbu.  
V úterý 
24. 1. 2017 oslaví 
babička vlasta 
kurková 89. narozeniny.  
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody do dalších společných let. dcera 
Ivana, vnuci Robert a Ondřej s rodinami.

dne 21. 12. 2016 
oslavila paní 
olga vostřezová 
94. narozeniny. 
Gratulujeme 
a přejeme hodně 
zdraví, lásky 
a pohody. 

nově narozené děti JuBilea

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

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

 z  Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí,  
které nejsou starší než dva měsíce. 

květen 2016
� Kazdová Gabriela 

červen 2016
� Trnka Ladislav

Všelichová Julia

září 2016
Avetisjan Artur

Filipková Lenka

� Lamač Kristian

� Pacovský Pavel 

� Růžička Jaroslav

říjen 2016
� Adelt Daniel

� Sodomková Viktorie 

� Škubalová Zuzana

listopad 2016
� Eibner Tobias

Kellner Antonín

Košťálová Žofie

Petr Max

Tomeš Jan

všem dětem přejeme  
krásné a šťastné dětství  
a jejich rodičům blahopřejeme.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu (sNAdNé)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:  
„Když žena muži jednou odpustila,  
nesmí mu ohřívat staré hříchy k snídani.“  

výherci, kteří získali po dvou  
vstupenkách do muzea hl. m. Prahy:
Vladimír Švec, Kobylisy
Jan Rezek, Bohnice
Magda Švajcrová, Ďáblice

Správné znění tajenky tohoto čísla 
nám zašlete nejpozději  
do 23. ledna  2017 na adresu: 

Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 
Můžete použít také e-mail:  
tajenka@praha8.cz.  
Nezapomeňte napsat svoji adresu  
a telefonní kontakt.

Citát: „Sny jsou jako život: nikdy si nepamatuješ,  
kdy začnou...“ (dokončení v tajence)
Arnošt Lustig (21. prosince 1926 – 26. února 2011),  
český židovský spisovatel a publicista světového významu.

3
vylosovaní výherci
získají po dvou vstupenkách 

do kina atlas
na promítání dle 
vlastního výběru
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Inzerce 

řeMeSlníCI

 `MALíŘ – LAKÝRNíK. ŠTUKO-
VÁNí A TAPETÁŘSKé PRÁCE. 
Rychle, levně, kvalitně. Doprava 
zdarma. Tel.: 725 173 593.  
www.malir–zenisek.cz

 `REKONSTRUKCE BYTŮ A KOU-
PELEN NA KLíČ vč. dodání ku-
chyně. Spolehlivá firma od roku 
1999. Reference můžeme za-
slat předem. Sleva pro seniory 
10 %. Více na www.demistav.cz. 
Tel.: 778 000 698, 774 408 123. 

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

 `MALíŘSKé A LAKÝRNIC-
Ké PRÁCE, čištění koberců a ča-
loun. nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

 `ELEKTRIKÁŘ SE ŽL, spokoje-
nost zaručena. Tel.: 608 440 551

 `ŽALUZIE, ROLETY, PLISé, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, čalounění dve-
ří, silikonové těsnění. Petříček, 
tel.: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

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

 `ČIŠTěNí ODPADNíHO PO-
TRUBí a kanalizace, veškeré in-
stalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstruk-
ce koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

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

 `ČALOUNICTVí, MATRACE 
NA MíRU, koženjy, potahové lát-
ky, molitany a ostatní čalounic-
ké potřeby, U Pošty 1474/1, P-8 
Libeň. po–pá 8.30–13.00, 14.00–
18.00 hod. Tel.: 284 822 181

 ` INSTALATéRSTVí ŠVÁRA. 
Tel.: 233 551 973, 728 324 916 

 `RIZIKOVé KÁCENí, řez stro-
mů. Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

 `ZEDNICKé, obkladačské prá-
ce, malířské a sádrokartonářské. 
Tel.: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

 `ELEKTRIKÁŘSKé PRÁCE –  
ERBEN: SVěTLA, ZÁSUVKY,  
vypínače, jističe, opravy, kontro-
ly, dotažení elektřiny. Elektřina 
v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, 
tel.: 604 516 344

 `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

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

 `ELEKTROINSTALACE A OPRA-
VY i v panelových bytech. Výmě-
ny rozvaděčů, revize. Kompletní 
i částečné rozvody, koupelen, ku-
chyní, kanceláří. Tel.: 608 278 778 

 `ZEDNíK, MALíŘ, rekonstrukce 
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694, 
josef.bazant72@seznam.cz

 `ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich 
odstranění. Stavební dokončení. 
Revize. Údržba bytových 
domů. elektroP8@email.cz, 
tel.: 608 278 778

 `ELEKTRO VESELÝ – 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

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

SluŽBy

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

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

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

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

 `CENTRÁLA ČIŠTěNí KOBER-
CŮ a nábytku pro Prahu 8. Ex-
trakční metoda, rychlá reakce, 
slušné jednání. Tel.: 602 877 566

 `MYTí OKEN včetně rámů 
a žaluzií od úklidové firmy 
PVJ GROUP. Tel.: 602 877 566

 `ODKLíZENí SNěHU naší sně-
hovou frézou pro firemní i sou-
kromé areály a parkoviště. 
Tel.: 724 006 275

 `PROVÁDíME RIZIKOVé 
KÁCENí stromů a zahradnické, 
venkovní a výškové práce. Více 
na www.zarist.cz (info@zarist.cz) 
či 604 954 275

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

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

 `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 

 `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, Pra-
ha 8 – opravy, úpravy, návrhy odě-
vů, šití na míru. Tel.: 602 218 041,  
e-mail: adustyl@gmail.com,  
www.adu-styl.cz 

 `HODINOVÝ MANŽEL – profe-
sionální pomocník pro opravy, 
montáže a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

 ` !! ODVOZ STARéHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU !! Stěhování vše-
ho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a od-
vezeme cokoliv. Vše za rozumnou 
cenu. Tel.: 773 484 056

 `POKLÁDKA PODLAHOVÝCH 
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu 
k dispozici. Tel.: 608 030 212 

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

 `LIKVIDACE POZŮSTALOSTí 
– VYKLIDíME VÁŠ DŮM, 
BYT a jiné. Pracujeme levně, 
rychle, kvalitně i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 `VYKLIDíME VÁŠ BYT, PŮDU, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou. 

 `POČíTAČE A NOTEBOOKY, 
opravy a servis. Bazar použitých 
počítačů vám nabízí naše pro-
vozovna v Lublinské 9, Praha 8 
– Troja, www.pocitacekohout.
cz. Můžete nás navštívit či zavo-
lat pondělí–pátek, 13–19 hodin. 
Tel.: 240 200 282 

 `HODINOVÝ MANŽEL – 
práce elektro, voda a ostatní 
práce. 40 let praxe na rek. bytů. 
Tel.: 602 366 135

 `RABAS, ADVOKÁTI S.R.O., Vino-
hradská 343/6, Praha 2, poskytu-
je právní služby zejména v oblasti 
občanského a obchodního práva. 
Specialista na nemovitosti, druž-
stva a SVJ. Kontakt: 222 716 164, 
office@rabas-advokati.cz

 `VYKUPUJI STAROŽITNOSTI, 
starý porcelán, sklo, obrazy 
aj. Dále chromový nábytek 
vč. židlí (i poškozené), skříňky 
s bakelitovými zásuvkami, 
květinové stěny i stolky, lustry, 
hračky z 50. až 70. let. Platba 
hotově. Tel.: 608 884 148.

 `REVIZE ELEKTRO. Revize 
elektroinstalací, spotřebičů 
a hromosvodů. Tel. 732 935 215

 `HODINOVÝ MANŽEL – montáž 
nábytku, interiérových dveří 
a jiné drobné opravy v bytech 
a domech. Tel: 737 674 082,  
www.hodinovy-remeslnik.cz.

náKup – prOdej

 `KNIHY A KNIŽNí 
POZŮSTALOST – koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 `NÁBYTKOVÝ OUTLET –  
DESIGNOVé SEDAČKY, křesla, 
židle, stolky, komody, v moderním 
i provence stylu atd. Nově ote-
vřeno v Holešovické tržnici, hala 
č. 12. Tel.: 777 250 255,  
www.nabytkovyoutlet.cz

 `KOUPíM KNIHY I CELé 
KNIHOVNY, čtyřlístky, skleněné 
figurky, české sklo, staré hračky i 
v horším stavu. Cenu respektuji. 
Tel.: 702 555 893, pokladyzpudy@
centrum.cz 

 `PRODÁM BRAMBORY, králíky, 
ořechy a mák. Tel.: 776 172 530

 `DŘEVěNé HRAČKY PRODÁVÁ-
ME JIŽ 15 LET! Velký výběr čes-
kých hraček najdete v naší speci-
alizované prodejně Ořechová 5, 
Praha 8. Tel.: 604 287 794,  
e-shop: drevenehracky-inna.cz 

výuKA – KurZy

 `VÝUKA ANGLIČTINY 
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,  
jitka-vachtova.cz 

 `TRéNINKY PLAVÁNí –  
www.plavco.cz

 `NABíZíM VÝUKU KYTARY 
A ŠPANěLŠTINY, individuální 
přístup. Tel.: 774 867 128, e-mail: 
miguelgarcia_guitarra@hotmail.
com

 `KURZ TANCŮ hledá 
důchodce (muže). Kontakt CAP, 
tel.: 283 881 848. ZDARMA.

 `DOUČíM ČJ  
K PŘIJíMACíM ZKOUŠKÁM.  
Info@ prijimackyvkapse.cz
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AutO – MOtO

 `VÝKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných – tel. 739 665 445

 `KOUPíM AUTO do 20 tisíc. 
Tel.: 602 889 740

reAlIty – pOptávKA

 `KOUPíM VELKÝ RODINNÝ 
DŮM nebo menší činžovní 
dům v Praze 8 a 9. Jsem přímý 
zájemce s hotovostní platbou. 
Tel.: 604 370 077

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

 `PÁR HLEDÁ TíMTO 
PRONÁJEM především čistého 
udržovaného bytu o velikosti 
buď 1+kk nebo 1+1 do 11 tis. 
nebo 2+kk až 2+1 do 13 tisíc. 
Zajímá nás dobré spojení do 
centra – max. 30 minut. Děkuji. 
Tel.: 607 201 102

 `KOUPíM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exeku-
ce, v soudní žalobě, neoprávněně 
obsazený nežádoucím nájemní-
kem. Veškeré formality vyřídím, 
zaplatím stěhování, dluhy na ná-
jemném, privatizaci atd. Mohu se-
hnat a zaplatit i náhradní byt, do-

meček mimo Prahu apod. a dát 
čas na vystěhování. Seriózní jed-
nání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013

 `PŘíMÝ ZÁJEMCE KOUPí DVA 
BYTY v Praze a okolí. Menší 
byt pro dceru 1–2+1 a větší byt 
pro sebe, 3–4+1. Lze i zvlášť, 
na vystěhování nespěchám. 
Platba hotově, pomůžu vyplatit 
dluhy, exekuce nebo uhradím 
privatizaci. Tel.: 608 661 664 

 `ZPRIVATIZOVALI JSTE BYT 
A MÁTE VYSOKé SPLÁTKY? 
Přímý zájemce od vás odkoupí 
byt v Praze na investici pro své 
děti a seniorům nabízí, že je nechá 
v bytě dožít za menší nájemné. 
Tel.: 608 661 665

reAlIty – prOnájeM

 `HLEDÁM MENŠí BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. Nebo vetší do 
15 tis. vč. popl., tel: 603 257 202  

 `DOBRÝ DEN, HLEDÁM PRO 
RODINU s jedním dítětem (15 let) 
byt v Praze s dobrou dostupností 
do 30 minut na Prahu 2. Velikost 
60–80 m2, cena 15–16 tis. Děkuji. 
Tel.: 775 088 498

 `MLADÝ PÁR HLEDÁ 
BYT k pronájmu v Praze 8. 
Volejte: 778 085 860.

 `PRONAJMU GARÁŽ, 
ul. Čumpelíkova, tel: 603 887 643

 `GARÁŽ K PRONÁJMU 
nabízím u OC Krakov za poštou 
tel.: 728 794 400

reAlIty – SluŽBy

 `MARTIN KRATOCHVíL –  
Realitní makléř – specialista pro  
Prahu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej a pronájem nemovitostí. 
ZDARMA tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost. Ulice Pobřež-
ní, P-8, www.martinkratochvil.cz 
Tel.: 777 150 350 

 ` 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 
(kancelář Praha 9), 
www.1jmreality.cz

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

reAlIty – prOdej

 `PRODÁM UZAMYKATELNOU 
GARÁŽ. Bohnice Ratibořská, 
nejvyšší patro, elektron. zabezp. 
systém. Mob.: 606 948 953

KráSA

 `PEDIKÚRA – klasická  
s relax. masáží. V domě s peč. 
službou – Ládví. Více:  
www.myskovska.webnode.cz 
Dana – tel.: 724 309 449 

 `KADEŘNICE ŠÁRKA, 
tel.: 777 841 610. Návštěva  
s tímto ústřižkem 20% sleva.

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce
 Burešova (Binarova) 1661/2 | Spojení: Stanice Ládví | Metro trasa C/Tramvaj č.10, 17, 53/Autobus MHD 102, 177, 183

V�echny lekce jsou pro zaèáteèníky i pokroèilé
 Ranní probuzení s jógou

Ka�dé pondìlí a støeda od 7:15 do 8:10

140 Kè/lekce

  Hravá jóga pro dìti od 3 do 6 let

Ka�dé pondìlí  od 10:00 do 10:50

160 Kè/lekce

 Jóga pro rodièe s dìtmi ( 2  6 let)

Ka�dá støeda  od 10:00 do 10:50

180 Kè/lekce

  Jóga k obìdu

Ka�dá støeda  od 12:00 do 12:50

140 Kè/lekce

Kontakt pro pøípadné dotazy a rezervace:
Email: silvie@jogaloka.cz

Zaèínáme od ledna 2017

placená inzerce

  Lavickyzosmicky.cz

  Tel.: 284 007 681

Pronajmi 
si mě!

Zapojte se
Chcete ovlivnit 
rekonstrukci ulice?
zveme vás na veřejné 
projednání projektové 
studie ulice za Poříčskou 
branou u metra Florenc 
v karlíně.

Kdy:  12. ledna 2017  
 18:00–20:00 h.  
Kde:  Karlínské 
 spektrum 
 ddM hl. m. prahy 
 Karlínské nám. 7 
 praha 8

(red)
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Pozvánky

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

Vstupenky na představení označená jako pronájem 
otevřený veřejnosti je možné rezervovat, ale 
prodávají se až večer před představením a jejich 
cena je individuální.

/ 4. 1. / st / 19:30 / HVĚZDNÝ VEČER. IVA 
HÜTTNEROVÁ. Nový cyklus pořadů pro rok 2017  
přináší každý měsíc setkání s některou ze známých 
osobností. Tentokrát přivítáme oblíbenou herečku 
a malířku Ivu Hüttnerovou, se kterou si budeme 
povídat nejen o hereckém životě, ale i o malování. 
Vstupné 150 Kč.

/ 9. 1. / po / 19:30 / Josef KAINAR: …ALE NEJ-
DŘÍV SE MUSÍTE NARODIT! Montáž písniček, roz-
hlásků  a bluesové poezie z posledního tvůrčího 
období J. Kainara. S hudbou Jiřího Pertla a Václava 
Prejzka. Večerem provázejí Miroslav Kovářík a Radek 
Bláha. Vstupné 100 Kč.

/ 11. 1. / st / 19:30 / A. Totíková: ŽENA PŘES 
PALUBU. Intimní rozhovor tří žen. Připomene 
nám střípky z našeho života a my na krátkou chvíli 
zpomalíme a odpovíme si s nimi na různé otázky. 
Co je mou životní výzvou? Jaká mám tajemství, 
o nichž nikdo jiný nic netuší? A co se ukrývá v mé 
kabelce…? Hraje Divadlo Komorní svět. Pronájem 
otevřený veřejnosti.

/ 14. 1. / so / 15:00 / DIVADELNÍ BONBONIÉRA: 
HAŠLERKY A JINÉ HUDEBNÍ BONBONKY. Cyklus 
pořadů pro seniory. Pestrá směs oblíbených písní 
z pera autorů Karla Hašlera, Jaroslava Ježka, 
Jiřího Šlitra a dalších prozáří lednové odpoledne. 

Účinkují: Š. Heřmánková – soprán, V. Jelen – baryton, 
M. Laštovka – trubka a Z. Liška – klavír. Vstupné 70 Kč.

/ 16. 1. / po / 19:30 / C. Goldoni: SLUHA DVOU 
PÁNŮ. Komedie dell´arte plná záměn a vtipných 
dialogů. Hraje Divadlo Bez debat. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

/ 18. 1. / st / 19:30 / … A NEBO TAK. Koncert 
folkové skupiny. Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 23. 1. / po / 19:30 / 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. Vstupné 200 Kč.

/ 25. 1. / st / 19:30 / L. Procházková: UCHO. 
Dramatický příběh o odposleších komunistického 
režimu v 50. letech podle knihy Jana Procházky. 
Hraje Divadlo Komorní svět. Pronájem otevřený 
veřejnosti. Premiéra.

/ 1. 2. / st / 19:30 / L. Procházková: UCHO.  
Druhá premiéra.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70 Kč

/ 7. 1. / so / 10:00 / KOCOUR MODROOČKO. 
Činoherní pohádka na motivy známé knihy 
J. Koláře doplněná písničkami Marka Ebena.  
Hraje divadlo Krapet. Od 3 let. 

/ 14. 1. / so / 10:00 / KOUZLA A ČÁRY TAJEMNÉ 
PRAHY. Pohádka odehrávající se na Karlově mostě 
je plná pověstí, písniček a příběhů, které se hravou 

formou snaží přiblížit dětem  
naše Staré pověsti české a zároveň 
bohatou historii našeho hlavního města.  
Hraje divadlo Láry fáry. Od 4 let.

/ 21. 1. / so / 10:00 / OBR FINN. Irská pohádka 
o tom, jak se obři hádali, až postavili přes moře 
chodník, a o tom, že i obra lze snadno proměnit 
v malé dítě, když ho máte dostatečně rádi.  
Hraje Divadlo Krab. Od 3 let.

/ 28. 1. / so / 10:00 / BAČKŮRKY A STARÁ BOTIČ-
KÁRNA. Poetický příběh opuštěných a obnoše-
ných Bačkůrek, hledajících porozumění a lásku 
v neznámém světě. Hluboké představení plné 
poezie, zpěvu a hry na akustické nástroje přenese 
dětského diváka do světa věrnosti, radosti, smutku 
a lásky. Hraje divadlo Pruhované panenky. Od 4 let.

/ 4. 2. / so / 10:00 / ČESKÝ HONZA.  Loutková 
pohádka, která začíná na peci a končí královskou 
svatbou. Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát 
na loupežníka, čerty a draka? A vybrat si tu správ-
nou nevěstu? Hodně otázek, ale pomoci můžete 
i vy! Hraje Divadlo Lokvar. Od 3 let.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

Tradiční marionetová představení  
vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 40 Kč.

/ 8. 1. a 15. 1. / ne / 10:00 /  
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 

/ 22. 1. a  29. 1. / ne / 10:00 /  
PIVODA, VODNÍK POD VYŠEHRADSKOU SKÁLOU

/ 5. 2. / ne / 10:00 / ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE

 Rezervace vstupenek na představení přes rezervační systém na www.divadlokh.cz nebo telefonicky na č. 284 681 103  
 Divadelní scéna MČ Praha 8  Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy  tel.: 284 681 103   

 www.divadlokh.cz  facebook.com/DivadloKarlaHackera  www.praha8.cz  Zařízení MČ Praha 8 

divadlo karla hackera / leden 2017

divadlo karla hackera

premiéra: 
Iluzionisté
V novém roce 2017 Divadlo Karla Hackera přináší mnoho nového 
ve své dramaturgii. Mezi divadelní perličky rozhodně bude patřit 
premiéra hry Bengta Ahlforse Iluzionisté 4. února v 19:00 hod. 
s oblíbeným Stanislavem Zindulkou v hlavní roli. Chytrá komedie, 
která si klade otázku, zda má být divadlo pouhou zábavou, nebo 
místem provokativním a znepokojujícím. Těšíme se na vás. 

KOŠICE – STARÉ MESTO 
VE FOTOGRAFIÍCH
ALEXANDRA JIROUŠKA
STÁLE ŽIVÁ UČEBNICE
ARCHITEKTURY

23 / 11 / 2016   –   13 / 1 / 2017  
LIBEŇSKÝ ZÁMEK

ZENKLOVA 35, PRAHA 8 – LIBEŇ

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

VÝSTAVA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU ĽUBOMÍRA GREGU, STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI 
KOŠICE – STARÉ MESTO A ANNY KROUTIL, RADNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8.

OTEVŘENO: PO A ST 8.00–18.00, ÚT A ČT 8.00–15.30, PÁ 8.00–15.00 HOD. 
SO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. VSTUP ZDARMA.

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 8

MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE – STARÉ MESTOA

WWW.PRAHA8.CZ
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