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Praha 8
Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

SPOrTUJE
cELÁ PrAHA 8
2016
Pod záštitou místostarostky
Prahy 8 Aleny Borhyové

sobota 10. září

TENIS
areál tC eso
Praha 8 - Kobylisy, VĚtrUŠiCKá 842/23

nedĚle 11. září

KULIČKY
areál sK Meteor
Praha 8 - libeň, U MeteorU 3 (VolejbaloVé KUrty)

sobota 17. září

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
areál beaChKlUb ládVí
Praha 8 - Kobylisy, ChabařoViCKá 1125/4

nedĚle 18. září

VOLEJBAL

sobota 8. října

MALÁ KOPANÁ

areál zŠ na ŠUtCe
Praha 8 - trója, na ŠUtCe 440/28

areál soKol ČiMiCe
Praha 8 - ČiMiCe, na PrůhonU 229/20

sobota 24. září

nedĚle 9. října

FITNESS PĚTIBOJ

FITNESS PĚTIBOJ

Fitness sVĚt Pod PalMoVKoU
Praha 8 - libeň, náM. dr. VáClaVa holého 13

Fit2b – CentrUM KraKoV
Praha 8 - bohniCe, lodžsKá 850/6

nedĚle 25. září

sobota 15. října

NOHEJBAL

KUŽELKY

areál sK Meteor
Praha 8 - libeň, U MeteorU 3 (VolejbaloVé KUrty)

areál sK Meteor
Praha 8 - libeň, U MeteorU 3

nedĚle 2. října

nedĚle 16. října

PÉTANQUE

SOFTBALL

areál zŠ GlowaCKého
Praha 8 - bohniCe, GlowaCKého 555/6

areál zŠ doláKoVa
Praha 8 - bohniCe, doláKoVa 555/1

PřihláŠKy a jiné inForMaCe najdete na www.PrAHA8.cz
nebo U P. daVida KrtiČKy na tel.: 727 805 828, e-Mail: dAVId.KrTIcKA@PrAHA8.cz
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
naše městská část nesouhlasí s výstavbou projektu Bytovým dům Troja Horizons.
Stavbu odmítáme dlouhodobě, zastupitelstvo k ní vydalo negativní stanovisko už
v roce 2009. Současná RMČ Praha 8 potvrdila nesouhlas s tímto projektem svými
rozhodnutími ze dnů 22. 4. 2015 a 14. 9. 2016. Jeho realizací by totiž došlo
k zahuštění místní zástavby, a navíc má vyrůst na místě současných zelených ploch.
Já jsem náš negativní postoj k této stavbě vyjádřil 11. 3. 2015 na jednání
zastupitelstva. Uvedl jsem, že na jejím odmítnutí panuje v Praze 8 shoda napříč
politickým spektrem. Její investor se však rozhodnl podat námitku proti podjatosti
pracovníků ÚMČ Praha 8 a žádal o jejich vyloučení z projednávání jejího povolení.
Zdůvodněna byla tím, že samospráva MČ Praha 8 dlouhodobě nesouhlasí s realizací
tohoto stavebního záměru. Investor byl proto přesvědčen, že pracovníci ÚMČ Praha 8
se nebudou nestranně rozhodovat, protože jejich zaměstnavatel je městská část.
Já navíc jako starosta mám možnost odvolat a jmenovat tajemníka ÚMČ.
Podaná námitka byla zamítnuta Magistrátem hl. m. Prahy. Ministerstvo pro místní
rozvoj následně odmítlo odvolání investora. Městská část totiž dle zákona o hl. m.
Praze patří mezi účastníky územního řízení a může v něm hájit své zájmy. Její zvolení
představitelé proto mají možnost v této problematice veřejně prezentovat své postoje
a přijímat usnesení.
Mám z těchto rozhodnutí velkou radost, protože nám umožnují i nadále aktivně
vystupovat proti stavbám, které by mohly poškodit životní prostředí v Praze 8.

Roman Petrus
	Starosta MČ Praha 8

www.praha8.cz
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17

Život v Praze 8
Na kole i pěšky, vždycky bezpečně

20

Školství a mládež
Investice do škol: nové jídelny,
hřiště i zahrada

4 Zpravodajství
Od 15. října dojde ke změnám
v autobusových linkách MHD
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Bytový dům Mazurská
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Rýsovat jsem začínal v koupelně, říká
Svatopluk Král, čestný občan Prahy 8
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Fórum
Finanční gramotnost je dnes důležitým
celospolečenským tématem. Jakým
způsobem by se v této oblasti měla
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Zpravodajství
Autobusová doprava

Od 15. října dojde
ke změnám v linkách MHD
nnV sobotu 15. října 2016 by měly vstoupit v platnost změny
v autobusové dopravě v Praze, které připravil Regionální
organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID).
Prosek nepojede na konečnou
stanici Vozovna Kobylisy, ale
bude vedena přes Letňany do
Čakovic. ROPID se rozhodl
změnit trasu linky 136, protože
v Žernosecké ulici byla cestujícími velmi málo využívána. Navíc
má v současné době shodnou
směrovou nabídku s tramvajovou linkou č. 10, která také jede
do oblasti Krejcárku a Vinohrad.
Primárně linku 136 v ulicích
Ďáblická a Žernosecká nahrazuje
linka 183, která bude nově ze
zastávky Třebenická vedena po
stávající trase linky 136 do
zastávky Vozovna Kobylisy.
Linku 183 v úseku Kobylisy
– Vozovna Kobylisy – Sídliště
Čimice nahradí nově zavedená
linka 145. Ta bude v provozu
celodenně i celotýdně. „Snažili
jsme se při jednáních prosadit,
aby se zlepšila pravidelnost
a kapacita autobusových spojů

v oblasti Bohnic a Čimic. Podařilo
se tak například vyjednat, že díky
zřízení nové linky 145 s krátkou
trasou by mělo dojít ke zvýšení
pravidelnosti autobusových
spojů v ulici K Ládví, protože zde
nahrazuje linku 183 s výrazně
delší trasou jízdy,“ uvedl radní
pro dopravu Karel Šašek.
Nahrazovat odkloněnou linku
183 bude i prodloužená linka
152, která nově pojede ve směru
Českomoravská – Vysočanská
– Prosek – Střížkov – Ládví – Ko110
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bylisy – Služská – Čimický háj –
Řepínská – Čimice – Sídliště
Čimice. Nově bude provozována
i o večerech a víkendech. Bude
tak zavedeno přímé spojení
z oblasti Ládví, Kobylis, Bohnic
a Čimic ke stanici metra
Českomoravská, kde se nachází
například O2 arena nebo nákupní
centrum Galerie Harfa.
Podrobné informace o změnách v autobusové dopravě
najdete na internetových
stránkách www.ropid.cz.(pep)

38

Původně měly začít platit již od
1. července, ale nakonec došlo
ještě k jejich určitým úpravám
a posunu spuštění. ROPID se při
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dopravní kapacitu v oblastech,
kde došlo v posledních letech
k velké výstavbě nových
obytných komplexů. Plánované
změny se dotknou i naší
městské části.
Prodloužena bude ze zastávky
Kobylisy trasa linky 102, když
nově pojede přes zastávky
Poliklinika Čumpelíkova – Kobyliská střelnice – Bojasova do
konečné stanice Šimůnkova.
Obyvatelům Bohnic a Kobylis se
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Čumpelíkova a lidé bydlící
v oblasti okolo Žernosecké ulice
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metra C Kobylisy. Linka 102
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linku 136. Ta už totiž ze zastávky
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Zpravodajství
Zastupitelstvo

Modré zóny
jako červená nit
nnVe středu 21. září se ve velkém sále tzv. Bílého domu
uskutečnilo 10. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8.
Na programu bylo celkem šest
bodů, které byly celkem bez
větších problémů přijaty.
Projednávání Smlouvy o zápůjčce mezi MČ Praha 8 a spolkem
TJ AC Praha 1890 (finanční
pomoc při rekonstrukci atletické

dráhy) vyústila v obsáhlou
debatu o obecné podpoře sportu
v Praze 8.
Interpelacemi občanů i diskusí
zastupitelů se jako červená nit
táhla modrá barva parkovacích
zón. Připomínky byly k jejich

umístění, ceně pro živnostníky,
absenci záchytných parkovišť,
nemožnosti parkovat před
školami, zdravotnickými
zařízeními apod. Radní pro
dopravu Karel Šašek (ČSSD)
zdůraznil, že zóny sice nejsou
ideální, ale že opravdu podporují
primárně rezidenční parkování.
„Všechny nově vzniklé problémy
budou řešeny komplexně, a ne
udělováním výjimek,“ dodal
radní. Zastupitele mimo jiné
zajímaly rekonstrukce gastroprovozů v ZŠ Mazurská, ZŠ Libčická
a ZŠ Dolákova, Karlínské
farmářské trhy, venkovní učebny
ve školách, situace v Trojské ulici
a další témata.

Pozvánka

Akordeony
na zámku

Oranžové kontejnery

Přebytečné
oblečení může
pomoci potřebným
Městská část Praha 8 spolupracuje s ekologicko-charitativním
projektem Potex, kterému se od
1. ledna 2016 do 31. srpna 2016
podařilo odklonit 1278 tun
textilu z odpadového toku ve
prospěch opětovného použití
a recyklace. Pro spolupracující
charity bylo také vytříděno
2500 kg ošacení.
Projekt je založený na
oranžových kontejnerech, do
kterých je možné 24 hodin
denně po celý rok vhodit
oblečení, textil, obuv a doplňky
k oblečení. Na území MČ Praha 8
se jich nachází necelých dvacet.
„Daří se nám úspěšně
spolupracovat s projektem
Potex a i díky tomu je v naší

městské části velké množství
kontejnerů na vhazování
nepotřebného oblečení
a textilu. Naši občané tak mají
možnost dát své vyřazené věci
na dobrou věc,“ uvedl starosta
Prahy 8 Roman Petrus.
Celý obsah oranžových
kontejnerů putuje do skladu,
kde je část oblečení vytříděna
pro neziskové organizace, část
ho dostává například Naděje.
Oblečení a textil nehodící se pro
potřeby charitativních organizací putuje do zemí třetího
světa anebo ho partneři služby
recyklují. Takto získané
finanční prostředky jsou
využity na hrazení provozu
projektu a jsou z nich také

Zastupitelstvo na závěr
nepřijalo dva návrhy usnesení
– TOP 09 požadovala vyslovení
zániku mandátu člena zastupitelstva místostarostky Aleny
Borhyové (ANO) z důvodu
nevolitelnosti a ODS chtěla
pozastavit zóny placeného
stání.
Jednání se zúčastnili i tři
zástupci Zatupitelstva mladých
Prahy 8, kteří měli své setkání
ve stejný den dopoledne.
Podrobný záznam z jednání
najdete na www.praha8.cz
v sekci Volené orgány – Rada
– Zastupitelstvo.
(vrs)


podporovány vybrané neziskové organizace, mezi něž patří
například Klokánek Chabařovická.
Podrobné informace o projektu Potex včetně seznamu
kontejnerů lze nalézt na webu
www.recyklujemetextil.cz.
(pep)


Ve dnech 3. a 4. listopadu
tohoto roku, vždy od 18 hod.
se uskuteční v obřadní síni
Libeňského zámečku koncert
účastníků 2. ročníku
mezinárodního soutěžního
festivalu Pražské dny
akordeonu.
Během dvou večerů se
obyvatelům Prahy 8
představí mladí akordeonisté
z 8 zemí Evropy. Koncerty
budou pro hudebníky
generálkou před sobotní
soutěží ve velkém sále
Pražské konzervatoře na
Dvořákově nábřeží. Obě
vystoupení se konají pod
záštitou paní místostarostky
Aleny Borhyové a vstup na
ně je bezplatný. Festival
pořádá ve spolupráci
s celoněmeckou amatérskou
akordeonovou organizací
DHV Pražská konzervatoř
a pražská koncertní agentura
Club Tours.

Podaří se zastavit stavební projekt Bytový dům Mazurská?

MČ Praha 8 chce zachovat zelené plochy v Bohnicích
Městská část Praha 8 nesouhlasí s realizací stavebního
projektu s názvem Bytový dům
Mazurská v Praze 8. Tato
plánovaná stavba o jednom
podzemním a osmi nadzemních
podlažích by totiž zahustila
zástavbu v dané lokalitě,
a snížila tak rozsah zdejšího
veřejného prostranství.
„Velkou hodnotou Sídliště
Bohnice je, že bylo navrženo

a vystavěno s velkým počtem
veřejných a zelených ploch.
Ty nechápeme jako volné
plochy k zastavění, ale jako
jedinečnou přednost této čtvrti,
kterou je potřeba chránit
a rozvíjet,“ uvedl starosta
Prahy 8 Roman Petrus.
Stavba však byla povolena
odborem územního rozvoje
a výstavby ÚMČ Praha 8, který
je příslušným stavebním

úřadem. Vykonává tak státní
správu v přenesené působnosti
a vedení radnice nemůže v této
věci ovlivnit jeho rozhodnutí.
MČ Praha 8 podala proti tomuto
rozhodnutí odvolání. Rozhoduje
o něm odbor stavebního řádu
Magistrátu hl. m. Prahy jako
příslušný odvolací správní
orgán. Ten na žádost investora
přerušil do 22. 10. 2016
projednávání odvolání proti

povolení stavby. Ministerstvo
dopravy totiž zrušilo stanovisko
odboru dopravních agend
Magistrátu hl. m. Prahy
k přípravné dokumentaci
stavby. Investor si ho tak bude
muset znovu opatřit. Následně
se s ním budou mít příležitost
seznámit všichni účastníci
odvolacího řízení a případně
podat k nově předloženým
materiálům své námitky.  (pep)
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Inzerce
Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ
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CAR

LIBRETO

TEXTY

HUDBA

IVAN
MENCHELL

DON
BLACK

FRANK
WILDHORN

PREMIÉRA ŘÍJEN 2016
Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Theatre International. www.MTIshows.com

PROGRAM ŘÍJEN
1. 10.

So 15:00 The Addams Family

19. 10. St

2. 10.

Ne 15:00 The Addams Family

20. 10. Čt 19:00 Carmen

8. 10.

So 15:00 Bonnie & Clyde

21. 10. Pá 19:00 Carmen

8. 10.

So 19:00 Bonnie & Clyde

22. 10. So 15:00 Carmen

9. 10.

Ne 15:00 Bonnie & Clyde

23. 10. Ne 15:00 Carmen

12. 10. St

19:00 Bonnie & Clyde

26. 10. St

19.00 Carmen

19.00 Noc na Karlštejně

13. 10. Čt 19:00 Bonnie & Clyde – PREMIÉRA

27. 10. Čt 19:00 Dracula

14. 10. Pá 19:00 Bonnie & Clyde – PREMIÉRA

28. 10. Pá 19:00 Dracula

15. 10. So 15:00 Bonnie & Clyde

29. 10. So 15:00 Dracula

16. 10. Ne 15:00 Bonnie & Clyde

30. 10. Ne 15:00 Polská krev

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

TLUSTÝ PRASE / NEIL LA BUTE

Osmicka_B&C_188x63.indd 1

Divadlo pod Palmovkou

Nejbližší termíny: 14. 10./19:00, 17. 10./19:00

Láska prý hory přenáší. Co když ale vážíte tolik, že se
do náruče lásky už nevejdete? Co když žijete ve světě,
kde touha po dokonalosti vám vymezila jen malé
místo bez slunce? Buď se okamžitě změňte a buďte
hubení, tedy krásní, tedy úspěšní a proto i šťastní.
Anebo se vydejte do nelehkého boje a buďte sami
sebou, i když možná prohrajete. Helena nemá žádnou vadu. Jen je tak trochu při
těle. Vlastně se o ní říká, že je tlustý prase. Bude příběh Heleny a Toma pohádkou
s happy endem, anebo hororem, na jehož konci nezůstane kámen na kameni?
Autor: Neil LaBute / Překlad: Dana Hábová
Režie: Petr Mikeska / Scéná a kostýmy: Lubica Bábek Melcerová.
Hrají: Helena: Jana Trojanová / Tom: Michael Vykus, Ondřej Rychlý /
Jeannie: Lilian S. Fischerová / Carter: Tomáš Novotný, Martin Kraus

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.

21.09.16 15:04
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Rozhovor
Designér Svatopluk Král,
držitel čestného občanství Prahy 8:

Rýsovat jsem
začínal
v koupelně
nnKariéra Svatopluka Krále (* 1926), čerstvého držitele
Čestného občanství Prahy 8, začala v koupelně, která se stala
jeho první pracovnou. Ze studenta konstrukce vyrostl šéfdesignér obráběcích strojů pro celé Československo. Posléze ale
zjistil, že největší radost mu přináší design, který pomáhá,
a začal vytvářet kinetické hračky pro hendikepované děti.
Vaše stroje i hračky obdivují po
celém světě, Národní technické
muzeum vám chystá na únor
velkou retrospektivní výstavu.
Ocenila vás i městská část Praha
8, která vám v září udělila Čestné
občanství.
„Je to pro mě veliká pocta,
opravdu. V Karlíně bydlím 70 let,
celý život jsem na osmičce
pracoval, ateliéry jsem měl jeden
v Libni a druhý v Karlíně. Jsem
osmičkový patriot, a moc si
čestného občanství vážím.“
Vymýšlíte kinetické, tedy
pohyblivé hračky – jaký máte sám
vztah k pohybu?
„Mým jediným sportem byl
tanec a kulečník v kavárnách.
V jednom tanečním kurzu se mi
líbila dívka v oranžových šatech,
v duchu jsem jí říkal Mandarinka. Když se nacvičoval valčík,
požádal jsem ji o tanec. Jako
zkušený tanečník jsem ji roztočil
kolem sebe, až se hmotným
momentem síly setrvačné a její
značné úhlové rychlosti
odpoutala a dopadla pod piano.

Ale bez šatů, které mi zůstaly
v ruce, jak jsem se ji snažil
udržet. Za čas jsem si v jedné
hospodě objednal guláš, dostal
jsem ho v hluboké misce,
knedlíky i maso nakrájené
a smíchané i s omáčkou
dohromady. Po celou dobu, co
jsem to jedl, seděl vedle mě pes
a vrčel. Když jsem chtěl platit,
přišla dcera pana majitele
v oranžové zástěrce a s veselým
úsměvem – Mandarinka! Smála
se, poznala mě, a že mi naschvál
jako pomstu dala žrádlo pro
jejich psa. Ale měl jsem to
zadarmo, tak proč ne?“
Jak jste se dostal k designu
obráběcích strojů?
„Po druhé světové válce bylo
všude veselo do pozdních
nočních hodin, a tak jsem hledal
zaměstnání, kde bych začínal
nejdříve v osm ráno. Objevil
jsem činžovní dům, kde ve
třetím patře vznikal ústav pro
obráběcí stroje, pracovní doba
od půl deváté, kde prý přijmou
konstruktéra. V obýváku seděl

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

vás srdečně
zve na výstavu

ANTONÍN
STŘÍŽEK

akvarely
19/10–18/11/2016
Libeňský zámek
Zenklova 35, Praha 8
po a st: 800–1800 hod.
út a čt: 800–1530 hod.
pá: 800–1500 hod.
so, ne a svátky: zavřeno
www.praha8.cz

VSTUP
ZDARMA

pan ředitel, a když se mě zeptal,
proč jsem si zvolil právě obráběcí
stroje, odpověděl jsem, že pro
jejich vhodnou pracovní dobu.
A byl jsem přijat. Pracovnu jsem
měl v koupelně, ostatní místnosti byly obsazeny...“
To jste rýsoval v koupelně?
„No jo, jinak to nešlo. Jako první
úkol jsem dostal zhotovit
konstrukci a výrobní výkresy
stolní vrtačky. Jel jsem do Svitav,
kde vrtačky vyráběli, abych si
ověřil potřebné detaily. Tam mi
řekli, že stejnou vrtačku mají
a mohou mi dát její výkresovou
dokumentaci. Tu jsem pak celý
rok výkres po výkrese kopíroval.
Dostal jsem povolání na vojnu,
zrovna když mi zbýval výkres
základního, tvarově složitého
nosného tělesa. Abych si to
zjednodušil, nakreslil jsem ji jen
jako rovnou pravoúhlou
krabičku od čaje, kterou jsem
měl na vaně. Výkresy jsem šel
předat s přiznáním, že jsem to
vše pouze opajcoval z výkresů ze
Svitav. Pan ředitel ale prý o všem
věděl a řekl proč. On sám byl
kdysi ve Svitavách zaměstnán
jako konstruktér a tato vrtačka
byla jeho práce. Já si za celý rok
nevšiml, že na výkresech je jeho
jméno...“
On vás za to nevyhodil?
„Ne. Ona ho totiž nejvíc zaujala ta
výrobně velmi jednoduchá
pravoúhlá skříňka na jeho, a teď
už i mé vrtačce. Budou se prý
brzy stěhovat do nové budovy
a on byl by rád, kdybych se k nim
po vojně vrátil. Měl bych za úkol
řešení všech obráběcích strojů na
tvary rovné a pravoúhlé, do té
doby se vyráběly oblé, které se
musely složitě ručně leštit. A toto
je prý také důkaz, že nová
technika nemusí vznikat jen v
geniálních hlavách, stačí někdy
určitá životní situace a náhoda.“
Už dávno jste v důchodu, kde
skončily vaše makety, plány
a náčrty?

„S příchodem sametové revoluce
nastaly velké změny, vlády se
ujímaly akciové společnosti
a všechno bylo jinak. Také
Výzkumný ústav obráběcích
strojů, kde jsem celý život
pracoval, a s ním i ateliér
designu byl zrušen. Různé
modely byly dány do Národního
technického muzea, které z nich
na únor chystá velkou výstavu,
a ten zbytek jedna úklidová
firma pečlivě uložila na smetišti
dějin v Chabrech.“
Vrhnul jste se na kinetické hračky
pro děti. Jak jste se k tomu
dostal?
„Začalo to ještě souběžně
s obráběcími stroji. Na jedné
výstavě, kde byla i technika na
manipulaci s obrobky a nástroji,
mě paní ředitelka internátní
školy pro nevidomé požádala,
zda by bylo možné jejím žákům
tuto techniku popsat. Pro tento
úkol jsem zhotovil spirálovou
dráhu s ocelovou koulí, na její
okraj přidal řadu pohybově
schopných předmětů, do kterých
bude koule postupně narážet,
a znázorní tak funkci páky,
kloubu, ozubení, pružiny, zvuku
apod. Předmět jsem jim dal na
pokoj, každý večer si tu zábavu
užívali, pouštěli kouli a podle
známých zvuků hned věděli, co
se tam děje. Říkali mu ukecaný
robot a tvrdili, že ho svým
způsobem i vidí. Tam jsem si
uvědomil, že kolem nás je
mnoho dalších, kterým by
mohly podobné věci kromě
zábavy přinést i spoustu dalších
poznatků. A tak jsem postupně
navrhl a vyrobil na tři sta
různých kinetických hraček,
které prošly během času mnoha
výstavami, ale hlavně ústavy
zdravých i postižených dětí.“
text a FOTO: Vladimír Slabý

celý rozhovor
najdetena

www.praha8.cz
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Fórum
Patrik Nacher
Finanční
zastupitel
gramotnost je
hl. m. Prahy
za ANO
dnes důležitým
celospolečenským
hnutí ano
tématem.
Diskuse, osvěta
Jakým způsobem
by se v této oblasti i důvěra
měla angažovat
Téma finanční gramotnosti je
dnes na jedné straně velmi
městská část
frekventované, někdy až
kýčovitě, na straně druhé
a komunální
z průzkumu plyne, že lidé stále
sféra?
tápou i v těch banálních

Tento měsíc
se p.tá:
ANO

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.

tématech, termínech, v orientaci
ve finančních produktech.
Největší odpovědnost vždy
ponesou, a je to tak správně, lidé
sami, spotřebitelé, zákazníci,
klienti. Veřejná správa má ale
vytvářet podmínky, kultivovat
prostředí, vyrovnávat případné
disharmonie a nevyvážené
postavení drobného spotřebitele
vůči velké společnosti, narovnávat informační deficit apod.
Komunální politici na úrovni
MČ mohou pomoci v této věci
v zásadě tam, kde mají možnost
realizovat konkrétní aktivity,
v organizacích či prostorech,
která zřizují, v základních
školách, domovech seniorů.
Pořádání osvětových debat,
vzdělávacích soutěží. Už samotná diskuse o tomto tématu
pomáhá dobré věci. Ale není to
jen o prevenci. MČ může také
v rámci širších aktivit zřídit
poradenskou kancelář pro lidi
zadlužené či předlužené, pro lidi
v tísni, kteří se nechali nachytat,
kterým hrozí exekuce, kteří
potřebují poradit s osobním
bankrotem. Lidé potřebují najít
někoho, komu mohou věřit.
Téma finanční gramotnosti je
i o tématu důvěry a důvěryhodnosti. Takoví občané Prahy 8 by
pak logicky a správně předpokládali, že iniciativa městské
části je důvěryhodnější, než se
obracet na někoho přes internet.

Tomáš Mrázek
zastupitel
MČ Praha 8
za ODS

Tomáš Tatranský
zastupitel
MČ Praha 8
za TOP 09

ods praha 8

top 09 praha 8

Budování pozic,
či rovnou kšefty?

I zde platí, že
příklady táhnou

Nejde rozhodně o téma, kterým
by se dosud nikdo nezabýval,
a teď bylo vítězoslavně vyzdviženo současnou koalicí.
Základní školy v Praze 8 věnují
finanční gramotnosti již řadu let
pozornost a jde o jednu z jejich
priorit. A je to rozhodně lepší
téma, než vymývat dětem
mozky multikulturalismem či
zeleným terorismem.
Být finančně gramotný je
v dnešní době velmi důležité. Nástrah je okolo nás plno. Hlavní
roli v tom má hrát rodina. Rodiče
by svým dětem měli být schopni
vysvětlit, že kupovat žvýkačku
za sto korun je hloupost. Pokud
to však nejsou rodiče, kteří si
berou úvěr s nehorázným
úrokem například na nákup
mobilního telefonu či na
dovolenou. Takovým lidem
může pomoci nějaká rada
z vnějšku, i když u některých
sociálních skupin o tom silně
pochybuji.
Zajímavé je, proč zrovna nyní
odpovídáme na tuto otázku
z dílny hnutí ANO. Jistě jen
náhodou byl začátkem září na
oficiálních webových stránkách
Prahy 8 zveřejněn rozhovor
s odborníkem na finanční
gramotnost Patrikem Nacherem,
jistě zcela nezištně vyšla pozvánka na jeho přednášku v zářijovém čísle tohoto měsíčníku.
V obou případech, zřejmě
vinou tiskařského šotka,
vypadla informace, že pan
Nacher není jen „odborníkem“,
ale také zastupitelem hlavního
města. A ano, za ANO! Pan
Nacher je uvolněným, tudíž
placeným (cca 80 tisíc měsíčně)
předsedou výboru pro výchovu
a vzdělávání. Dále působí
v dalších dvou výborech a pěti
komisích.
A teď jen tak mimo jiné dorazí
o finanční gramotnosti kázat na
Prahu 8. Spíše než o finanční
blaho obyvatel asi půjde
o finanční blaho zcela někoho
jiného… Necháme se překvapit.

Nedávno jsem se pousmál nad
tímto vtipem: „Ty nejlepší věci
jsou zadarmo: například láska,
úsměv, dotace.“ Věřím, že čtenáři
těchto řádků jsou natolik
finančně gramotní, že si
uvědomují, že aby někdo peníze
mohl dostat, musel je předtím
někdo jiný vydělat prací
(případně si je půjčit); nicméně
připouštím, že finanční gramotnosti není nikdy dost, a to zvlášť
u nás, kde finanční mentalita
minimálně dvou dosud žijících
generací byla zdeformována
ekonomicky nefunkčním
„reálným socialismem“.
Pokud jde o finanční gramotnost mladých generací, situace
se postupně zlepšuje ve školních
vzdělávacích programech a snad
i v rodinách. Finanční návyky
lidé získávají primárně od svých
rodičů, teprve později mají šanci
své pohledy na tuto věc i svou
praxi korigovat tím, že nacházejí
další informace, vzory a příklady. Platí tedy, že skupinou
s největšími rezervami v této
oblasti jsou senioři, a stát na
všech úrovních by tudíž při své
snaze zvyšovat finanční
gramotnost občanů měl cílit
zejména na ně, například
vhodnou osvětovou kampaní
demaskující neetické strategie
tzv. šmejdů.
Finančně gramotný člověk je
mimo jiné schopen rozpoznávat
manipulativní marketingové
techniky ve sféře finančních,
zejména bankovních (neřku-li
lichvářských) produktů, což
předpokládá schopnost
racionálně pracovat s informacemi a rozhodovat se pouze na
základě informací kompletních
a relevantních. Z toho vyplývá,
že finančně gramotný člověk je
imunní vůči manipulacím
obecně, včetně manipulací
politiků. Takový člověk se tedy
například při volební kampani
nenechá opít rohlíkem ani
koblihou.
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Alexandr Křížek
člen ČSSD

Vladislav Kopal
zastupitel
MČ Praha 8
za KSČM

ČSSD

KSČM

Podpora
finančního
vzdělávání

Finanční
negramotnost
ohrožuje

Peníze jsou společným jmenovatelem mnoha lidských činností.
Jejich nedostatek patří k největším zdrojům mezilidských sporů
a většina z nás někdy zažila
kratší či delší období, kdy nám
nedostatek peněz přidělal
starosti. Někdy jsou to situace
objektivní, způsobené vnějšími
okolnostmi, ale často jde
o situace, kterým by základní
finanční gramotnost zúčastněných mohla předejít.
Základní vzdělání v oblasti
nakládání s penězi je důležité
pro každého z nás, ale pro lidi
s nižším příjmem je doslova
klíčové. U lidí, kteří si vytvářejí
nedostatečné finanční rezervy,
dojde snadněji k situacím, kdy je
akutní nedostatek peněz nutí
udělat finanční rozhodnutí, jež
roztočí jejich dluhovou spirálu.
Pokud taková situace nastane,
dochází k obtížně napravitelným sociálním škodám s často
zásadními negativními důsledky.
Obce pak tvoří poslední
záchrannou síť, která se už jen
více či méně úspěšně snaží
zmírnit ty nejhorší důsledky.
Vzdělávání v oblasti finanční
gramotnosti je jediný způsob, jak
tyto důsledky do budoucna co
nejvíce omezit a tím zmírnit
finanční a lidské náklady na
budoucí řešení těchto závažných
sociálních problémů. Co s penězi
dělat a co naopak v žádném
případě nedělat, na koho se
obrátit o radu a komu ve
finanční oblasti důvěřovat, jsou
základní informace, které by měl
znát každý z nás. Pozornost
a prostředky, které tomuto
vzdělávání bude MČ věnovat,
se jí v budoucnu vrátí v podobě
úspor díky menšímu počtu
krizových situací, ve kterých
bude v zájmu společnosti nutné
prostřednictvím svých orgánů
intervenovat.
ČSSD takto zaměřené
finanční vzdělávání jednoznačně
podporuje.

Na počátku zájmu o zvýšení
finanční gramotnosti stály –
mnohdy osudné – omyly
občanů, které je existenčně
postihly. Veřejný prostor
přesycený nabídkou neseriózních úvěrů, případy podpisů
likvidačních smluv se množily,
pojem lichva byl vykládán
vágně, a počty nešťastných
proto lavinovitě rostly. Příčinou
tohoto škodlivého jevu byly
nejenom uvedené důvody, ale též
nedostatečná finanční gramotnost, neznalost elementárních finančních pojmů, lehkovážnost
vyplývající z neznalosti, marná
snaha vymanit se z dluhové
pasti. Vše nabylo takového
rozsahu, že bylo nutno na tyto
jevy reagovat. Zaznamenali
vyučování základní fin.gramotnosti na školách. Ale jsou zde
i jiné skupiny ohrožených
občanů. Lidé středního věku
a senioři. Jsem přesvědčen, že
právě zde se nalézá prostor pro
aktivity MČ a komunální sféru
obecně. Nabízí se využití
komunikačních kanálů, které má
MČ k dispozici. Časopis
Osmička, informace prostřednictvím tiskovin rozdávaných na
sociálních odborech ÚMČ,
využitím společenských
organizací na Praze 8. Vždy
krátkou, jasnou, nekomplikovanou formou. Občan postrádající
finanční zběhlost nesmí být
zavalen neznámými pojmy. Vše
nutno vysvětlovat přehledně,
graficky výrazně. Takto koncipovaný vložený leták do Osmičky
je jednou z cest. Finanční
gramotnost se zvolna zlepšuje,
nicméně je před všemi zainteresovanými ještě kus práce. A na ní
se může podílet téměř každý.
Komunální sféra, společenské
organizace i ÚMČ Prahy 8.

www.praha8.cz

Jiří Šilhavý
nestraník

osmička sobě,
kdu-čsl
a nezávislí

Každý má svou
odpovědnost
a město může
pomoci
Po absolvování základní
i střední školy má člověk
přehled o tom, jaký živočich je
bezobratlý a jaká květina patří
do jaké čeledi. V době, kdy
z obdobných témat probíhá
„zkouška dospělosti“, si každý
občan může vzít hypotéku,
rychlou půjčku nebo jiný
„produkt“, který může hravě
přivést neznalého na ulici. Kde
selhává školství, tam může
občanům pomoci město. Leckdy
stačí málo: přečíst si detailně
smlouvu, nepodepisovat to,
čemu úplně nerozumím.
Jednoduchý vzoreček, který mi
prozradí, o kolik korun půjčku
přeplatím, ale i selský rozum
bránící příslibům rychlého
zbohatnutí. To vše může být ku
prospěchu. Na Praze 8 žije jistě
mnoho občanů, kterým jsou tato
témata každodenní, v práci
zažívanou rutinou. Právě
startující kurzy finanční
gramotnosti by mohly být
doplněny semináři pro širokou
veřejnost. Danou problematiku
by v základě popsal odborník
a občané by měli možnost se
bezplatně daného specialisty
zeptat na konkrétní situaci,
kterou právě řeší. I negativní
zkušenost může být inspirující,
kromě školitelů by mohli na
veřejných přednáškách
předstoupit i ti, kteří takové
informace včas nestihli získat.
Mládež, která by v rámci
vyučování tyto lekce mohla
navštívit, si spíše poté dokáže
představit, kam až neznalost
může člověka dovést. Myslím si,
že každý z nás by ocenil
bezplatnou radu odborníka.
Stát ani město nikdy neubrání
občana před úlisnou taktikou
„šmejdů“, jedině člověk vybavený
finanční gramotností je schopen
obstát v opravdové „zkoušce
dospělosti“, a nemusí si projít
bolestným reparátem.
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Eliška Vejchodská
zastupitelka
MČ Praha 8
za Stranu zelených

strana
zelených

Odměňme
iniciativu
a kreativitu
učitelů
Finanční gramotnost je jednou
z potřebných dovedností.
Přednášky organizované obcí
jsou dobrá věc, ale nestačí.
Umění předcházet exekucím
a osobním bankrotům by se
měly naučit všechny děti.
A nejen to si žádá 21. století:
Potřebné je také třeba umět
zacházet se záplavou na první
pohled nepřehledných informací, které se valí ze všech stran,
rozeznat důvěryhodné zdroje od
pochybných. Internet je plný
skvělých informačních kanálů,
ale i lží a bludů. Děti se musí
cvičit ve vytváření vlastního
názoru, kritickému myšlení,
vyjadřovacím schopnostem.
České školství má dobrou
úroveň, jen pomalu reaguje na
nové výzvy a významně se
neposouvá. Pořád se odvoláváme
na Komenského a nedáváme
vyniknout novým osobnostem,
které by daly českému školství
nový impuls. V mnohých
předmětech jsou od dětí
vyžadovány encyklopedické
znalosti, přestože jsou v době
snadné dostupnosti informací
zbytečné. Pak nezbývá tolik času
na hloubkový rozbor vybraných
témat. Ministerstvo školství lpí
na přežitých osnovách, které nutí
učit i látku, o které nikdo neví,
k čemu je dobrá. Využili jste
někdy k čemukoli znalost druhů
vedlejších vět?
Je spousta učitelů, kteří jsou
kreativní a kteří se s osnovami
a zažitými pořádky vypořádají
tak, že děti dokážou nadchnout
a motivovat je k lepším výkonům. Je spousta takových,
přestože jsou finančně značně
nedoceněni. Ukažme, že si
vážíme iniciativy, kreativity
a tvrdé práce kvalitních učitelů
i ředitelů škol. Městská část by se
proto měla hlouběji zajímat
o kvalitu výuky na svých školách
a dále posílit motivační nástroje
k neustálému zlepšování svých
škol.
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Čtenáři píší
Vážená redakce,
v zářijové Osmičce jsem si přečetl názor
radních na parkování. Pokud mně paměť
slouží, tak nechápu vyjádření zástupců
ODS a TOP 09. Nebyly náhodou tyto strany
ve vedení radnice v době, kdy z velkou
slávou vydávaly plastové parkovací karty
s dobou platnosti do 9. 12. 2015, které
nikdy nezačaly platit? Nejen, že náklady na
tyto karty k ničemu jistě nebyly malé, ale
při jejich vydávání nebylo ani připraveno
jejich využití. Na můj dotaz, kdy začnou
platit, mně bylo odpovězeno, že se o začátku platnosti teprve jedná s magistrátem.
Tak by mě docela zajímalo, kde berou tu
drzost něco kritizovat. A co se ceny týká?

Vážení,
rád bych touto cestou poděkoval redakci
Osmičky, že se alespoň trochu věnovala
paskvilu, který nás čeká. Nejde totiž vůbec
o rezidentní parkování, jak se nám snaží
nalhat politici, ale o placení, tedy naplnění
děravé úřednické kasičky. Pokud by totiž šlo
skutečně o nás, obyvatele, pak by byla na
většině lokalit, kde je zapotřebí dopravu
zklidnit a zlepšit možnosti parkování
rezidentům, použita dopravní značka Zákaz
vjezdu, s dodatkem Mimo dopravní obsluhu.

Opravdu se radním zdá 600 Kč, potažmo
1200 Kč za rok hodně? Mně tedy nikoliv.
Ono je to 50 Kč, resp. 100 Kč měsíčně.
Měsíčně! Nikoliv za zastavení, hodinu nebo
den. To, že mně negarantují volné místo na
parkování? Ale to negarantovali ani ti,
co toto kritizují. Tudíž, než něco začnu
kritizovat, tak bych si měl zamést nejdřív
před svým prahem a neztrácet paměť. Jistě
budou tvrdit, že kdyby byli dále ve vedení,
tak to spustili anebo by to bylo jinak. Ale to
jsou jen takové oblíbené argumenty všech
politiků. Stylem, to ne my, to oni. Tak
že páni radní. Víc pokory, méně sebestřednosti a neztrácet paměť.
Oldřich Popelák

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.

Vážení zastupitelé,

A kde by mělo smysl / technicky šlo umožnit
parkování „cizím“, pak by rezident obdržel
přenosnou parkovací kartu, za maximálně
manipulační poplatek. Dále bych rád
poděkoval jak za otázku položenou zastupitelům, tak především za jejich odpovědi. Už
víme, kolik to asi vynese a kdo se k tomu hrdě
hlásí. A speciální poděkování Zeleným za
zhoršení ekologické situace Prahy. Tento
paskvil v důsledku povede ke zvýšení
dopravní zátěže.

velmi jste se pochválili v srpnovém čísle
Osmičky, ale já váš názor nesdílím a jsem
velmi rozzlobená. Jakým právem jste
z veřejného prostoru udělali zpoplatněný?
Bydlíme v ulici, kde nebyl problém s parkováním. Sami auto nevlastníme, přesto máme
před domem zpoplatněnou zónu (vše pro
automobilisty). Jsme starší lidé, jezdí za námi
naše děti, např. jestli nepotřebujeme nějakou
pomoc, a to teď budou muset každou
návštěvu zaplatit? Neměl být postup opačný,
dělat zóny podle potřeb lidí?

Martin Friš

Helena Šimáčková

DIVADLO KARLA HACKERA
PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Vstupné na představení pořádané divadlem
200 Kč. Vstupenky na představení označená
jako pronájem otevřený veřejnosti je možné
rezervovat, ale prodávají se až večer před
představením a jejich cena je in dividuální.

/ 1. 10. / so / 10:00 /
O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI
Honza je tak líný, že nechce opustit pec.
Jak se mu tedy povede zabít draka a získat
princeznu?
Hraje Divadlo Andromeda. Od let.

/ Od 23. 9. do 21. 10. / probíhá v našem
divadle přehlídka ochotnických souborů
DIVADELNÍ OSMIČKA. Vstupné je 50 Kč.

/ 8. 10. / so / 10:00 /
SŮL NAD ZLATO
Jeden král, tři princezny, stále zvědavý
Kašpar a odvěká volba: Kterou zvolit příští
královnou?
Hraje Divadlo Matky Vackové. Od 4 let.

/ 24. 10. / po / 19:30 /
OSUDOVÉ BÁSNĚ
Kolekce textů, jejichž nadčasový apel
vnímáme i jako osobní poselství básníků
vyslovená v situačně vypjatých údobích.
(I. Blatný, J. Orten, J. Kainar, V. Hrabě,
J. Zahradníček, S. Antošová, J. Seifert).
Účinkují M. Kovářík a R. Bláha. Vstupné
100 Kč.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Vážení diváci, víkendová představení
obnovíme v říjnu. Zájemcům o profesionální
představení pro děti nabízíme volná místa na
následujících školních představeních, která
je však nutno předem rezervovat telefonicky
nebo e-mailem. Vstupné 50 Kč.

/ 15. 10. / so / 10:00 /
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Úsměvné příhody dvou žabáků na motivy
stejnojmenné knížky A. Lobela. O tom, jak
důležité a krásné je přátelství.
Hrají M. Zimová a M. Matejka. Od 3 let.
/ 22. 10. / so / 10:00 /
KAŠPÁREK NA CESTÁCH
Devadesát let staré divadélko a skoro
stejně staré malé loutky a texty. Kromě
Kašpárka uvidíte Ježibabu a čertíky.
Součástí představení je blok písniček, které
pomáhají zpívat děti.
Hraje Divadlo Matky Vackové. Od 3 let.

/ 29. 10. / so / 10:00 /
POHÁDKA O ROBINSONOVI
Kapitánka lodi, Robinson Crusoe a jeho
věrný přítel Papoušek zvou všechny děti
i dospělé na pohádkovou plavbu kolem
světa. Vyplujte s nimi za opravdovým
dobrodružstvím...
Hrají M. Zimová a M. Matejka. Od 4 let.
LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení
vhodná pro děti od 4 let.
Vstupné 25 Kč.
/ 2. 10. / ne / 10:00 /
POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE
/ 9. 10. / ne / 10:00 /
BUDULÍNEK
/ 16. 10. / ne / 10:00 /
BUDULÍNEK
/ 23. 10. / ne / 10:00 /
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
/ 30. 10. / ne / 10:00 /
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

 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 
 Zařízení MČ Praha 8  www.praha8.cz 
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z Černé kroniky
Syn napadl
vlastní matku

V polovině měsíce srpna
obdržela hlídka Městské policie
hlášení od pohotovostní
ambulance FN Bulovka, že se
zde nachází opilá pacientka
odmítající ošetření. Po příjezdu
na místo hlídka zjistila, že
dotyčná je zároveň velice
agresivní. Stále verbálně
napadala zdravotní personál
i hlídku městské policie, a její
nevhodné chování se stále
stupňovalo. Zdravotní personál
rozhodl o převozu ženy na
záchytnou stanici Bulovka.
Následně po příjezdu sanitky
dotyčná fyzicky napadla hlídku
policistů, která reagovala
použitím hmatů a chvatů
sebeobrany. Žena byla předána
do rukou Policie ČR a po
rozhodnutí zdravotního
personálu záchytné stanice
převezena do psychiatrické
léčebny Bohnice k dalšímu
vyšetření.

Na konci srpna v odpoledních
MY
hodinách byla hlídka Městské
policie vyslána prověřit do CY
jednoho z domů v Praze 8
vzájemné fyzické napadení CMY
dvou osob. V bytě se nacházela
K
paní, která hlídce městské
policie uvedla, že byla napadena svým vlastním synem, a to
jak slovně, tak i fyzicky.
Následně byl poblíž místa
zjištěn i syn dotyčné paní.
Hlídce sdělil, že svou matku
nenapadl, a dobrovolně místo
opustil, než se vše uklidní.
Po jeho odchodu hlídka MP
z místa odjela. O hodinu později
byli strážníci opětovně vysláni
k tomuto případu, jelikož se syn
vrátil a znovu na matku
zaútočil. Závěrem bylo zjištěno,
že synovi bylo v minulosti
několikrát uděleno opatření
vykázání z bytu Policií ČR za
stejné skutky, a tak byl pro
podezření z dalšího porušení
zákona předán Policii ČR.

Y

CM

pořádá

PODZIMNÍ KURZY
BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
Bezplatné kurzy bezpečného chování jsou určeny občanům naší městské části.
Jejich součástí je nácvik sebeobrany a umění vypořádat se
s krizovými a nebezpečnými situacemi.
Součástí kurzu je i výuka laické zdravovědy, první pomoci.
Kurz bude pořádán zkušenými akreditovanými trenéry
a instruktory sebeobrany.

2. LISTOPAD – 21. PROSINEC 2016
každou středu od 18:30 do 20:00

VELKÁ TĚLOCVIČNA ZŠ BUREŠOVA

Burešova 1130/14, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
S sebou si vezměte: tepláky, triko, přezůvky a tekutiny.
Počet zájemců pro každý kurz je max. 36 osob.
Kontakt pro zájemce:
Daniel Průša, e-mail: prusa@coafin.cz, tel.: 776 777 576

Pod záštitou Zdeňka Nagovského, předsedy Komise pro bezpečnost RMČ Praha 8

6:26

Farmářské trhy
každou sobotu
na Karlínském
náměstí

M

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

22.09.16

Nově pro vás otevíráme

C

Opilá a agresivní
pacientka

1

11

8.00 – 14.00

Více informací
na facebook/karlinsketrhy
Kontakt: info@foodevent.cz

Městská část
Praha 8

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

Cyklus zámeckých koncertuo
úterý 11. 10. 2016

od 19,00 hodin

BENNEWITZOVO KVARTETO
Miroslav Sekera (host)– klavír
Libeňský zámek
obřadní síň,
Zenklova 35, Praha 8
Rezervace míst
tel.: 283 090 422
mobil: 606 613 390

Program:
zazní skladby autorů – H. Wolfa,
E. Schulhoffa a J. Brahmse
Městská část
Praha 8

www.praha8.cz

Městská
Městská část
část
Praha
Praha 8
8

pořádá

dzimní

společné po

OVÁNÍ

EČNÉHO CH
P
Z
E
B
Y
Z
R
KU
ti a dospělé
pro dě

4. říjen – 6. prosinec 2016
každé úterý od 18:30 do 19:30

tělocvična ZŠ Petra Strozziho

(Za Invalidovnou 579/3, Praha 8 – Karlín)
Bezplatné kurzy bezpečného
S sebou si vezměte tepláky, triko,
chování jsou určeny občanům
přezůvky a tekutiny.
naší městské části –
dětem od 6 let i dospělým.
Počet zájemců pro každý kurz
Jejich součástí je nácvik sebeobrany
je max. 30 osob.
a umění vypořádat se s krizovými
a nebezpečnými situacemi.
Kontakt pro zájemce:
Součástí kurzu je i výuka laické
pan Filip Rubínek
zdravovědy, první pomoci.
e-mail:
Kurz bude pořádán zkušenými
filip@kurzysebeobrany.cz
akreditovanými trenéry
tel.: 777 166 156
a instruktory sebeobrany.
www.sebeobranapraha.eu
Pod záštitou Zdeňka Nagovského, předsedy Komise pro bezpečnost RMČ Praha 8
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Život v Praze 8
Měníme Prahu 8

Strategický plán Prahy 8
Ukončení zpracování Strategického plánu udržitelného
rozvoje MČ Praha 8 na období
2017–2026 se blíží. Do konce
září jste měli možnost připomínkovat kompletní pracovní
verzi tohoto dokumentu.
Děkujeme všem, kteří jste se
zapojili buď formou účasti na
veřejných projednáních, nebo
v pracovních skupinách, anebo
jste využili podání podnětů přes
webové stránky naší městské
části.

Jak jsme postupovali:

• V březnu 2015 bylo rozhodnuto o zahájení přípravných
prací strategického plánu.
• Hlavním koordinátorem bylo
určeno oddělení strategického
rozvoje a místní Agendy 21
ÚMČ Praha 8.
• V červenci 2015 jsme vybrali
ve výběrovém řízení zpracovatele, spol. PROCES – Centrum

•
•

•

•

•

pro rozvoj obcí a regionů,
s. r. o.
V srpnu 2015 Rada MČ Praha 8 jmenovala Tým pro
tvorbu strategie.
Od října do listopadu 2015
jsme uskutečnili sběr podnětů
občanů a sociologické
průzkumy.
V únoru 2016 jste se mohli
účastnit veřejného projednání
analytické části strategického
plánu a zapojit se do tvorby
vize, tj. jaká by měla být
městská část za 10 let.
Od února do dubna 2016 se
celkem čtyřikrát sešly čtyři
pracovní skupiny a pracovaly
na podkladech návrhové části
strategického plánu.
V květnu 2016 jste se někteří
účastnili prvního Veřejného
fóra občanů, na kterém jste
mohli využít přítomnost
zpracovatele strategického
plánu k diskusi.

Znáte pojem fairtrade?
MČ Praha 8 se zaměřuje
ve svých aktivitách i na téma
spravedlivého obchodu
a důstojné práce, ale také
celosvětové souvislosti mezi
výrobou a spotřebou. A právě
toto je smyslem kampaně
Fair trade.
20. září 2016 jsme v Galerii
STellArT na Palmovce pořádali
seminář Zapojte se do podpory
fair trade v Praze 8 a vernisáž
výstavy Příběh férové kávy.
Představili jsme záměry, cíle
a princip fungování fair trade

a možnosti podpory. Výstava
zachytila cestu kávového zrna
po šálek lahodného moku
v místní kavárně.
10. 11. 2016 hostíme
Národní fairtradovou konferenci v Divadle pod Palmovkou
a v rámci ní proběhne Veletrh
fairtradových výrobků. Veletrh
nabídne možnost setkat se
a poznat široké spektrum
obchodníků a podporovatelů
fair trade z celé republiky.
Veletrh je volně přístupný
(mar)
veřejnosti. 

• V červenci 2016 jste připomínkovali návrhovou část.
• V září jsme pozvali zastupitele,
odbory úřadu, členy komisí
Rady MČ Praha 8 a pracovních skupin na diskusní
setkání ke kompletní verzi
strategického plánu.
• V září 2016 jste se zapojili do
připomínkování této kompletní verze.

Jak dál v tomto roce:

• V říjnu vypořádáme všechny
podněty a připomínky.
• V listopadu předáme k odsou-

hlasení strategického plánu
do Rady MČ Praha 8.
• V prosinci předáme strategický plán ke schválení do
Zastupitelstva MČ Praha 8.
V roce 2017 zahájíme činnost
Strategického týmu, který bude
dohlížet na naplňování tohoto
koncepčního dokumentu.
Zpracujeme některé interní
předpisy pro zavedení strategického řízení na úřadu. Vytvoříme
dvouletý Akční plán vycházející
ze strategického plánu a provázaný na rozpočet městské části.
Rádi vám ho představíme
a prodiskutujeme. Schválením
strategického plánu práce nad
zkvalitňováním městské části
nekončí. Vážíme si všech, kteří
nám nadále budou v tomto
procesu nápomocni.
Iva Hájková
odd. strategického rozvoje
a MA21

pozvánka

Zveme na Výstavu
na stromech
nnV úterý 4. 10. 2016 zveme do Kaizlových sadů v Karlíně,
kde bude od 13 hodin zahájena Výstava na stromech
na téma Poznej své boty a do 18 hodin budou souběžně
probíhat Férové trhy.
Výstava se koná v rámci Týdne důstojné práce, který se koná
v České republice od 1. do 8. října. Akci pořádáme pod záštitou
radní Anny Kroutil ve spolupráci se spolkem NaZemi a Ekumenickou akademií.

9.10. 2016

14.00–20.00

Karlínské náměstí

Zveme Vás na výstavu krajek ze soukromé

sbírky Heleny Bucharové

Kytarový rekord

„Bílá něžná krása“
vernisáž 18.10. v 18h

zahájí dětský sbor Osmikvítek
záštitu převzala místostarostka Prahy 8 Alena Borhyová
výstava potrvá od 18. 10. do 21. 11. 2016
Centrum RoSa, Střelničná 1680, Praha - Kobylisy

písně Karla

vystoupí:

Plíhala

Švihadlo

Uraggan Andrew & Reggae Orthodox
Vepřové Komety • Cool DJ School
www.karlinhappening.cz

DDM hl. m. Prahy
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Územní rozvoj
Revitalizace centrálního náměstí Sídliště Ďáblice

Ládví bude místem
i pro společenské akce
nnMěstské části Praha 8 se daří úspěšně pokračovat v přípravě revitalizace centrálního náměstí sídliště Ďáblice u metra Ládví. Jejím cílem je proměnit stávající
frekventovanou pěší komunikaci na místo pro setkávání místních občanů a prostor
na konání nejrůznějších veřejných a společenských akcí.

Prostor u metra Ládví projde výraznou proměnou.

Naší městské části se podařilo
vybrat ve výběrovém řízení
zpracovatele projektové
dokumentace revitalizace, když
se jím stal kolektiv architekta
Jana Hendrycha. Jejich vítězný
návrh je založen na jasném
rozdělení tohoto veřejného
prostoru na plochy s různými
charaktery a funkcemi. Tento
princip je podpořen použitím
různých typů materiálového

M U Z E U M

řešení, zeleně, použitého
mobiliáře a svítidel.
Stejně jako v případě revitalizace centrálního náměstí
Sídliště Bohnice bude rekonstrukce rozdělena na dvě etapy.
Bude tak zajištěn přístup
veřejnosti do této významné
veřejné plochy a vynaložené
finanční prostředky budou
rozloženy do delšího časového
období. Do konce letošního roku

H L A V N Í H O

M Ě S T A

Ve státní svátek, v pátek 28. 10. 2016, je otevřeno od 9 do 18 hod.
VÝSTAVY
Kina začínají – kina končí (objektivem Martina Plitze)
18. 10. – 31. 12. 2016
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
6. 4. 2016 – 7. 2. 2017
Břevnov ve stínu kláštera / Hradčanům na dohled
4. 5. 2015 – 31. 10. 2016
Křehká krása pražské kameniny / Ze sbírek Muzea hl. města Prahy
Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, Praha 7 – Troja
1. 4. – 30. 10. 2016
PŘEDMĚT SEZÓNY
Obrázkový „monumentální“ plán Prahy z roku 1885
8. 8. – 31. 10. 2016

by se měly dokončit projektové
přípravy a získat všechna nutná
povolení. V příštím roce by měl
být vybrán dodavatel stavby
a do konce roku je naplánováno
dokončení první etapy revitalizace. Druhá etapa má být hotová
na podzim 2018. „Daří se nám
úspěšně pokračovat v přípravách revitalizace centrálního
prostranství Sídliště Ďáblice
u metra Ládví. To je přirozeným

P R A H Y

–

centrem této lokality. Neprošlo
však od svého vzniku v polovině
70. let minulého století žádnou
významnou rekonstrukcí.
Připravovali jsme proto pečlivě
jeho revitalizaci, když jsme se
snažili podobně jako u ostatních
velkých projektů naší městské
části, aby v co největší míře
zohledňovala potřeby a přání
místních obyvatel,“ řekl starosta
Prahy 8 Roman Petrus.
V loňském roce proto byla ve
spolupráci s Fakultou architektury ČVUT uspořádána
studentská architektonicko-urbanistická soutěž pro vysokoškolské studenty, kteří měli
vypracovat návrhy na budoucí
podobu centrálního prostoru
sídliště Ďáblice. Jejich projekty
byly veřejně vystaveny a občané
k nim mohli posílat svoje
podněty. Poté se konalo veřejné
projednávání těchto studentských návrhů, kde místní občané
mohli přednést svůj pohled na
plánovanou revitalizaci. Takto
získané poznatky významnou
měrou ovlivnily podobu zadání
výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace
pro revitalizaci centrálního
náměstí sídliště Ďáblice.
Tři koncepční návrhy vzešlé
ze dvoukolového výběrového
řízení byly vystaveny v Kulturním domě Ládví, kde 13. června
proběhlo jejich veřejné projednávání. Místní občané zde měli
možnost říci svůj názor na
představované projekty.
„Zapojení občanů do přípravy
důležitých projektů se nám
vyplácí, protože díky tomu
získáváme mnoho cenných
podnětů. Určitě chceme v tomto
nově nastaveném trendu dále
pokračovat,“ uvedl předseda
Komise pro životní prostředí Vít
Céza.
(pep)

Ř Í J E N

2 0 1 6

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ
P R A Ž S K É

P R A Ž S K É

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY K VÝSTAVĚ PRAŽSKÉ BIOGRAFY

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

PROVEDOU VÁS AUTOŘI VÝSTAVY TOMÁŠ DVOŘÁK A JAN ROUSEK
KOMENTOVANÉ
VYCHÁZKY K VÝSTAVĚ PRAŽSKÉ
Sraz před hlavní budovou Muzea hlavního města Prahy v 16,30 hodin,
sledujte
prosím www.muzeumprahy.cz,
cena 80 Kč VÝSTAVY
BIOGRAFY,
PROVEDOU
VÁS AUTOŘI
TOMÁŠ
A JAN
ROUSEK
1. Václavské
náměstí – DVOŘÁK
28. dubna 2016
a 29. září
2016
Václavské náměstí tradičně patřilo a patří k centru večerní zábavy Pražanů.
SrazObzvláště
před dříve
hlavní
budovou
Muzea
hl.právěm.naPrahy
16.30
jsme hod.
se chodilo
na ty nejlepší
snímky
Václavák.vMohli

Komentované prohlídky

P R A Ž S

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY K VÝSTA
PROVEDOU VÁS AUTOŘI VÝSTAVY TOM
Sraz před hlavní budovou Muzea hlavního
sledujte prosím www.muzeumpra

11. 10. Rothmayerova vila (sraz v 15 hod.

a v 17 hod. u vily, nutná předchozí rezervace
1. Václavské náměstí – 28. dubna 2016 a
Václavské náměstí tradičně patřilo a patří k
na www.muzeumprahy.cz, vstupné základní
Obzvláště dříve se chodilo na ty nejlepší snímk
tam nalézt premiérové biografy, spojené s prvním
180 Kč, snížené 120 Kč)
i menší sály s různou dramaturgií (Koruna, Pasáž

tam nalézt premiérové biografy, spojené s prvními projekcemi slavných filmů, ale
i menší sály s různou dramaturgií (Koruna, Pasáž, Praha, Avion, Jalta, Blaník, Urania, Beseda, Hvězda, Lucerna, Světozor, Alfa, Hollywood, Illusion, Juliš). Všechny
tyto podniky byly zasazeny do architektonicky a historicky zajímavých staveb. Procházka neopomene i první projekce kočovných kinematografistů na Václavském
náměstí.

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, Urania, Beseda, Hvězda, Lucerna, Světozor, Alfa, Hollywood, Illusion, Juliš). Všechny
tyto podniky byly zasazeny do architektonicky a historicky zajímavých staveb. Procházka 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, přesuneme 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 nejstaršího stálého pražského kina Ponrepo.

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, přesuneme 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 nejstaršího stálého pražského kina Ponrepo.

Začneme jedním z nejstarší biografů – Grand Bio
suneme se k Illusionu (Emauzy), projdeme kol
Buriana, přes Almu se dostaneme na Národní tříd
a Metro. Mineme Olympic a velkokapacitní Ad
Perštýn, Konvikt a U Vejvodů, kde se dnes točí p
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.

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.

okolí náměstí Republiky (Kotva, Komorní, Roxy
především na první projekce v Praze v ulici Na

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-

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-

4. Žižkov – 23. června 2016 a 24. listopa
Na Žižkově půjdeme cestou po lidových biografe
Aero, od něhož se vydáme směrem ke Koněvo
zbouraná kina Tábor a Deklarace. Zastavíme se u
Ponce se protáhneme ke Kosmoramě, Republice

Nové a Staré Město – 20. října 2016
Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
Otevřeno: Út–Ne 9–18 hod.

www.muzeumprahy.cz

nia, Beseda, Hvězda, Lucerna, Světozor, Alfa, Ho

podniky byly zasazeny do architektonicky a h
25. 10. Poutní místo Panny Marie natytoBílé
cházka neopomene i první projekce kočovných
hoře (sraz v 16.30 hod. před branou Poutního
náměstí.

místa Panny Marie, vstupné dobrovolné)2. Nové a Staré Město I. – 19. května 201

Přednášky s promítáním

(v 17 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy
muzea, vstupné 60 Kč)
3. Nové a Staré Město II. – 9. června 201

I když procházka začne u kina Broadway a prohl
18. 10. TJ Sokol Břevnov a jeho historie
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Servis
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Území

Datum

Libeň

4. 10.

Čas

Lokalita

14.00–18.00

Havlínova x Pohnertova

Území

Datum

Kobylisy

25. 10.

14.00–18.00

Čas

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

4. 10.

15.00–19.00

Mlazická

Čimice

25. 10.

15.00–19.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

Kobylisy

4. 10.

16.00–20.00

Kašparovo Náměstí

Libeň

25. 10.

16.00–20.00

Lindavská

Bohnice

5. 10.

14.00–18.00

Braunerova x Konšelská

Libeň

26. 10.

13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

5. 10.

15.00–19.00

Dolákova x Hackerova x Kusého

Bohnice

26. 10.

14.00–18.00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň

5. 10.

16.00–20.00

Na Pěšinách x Pod Statky

Kobylisy

26. 10.

15.00–19.00

Valčíkova x Na Truhlářce

Libeň

6. 10.

14.00–18.00

Petra Slezáka x Urxova

Karlín

26. 10.

16.00–20.00

Kobylisy

6. 10.

15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

27. 10.

13.00–17.00

Karlín

6. 10.

16.00–20.00

Písečná x Na Šutce

Troja

27. 10.

14.00–18.00

Střížkov

7. 10.

14.00–18.00

Taussigova (proti domu č. 1)

Kobylisy

27. 10.

15.00–19.00

Braunerova x Konšelská

Libeň

7. 10.

15.00–19.00

Na Pecích x Chaberská

Kobylisy

27. 10.

16.00–20.00

Fořtova x Do Údolí

Čimice

7. 10.

16.00–20.00

V Zahradách x Na Sypkém

Libeň

31. 10.

13.00–17.00

Jirsíkova x Malého

Karlín

8. 10.

08.00–12.00

Křivenická x Čimická

Čimice

31. 10.

14.00–18.00

U Pekařky

Libeň

8. 10.

09.00–13.00

Bohnice

31. 10.

15.00–19.00

Podhajská Pole (parkoviště)

Čimice

8. 10.

09.00–13.00

Korycanská x K Ládví

Čimice

31. 10.

16.00–20.00

Bohnice

10. 10.

14.00–18.00

Braunerova x Konšelská

Karlín

1.11.

14.00–18.00

Roudnická (za Bešťákovou)

Střížkov

10. 10.

15.00–19.00

Kobylisy

1.11.

15.00–19.00

Řešovská x Zelenohorská

Bohnice

10. 10.

16.00–20.00

Na Žertvách x Vacínova

Libeň

1.11.

16.00–20.00

Stejskalova x U Rokytky

Libeň

11. 10.

14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

2.11.

14.00–18.00

Pod Labuťkou x Prosecká

Libeň

11. 10.

15.00–19.00

Pobřežní x Thámova

Karlín

2.11.

15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice)

Troja

11. 10.

16.00–20.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce

Troja

2.11.

16.00–20.00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

12. 10.

14.00–18.00

Drahorádova

Střížkov

3.11.

14.00–18.00

Čimice

12. 10.

15.00–19.00

Ke Stírce x Na Stírce

Kobylisy

3.11.

15.00–19.00

Služská x Přemyšlenská

Kobylisy

12. 10.

16.00–20.00

Burešova

Kobylisy

3.11.

16.00–20.00

Libišská (parkoviště)

Kobylisy

13. 10.

14.00–18.00

Libeň

13. 10.

15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

13. 10.

16.00–20.00

Lindavská

Bohnice

14. 10.

14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém

Libeň

14. 10.

15.00–19.00

Štěpničná (parkoviště)

Libeň

14. 10.

16.00–20.00

Chaberská x Líbeznická

Kobylisy

15. 10.

08.00–12.00

Karlín

15. 10.

09.00–13.00

Kobylisy

15. 10.

10.00–14.00

Libeň

17. 10.

14.00–18.00

Šimůnkova (slepý konec)

Kobylisy

17. 10.

15.00–19.00

Modřínová x Javorová

Kobylisy

17. 10.

16.00–20.00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

18. 10.

13.00–17.00

K Mlýnu x Chorušická

Čimice

18. 10.

14.00–18.00

Trojská x Nad Trojou

Troja

18. 10.

15.00–19.00

Kurkova (parkoviště)

Kobylisy

18. 10.

16.00–20.00

Troja

19. 10.

14.00–18.00

Havránkova x Šimůnkova

Kobylisy

19. 10.

15.00–19.00

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

19. 10.

16.00–20.00

U Pekařky

Libeň

20. 10.

13.00–17.00

Na Vartě

Libeň

20. 10.

14.00–18.00

Kobylisy

20. 10.

15.00–19.00

Karlín

20. 10.

16.00–20.00

Drahorádova

Střížkov

21. 10.

13.00–17.00

Uzavřená

Kobylisy

21. 10.

14.00–18.00

Libeň

21. 10.

15.00–19.00

Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

21. 10.

16.00–20.00

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

24. 10.

13.00–17.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)

Bohnice

24. 10.

14.00–18.00

Janečkova

Kobylisy

24. 10.

15.00–19.00

Karlín

24. 10.

16.00–20.00

Bohnice

25. 10.

13.00–17.00

Frýdlantská (u garáží)
Pobřežní x U Nádražní Lávky
Drahorádova

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Křivenická x Čimická

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)
Třeboradická x Košťálkova
Pod Vodárenskou Věží x Nad Mazankou

K Haltýři x Velká skála

Kubíkova (u DD)
Nekvasilova (parkoviště za TJ)

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

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
Pekařova x Jestřebická

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Kubíkova (u DD)

Městská část
Praha 8
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BIO VOK
Lokalita
Brandýská x Ke Hřišti

Území

Datum
4. 10.

Čas
13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

5. 10.

13.00–17.00

Přívorská x Hanzlíkova

6. 10.

13.00–17.00

Velká Skála x K Haltýři

7. 10.

13.00–17.00

Do Údolí x Libeňská

10. 10.

13.00–17.00

Fořtova x Okořská

11. 10.

13.00–17.00

Turská x K Větrolamu

12. 10.

13.00–17.00

Klecanská x Na Ládví

13. 10.

13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce

14. 10.

13.00–17.00

Javorová x Březová

17. 10.

13.00–17.00

U Pekařky x Pod Bání

19. 10.

13.00–17.00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna

1. 11.

13.00–17.00

Sopotská x Bydhošťská

2. 11.

13.00–17.00

Havlínova x Klíčanská

3. 11.

13.00–17.00

Nad Pentlovkou x Na Bendovce

4. 11.

13.00–17.00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

7. 11.

13.00–17.00

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

8. 11.

13.00–17.00

Turská x K Větrolamu

9. 11.

13.00–17.00

Rozpis BIO VOK hrazené MHMP
Říjen 2016
Fořtova x Do Údolí	  8. 10.	  9.00–12.00
Jestřebická x Pekařova	  8. 10.	  9.00–12.00
Klecanská x Na Ládví	  8. 10.	  9.00–12.00
Na Pěšinách x Na Stírc
15. 10. 13.00–16.00
Sopotská x Bydhošťská
22. 10.	  9.00–12.00
Na Dílcích
22. 10.	  9.00–12.00
V Nových Bohnicích
29. 10.	  9.00–12.00
Přemyšlenská x Chaberská
29. 10. 13.00–16.00
Listopad 2016
Kubišova x Gabčíkova	  5. 11. 13.00–16.00
Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna	  5. 11. 13.00–16.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou
12. 11.	  9.00–12.00
K Mlýnu x Chorušická
12. 11.	  9.00–12.00
Na Bendovce x Nad Pentlovkou
12. 11. 13.00–16.00
Střížkovská 733/64
19. 11.	  9.00–12.00
Na Pěšinách x Na Stírce
19. 11.	  9.00–12.00
Petra Bezruče x U Pískovny
26. 11.	  9.00–12.00
Kandertova – západní konec
26. 11.	  9.00–12.00

Městská část
Praha 8

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

SPORTOVEC PRAHY 8
ROKU 2016

Nový hmyzí hotel v ZŠ Mazurská
Nejlepší sportovce budeme vyhlašovat v kategoriích:

Začátkem září byl
instalován nový hmyzí
hotel v areálu ZŠ Mazurská. Nahradil dříve
podpálený hmyzí hotel
u Pentlovky v Troji.
V rámci hodin
přírodopisu a pracovní
výchovy se na obnově
hotelu podíleli také
žáci 6.A. Ti dne
13. září 2016 pomohli s naplněním hotelu a převzali nad ním svou
patronaci. O obnovu se zasadila radní pro životní prostředí Anna
Kroutil, kterou škola oslovila hned po podpálení hotelu a nabídla
pomoc. „Paní ředitelka Mazurské oslovila Prahu 8 s tím, že se
jejich školy smutný osud hmyzího hotelu velmi dotkl a rádi by
nám s další instalací pomohli. Vybrali jsme chráněné místo
v areálu školy a doufám, že tentokrát už hmyzí hotel vydrží
(apa)
a bude sloužit svému účelu,“ řekla Anna Kroutil.


foto: Vladimír slabý

žáci (ročník 2002–2009)
žákyně (ročník 2002–2009)
junioři (ročník 1997–2001)
juniorky (ročník 1997–2001)

dospělí – muži (r. 1996 a starší)
dospělí – ženy (r. 1996 a starší)
trenér roku
sportovní legenda

nominovat můžete: do 31. října 2016
hlasování na internetu: prosinec 2016
slavnostní vyhlášení ankety: leden 2017

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

Pod záštitou zástupkyně
starosty paní
Aleny Borhyové

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

17.10. V čem je matka nezastupitelná?
Barbora Skálová / OC Krakov (Lodžská 850/6, P. 8)

18.10. Rodinné finance
Lenka Jiráčková / v Café Martin (Sokolovská 29/78, P. 8)
Zajištěno
hlídání dětí od
Čas setkání od 10–12 hodin
tří let, ostatní
maminky
s dětmi jsou
také vítány.
Více info a registrace:
Ženy Praze 8
OSMIČKA
pro rodinu

Klub

Mapa

www.osmickaprorodinu.cz

OSMIČKA pro rodinu
program dětských klubů
Mapa
Krabík
Karlík
Ďáblík

Sokolovská 121, Praha 8
Výtvarná dílna s Míšou
Oblíbené extračtvrtky
Doučování zdarma

KD Krakov, Těšínská 600, P. 8
Pravidelné akce:
MINIŠKOLKA s programem
HERNA pro maminky s dětmi

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

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

Čtvrteční klubové programy:
6.10. ZAVŘENO
13.10. Turnaj v softballu
Přijď si vyzkoušet sport
s profesionálními hráči.
20.10. Strašidelné houbaření
Naše zahrada je plná podivných
hub a strašidelných bytostí.
Přijď zjistit o co jde!
27.10. Halloweenská párty
Párty v Mapě jsou vyhlášené,
přijď si s námi užít!
TANCOVÁNÍ s Míšou - každou
středu od 16:00

HERNA pro maminky s dětmi
probíhá celé září
po-pá od 9:00-12:00
MINIŠKOLKA – přijímáme
stále přihlášky
- v celém prostoru klubu je
možné připojení FREE WIFI
13.10. Večerní relax
pro maminky – KERAMIKA
registrace nejpozději do 7.10.
na rckrabik@seznam.cz
19.10. Velký Krabíkovský bazar
od 9:00-13:00 velký sál KD Krakov

Cvičení maminek
pravidelně v úterý a pátek
od 9:30-10:30, hlídání dětí
v klubu zajištěno
Pondělní cvičení v klubu
od 10:00-11:00
Výtvarná činnost 10:00-11:00
22.10. Bazar dětského oblečení
ve spolupráci s DDM Karlínské
Spektrum, rezervace přijímáme
na: karlíkdk@seznam.cz

Výtvarné pondělky: 10:00-11:00
3.10. – zápich-kytička
10.10. – netopýr z ruličky
24.10. – látkové strašidýlko
31.10. – dýně z krabičky od sýrů
Pohybové aktivity:
středy 10:00-11:00
17.10. ZOO PRAHA
Tento den je klub UZAVŘEN
Sraz v 9:00-9:30 před hlavním
vstupem
12.10. Aquapark Šutka
sraz na místě v 18:00
- na akce se registrujte na
tel. čísle 281 863 104,
osobně v klubu

OSMIČKA PRO RODINU

Festival sladkostí
Kulaté stoly

podrobné informace najdete na
Spirála
DDM Praha 8

Městská část
Praha 8

DDM hl. m. Prahy

Městská část
Praha 8

www.osmickaprorodinu.cz
osmickaprorodinu
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Život v Praze 8
Evropský týden mobility

Akce Na kole i pěšky...
pokaždé bezpečně
nnV pondělí 19. září 2016 se uskutečnila další z akcí podporujících téma bezpečné
dopravy a čisté mobility.

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

PROGRAM NA říJEN
``11. 10. úterý 13.00 hod.
 CVIČENÍ PAMĚTI. V Gerontologickém
centru. Vede Iva Hubená.
``18. 10. úterý 13.00–16:00 hod.

 VÝTVARNÁ DÍLNA – PRÁCE S PAPÍ-

Byla to akce pro děti i dospělé s názvem
Na kole i pěšky, pokaždé bezpečně a konala
se stylově na dětském dopravním hřišti
Glowackého v Troji. Pěšky přišlo ze základních škol na hřiště okolo 1000 dětí, na kole
přijeli většinou rodiče s dětmi. Školáci však
měli k dispozici jízdní kola a samozřejmě
i přilby přímo na hřišti.
Celkem bylo připraveno 12 stanovišť
včetně dopravního hřiště samotného, na
kterém probíhal pod dohledem strážníků
Městské policie výukový dopravní program.
Skupiny dětí proudily na hřiště už od devíti
hodin, kdy byla za účasti zástupce starosty
Petra Vilguse osvětová akce slavnostně
zahájena. „Podporuji jízdu na kole a sám ji

využívám. Je skvělé, že se tu děti seznámily
s pravidly v městském dopravním provozu
a s nástrahami, jež na ně číhají. Úrazů dětí
na kole a v dopravě stále přibývá, a tak je
osvěta na toto téma stále aktuální,“ uvedl
místostarosta Vilgus, který dětem předvedl
jízdu na handbiku a pak si na vlastní kůži
vyzkoušel otočný simulátor nehody
od ÚAMK. Dalším velkým lákadlem pro děti
i dospělé byly cyklistické trenažéry,
na kterých se šlapáním vyráběla elektrická
energie a poháněl mixér na výrobu fresh
džusu – každý mohl ochutnat nápoj, který
si sám „vyšlapal“.
Jana Martínková

Nové Rodinné centrum
v Čimicích

Posláním Rodinného centra v Čimicích je uvádění podpory
rodiny do praxe a nabídnout bezpečné zázemí
dětem, rodičům i prarodičům ke sdílení a vzájemné podpoře.
Sledujte program a aktivity Rodinného centra v Čimicích na
www.osmickaprorodinu.cz

REM – PAPÍROVÉ TAŠKY. Pomůcky: staré kalendáře na křídovém papíru, šnůrka
průměru 0,6 cm, tužka, pravítko, nůžky.
V Gerontologickém centru Pod vedením
Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč

``20. 10. čtvrtek 8.45  ČTVRTEK DO
ÚŽIC NA MINIGOLF – POPLATEK
110 Kč. Sraz v 8.45 hod v Kobylisích na
zast. bus 372 Přihlášky na recepci v Gerocentru do 14. 10. Vede p. Dvořáková.
``25.10. úterý  BABINEC – SPOLEČENSKÉ HRY Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. Vede Věra Dvořáková.
``Pondělky 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10.,
31. 10.  BOWLING Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 14.50 hod. před hernou.
Spojení: Autobus č.162 a 169 st. Osecká.
Od zast. Metro Kobylisy nebo Vozovna
Kobylisy. Pod vedením Věry Dvořákové.
``Středy 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10.
 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA
S HOLEMI. Hole vlastní. Sraz v 13.00 hod.
v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená.
``1. 11. úterý  VÝTVARNÁ DÍLNA – PRÁCE S KŮŽÍ Pomůcky: nůžky, kladívko, tvrdá podložka (prkénko). 13.00–16.00 hod.
v Gerontologickém centru. Pod vedením
Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč.
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Zdravotní a sociální péče – CAP
PROGRAM

říjen6
201

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)
``  10:00-10:50  AJ – Bible Stories –
mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)
``  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) 3.,17., 31. 10.
``  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)
``  13:00–13:50 NJ – aktuality
z domova a ze zahraničí – stř. pokr.
(vede JUDr. M. Pudil) od 24. 10.
``  13:00–16:00  Přístup na internet
``  14:15–15:15  AJ – mírně pokr. I
(vede Ing. P. Aksamítová)
``  15:20–16:20  AJ – mírně pokr. II
(vede Ing. P. Aksamítová)

Úterý
``  8:30–9:00  AJ videokurz Follow me
– mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)
``  8:30–9:30  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)
``  9:30–10:30  Čchi-kung cvičení
(vede M. Vilímová)
``  10:00–10:50  Témata v AJ + písně
s kytarou – stř. pokr.
(vede Ing. P. Vondráček)
``  10:00–11:30  NJ – mírně pokr.
(vede Ing. J. Bartoš)
``  11:00–11:50  AJ – mírně pokr.
+ písně s kytarou
(vede Ing. P. Vondráček)
``  13:00–14:30  Přístup na internet
``  13:00–14:30  NJ konverzace pro
pokr. (vede L. Ulč)
``  13:45–15:00  Esperanto – mírně
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)

Centrum
aktivizačních
programů

CAP Burešova
``  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  Trénink paměti
``  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)
``  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
(vede Bc. A. Novotná)
``  14:30–16:30  Školička PC a internetu
pro zač.
``  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 – zač. a 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)
``  11:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup
na internet
``  11:10–12:00  AJ – stř. pokr.
(vede Ing. H. Soukupová)
``  13:00–14:30  ŠJ – 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
``  9:00–10:30  English conversation:
Topics that interest you – for avid
speakers (vede Mgr. H. Vašíčková).

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

``  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 počítačové
a jazykové kurzy (zejm. RJ) a také
pro vedení hodiny tréninku paměti.

Speciální:
``  Ještě po celý říjen můžete navštívit
výstavu Jindřicha Doubka s názvem
Obrázky z cest, která je ke zhlédnutí
každý všední den mimo dobu výuky.
``  Pravidelně každý týden pořádáme
pod vedením RNDr. M. Štulce
turistické výlety za přírodními
a kulturními památkami středních
Čech. Aktuální informace v kanceláři
CAP.
``  5. 10. od 9:45  Mozkohraní aneb
trénink paměti pod širým nebem
– sraz v 9:45 v Tiché kavárně
``  5. 10. od 13:30  Procházka po Praze s
průvodkyní pí H. Barešovou
``  6. 10. od 13:00  Cesta mantaa –
co to je čas? – přednáška z cyklu
R. Svobodové
``  10. 10. od 14:30  Patchworková
dílna Mgr. S. Kyselové
``  11. 10. od 13:00  Paličkování
s D. Zemanovou
``  11. 10. od 14:30  Dendrologická
procházka centrální Stromovkou
– sraz ve 14:30 před bývalou
Šlechtovou restaurací. Budeme se
věnovat dřevinám rostoucím okolo
hráze tzv. Rudolfova rybníka. Vede
Mgr. K. Pinkas.
``  13. 10. od 13:00  Přednáška o Íránu
– beseda s V. Drozdovou, autorkou
knihy Írán aneb cesta do mého
pravěku, která prožila v této zemi část
svého života
``  14. 10. od 9:00  Kratochvilné
vystřihovánky s J. Chybovou
– podzimní dekorace, staročeské
domečky
``  17. 10. od 13:00  Korálkové tvoření s
V. Urbanovou – přívěsky na řetízek.
Je nutné se přihlásit předem.
``  17. 10. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. – v klubovně v
přízemí
``  18. 10. od 10:00  Kroužek šikovných
rukou s Mgr. M. Neckářovou
– voňavé sáčky s levandulí, přineste si
s sebou usušenou levanduli nebo jiné
voňavé byliny
``  18. 10. od 13:30  Přednáška o králi
Jiříkovi z Poděbrad, jeho zajímavém

životě a nelehkém panování
– Povídat si s vámi bude
H. Kohoutová.
``  19. 10. od 10:10  Vycházka údolím
Dalejského potoka – sraz zastávka
busu 174 Luka (metro B).
Trasa rovinatým terénem cca 7 km.
Vede Ing. Pavlína Aksamítová.
``  20. 10. od 14:00  Beseda
o duchovních tématech –
s katechetkou B. Tranovou
``  24. 10. od 15:00  Vážně–nevážně
– beseda s paní místostarostkou
Alenou Borhyovou a jejím hostem
panem Svatoplukem Králem,
průmyslovým designérem a autorem
několika generací obráběcích strojů
i hraček pro handicapované děti.
Beseda s názvem Bylo tomu tak.
``  25. 10. od 10:00  Výtvarná dílna
s J. Vávrovou – kapsičky a peněženky
z filcu
``  26. 10. od 13:30  Procházka po Praze
s průvodkyní H. Barešovou
– přihlašování předem nutné
``  1. 11. od 10:00  Frivolitkování
s Ing. J. Luskovou – vánoční
ozdobička – přineste si vlastní člunky
``  3. 11. od 13:30  Finanční gramotnost
pro seniory – interaktivní seminář.
Motto: Umím odmítnout, nebojím
se říci ne, toto nechci!
``  8. 11. od 13:30  Přednáška o Josefu
Hlávkovi – přednáší H. Kohoutová

Začíná opět
Křížovkářská liga
pro seniory
Senioři z Prahy 8 se mají na
co těšit. Od 6. října začíná
Křížovkářská liga – soutěž, na jejíž
účastníky čeká deset křížovek
a mnoho cen. Iniciátorem a patronem soutěže je starosta Prahy 8
Roman Petrus.
Do Křížovkářské ligy se může
zapojit každý zájemce starší 60 let.
Účast je zdarma, jedinou podmínkou zůstává vyplnění registračního
formuláře. „Považuji za velmi
důležité, aby lidé v důchodovém
věku byli aktivní a nezůstali bez
společenské interakce. Je mezi nimi
hodně lidí upoutaných na lůžko,
se sníženou hybností. Soutěžní
luštění křížovek jim zajistí pravidelnou činnost a zapojení do velkého
společenství luštitelů. Senioři luští
rádi, zároveň tak pravidelně trénují paměť,“ míní starosta Roman
Petrus.
Registračním místem pro
veřejnost je recepce Domova pro
seniory Kobylisy v Mirovické ulici.
Tam se mohou zájemci vždy ve
čtvrtek od devíti do čtrnácti hodin
zaregistrovat. A tam si také vždy
budou chodit pro novou křížovku
až do začátku prosince.
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Pondělí
``  8:00–10:00  Přístup na internet
``  8:15–9:00  Zdravotní cvičení na
bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  9:00–9:50  AJ – pro mírně pokročilé
(vede Mgr. D. Setváková)
``  9:15–10:15  Čchi-kung
(vede RNDr. J. Pospíšilová)
``  10:00–10:50  Trénink paměti
(vede RNDr. B. Trnková)
``  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 na
Mazurské před centrem CAP
``  10:45–14:30  Přístup na internet
``  10:00–10:50  AJ – pro mírně
pokročilé (vede I. Grün)
``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení na
židlích (vede I. Košťálová)
``  11:30–12:30  AJ – pro začátečníky
(vede E. Hyklová) – od 11. 10.
``  12:30–14:30  Stolní tenis pro
pokročilé (vede Z. Hercegová)
``  13:00–14:00  IJ – pro mírně
pokročilé (vede E. Hyklová)
``  13:00–15:00  Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS) –
liché týdny: 11. 10. a 25. 10.

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) – sudé týdny: 5. 10. a 19. 10.
``  9:00–9:50  Školička PC internetu pro

Centrum
aktivizačních
programů

CAP Mazurská
začátečníky (vede A. Gaislerová) –
liché týdny: 12. 10. a 26.10
``  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) – sudé týdny: 5. 10. a 19. 10.
``  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  Aerobní pohybové
cvičení (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: 12. 10. a 26. 10.

Čtvrtek
``  8:30–9:30  AJ – pro pokročilé
(vede Ing. H. Soukupová)
``  9:30–11:00  Všestranné zdravotní
cvičení (vede J. Matějková)
``  10:00–12:00  Kurz pro začínající
rodopisce (vede O. Pačesová) –
od 6. 10.
``  11:15–12:15  Jóga (vede M. Musilová)
``  12:30–13:30  Relaxační cvičení
motivované jógou (vede E. Parma)
``  12:30–13:45  NJ – pro mírně
pokročilé (vede L.Ulč)
``  13:00–13:50  Digitální fotografie
(vede J. Kopecký) – od 6. 10.
``  14:00–15:00  Školička PC internetu
pro mírně pokročilé (vede J. Kopecký)
– od 6. 10.
``  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

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

www.ouss8.cz

začátečníky (vede J. Votrubová)
– sudé týdny: 7. 10. a 21. 10.
``  10:45–11:30  Zdravotní cvičení na
bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  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 tel. č. 283
024 118. Dále je nutné se vždy
přihlásit na všechny dílničky
a přednášky! Děkujeme za
pochopení.
``  Hledáme dobrovolníky na výuku AJ
pro začátečníky.

Speciální:
``  5. 10. od 13:00  Klubové posezení –
hry pro seniory
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)
``  10. 10. od 14:00  Přednáška – Čínská
města (přednáší RNDr. B. Trnková)
``  11. 10. od 10:00  Paličkování –
(vede Ing. B. Rošická) – paličky,
herdule a materiál
``  13. 10. od 8:00  Patchworková
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) –
materiál zajištěn
``  13. 10. od 10:00  Háčkování (vede
J. Novotná) – háček a materiál vlastní
``  17. 10. od 14:00  Přednáška – Josef
Hlávek – architekt a stavitel
(přednáší H. Kohoutová)

přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8
Provozní doba klubu:

úterý 		
čtvrtek 		

``6. 10. od 14:00 hod.
 Babinec aneb posezení
u kávy a čaje

(sraz ve 14:00 hod.
na Florenci ve vestibulu
trasy metra B)

``11. 10. od 15:00 hod.

``20. 10. od 14:00 hod.
 Historie Invalidovny –
přednáška paní Kohoutové

 Hudební hrátky na přání

zpíváme si s Petrem Nátherem
``13. 10. od 14:00 hod.

 hudební odpoledne Mgr.

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

``18. 10. od 14:00 hod.
 odpolední klubová vycházka
na Malostranský hřbitov

``  10:00–10:50  Školička PC pro

15:00–18:00 hod.
13:00–16:00 hod.

PROGRAM NA říjen

Vomáčky na téma Písničky
o Praze

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

Akademie kultury
a umění pro seniory
hlavního města Prahy
zve dámy a pány v důchodovém
věku, kteří mají chuť se aktivně
věnovat umělecké činnosti, tzn.
hudbě, výtvarnému, tanečnímu
či dramatickému umění, aby se
přihlásili v ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150 (nedaleko st. metra
Ládví) k pravidelné výuce pod
vedením kvalifikovaných učitelů
ZUŠ. Kontakt: tel.: 286 587 747,
zus@taussigova.cz.

Klub seniorů

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

``  9:00–9:50  Školička PC pro mírně
pokročilé (vede J. Votrubová) –
sudé týdny: 7. 10. a 21. 10.

``  19. 10. od 13:00  Hry pro cvičení
paměti, jemné motoriky a tvořivosti I.
``  19. 10.. od 12:00  Pozitivní myšlení
– pojďte pozitivně myslet a každý
den bude krásný
(vede L. Francírková)
``  20. 10. od 10:00  Tvořivá dílnička
(vede L. Němcová) – nutné
se přihlásit
``  24. 10. od 14:00  Přednáška – Čínský
venkov (přednáší RNDr. B. Trnková)
``  25. 10. od 10:00  Korálková dílnička
– koná se v KD Krakov
(vede Ing. B. Rošická)
``  27. 10. od 10:00  Tvořivá dílnička –
podzimní věnce (vede Mgr. V. Ludková)
``  31. 10. od 13:00  Výtvarná dílnička
– malování – přijďte vyzkoušet různé
techniky a potěšit duši
(vede A. Gaislerová)

``25. 10. od 15:00 hod.

 výtvarná dílnička

Jany Luskové (drátkování)
``27. 10. od 14:00 hod.
 Sicílie – přednáška
Ing. J. Burdycha z cyklu
Krásy ostrovů

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

Nové jídelny,
hřiště i zahrada
nnNěkteré školy a školky v Praze 8 přes léto „omládly“. Díky
mnohamiliónovým investicím MČ Praha 8 jsou ve čtyřech
z nich nové kuchyně a jídelny, další má novou zahradu, jiné
zase nové učebny, sociální zázemí nebo sportovní areál.
„Přes prázdniny se nám podařilo
dokončit mnoho zásadních
stavebních projektů v ZŠ a MŠ
Prahy 8. Nešlo jen o rekonstrukce např. hřišť, toalet, zahrad či
osvětlení. Mnoho projektů
přinese zásadní změnu ve
fungování školy. Zejména
gastroprovozy budou na školách
zcela nové a vyhovující současným standardům. To znamená
kvalitní stravování pro děti
a konečně i odpovídající
pracovní prostředí pro zaměstnance. Velkou radost mám také
z nové učebny chemie a fyziky
ZŠ Libčická a z přípravy
projektu na zřízení přírodní
učebny v ZŠ Burešova,“ uvádí
k projektům místostarosta Matěj
Fichtner (ANO), který má ve své
gesci školství.
Rekonstrukce školních kuchyní
a jídelen ZŠ a MŠ Prahy 8
Letní prázdniny byly ideálním
časem pro rekonstrukce již
zastaralých kuchyní a jídelen
ZŠ a MŠ. V letošním roce se
jednalo o čtyři z nich – ZŠ
Libčická, ZŠ Dolákova, ZŠ

Mazurská a MŠ Na Přesypu.
Gastroprovozy již zdaleka
nevyhovovaly současným
normám a požadavkům na
bezpečnost a hygienu, neboť
jejich stáří bylo až 50 let!
Celková rekonstrukce
zahrnovala zřízení veškerých
nových sítí, kanalizace, rozvodů
vody, elektroinstalace, zabezpečovacích a komunikačních
systémů. Dále pak stavební
úpravy dispozic varny, skladů
potravin (např. nové chladicí
a mrazicí velkoobjemové boxy)
a přilehlých provozních prostor.
Vyměněny či zrekonstruovány
byly již zastaralé a poruchové
technologie a technická zařízení
tak, aby byly splněny veškeré
současné normy a předpisy
(např. protiskluzové podlahy,
nerezové pulty, nové vybavení
kuchyně, dveře).
Školy mají i nové výdejové
kuchyňky a výtahy na stravu
a potraviny. S rekonstrukcí
kuchyní byly uskutečněny
i kompletní rekonstrukce
jídelen. Ty mají nyní nové
podhledy, podlahy, výmalby.

ZŠ Libčická, novou kuchyni si prohlédl i Matěj Fichtner, místostarosta
MČ Praha 8 (vpravo).

Jídelny byly vybaveny novými
stoly a židlemi.
Z důvodu technologických
obtíží v průběhu stavebních
prací došlo k posunu termínu
pro jejich dokončení, což
znamenalo nutnost dočasné
organizace náhradního stravování v dalších školách. Dopravu
autobusy zajišťoval Dopravní
podnik hl. m. Prahy a pro žáky
byla poskytována zdarma.
ZŠ Dolákova
ZŠ Dolákova má mj. také nový
osobo-nákladní výtah, který
nahradil nevyhovující výtah
nákladní. Nejzásadnější byla
výměna zastaralé a poruchové
technologie varny a rekonstrukce technických zařízení. Jídelna
získala nové podhledy, podlahy,
výmalby, stoly a židle. Část
chodby se proměnila na pultový
prodej svačin.

ZŠ Mazurská
V ZŠ Mazurská došlo kromě
rekonstrukce zázemí, rozvodů
technických instalací a gastroprovozu vč. speciálního
hygienického odvětrávaného
stropu, nového topení či
podlahových povrchů také
k dispozičním úpravám rozměrů
jednotlivých místností. Během
provádění stavebních prací byl
nalezen ve strojovně vzduchotechniky nebezpečný azbest.
Z tohoto důvodu muselo
proběhnout jeho odborné
odstranění v hermeticky
uzavřené kapse a za přísných
bezpečnostních a hygienických
podmínek, za dohledu specializované firmy a krajské hygienické stanice. Sanace však proběhla
úspěšně a nyní mohou žáci
i zaměstnanci školy využívat
školní kuchyni a jídelnu bez
obav.

placená inzerce
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ZŠ Dolákova, průběh rekonstrukce kuchyně.

MŠ Sokolovská, zrekonstruovaná zahrada s jezírkem.

ZŠ Libčická
V ZŠ Libčická byly provedené
stavební úpravy spojené s celkovou rekonstrukcí školní
kuchyně včetně zázemí. Kromě
změny dispozic a rozměrů
jednotlivých místností a dodávky kompletní nové technologie
gastroprovozu (chladicí
a mrazicí velkoobjemové boxy),
došlo také k celkové rekonstrukci navazujícího zázemí
zaměstnanců (šatny, hygienické
zázemí).

dětská šachovnice, skákací
panáci a dětské bludiště.
Architekt myslel i na hraní dětí
v letních měsících, proto je
součástí rekonstrukce i zastíněný prostor k odpočinku
vč. laviček. Okolí hřišť bylo
zatravněno, aby splývala
s okolními travnatými plochami
areálu základní školy.

MŠ Na Přesypu
Gastroprovoz této mateřské
školy již nevyhovoval požadavkům na bezpečnost a hygienu,
neboť jeho stáří bylo téměř
50 let. Celková rekonstrukce
zahrnuje nové zřízení veškerých sítí, kanalizace, rozvodů
vody, silnoproudu, slaboproudu, zabezpečovacích a komunikačních systémů. Dále pak
stavební úpravy dispozic varny,
skladů potravin a přilehlých
provozních prostor, nové
podlahy a jejich povrchy,
obklady, malby, dveře. Součástí
je též kompletní dodávka
technologie varny, zařízení pro
chlazení a mražení potravin,
modernizace vzduchotechniky
a dodávka nových výdejových
kuchyněk pro čtyři oddělení
mateřské školy a výtahu na
stravu.
ZŠ Palmovka –
Rekonstrukce a modernizace
sociálních zařízení
Jedna z nejstarších základních
škol na území Prahy 8 se v době
letních prázdnin dočkala
rekonstrukce sociálního
zařízení pro žáky i personál
školy. Děti oceňují zejména
nové barevné obklady a dlažby
včetně sanitárních prvků.

ZŠ Libčická –
Nové učebny fyziky a chemie
Na ZŠ Libčická získala odborné
učebny pro výuku předmětů
fyzika a chemie. Původní učebna
fungovala téměř 40 let a pro
dnešní nároky výuky nebyla
vyhovující. Nová podoba by
měla být vhodná po následujících 30 let. Stěny celé učebny
byly zrekonstruovány a byl
dodán speciální nábytek
vč. zdroje s regulací napětí pro
výuku fyziky, plynového kahanu
pro výuku chemie a dřezu.
V rámci učitelského pracoviště
byl instalován speciální stůl
s výsuvným monitorem.
Žákovské speciální laboratorní
stoly jsou vybavené také kahany,
vodou a bezpečným napětím pro
praktická cvičení v rámci výuky.
Součástí jsou i nové skříně na
ukládání pomůcek. V přední
části učebny byla umístěna nová
laboratorní digestoř, ve které
vyučující může bezpečně
předvést pokusy, včetně
možnosti zapnutí odsávání
vzduchu. Za zmínku stojí i osazení moderní keramickou tabulí na
fixy. Vedení školy zvolilo i velmi
pěkné barevné provedení
do nové učebny.
ZŠ Na Šutce –
Vybudování sportovního areálu
V rámci zkvalitnění školních
a mimoškolních aktivit bylo
v areálu základní školy Na Šutce
vybudováno dětské sportovní
hřiště vč. zázemí s umělým
trávníkem nové generace. Hřiště
je vybaveno různým sportovním
vybavením, např. fotbalovými
brankami, volejbalovými tyčemi
se sítí, lajnováním pro florbal
a další míčové sporty. Součástí
je i hřiště pro menší děti
s umělým měkčeným granulovým povrchem. Na hřišti je také

ZŠ U školské zahrady –
Rekonstrukce šaten
a sociálního zařízení tělocvičny
Letošní prázdniny byly i na ZŠ
U školské zahrady stavebně
náročné. Protože neustálé
opravy byly ekonomicky
náročné a současné hygienické
normy již nebyly v souladu
s původním stavem těchto
prostor, byly šatny i sociální
zařízení kompletně zrekonstruovány. Žáci jistě ocení veselé
barevné keramické obklady,
podlahy a nové sociální zařízení.
MŠ Sokolovská –
Rekonstrukce zahrady MŠ
MŠ Sokolovská patří k nejstarším MŠ Prahy 8, a i zde bylo
potřeba vybudovat pro naše
nejmenší nové a modernější
hrací prvky ve venkovní části
školky. Školka má nyní vlastní
lezeckou stěnu s dopadovou
plochou, nové pískoviště s krycí
plachtou, dopravní hřiště,
jezírko s vodními herními prvky
a za zmínku stojí i kolotoč-čapí
hnízdo. Zahrada je obohacena
o tři nové proutěné stany
o průměru 140 cm, které umožní
alternativní formy hraní.
Původní lavičky prošly renovací,
byly zbroušeny a nově natřeny.
ZŠ Burešova – Založení
přírodní učebny v areálu školy
Na základě požadavku základní
školy na lepší využití venkovní-
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ho areálu byl vytvořen návrh na
zřízení přírodní učebny.
Předměty zde vyučované by
mohly být vlastivěda, přírodověda, zeměpis, výtvarná
výchova, hudební výchova, cizí
jazyk a další. Mělo by se jednat
o altán s kapacitou až 30 žáků.
Výhodou přírodní učebny je
názornost při výuce některých
předmětů, motivující změna
prostředí, environmentální
působení, zdravý vzduch, lepší
podmínky pro socializační
aktivity v kolektivu třídy apod.
Přírodní učebna je vhodná i pro
podporu zlepšení vztahů
v třídních kolektivech a pro
výchovné aktivity školní
družiny jakožto dalšího typu
prostoru, kde děti mohou trávit
svůj čas. Z konstrukčního
hlediska se jedná o dřevostavbu, která bude umístěna na
zvýšeném betonovém soklu
z důvodu její ochrany před
srážkovou vodou.
ZŠ P. Strozziho –
Venkovní žaluzie,
vzduchotechnické odvětrání
v jídelně a zajištění akustiky
Tato úprava se uskuteční
v podzimních měsících tohoto
roku. O prázdninách se ale
podařilo celý projekt připravit
a naplánovat. Cílem je zajistit
pro školu venkovní žaluzie na
prosklené jižní stěně jídelny,
úprava vzduchotechnického
odvětrání vnitřního prostoru
a akustické řešení prostoru
jídelny. Současná jídelna je
nevyhovující, neboť při
stravování jsou strávníci
vystaveni nadměrnému hluku
a ve slunečných dnech i příliš
vysoké teplotě.
text: Anna Patočková
foto: Vladimír Slabý
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Bleší trhy v Praze: začíná se Psát nová historie
SKA_inz_Romance_JK_MF_Osmicka_188x130.indd 1

Výměnný obchod, prodej přebytků a prodej věcí, které jejich majitel nepotřebuje, je věc stará
jako lidstvo samo. V Evropě, zejména v Německu, Nizozemsku či Švýcarsku a Francii, patří
tento typ prodeje a nákupu po mnoho let k velmi oblíbeným a "blešáky" v těchto zemích vyhledávají i zahraniční turisté.
Praha není výjimkou a také takové místo má.
Asi k nejznámějším bleším trhům patřily ty
v Kolbenově ulici. Modernizace této části města
a developerské záměry i zde ukončili činnost
bleších trhů. Bleší trhy v Kolbenově ulici však
neskončily úplně. Jen změnily adresu. Najdete
je v Praze 9 ve Vysočanech U Elektry. Podařilo
se téměř neuvěřitelné, trhy byly přestěhovány
„za provozu“ tak, že byla zachována tradice a od
doby kdy byly založeny, tak nebyl vynechán jediný víkend, kdy by nebylo otevřeno.
A právě tady se začíná psát novodobá historie
Bleších trhů Praha. Ve vlastním areálu U Elektry
na pěti hektarech pozemku, které jsou hrdým
pokračovatelem trhů „Na Kolbence“, se otevřely
brány bleších trhů 4. června a nový areál byl
„potajmu“ otestován prázdninovým provozem.
Nový areál skýtá pohodlné zázemí jak pro
prodejce, tak pro návštěvníky Bleších trhů Praha. Návštěvníci zde mají možnost nakoupit u ví-

20.09.16 14:54

ce jak 500 prodejců. V areálu se nachází mimo
jiné několik stánků s občerstvením. Je zde parkovací plocha, která pojme více než 1 500 aut.
K dispozici je samozřejmě i sociální zařízení.
„Pro ty návštěvníky, kteří využijí při návštěvě
Bleších trhů Praha městskou hromadnou dopravu, máme připravenou obousměrnou bezplatnou kyvadlovou dopravu mezi zastávkami Metra
trasy „B“ Hloubětín a tramvajovou zastávkou
U Elektry,“ doplnili organizátoři Bleších Trhů
Praha. Všechny potřebné informace naleznete
v informacích na www.blesitrhy.cz.
(red)

Bleší trhy Praha v bodech
• nová adresa: U Elektry 888/3,
Praha 9 Vysočany
• kyvadlová doprava zdarma:
Metro B – Hloubětín - U Elektry
• nové zázemí, 500 prodejců, čisté
toalety
• stánky s občerstvením, prostorné
parkoviště
• důležité informace na
www.blesitrhy.cz

Trhy nabízí možnost zakoupit nejširší možné spektrum zboží, které jinde nelze sehnat. Ať už použité, tedy second hand a nebo zánovní zboží. Naleznou zde příležitost ke koupi či prodeji sběratelé kuriozit všech možných sběratelských odvětví, ať již
se jedná o staré gramodesky, CD nosiče a audiovizuální rarity nebo odznáčky, nálepky a různé staré tiskoviny či reklamy.
placená inzerce
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Kultura a sport
Divadlo pod Palmovkou

Centrum stolního tenisu

Populární Divadlo Pod Palmovkou v nové divadelní sezoně
připravuje nové inscenace
slibující vzrušující témata,
nevšední divácké zážitky,
skvělou zábavu a mimořádné
herecké výkony.
Prvním z nich bude Molièrova
vtipná i znepokojující tragikomedie Don Juan o velkém svůdci,
který nemilosrdně ničí vše, co jen
trochu zavání přetvářkou. V roli
dona Juana se v režii Michala
Langa představí Ondřej Veselý
a v roli sluhy Sganarela Radek
Valenta. V prosinci bude
následovat Ibsenovo strhující
drama Nora o tom, že i bezelstné
hrdinky mívají svá tajemství.
V režii Jana Nebeského se
v hlavní roli představí Tereza
Dočkalová. V březnu 2017 uvede
Divadlo Pod Palmovkou
brilantní komedii Woodyho
Allena o jednom podivuhodném
mileneckém mnohoúhelníku

V pondělí 5. září 2016 bylo za
účasti starosty MČ Prahy 8
Romana Petruse, zastupitele
MČ Prahy 8 Víta Cézy a starosty
MČ Praha Ďáblice Miloše
Růžičky otevřeno Centrum
stolního tenisu Ďáblice (Kokořínská 204/28, Praha).
V Centru byla vybudována
nová dřevěná podlaha, která
nahradila dřívější betonovou,
která rok umožňovala alespoň
provizorní provoz. „Nově
zrekonstruované prostory pro
stolní tenis nabízí možnost
zajímavého sportovního vyžití
pro rekreační hráče, kteří se
tomuto sportu nechtějí věnovat
dlouhodobě a intenzivně. Toto
sportovní centrum sice leží
těsně za hranicí naší městské
části na území MČ Praha
Ďáblice, ale bude určitě využíváno i našimi občany. Budeme
proto v rámci našich možností

Těšte se na Molièra
i Woodyho Allena
Mocná Afrodité. V režii Vojtěcha
Štěpánka se představí Zdeněk
Kupka jako Lenny a Kristýna
Leichtová jako Linda. Posledním
titulem uvedeným v začínající
sezoně na Velké scéně bude
divadelní adaptace románu
Gustava Flauberta o hledání
rodinného štěstí, nevěře
a finanční i morální krizi Paní
Bovaryová v režii Michala Langa.
Ve Studiu Palm OFF se pak
mohou diváci těšit zejména na
inscenace dvou nových her
Tomáše Dianišky provedené
kultovním Divadlem F. X. Kalby
i na novou inscenaci oblíbeného
uskupení Cabaret Calembour.
V květnu 2017 pak na Palmovce
proběhne druhý ročník
úspěšného mezinárodního
divadelního festivalu PALM
OFF FEST představujícího
špičková středoevropská
divadla. Palmovka pulzuje,
(woj)
přidejte se!

Městská část Praha 8

odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

VÁS ZVE NA

XII. ROČNÍK
SALONU
VÝTVARNÍKŮ

Nejmenší míček
láká do Ďáblic

podporovat jeho rozvoj,“ uvedl
starosta Prahy 8 Roman Petrus.
V Centru stolního tenisu
Ďáblice mohou děti a mládež
trénovat v oddíle TTC Praha na
rekreační i závodní úrovni.
Probíhají zde také turnaje
rekreační a okresní úrovně.
Je v něm rovněž možnost
objednání si stolu pro volné
hraní, když lze využít online
rezervační systém. Podrobné
informace o této herně stolního
tenisu lze nalézt na stránkách
www.centrumstolnihotenisu.cz.
(pep)


Městská část Praha 8 Vás srdečně zve na výstavu

MODRÁ DOBA
Výstava je výběrem studentů a absolventů
z ateliéru malby na pražské UMPRUM

Martin Kolarov
Markéta Jáchimová
Gabriela Těthalová
David Krňanský
Filip Dvořák

7.–30. 10. 2016

Kateřina Palešníková
Aleš Zapletal
Bílá galerie v budově Úřadu
městské části Praha 8 tzv. Bílý dům
U Meteoru 6, Praha 8 — Libeň

GRABOVA VILA
NA KOŠINCE 1
PRAHA 8

OTEVŘENO
pondělí a středy 8.00 — 18.00
úterý a čtvrtky 8.00 — 15.30
pátky 8.00 — 15.00
soboty, neděle a svátky zavřeno
vstup zdarma

OTEVŘENO
DENNĚ 10–18 HODIN

www.praha8.cz

5. 10. — 25. 11. 2016

24

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / říjen 2016 

www.praha8.cz

Pozvánky

Dušičkový
večer na zámku
Městská
Městská
částčást
Praha
Praha
8 8

OSMIČKA
pro rodinu

Spirála
DDM Praha 8

Kdy: v sobotu 29. října
... od 17:00 do 21:00

Kde: Libeňský zámek

(vstup do areálu boční bránou
z ulice U Libeňského zámku)

Prohlídky zámku se strašidly

(poslední prohlídka začíná ve 20:30)

Tvořivé dílny pro děti

&
Start
(hod.)

8.října 2016

Běhu
Karlínským sadem

kategorie

I.

9,00
9,15
9,30

věk

děti do 2 let 2014 a mladší
s rodiči
3-4 roky s rod. 2013 - 2012

V.

Pod záštitou místostarostky Prahy 8 Aleny Borhyové

X.
Muži
hlavní závod

30 m
50 m
100 m

5-6 let

9,45

7-8 let

2009 - 2008

300 m

9-10 let

2007 - 2006

500 m

2005 - 2004

800 m

13-14 let

2003 - 2002

1000 m

15-18 let

2001 - 1998

1500 m

veteráni

1976 a starší

2 000 m

veteráni

Memoriál
Tondy Havlíčka

1956 a starší 2000 - 1500 m

nad 19 let 1997 a starší 3000 - 2000 m

Každý závodník obdrží jubilejní tričko !!!
Doprovodný program pro děti - hry a soutěže 9-11 hod.
Startovné děti 30,- Kč
Startovné dospělí - 50,- Kč

Josef Řezníček
náčelník

Josef Fišer
starosta

vás zvou na

délka trati
trati
ročník délka
muži/ženy
narození muži-ženy

Věra Zajíčková
náčelnice

FESTIVAL SLADKOSTÍ
do KD KRAKOV

8. října 2016 | 10.00–18.00
ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI
prodejní stánky se sladkostmi • výtvarné dílničky pro děti
výstavy dortů • hry a soutěže • interaktivní
hudební vystoupení pro děti „Škola písničkou“

VSTUP ZDARMA
www.osmickaprorodinu.cz
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Pozvánky
Přednáška

O finanční gramotnosti
v Libeňském zámku
Dne 14. září 2016 se v Libeňském
zámku uskutečnila první ze série
přednášek Patrika Nachera
o finanční gramotnosti. Přednášky jsou součástí vzdělávacího
projektu Finanční gramotnost
pod lupou, který se zaměřuje na
zvyšování finanční samostatnosti poutavou a zábavnou formou.
Hlavním řečníkem je Patrik
Nacher, provozovatel serveru
www.bankovnipoplatky.com.
Tento server porovnává
bankovní služby a produkty,
zvyšuje finanční gramotnost
a nabízí zajímavé informace
z finančního světa. V rámci
přednášky pohovořil Patrik
Nacher o úvěrech, hypotékách,
exekucích nebo třeba o RPSN
(roční procentní sazba nákladů),
což je číslo, které umožňuje
spotřebiteli lépe vyhodnotit
výhodnost nebo nevýhodnost
poskytovaného úvěru. Velkým
tématem byl také registr

dlužníků, půjčky „na rychlo“
a podvodné půjčky. Dotazy od
občanů se nejčastěji týkaly
bezkontaktních karet a plateb.
„I přes to nečekané zářijové
vedro trvala přednáška a následná diskuse dvě a půl hodiny, lidé
byli aktivní, ptali se, vyprávěli
svoje zkušenosti. Taková setkání
mě vždy nabijí optimismem, že
se jako spotřebitelé už jen tak
lehce nedáme. Otázkou jen je,
kdo, tedy jaký druh lidí chodí na
takovéto akce. Obávám se totiž,
že ti, co by to potřebovali nejvíce,
to bohužel nejsou. Nicméně,
každý svého štěstí strůjcem,“
říká Patrik Nacher.
Termíny dalších přednášek
jsou: 11. 10. od 17.00 – KD Ládví,
přednáškový sál, 8. 11. od 17.00
– KD Krakov, Malý divadelní sál.
Všichni účastníci dostanou
knihu Patrika Nachera Konec
finančních negramotů v Če(apa)
chách zdarma.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
POD ZÁŠTITOU RADNÍHO RADOMÍRA NEPILA
VE SPOLUPRÁCI S HYGIENICKOU STANICÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

ZDRAVÉ SRDCE

7. 11. 2016 10-17 HOD.
V PŘÍZEMÍ VESTIBULU ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
U METEORU 6, PRAHA 8 – LIBEŇ
NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH VÁS ČEKÁ:
• MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
• POSKYTOVÁNÍ „1. POMOCI“ PŘI INFARKTU MYOKARDU A CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
• PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDRAVÉ VÝŽIVY – PRAKTICKÉ UKÁZKY OBSAHU CUKRU A SOLI V POTRAVINÁCH,
TUKY V POTRAVINÁCH, OCHUTNÁVKY ZDRAVÝCH POTRAVIN
• MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU, STANOVENÍ BMI
• UKÁZKY SPRÁVNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY
• MĚŘENÍ CO VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU U KUŘÁKŮ A UKÁZKY NÁSLEDKŮ KOUŘENÍ,
TJ. KARCINOMEM POSTIŽENÉ PLÍCE, PRODUKCE HLENU A DEHTU U KUŘÁKŮ

Městská část
Praha 8
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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
nově narozené děti
Únor 2016
Bednář Michal
Vyštejnová Barbora

Červen 2016

jubilea
 Liberdová Gabriela

Bilíček Adam
 Dalecká Nina

Březen 2016
Beran Šimon
Kůžel Václav
Dominová Klára
Krulišová Sára
 Polášek Daniel

Duben 2016

 Moravčíková Eliška
 Dvořák Radek

Hart Vojtěch
 Jurášek Tibor

Nekolová Barbora
Novotný Filip
 Steinichová Michaela

 Hodaň Matěj

 Klečák Antonín
Jirkal Albert
Obst Jonáš
Němec Tobiáš
 Roučka Vítek

Srpen 2016
Dalekorej Michal
 Hasík Lukáš

Květen 2016
Krátký Lukáš
Kučera Daniel
Kučera Jan Matyáš
Lepp Miroslav
Malátová Zora
Pecha Daniel
Pytlíček Jaroslav
Třmínek Tomáš
Valková Nikola
Věříšová Nikola
 Vomlelová Veronika

Manželé Marie
a Josef Černých
oslavili dne
16. září 2016
na Libeňském
zámečku 50 let
společného výročí.
Dne 21. září můj vnuk Karel Valenta
oslavil své 18. narozeniny a 23. září můj
manžel Milan Slavíček své 77. narozeniny.
Přeji oběma hodně štěstí, hodně zdraví, ať
je život pořád baví. Všechno to nejlepší jim
oběma přeje babička a manželka
Věra Slavíčková.
Dne 24. září 2016
oslavili manželé
Jaroslava
a Miroslav Junkovi zlatou svatbu.
Do dalších let přejeme všechno nejlepší. Irena, Eliška
a Richard.

Říjen 2016
 Krupsa Šimon

Švec Richard
Véle Jindřich
Zoubková Alžběta

Září 2016

Hrdel Šimon
Hudemová Alžběta
Jetmarová Simona Francesca
 Krameš Václav
Maričák Kryštof
Novák Radim
 Presler Sofie

Rahal Adam
Tuček Mikoláš
 Vít Adam

Palánová Iva
Smutná Karolína
Staněk Ondřej
 Švihlová Michaela

Září 2016
Vrátný Vojtěch

Červenec 2016
Bartošková Eliška
Kopecký Tobiáš

 Padrta Ondřej

Dne 17. října oslaví pan Jiří Kreibich
v plné síle a svěžesti krásných
90 let. Do dalších roků hodně zdraví
a spokojenosti přejí děti Hana a Jiří,
vnoučata a pravnoučata.
Rádi bychom poblahopřáli našemu tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi, panu
Miroslavu Berkovskému k 100. narozeninám, které oslaví dne 25. října 2016.
Stálé zdraví, spokojenost a vitalitu mu přejí
dcera Mirka, zeť
Jirka, vnuci Michal s Petrem
a pravnoučata Michael, Bára a Maxián. K tomuto výjimečnému jubileu
gratuluje i městská část Praha 8.
Pan Jiří Matoušek, Libeňský rodák se
dne 24. října dožívá 80 let. Hodně zdraví
do dalších let přeje manželka s rodinou.
zz 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.
zz Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie
pouze u dětí, které nejsou starší než dva
měsíce.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

Citát: „Kdyby stáří dodávalo moudrosti“ (dokončení v tajence)
Karel Havlíček Borovský (31. říjen 1821 – 29. červenec 1856),
český básník, novinář, ekonom a politik.
195. výročí narození, 160 let od úmrtí.

(středně obtížné)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:
„Ženy jsou běloučký cukr v tom hořkém kafi života.“
Výherci, kteří získali po dvou vstupenkách
do Divadla Pod Palmovkou na představení
Poprask na laguně:
Alena Gregorová, Karlín
Stanislav Bočínský, Bohnice
Vlasta Havlíková, Libeň
Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 23. října 2016 na adresu:

SUDOKU

3
vylosovaní výherci
získají po dvou

Měsíčník Osmička
vstupenkách do Divadla Pod
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Palmovkou na představení
Můžete použít také e-mail:
TLUSTÉ PRASE
tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní číslo.
(17. 10. 2016)
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI

``MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Rychle, levně, kvalitně. Doprava
zdarma. Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ A KOUPELEN NA KLÍČ vč. dodání kuchyně. Spolehlivá firma od roku
1999. Reference můžeme zaslat
předem. Sleva pro seniory 10 %.
Více na www.demistav.cz
Tel.: 774 408 123, 778 000 698
``PLYNAŘ – INSTALATÉR –TOPENÁŘ – montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize.
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL, spokojenost zaručena. Tel.: 608 440 551
``ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě,
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, připojení
praček, myček, vodoměrů,
kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ a kanalizace, veškeré
instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré zednické,
obkladačské, podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce bytů, domů a nebytových prostorů. Mobil 777 670 326
``ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY a ostatní čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,
P–8 Libeň. PO–PÁ 8.30–13.00,
14.00–18.00 hod. Tel.: 284 822 181
``INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.
Tel.: 233 551 973, 728 324 916
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
``ZEDNICKÉ, obkladačské práce,
malířské a sádrokartonářské.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
``MALÍŘSKÉ PRÁCE, APLIKACE
I AIRLES TECHNIKOU, štukování poškozených zdí nebo broušené stěrky vlastním strojem. Dekorativní techniky i obklady imitace
režného zdiva. Tel.: 728 827 827

``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
``ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ:
malování, instalatérské, zednické
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102
``KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
KOUPELEN A JINÉ ŘEMESLNÉ
PRÁCE, tel.: 604 51 22 97
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
STROMŮ. Kontakt: Nestarec,
tel.: 604 810 663
``NABÍZÍM MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, STĚRKY, LAKY, návštěva + doprava = zdarma, tel.:
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
``ELEKTROINSTALACE A OPRAVY i v panelových bytech. Výměny rozvaděčů, revize. Kompletní
i částečné rozvody, koupelen, kuchyní, kanceláří. Tel.: 608 278 778
``ZEDNÍK, MALÍŘ, rekonstrukce
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``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
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE –
ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY,
vypínače, jističe, opravy, kontroly,
dotažení elektřiny. Elektřina
v lištách i zasekání do zdiva
a začištění. www.elektrikarerben.
cz, tel.: 604 516 344
``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
``ROZVODY, ODDLUŽENÍ, KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ POMOC, JUDr.
Dan Zwieb, advokát, Karlín – Březinova 524/31, tel.: 603 275 839
www.akzwieb.cz
``HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170

``OPRAVA ELEKTRONIKY, TV,
LCD, DVD, CD, videa, gramofony,
atd. Rozumné ceny, Pavel Pop,
tel.: 603 453 529
``CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a nábytku pro Prahu 8. Extrakční metoda, rychlá reakce,
slušné jednání. Tel.: 724 006 275
``MYTÍ OKEN včetně rámů a žaluzií. Tel.: 724 006 275
``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY našimi
motorovými nůžkami.
Tel.: 724 006 275
``SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY
naší technikou. Tel.: 724 006 275
``PRAVIDELNÉ SEKÁNÍ TRÁVY
včetně odvozu. Tel.: 724 006 275
``PROVÁDÍME PODZIMNÍ VERTIKUTACI trávníku naším motorovým vertikutátorem včetně aplikace hnojiva. Tel.: 724 006 275
``ŠICÍ STROJE – OPRAVY A PRODEJ. Opravy všech značek šicích
strojů. Prodej nových šicích strojů. Autorizovaný servis Singer,
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.:
272 773 079, www.singerservis.cz
``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
``ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ.
Tel.: 774 877 972
``PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví,
prohlášení nemovité věci, zaměření, zakládání SVJ, tel.: 724 304 603
``HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246
``ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD
a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.
``STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA
– prádlo se snadno vytáhne
ke stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584
``OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH ZNAČEK. Dolák.
Tel.: 775 197 309
``ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
ADU – styl. Poznaňská 449,
Praha 8 – opravy, úpravy,
návrhy oděvů, šití na míru. Tel.:
602 218 041, www.adu-styl.cz
e-mail: adustyl@gmail.com
``!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU !! Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Tel.: 773 484 056

``HODINOVÝ MANŽEL – profesionální pomocník pro opravy,
montáže a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo
v kanceláři. Tel.: 736 140 942
``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.
``ÚKLID – LEVNĚ: mytí oken,
čištění koberců, sedaček, úklid
domů, bytů, kanceláří.
Tel.: 602 835 102
``ZAHRADNICKÉ PRÁCE –
LEVNĚ: kácení a odborný prořez
a postřik stromů, stříhání keřů,
sekání a údržba trávníků atd.
Tel.: 604 512 297
``POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
počítačů vám nabízí naše provozovna v Lublinské 9, Praha 8 –
Troja, www.pocitacekohout.cz.
Můžete nás navštívit či zavolat
pondělí–pátek, 13–19 hodin.
Tel.: 240 200 282
``TEPELNÁ ČERPADLA od 50 tis.
Kč od projektu až po montáž. Tel.:
603 849 226, www.tc-projekt.cz
``HODINOVÝ MANŽEL – práce elektro, voda a ostatní práce.
40 let praxe na rek. bytů.
Tel.: 602 366 135
``SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON –
spouštěcí garnýže. Žaluzie, rolety,
sítě proti hmyzu.
Tel.: 222 351 996, 602 371 996
``ODDLUŽENÍ – seriózně, levně,
s advokátem, www.jsembezdluhu.cz
NÁKUP – PRODEJ

``KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400
``ANTIKVARIÁT koupí knihy,
obrazy, grafiku, bankovky, mince,
čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
``Cca 5000 zapl. za obraz od
J. V. Barneta. Dále koup. obrazy od
Famíry, Kreibicha, zl. ruské ruble,
dukáty aj. zl. mince, st. zl. šperky
s brilianty i bez nich, st. stříbro,
pozůstalosti, INTERANTIK
Praha 9, tel.: 605 829 440
``NÁBYTKOVÝ OUTLET – DESIGNOVÉ SEDAČKY, KŘESLA, ŽIDLE, STOLY, KOMODY, v moderním
i provence stylu atd. Nově otevřeno v Holešovické tržnici, hala
č. 12. Tel.: 777 250 255,
www.nabytkovyoutlet.cz
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``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
``KRÁLÍKY, SÁDLO, SLEPICE,
mák, vajíčka, ořechy, brambory.
Tel.: 723 266 481
``DŘEVĚNÉ HRAČKY PRODÁVÁME JIŽ 15 LET! Velký výběr českých hraček najdete v naší specializované prodejně Ořechová 5,
Praha 8. Tel.: 604 287 794,
e-shop: drevenehracky-inna.cz
``DĚTSKÝ BAZÁREK – Secondhand z Anglie, děti, dámy, pánové. Dětské zboží 50 Kč. Katovická
408/10, vchod z terasy. Budeme
přijímat do komise.
Tel.: 603 256 264
VÝUKA – KURZY

``VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz
``TRÉNINKY PLAVÁNÍ –
www.plavco.cz
``PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM
NA GYMNÁZIA PRO ŽÁKY
5., 7., 9. ročníků ZŠ.
Info www.prijimackyhrave.cz,
tel.: 725 826 306, 723 333 958
``NABÍZÍM VÝKUKU KYTARY
A ŠPANĚLŠTINY, tel.: 774 867 128
``ZKUS SI TO S ÚSMĚVEM pro
žáky 5. roč., příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
s dlouholetou tradicí, každý pátek od 21. 10. 2016 do 14. 4. 2017
od 15:00 do 18:00 hodin v ZŠ Špitálská, Praha 9, metro Vysočanská. (ČJ, M, Obecné studijní předpoklady). Možnost zvýhodněného
předplatného. Nově možnost individuální přípravy žáků 9. ročníků. Tel.: 724 512 382,
www.zkus.sito.sweb.cz
``PŘIVÍTÁME NOVÉ PLAVÁČKY
OD. 6. MĚS DO 3 LET na plavání
rodičů s dětmi v Rehaclubu Ďáblice. www.babyclub-nessie.cz
Tel.: 731 20 98 95 Z. Finková

AUTO – MOTO

``KOUPÍM AUTO do 30 tis.
Tel.: 602 889 740
``VÝKUP VOZIDEL i havarovaných
a nepojízdných – tel. 739 665 455
REALITY – POPTÁVKA

``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.: 777 640 390
``KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní vadou,
podílové spoluvlastnictví, exekuce, v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený nežádoucím nájemníkem. Veškeré formality vyřídím,
zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát
čas na vystěhování. Seriózní jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013
``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

www.praha8.cz

do privatizace, za podobný
v Praze 8, tel.: 606 240 801,
1410milada@gmail.com
REALITY – PRONÁJEM

``MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT
k pronájmu v Praze 8.
Volejte 778 085 860
``DOBRÝ DEN, HLEDÁM PRO
RODINU S JEDNÍM DÍTĚTEM
15 LET BYT nejlépe na P8 nebo
P9 nebo dostupnost do 20 minut
do této lokality. Velikost 60–80 m2,
cena 15–16 tis. Děkuji.
Tel.: 775 088 498
``HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze a okolí do 11tis. nebo větší do
15tis. vč. pop., tel.: 603 257 202
``NABÍZÍME K PRONÁJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR V ULICI
VRATISLAVKÁ 385 PRAHA 8
BOHNICE. Jedná se o nebytový
prostor v přízemí, vlastní vchod
o velikosti 36,46 m2. Měsíční
nájem 3 400 Kč, zálohová platba
služeb 1 500 Kč, požadujeme
kauci. Součástí plateb není
spotřeba el. energie. V případě
zájmu volejte tel.: 602 395 531
``PRONAJMU HLÍDANOU
GARÁŽ v Praze 8, Písečná.
ZN. 1 300/měs. Tel.: 720 149 644
``PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
PROSTOR s vchodem z ulice
Novákových o velikosti
66 a 67 m2. Cena 14 tis. + 1000,poplatky. Více na www.artreal.cz
a na tel.: 739 571 731
``PRONAJMU GARÁŽ ulice
Čumpelíkova, cena 1 300 Kč/měs.
Tel.: 604 722 183
REALITY – SLUŽBY

``KOUPÍM BYT 1 +KK/2 + 1,
Praha 7,8,9. Okamžitá záloha.
Platím hotově. Spěchá. RK
nevolat. Tel.: 736 460 391

``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

``VYMĚNÍM STÁTNÍ BYT V
PRAZE 10 VRŠOVICE – 2+1 75 m2,
balkon 4p. bez výtahu, zařazen

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

CVIČENÍ PRO SENIORY
POD ŠIRÝM NEBEM POKRAČUJE OD ZÁŘÍ 2016
Cvičení s posilovacími a rehabilitačními prvky pod vedením zkušeného fitness
trenéra. Individuální přístup, vhodné pro
všechny. Na lekce se není potřeba přihlašovat předem.

PONDĚLKY 10:30 - 11:45
FITNESS PARK CAP
MAZURSKÁ - BOHNICE

ÚTERKY 10:30 - 11:45

FITNESS PARK BUREŠOVA - LÁDVÍ

CENA: 30 KČ / 75 MINUT
Cvičení pořádá OUSS Praha 8.
Kontakt: Ing. Pavlína Římalová Aksamítová
tel: 723 453 058, mail: pavla.aksa@gmail.com
facebook: Pavlína Římalová - Život v kondici

Městská část
Praha 8
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``VÝKUP BYTŮ I ZADLUŽENÝCH
A V EXEKUCI. Možnost byt
nadále užívat. Tel.: 739 665 455
``MARTIN KRATOCHVÍL – Realitní makléř – specialista pro Prahu 8, 15 let zkušeností na trhu.
Prodej a pronájem nemovitostí.
ZDARMA tržní odhad a poradenství. Spolehlivost. Ulice Pobřežní,
P–8 www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350
REALITY – PRODEJ

``PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v OV pro 2 automobily, vel. 30 m2
v Hnězdenské 735/6, Praha 8.
Cena 299 000 Kč. Tel.: 603 113 113
``PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK
cca 2 000 m2 v katastru obce
Zdiby – Brnky, veškeré inž. sítě,
v místě MHD. V obci škola –
školka. Nebo vyměním spolu
s bytem v Praze 10 Vršovicích
za byt v Praze 8. Tel.: 606 240 801.
E-mail: 1410milada@gmail.com
``PRODÁM GARÁŽ v ulici
Na Stráži – Praha 8. Cena
dohodou. Tel.: 722 447 357
ZDRAVÍ

``MASÁŽE V BOHNICÍCH, ruční
45 min 200 Kč. Ceragem 100 Kč.
Tel.: 602 876 864
``NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE –
přijímá pacienty. Tišická 396/1,
Praha 8. Tel.: 721 609 409,
info@healthy-smile.cz
``DĚTSKÁ KARDIOLOGIE –
přijímá pacienty. Provádíme
rovněž pravidelné preventivní
vyšetření u aktivně sportujících.
Praha 8, Čumpelíkova 1764/2.
Tel.: 283 881 144
``ČÍNSKÁ MEDICÍNA, Křižíkova 48. 737 941 822, www.eosan.cz
KRÁSA

``PEDIKÚRA – klasická s relax.
masáží. V domě s peč. službou –
Ládví. Dana – tel.: 724 309 449
Více: www.myskovska.webnode.cz
``PEDIKÚRA, masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
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Inzerce
STRAŠIDLO RADÍLEK
OPĚT ZASAHUJE
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KO U P Í T E V K N I H K U P E C T V Í P O R TÁ L
Klapkova 2, Praha 8 / Po–Pá: 9–18 hod.
tel.: 283 028 203-204, e-mail: obchod@portal.cz

www.portal.cz
Placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

OSMICKA_92x130_2016.indd 1

Placená inzerce

Dostupný právník ve Vaší lokalitě!
Potřebujete právníka? Rádi pomůžeme i Vám!

7.9.2016 12:47:43

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968
283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Naše advokátní kancelář se specializuje na tyto oblasti:
Nemovitosti

Vymáhání pohledávek

Rodinné záležitosti

Obchodní záležitosti

Insolvence a řešení dluhů

A mnoho dalších služeb...

Kupní smlouvy, nájemní smlouvy,
darovací smlouvy a další.
Rozvod, vymáhání výživného (zdarma),
zvýšení výživného a další.
Odpuštění až 70% celkových dluhů s
oddlužením, zastavení exekucí a další.

Příprava smluv a řešení právních
záležitostí pro živnostníky a firmy.

Sokolovská 2170/161
180 00 Praha 8

Na Slovance 38, Praha 8
placená inzerce

Správa a vymáhání jakýchkoliv druhů
pohledávek.

www.azlegal.cz

První konzultace
zdarma!
Volejte 601 303 666.

placená inzerce

placená inzerce

Žaluzie
placená inzerce

placená inzerce

PAX SPOL. S R.O. - POHŘEBNÍ SLUŽBY

Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků!!
Sleva 20% na horizontální žaluzie ISOLINE PRIM celostínící
Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMA
Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
Výroba na míru, odborná montáž do 7 dnů

- Můžete volat NONSTOP na tel.č.

739 939 734

e-mail: pax@pax.cz
www.pax.cz

• pohřby s obřadem i bez obřadu, poradenství pro pozůstalé, tel.: 607 751 882, 283 842 271
Nepřetržitá služba – převozy z bytů NONSTOP: 603 551 038, 603 551 032
Objednávková kancelář, dispečink – P-8 Libeň, Vosmíkových 2, tel.: 284 841 928
Při využití služeb telefonické předobjednávky, bude z konečné ceny sjednaných
služeb poskytnuta 15% sleva, tel.: 603 551 034
OBJEDNÁVKOV É KANCELÁŘE:
Praha 3 - Olšany, Vinohradská 153, tel.: 272 744 622 | Praha 4 - Nusle, Táborská 65, tel.: 241 741 164
placená inzerce

Lukáš Chudoba, www.prahazaluzie.eu
placená inzerce
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