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

/ 4. 5. / st / 19:30 / I. Lausund: 
PŘÍPAD ZBORCENÉ PÁTEŘE. 
Absurdní komedie německé 
dramatičky z kancelářského prostředí. 
Hraje Divadlo Komorní svět.  
Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 5. 5. / čt / 19.30 / D. Tristram: 
OPAČNÉ POHLAVÍ. Bláznivá 
komedie o tom, že každý má nějaký 
ten mimomanželský hřích, je napsaná 
vtipným a svižným jazykem 
a s úspěchem se uvádí na mnoha 
zahraničních scénách. Hraje Divadlo 
Velký Štěk. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

/ 6. 5. / pá / 18:00 / V. Šukšin:  
ČERVENÁ KALINA. Tragikomická 
balada z okraje ruské společnosti  
80. let 20. století. Hraje Divadlo Sumus. 
Představení pro seniory. Vstupné 50 Kč, 
doprovod 100 Kč.

/ 9. 5. / po / 19:30 / Josef FOUSEK: 
Smích je živá voda. Recitál básníka, 
písničkáře a humoristy.

/ 11. 5. / st / 19:30 / A. Strindberg: 
SLEČNA JULIE. Drama 
o překračování společenských 
přehrad mezi dvěma lidmi, kteří se 
vzájemně přitahují. Hraje Divadlo 
Komorní svět. Pronájem otevřený 
veřejnosti. 

/ 13. 5. / pá / 19:30 / IMPROVARIACE. 
Soutěžní večer plný zábavy v krátkých 
improvizacích na vaše témata 
a náměty.

/ 16. 5. / po / 18:00 / D. Wright: SVOU 
VLASTNÍ ŽENOU. Skutečný životní 
příběh nejznámějšího berlínského 
transvestity Lothara Berfelde, který 
jako Charlotte von Mahlsdorf dokázal 
v ženských šatech přežít represe 
totalitních režimů a vyšlapat si 
cestičku nacismem a komunismem... 
Hraje Divadlo  SoLiTEAter. Vstupné 
pro seniory 50 Kč, ostatní 100 Kč. 

/ 20. 5. / pá / 19:00 / A NEBO TAK… 
Folkový koncert.

/ 30. 5. / po / 19:30 / Ĺ. Feldek: SMRT 
V RŮŽOVÉM. Emočně silný příběh, 
který se zabývá niterními pocity 

šansoniérky Edith Piaf na prahu 
jejího posledního dne a bilancuje její 
umělecký život. Hraje Divadlo 
Komorní svět. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
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. 

/ 10. 5. / út / 10:00 / DĚVČÁTKO 
MOMO. Napínavá a poetická pohádka 
na motivy knihy Děvčátko Momo a 
ukradený čas německého spisovatele 
M. Endeho. Kam se poděl čas, který 
nám stále chybí? Hraje divadlo 
Cylindr. Od 8 let. 

/ 11. 5. / st / 10:00 / 
DĚVČÁTKO MOMO

/ 13. 5. / pá / 9:00; 10:30 / RUSALKA. 
Loutky v nadživotní velikosti, 
kouzelná Dvořákova hudba 
a vyprávění příběhu o lásce, zradě 
a odpuštění se prolínají  v půvabném 
představení pro děti. Hraje Eva 
Sitteová. Od 4 let.

/ 18. 5. / st / 9:00; 10:30 / TATÍNEK 
NENÍ K ZAHOZENÍ. Pohádka o tom, 
že se tatínek a maminka mají rádi 
a jejich děti drží spolu, přestože se 
někdy hádají a perou. V autorské režii 
A. Goldflama hraje divadlo LOKVAR. 
Od 4 let.

/ 19. 5. / čt / 9:00; 10:30 / TATÍNEK 
NENÍ K ZAHOZENÍ 

/ 25. 5. / st / 9:00; 10:30 / KOCOUR 
MODROOČKO. Činoherní pohádka 
na motivy známé knihy J. Koláře 
doplněná písničkami Marka Ebena. 
Hraje Divadlo Krapet. Od 3 let.

/ 26. 5. / čt / 9:00; 10:30; 14:00 / 
KOCOUR MODROOČKO  

/ 27. 5. / pá / 9:00; 10:30 / 
KOCOUR MODROOČKO

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení 
vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 25 Kč.

/ 10. 5. a 17. 5. / út / 17:00 / 
KDYŽ PÁN BŮH SE SVATÝM
PETREM CHODILI PO ZEMI

/ 24. 5. a 31. 5. / út / 17:00 / 
BUDULÍNEK 

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 MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8  www.praha8.cz

DIVADLO  KARLA  HACKERA

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

Otevřeno:
po a st: 8.00–18.00 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.

pá: 8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřeno

vstup zdarma

vás srdečně zvou na výstavy

Synagogy 19. století v českých zemích 
Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

Historie Židů v Čechách a na Moravě
Bílá galerie v budově Úřadu městské části Praha 8 – tzv. Bílý dům

U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

3. 5. – 22. 6. 2016  
Doprovodný program – komentované prohlídky pro veřejnost
14. 6. v 16.00 hod. Synagogy 19. století v českých zemích 

21. 6. v 16.00 hod. Historie Židů v Čechách a na Moravě
(nutná rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz, tel.: 222 805 112)

www.praha8.cz
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Slovo starosty Co najdete v čísle

5  ZPRAVODAJSTVÍ 
Evropský úspěch ZŠ Ústavní

8 FÓRUM
Mohla Nová Palmovka odstartovat 
obnovu dolní části Libně?

10 ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ…
…a my odpovídáme 

11 DOPRAVA
V okolí Ládví budou „zebry“ bezbariérové

12 BEZPEČNOST
Pozor na chmatáky aneb není kapsář 
jako kapsář, ale oškube vás každý

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Chystáme spolu s vámi zajímavé 
revitalizace veřejných ploch

20 ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ
Letní provoz v mateřských školách

23 KULTURA
Karlín zažije literární happening

24 SPORT
So� balisté bohnických Joudrs představili 
svého maskota

25 HISTORIE
Připomínka osobnosti Karla IV.

27 ZÁBAVA
Křížovka o ceny   

Vážení spoluobčané,
naše městská část dlouhodobě prosazovala i přes silný odpor současného vedení 
Botanické zahrady opětovné vydávání Sousedských permanentek. Ty umožňují 
bezplatný vstup do venkovních expozic Botanické zahrady. Po silném tlaku občanů 
Bohnic, Troje a náměstka primátorky Petra Dolínka Rada hl. m. Prahy 12. dubna přija-
la usnesení, že doporučuje Botanické zahradě, aby Sousedské permanentky byly opět 
vydávány. Došlo však bohužel k tomu, že kompetentní radní MHMP Jan Wolf velmi 
výrazně snížil počet ulic, jejichž obyvatelé mají na permanentku nárok. Zatímco dříve 
bylo takových ulic 175, tak podle návrhu pana radního jich mělo být jen 35. 

Rozhodně jsem tento stav nepovažoval za dobrý. Botanická zahrada totiž vybudová-
ním oplocení uzavřela většinu Trojského vrchu. Místní občané ho tak nemohou 
využívat pro své volnočasové aktivity. Navíc v něm dochází k velkému prořezu 
a kácení stromů. Tento výrazný zásah do podoby této lokality učinila Botanická 
zahrada bez konzultace s místními obyvateli.         

Spolu s místními občany jsem proto tlačil na kompetentní politiky MHMP, aby 
zrušili omezení počtu ulic, jejichž obyvatelé mohou dostat Sousedské permanentky. 
Společně se nám podařilo prosadit, že Rada hl. m. Prahy 19. dubna rozhodla, že 
nakonec nedojde k žádnému omezení rozsahu vydávání Sousedských permanentek. 
Chtěl bych tímto poděkovat panu náměstku Petru Dolínkovi, který nakonec dokázal 
přesvědčit své kolegy radní. Permanentky tak budou opět vydávány obyvatelům všech 
175 ulic, kteří na ni měli nárok minulý rok.   

Závěrem bych chtěl poděkovat místním občanům a spolkům za to, že svojí velkou 
aktivitou výrazně přispěli k tomu, že Sousedské permanentky byly zachovány 
a nedošlo ani k omezení rozsahu jejich vydávání.
 ROMAN PETRUS
 Starosta MČ Praha 8

Android Apple
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7  PŘEDSTAVUJEME 
Za kvalitním zážitkem nemusíte až do 
centra, říká Michal Lang, ředitel Divadla 
pod Palmovkou

4  ZPRAVODAJSTVÍ
Kardinál Dominik Duka na návštěvě 
Prahy 8 obdivoval dětské kresby
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NÁVŠTĚVA 

Kardinál Dominik Duka 
obdivoval dětské kresby

 Naši městskou část navští-
vil ve středu 13. dubna 2016 
kardinál Dominik Duka, 
arcibiskup pražský, metropo-
lita a primas český. V prosto-
rách úřadu MČ a kostela sv. 
Vojtěcha si prohlédl výstavu 
Jeruzalémská bible, příběh 
a umění, jejíž součástí byly 
i výtvarné práce dětí Prahy 8 
na téma biblických příběhů. 

Kardinál, který byl hlavním 
iniciátorem překladu Jeruzalém-
ské bible do češtiny, měl nad 
celou výstavou záštitu. Soutěžní 
výtvory dětí z mateřských 
a základních škol Prahy 8 ho 
velice zaujaly a nakonec se 
rozhodl udělit zvláštní cenu 
kresbě Jaroslava Heczka z první 
třídy ZŠ Heřmánek na téma 
Jonáš a velryba. 

V doprovodu místostarostky 
Aleny Borhyové si prohlédl kapli 
a slavnostní sál s rokokovou 
výzdobou v Libeňském zámku 
i unikátní dřevěný secesní kostel 
sv. Vojtěcha. Během jednání 
s místostarostkou Borhyovou, 
radním Radomírem Nepilem 
a dalšími zástupci MČ přišla řeč 
jak na sociální problematiku 
a péči o seniory, tak i na problém 
nepřístupnosti většiny kostelů. 
„Církev byla vždy nositelem 
hodnot, na kterých stojí naše 
evropská kultura. Ale tím, že 
jsou dnes kostely zamčené, 
se církev zamyká i před lidmi,“ 
uvedl kardinál Duka, který 
vysoce ocenil, že karlínský 

kostel sv. Cyrila a Metoděje je 
naopak pro veřejnost neustále 
otevřený. „Škoda, že se jeho 
příklad zatím nerozšířil. Možná 
by stálo za úvahu mít nejen 
jednorázovou Noc kostelů, ale 
i vyhlásit například Prahu za 
město otevřených kostelů.“ 

„Velice si ceníme tak vzácné 
události, jako je návštěva Jeho 
Eminence kardinála Duky u nás 
v Praze 8, který přijal naše 
pozvání. Návštěva samozřejmě 
souvisela s velikonoční výstavou 
Jeruzalémská bible – příběh 

a umění, kterou kardinál osobně 
zaštítil,“ řekla místostarostka 
Prahy 8 Alena Borhyová.

Z rukou karlínského malíře 
Jaroslava Střížka převzal 
kardinál Dominik Duka dar od 
naší městské části, obraz 
s tematikou Negrelliho viaduk-
tu. „Bude mi napořád připomí-
nat, že kousek od viaduktu, 
v karlínských kasárnách, jsem 
byl na vojně,“ rozesmál kardiná-
la název obrazu Psí život.

VLADIMÍR SLABÝ

BE IN KARLÍN 
Konference 
o společenské 
odpovědnosti
Jak rozvíjet svou čtvrť, město, 
člověka nebo skupinu lidí? 
Jak se radovat z života, jak 
pracovat a odpovědně 
podnikat? Takové i další 
otázky zazněly na první 
konferenci společenské 
odpovědnosti Be In Karlín, 
kterou 1. a 2. dubna 2016 
uspořádala Karlínská 
obchodní akademie a Vyšší 
odborná škola ekonomická. 

Akce se konala za podpory 
městské části a pod záštitou 
starosty Prahy 8 Romana 
Petruse. „Vést studenty 
k společensky odpovědnému 
podnikání a hlavně myšlení 
je určitě krok správným 
směrem, který chceme i do 
budoucna podporovat. Jeho 
největší přínos vidím 
především v rozvíjení 
veřejného života a také s tím 
spojené podpoře místních 
komunit,“ řekl Roman Petrus.

 (apa)

KARDINÁL DOMINIK DUKA a jím oceněná kresba prvňáčka Jaroslava 
Heczka. Foto: Vladimír Slabý

UKLIĎME ČESKO

Pět lokalit Prahy 8 je čistších 
V sobotu 16. dubna 2016 proběhl na pěti 
ohlášených lokalitách úklid černých 
skládek a volně pohozeného smetí. Šlo 
o 3. ročník iniciativy Ukliďme Česko, kterou 
i letos městská část Praha 8 podpořila. 
Celkově se podařilo posbírat více než 
19 tun odpadu. Při akci byl také v Prosec-
kých skalách zajištěn jeden celostátně 
hledaný muž.

„Letošní úklid se velmi povedl a potvrdil, 
že občané a zájmové spolky s podporou 
radnice umí táhnout za jeden provaz 

a vykonat spoustu dobré práce, když se 
chce, a z toho mám opravdu velkou radost. 
Díky proto všem, kteří se do úklidu 
zapojili,“ neskrývala spokojenost radní pro 
životní prostředí Prahy 8 Anna Kroutil, kte-
rá se společně s kolegyní zastupitelkou 
Janou Pešlovou osobně zapojila do úklidu 
Proseckých skal.

Dobrovolníci se v letošním roce zaměřili 
na úklid dvou oblastí Proseckých skal, 
parku kolem bobové dráhy u Máchalky, 
okolí libeňského plynojemu a také na 

vltavské břehy a břehy Rokytky, kde se 
mezi zahrádkáři za městskou část zapojil 
zastupitel a předseda komise pro životní 
prostředí Vít Céza. 

„Dobrovolný úklid v tak velkém rozsahu 
by nebyl možný bez kvalitní spolupráce 
městské části s velkými zájmovými 
skupinami občanů. Takovou jsou právě 
libeňští zahrádkáři, kterým patří naše 
velké díky,“ řekl Céza. Městská část ve 
spolupráci se společností IPODEC zajistila 
potřebné úklidové náčiní, 6 velkoobjemo-
vých kontejnerů a 2 svozové vozy – multi-
káry. Dobrovolníci měli k dispozici 
10 koleček, 27 lopat, 30 hrábí či 15 košťat. 
Bylo použito 1140 pytlů na smetí a rozdáno 
280 kusů rukavic.  (kop)

BOTANICKÁ 
ZAHRADA 
Permanentky 
jako dřív
Sousedské permanentky do 
Botanické zahrady v Troji 
budou i letos platit ve 
stejném rozsahu jako 
v minulosti. Rozhodl o tom 
v úterý 19. dubna Magistrát 
hl. m. Prahy.  (býv)
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REKONSTRUKCE SKONČILA

Kobyliská střelnice se 
opět otevřela veřejnosti

 V pondělí 25. dubna 2016 proběhlo od 11 hodin slavnostní 
otevření zrekonstruované národní kulturní památky Koby-
liská střelnice za účasti ministra obrany Martina Stropnické-
ho, zástupců městské části Praha 8 i široké veřejnosti. 

„Po dlouhé rekonstrukci jsou 
práce na obnově tohoto význam-
ného pietního místa ukončeny 
a my můžeme Kobyliskou 
střelnici opět zpřístupnit lidem 
k připomenutí statečných činů 
českých vlastenců, kteří zde 
položili své životy,“ uvedla radní 
MČ Praha 8 Anna Kroutil, do 
jejíž gesce rekonstrukce spadala.

Ministr obrany ČR Martin 
Stropnický řekl: „Jsou místa, kde 
se odehrály události, které nelze 
nikdy zapomenout ani odpustit. 
A tím je i tato Kobyliská 
střelnice,“ připomněl ministr 
Stropnický. „Jména obětí 
českých vlastenců, vepsaná do 
památníku, jsou stále s námi jako 
memento pro budoucnost, aby se 
ty hrůzy již nikdy neopakovaly,“ 
dodal ministr, který zároveň 
poděkoval radnici Prahy 8 za 
péči o památník i za účelné 
využití evropských dotací při 
jeho rekonstrukci.

Rekonstrukce navázala na 
sanační a restaurátorské práce 
v Kobyliské střelnici z roku 2014. 
Začala v březnu 2015 a z větší 
části byla fi nancována z evrop-

ských fondů. Byly odstraněny 
náletové dřeviny, odkryty 
a zrekonstruovány terčové 
střelecké jámy včetně terčových 
mechanismů, původní a již 
rozbitá trachytová dlažba byla 
vyměněna za novou, která 
pochází ze stejného lomu jako ta 
originální. Dále byly instalovány 
přípojky vody a elektřiny pro 
závlahový a kamerový systém. 
Zavedeno bylo nové osvětlení 
a byly provedeny i další opravy 

a restaurační práce. Celkové 
náklady dosáhly přibližně 
13 milionů korun.

Kobyliská střelnice je význam-
ným symbolem protifašistického 
odboje a od roku 1978 také 
národní kulturní památkou. Byla 
založena roku 1890 a původně 
sloužila pro výcvik armády, poté 
jako cvičiště pro Sokol a další 
spolky. Za 2. světové války zde 
bylo popraviště a život tu položilo 
540 osob, mj. armádní generál 
Alois Eliáš, spisovatel Vladislav 
Vančura nebo skupina občanů 
Lidic. Otevírací doba Kobyliská 
střelnice: duben–říjen 8–18 h, 
listopad–březen 9–16 h. (vrs, kop)

POZVÁNKA 
Zastupitelstvo 
bude jednat 
i o Karlínu
Druhé letošní jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 8, 
které je vždy veřejné, 
proběhne ve středu 11. květ-
na od 14 hodin opět ve 
velkém sále tzv. Bílého 
domu. 

Na programu bude mimo 
jiné projednávání iniciativy 
usilující o odtržení Karlína. 
Jednání zastupitelstva je 
jedinečnou příležitostí 
vyjádřit své názory, nápady 
a připomínky. Jste srdečně 
zváni! (red)

VOLEJBAL SEDÍCÍCH

Bronzové vykročení 
k paralympijskému snu
Sedící volejbalisté SK Kometa Praha získali při svém vůbec prvním 
mezinárodním měření sil vynikající 3. místo! Na turnaji, který se 
uskutečnil 24.–25. dubna na jejich domácí palubovce na ZŠ  Na Šutce 
porazili Francii, Maďarsko II. (oba 2:0) a Norsko 2:1, podlehli pouze 
celkům se zkušenostmi z paralympijských her – vítěznému Maďars-
ku I. a stříbrné Litvě (vždy 0:2).  Český tým pod vedením trenérky 
Kristýny Kůtové tak úspěšně vykročil za splněním svého velkého snu 
– účasti na paralympijských hrách 2020 v Tokiu. „Byla to pro nás 
ohromná zkušenost, vůbec jsme nevěděli, jak hraje svět,“ říká trenérka 
Kůtová a Roman Bernat, kapitán českého celku a nejlepší hráč turnaje 
potvrzuje: „Byli jsme zpočátku dost nervózní, ale pak nás strašně 
nakoplo, když jsme zjistili, že soupeři jsou hratelní a k poražení. A teď 
jsme šťastní.“  Vyvrcholení turnaje sledovali i starosta MČ Praha 8 
Roman Petrus a jeho zástupkyně Alena Borhyová, kteří na závěr 
dekorovali nejlepší celky. Tým SK Kometa navíc převzal sponzorský 
dar ve výši 8800 Kč od družstva AVL Únětický pivovar.  (vrs)

NEJEN POLITICI, ale i široká veřejnost uctila květinami oběti českých 
vlastenců na Kobyliské střelnici. Foto: Vladimír Slabý

ZŠ ÚSTAVNÍ
Evropský 
úspěch
Skvělého úspěchu dosáhli 
studenti gymnázia Ústav-
ní 400 z Prahy 8 v evropské 
soutěži Angličtinář roku 
2015/2016. V pořadí českých 
škol byli absolutně nejlepší, 
v Evropě se umístili na 
senzačním 5. místě! Vynikají-
cích výsledků dosáhli 
studenti Veronika Jandourko-
vá (7. místo) a Jakub Ditrich 
(15. místo). A to vše v mimo-
řádně těžké konkurenci 
10 985 studentů z 19 evrop-
ských zemí, z toho 6 311 stu-
dentů z 254 škol z ČR.  (vrs)

VÝZVA 
Zažijte 
město jinak 
Máte chuť na jeden den 
oživit svou ulici a poznat 
sousedy? 

Zapojte se do 11. ročníku 
sousedských slavností Zažít 
město jinak! Termín letošní-
ho Zažít město jinak je sobota 
17. září. Máte-li chuť se 
zapojit, napište nám na zmj@
auto-mat.cz. Tato výzva je 
otevřená do 31. května. Více 
informací na www.zazitme-
stojinak.cz.  (red)

ZAPOJTE SE
Společně 
o Praze 8 

Přijďte, diskutujte, získejte 
podporu pro váš podnět 
a sledujte úřad, jak jej řeší. 
Máte možnost společně určit 
14 největších podnětů ke 
zlepšení kvality života 
v Praze 8 na veřejném fóru 
ve středu 25. května od 18 do 
20 hodin v Kulturním domě 
Ládví, Burešova (Binaro-
va) 1661/2, Kobylisy. 

Těšíme se na vás, hlídání 
malých dětí je zajištěno 
Osmičkou pro rodinu 
v prostorách KD Ládví.   (iha) 
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Inzerce

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00;    úterý 10.00 - 14.00;    čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

Kostel sv. Cyrila
a Metoděje
Karlínské náměstí,
Praha 8 – Karlín
18:00–24:00 hod.

Kaple Nejsvětější trojice
a sv. Václava
U Parkánu 4, Praha 8 – Ďáblice
16:55–23:00 hod.

Kostel
sv. Terezie
od Dítěte Ježíše

Kobyliské náměstí,
Praha 8 – Kobylisy
15:30–24:00 hod.

Kostel
sv. Vojtěcha
a sv. Anežky
U Meteoru 599,
Praha 8 – Libeň
16:30–21:30 hod.

sbor Církve čs. husitské
Ďáblická 80/75,
Praha 8 – Ďáblice
16:30–24:00 hod.

Husova evangelická kaple
U Pošty 6, Praha 8 – Libeň
17:30–22:00 hod.

Kostel.
sv. Václava
Ústavní ulice,
Praha 8 – Bohnice
18:00–21:00 hod.

Kostel sv. Petra a Pavla
Bohnická ulice,
Praha 8 – Bohnice
16:00–23:30 hod.

Kostel Stětí
sv. Jana Křtitele
Bílenecké náměstí,
Praha 8 – Dolní Chabry
18:00–22:00 hod.

Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1264/1,
Praha 8 – Kobylisy
18:00–22:00 hod.

Kaple sv. Karla
Boromejského
Vítkova ulice,
Praha 8 – Karlín
18:00–23:00 hod.

Program:

18:00–23:00 hod. 

Otevření kaple 

18:30–19:00 hod. 

Komentovaná prohlídka kaple 

19:00–19:50 hod. 

Koncert komorní hudby
Účinkují žáci ZUŠ Praha 8, Taussigova 

20:00–20:30 hod. 

Komentovaná prohlídka kaple 

21:00–21:30 hod. 

Komentovaná prohlídka kaple 

22:00–23:00 hod. 

Varhanní koncert
na varhany zahraje Zuzana Němečková 
J. S. Bach, J. K. Kuchař, L. Boëllmann, 
F. Mendelssohn-Bartholdy

W W W . P R A H A 8 . C Z W W W . N O C K O S T E L U . C Z

Kaple Neposkvrněného početí
Panny Marie, Libeňský zámek
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň
18:00–23:00 hod.

placená inzerce

placená inzerce
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Představujeme

CELÝ ROZHOVOR 
NAJDETE NA
www.praha8.cz

MICHAL LANG, 
ředitel Divadla pod Palmovkou:

Za kvalitním zážitkem 
nemusíte až do centra 

 Budova, ve které sídlí Divadlo pod Palmovkou, se pyšní 
divadelní historií sahající až do 19. století. Ta současná se píše 
od nástupu nynějšího ředitele MICHALA LANGA v roce 2013, 
který ale krátce po vítězství ve výběrovém řízení koukal 
bezmocně na to, jak mu voda z nedaleké Rokytky v červnu 
2013 zaplavuje divadlo.  A trvalo dva roky a téměř čtyři měsíce, 
než se budova po náročné opravě v říjnu 2015 znovu otevřela.

V minulosti jste jako režisér 
působil např. v divadle F. X. Šaldy 
v Liberci, v Činoherním studiu 
v Ústí nad Labem, v pražském 
Činoherním studiu, v Divadelním 
sdružení CD 94, ve Švandově 
divadle. Ovšem nic z toho vás 
nemohlo připravit na situaci 
v Divadle pod Palmovkou. Jaký to 
byl tehdy v červnu 2013 pocit? 
„Bylo to strašné. Ve dvě odpoled-
ne jsme dokončili dramaturgický 
plán na novou sezónu a večer 
přišla povodeň. Sklepy, kde byly 
kotelna, vzduchotechnika 
a zařízení, která ovládají světla 
a zvuk, všechno bylo pod vodou. 
Poškozeny byly i sklady rekvizit 
a dekorací…“

Budova divadla je „na pískách“ 
nedaleko soutoku Vltavy 
a Rokytky a vyloučit velkou vodu 
tak úplně nelze…
„Můžeme na ni být ale připrave-
ni. Přesunout zařízení ze sklepa 
do vyšších pater neumožňuje 
statika budovy, proto byla 
v průběhu oprav přijata opatření, 
aby se eventuální budoucí škody 
způsobené povodní minimalizo-
valy. Technologická zařízení byla 
postavena na vysoké sokly, 

vybudovaly se odvodňovací 
kanály, instalovala se čidla 
a čerpadla. To vše by nám 
v případě nouze mělo dát čas na 
rychlou demontáž těch nejdraž-
ších komponentů.“

Kromě prací ve sklepě jste udělali 
změny i v nadzemní části, že?
„Ano, mysleli jsme především na 
pohodlí diváků – ať už jde 
o logičtější umístění pokladny 
nebo stylovou divadelní kavárnu, 
kde mohou diváci ochutnat 
opravdu vynikající kávu.“ 

Jaké máte plány s Palmovkou?
„Rozhodně ji chceme zaměřit na 
Prahu 8. Vždyť je to počtem 
obyvatel docela velké město!  
Chceme, aby obyvatelé osmičky 
u nás našli kvalitní divadelní 
zážitek a nemuseli za ním jezdit 
až do centra. A tomu je podřízen 
i náš dramaturgický plán. 
Chceme především ctít příběh, 
který klidně může i trochu 
provokovat.“  

Takže divadelní experimenty u vás 
neuvidíme?
 „Jsem přesvědčen, že divák má 
být vtažen do děje, nemají se mu 

během představení toulat 
myšlenky a z divadla má 
odcházet s katarzí. Se zážitkem. 
Proto chceme oslovit různé 
vrstvy obyvatelstva, chystáme 
i nedělní programy pro děti. Že je 
to správný směr, potvrzují dlouho 
dopředu vyprodaná představení, 
jako jsou např. Laskavé bohyně, 
Fuk, Celebrity, Poprask na laguně 
nebo Můj romantický příběh.“

A co Studio Palmoffk  a ve čtvrtém 
patře?
„Ta je skutečně výrazně jiná, 
punková. Tady můžeme experi-
mentovat, bořit divadelní konven-
ce. Je to prostor na nekorektní 
divadlo nejen pro mladé.“ 

Mimořádným zážitkem bude 
23. 5.–6. 6. první ročník meziná-
rodního festivalu Palm Off  Fest. 
Na koho se mohou diváci těšit?
„Představí se zástupci tří 
generací polského divadla. Tu 
nejstarší reprezentuje Krystian 
Lupa, skutečná ikona světového 
formátu, držitel Evropské 
divadelní ceny a mnoha dalších. 
Představí inscenaci Prezidentky 
Teatru Polskiego ve Wroclavi. 
Střední generaci zastupuje další 
hvězda evropské režie Jan Klata, 
který přijede s inscenací Nepřítel 
lidu krakovské scény Narodowy 
Stary Teatr. Jak wroclavské, tak 
krakovské divadlo mají status 
scény polského národního 
divadla. Nejmladší generaci 
reprezentuje Ewelyna Marciniak, 

držitelka ocenění polské 
divadelní kritiky Talent roku 
2015. Uvidíme její inscenaci 
Gałgan z Teatru Współczesnego 
ve Wroclavi. Z Wroclavi přijede 
také Teatr Lalek s inscenací 
Agaty Kucińské Uprostřed slunce 
hromadí se popel. Jeho umělec-
kým šéfem je úspěšný český 
režisér Jakub Kro� a. Všechna 
představení budou uvedena 
v originále s českými titulky.“

Na festivalu ovšem vystoupí nejen 
polské soubory.
„Ze Slovenska přijede Mestské 
divadlo Žilina s inscenací Opilí 
v režii Eduarda Kudláče, který 
v současnosti patří mezi 
nejvýraznější osobnosti 
slovenské režie, a české divadlo 
bude reprezentovat, vedle 
našich představení Mlčení 
bobříků a Laskavé bohyně, také 
Komorní scéna Aréna z Ostravy 
s inscenací Slyšení v režii 
uměleckého šéfa Ivana Krejčího, 
která se stala v anketě Divadel-
ních novin inscenací roku 2015 
a je absolutním vítězem Cen 
divadelní kritiky v anketě 
časopisu Svět a divadlo.“

VLADIMÍR SLABÝ
Foto: MILOŠ SKÁCEL

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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Knižní čtvrtek na Palmovce
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

CELEBRITY
FUK!

ST 04 SPOLUPRACOVNÍCI

ČT 12 LASKAVÉ BOHYNĚ
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07
11

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

DVA UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ POLSKY
MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PÁ

Zadáno

Zadáno

Předplatné skupina 4

Předplatné skupina 1

Předplatné skupina 3

Svět knihy na jevišti

Obnovená premiéra13 KRVAVÁ SVATBA
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Narodowy Stary Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej, Kraków,                        

Wrocławski Teatr Współczesny
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NEPŘÍTEL LIDU
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Teatr Polski, Wrocław

Palm Off Studio,                        
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POPRASK NA LAGUNĚ

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

FUK!

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

PREZIDENTKY
PREZIDENTKY
NÁJEMNÍCI PANA SWANA

MLČENÍ BOBŘÍKŮ
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NE 15 KALAVEČER KALAMBÚR A BORŮVČÍ Cabaret
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Předplatné skupina 2

Předplatné skupina 5
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NÁMĚSÍČNÁ KOMEDIE ANEB
KANKÁN U STARÉHO MLÁDENCE

MLČENÍ BOBŘÍKŮ
KRÁLOVA ŘEČ

ÚT
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NÁMĚSÍČNÁ KOMEDIE ANEB  
KANKÁN U STARÉHO MLÁDENCE
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PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST

KRVAVÁ SVATBA
MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PO

Divadlo pod Palmovkou
23

LASKAVÉ BOHYNĚ

19.00

19.30

19.00

19.30

19.00

19.00

19.00

19.30

19.00

19.00

19.00
17.30 Vernisáž výstavy A. E. Braun

5% sleva pro obyvatele MČ Praha 8
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Fórum

Mohla Nová 
Palmovka 
odstartovat 
obnovu dolní 
části Libně

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

TOP 09

HNUTÍ ANO
Zpackaný projekt 
za všechny prachy

Bývalé vedení radnice mělo neví-
dané možnosti a fi nanční 
prostředky na zlepšení života 
obyvatel dolní Libně. Bohužel 
tuto příležitost promarnilo. 
Nedbalostí a prospěchářstvím 
způsobili ODS a TOP 09 
katastrofu nejen pro Libeň, ale 
pro celou Prahu 8: peníze, které 
získali rozprodáním téměř 
veškerého majetku Prahy 8, 
přelili do jednoho jediného 
netransparentního a zfušované-
ho projektu Nová Palmovka. 
Veřejnost se o záměru postavit 
novou radnici dozvěděla až z mé-
dií. Vládnoucí koalice totiž své 
občany o tak důležitém záměru 
vůbec neinformovala. Názor 
občanů je nezajímal, neproběhla 
ani veřejná debata s občany, 
natož s odbornou veřejností. 

Dolní Libeň potřebuje 
komplexní a promyšlený plán 
rozvoje. Místo toho dostala 
předraženou krychli bez širší 
koncepce. Proč? Tehdejší koalice 
chtěla těsně před volbami rychle 
proinvestovat miliardu korun. 
Škoda, že jí „nezbyl čas“ se 
rozhlédnout kolem sebe a řešit 
oblast Palmovky a Libně jako 
jeden celek. Kvůli chybám 
v celém projektu, které jsou na 
hraně a potenciálně i za hranou 
zákona, nelze v tuto chvíli 
v projektu pokračovat. Nová 
Palmovka by ale stejně dolní 
Libeň nezachránila. Bez jasné 
a dlouhodobé vize jeden nový 
obchoďák situaci nespasí. Ta 
miliarda, co se za něj vyhodila, 
možná mohla… Ale to už je díky 
ODS a TOP 09 úvaha zcela 
bezpředmětná. 

Nyní pracujeme na komplex-
ním plánu zlepšení situace 
v dolní Libni. Od zákazu heren 
přes zlepšování veřejné zeleně 
a čistoty v této lokalitě po 
revitalizaci Elsnicova náměstí 
a okolí synagogy. Snažíme se 
maximum věcí konzultovat 
s občany, protože netransparent-
ní přístup, který razila ODS 
a TOP 09, již nechceme opakovat.  

ODS PRAHA 8
Už teď vám Nová 
Palmovka mohla 
sloužit…
V Království železnic stovky dětí 
se spokojenými rodiči, občané 
vyřizující si své úřední věci na 
jednom moderním místě, pro 
Palmovku mocný impuls 
k novému začátku. Ano, to měl 
být duben 2016. Co však 
vidíme? Torzo, které bude hyzdit 
libeňskou křižovatku tramvají 
ještě léta. Moderní úřad, kde pod 
jednou střechou naleznete vše, 
co potřebujete? Ne, občané dál 
kmitají mezi mnoha místy, aby 
uspokojili úředního šimla. 
O obchodech a službách snad 
ani nemá cenu mluvit.

K téměř totálnímu zničení 
dobrého projektu stačilo málo. 
Koalice ANO, ČSSD, KSČM 
a zelených nejdříve prostě 
přestala platit faktury a nako-
nec se pustila do několika 
nesmyslných soudních sporů, 
které odsunuly dokončení 
stavby do nedohledna. Inu, kdo 
chce, hledá způsoby, kdo nechce, 
hledá důvody.

Dnešní „slavné“ vedení radnice 
ale dojí akciovku zřízenou ke 
stavbě Nové Palmovky, která po 
zastavení projektu fakticky nic 
nedělá. Ročně spolkne neuvěři-
telných dvanáct milionů (!!!). 
Firma má v představenstvu 
„odborníka na slovo vzatého“, 
komunistického zastupitele 
Petelíka. Zaměstnává dokonce 
tiskového mluvčího! Nepřipomí-
ná Vám to celé seriál Jistě, pane 
ministře?

Téměř všichni v Praze 8 si 
uvědomují, že Libeň potřebuje 
obnovu podobnou té, kterou 
prošel Karlín. Nová Palmovka 
měla být konkrétním krokem 
k tomu, aby se i dolní Libni 
dostalo modernizace a zbavila se 
neblahé pověsti. Je obrovská 
škoda, že dnes na radnici sedí ti, 
kteří o rozvoj naší Libně nestojí. 
Zatím veřejnosti nabídli jen 
stohy zbytečných studií, 
posudků a analýz za desítky 
milionů korun.

TOP 09 PRAHA 8
Promarněná 
šance pro 
Palmovku
Tento sloupek je příliš krátký 
pro prezentaci všech pozitiv, 
která Nová Palmovka mohla 
letos Praze 8 přinést. Proto 
odkazuji zájemce na stránky 
www.naseosmicka.cz, kde 
můžete najít článek v nezkráce-
né verzi. 

Odpověď je jednoduchá – ano, 
mohla, pokud by současná 
koalice ANO, ČSSD, KSČM a SZ 
přistoupila k projektu zodpo-
vědně. Letos mohli občané 
Prahy 8 navštěvovat úřad, který 
odpovídá významu Prahy 8. Vše 
by našli pod jednou střechou 
v budově, která byla projektová-
na jako radnice. Místo toho 
musí v lepším případě pobíhat 
po nepřehledném „Bíláku“, 
v horším případě mezi pěti bu-
dovami, v kterých sídlí úřad MČ 
nyní. Rodiče mohli navštěvovat 
při vyřizování rodičovské 
dovolené důstojné prostory, 
které odpovídají jejich významu 
pro společnost. Místo toho musí 
navštěvovat nereprezentativní 
a nevzhledné dočasné stavby, 
tzv. teskáče. 

Letos mohla Palmovka ožít. 
Vznikla by nová budova, která 
by vytvořila nová pracovní 
místa. Sousední pozemky by 
stouply v ceně a mohly být 
využity k další obnově okolí. 
Obchodníkům na Palmovce by 
vzrostly tržby díky vyšší 
návštěvnosti lokality. Místní 
obyvatelé by získali ve svém 
okolí další služby. Ceny 
okolních nemovitostí by začaly 
stoupat a investice do stávající 
zástavby by získala ekonomický 
smysl. Před novou radnicí by 
vznikl nový odpočinkový 
prostor se zelení, který Palmov-
ce chybí. Dolní Libeň by začala 
pomalu dohánět svého souseda, 
Karlín. Místo toho máme na 
Palmovce torzo stavby, které 
nespěje k dokončení.

V této rubrice 
najdete názory 
zástupců stran 
zvolených 
do Zastupitelstva 
MČ Praha 8.
Každý měsíc postupně 
jedna z nich vybere 
otázku, na kterou 
odpovídají i ostatní.

Radomír Nepil
radní 
MČ Praha 8 
za ANO

Ondřej Gros
zastupitel 
MČ Praha 8 
za ODS

Jakub Čáp
zastupitel 
MČ Praha 8 
za TOP 09
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ČSSD
Teoreticky ano, 
prakticky ne

Toto je vůbec první dotaz ve 
fóru, v rámci kterého mám chuť 
místo odpovědi reagovat 
otázkou. A ne jen jednou. 
Například: „Mohla předchozí 
pravicová koalice postupovat 
transparentněji a mnohem lépe 
celou problematiku nové radnice 
diskutovat s veřejností?“ Nebo 
„Mohla se předchozí pravicová 
koalice chovat jinak než 
schvalovat na zastupitelstvu 
tento předražený projekt těsně 
před komunálními volbami 
o jeden jediný hlas?“ Nebo 
„Mohla minulá pravicová koalice 
vybírat zpracovatele výrazně 
transparentněji formou 
profesionální architektonické 
soutěže?“ 

Otázek by bylo mnoho a jejich 
význam je nepochybně větší než 
význam otázky z dílny TOP 09, 
která na amatérském projektu 
přípravy nové radnice spolu 
s ODS participovala. Pokud bych 
měl na položenou otázku 
stručně odpovědět, řekl bych, že 
teoreticky ano, ale pouze 
v případě, že by už existovala 
ucelenější představa, jak celé 
zanedbané území dolní Libně 
řešit. Taková představa ovšem 
neexistovala ani náhodou. 
Jediné, co existovalo, byl projekt 
předražené radnice s obchodním 
centrem. 

Vzhledem k tomu, že se území 
dolní Libně dlouhou dobu 
neřešilo, potrvá bohužel ještě 
dlouho, než ho dostaneme na 
úroveň, kam patří. Co však 
mohu našim spoluobčanům 
slíbit, je to, že naše stávající 
koalice udělá vše pro to, aby 
došlo k výraznému posunu 
jednání o celkovém řešení 
předmětného území, a zejména 
mohu slíbit, že v žádném 
případě nebudeme realizovat 
jakýkoli předražený a netranspa-
rentní projekt, jakým byla „Nová 
Palmovka“. 

KSČM
Obnova dolní 
Libně nestojí na 
jediném projektu
Se stavbou Nové Palmovky se 
pojila  velká  očekávání. Jako 
mávnutím kouzelného proutku 
se  z problematické části Prahy 8 
měla dle jurodivých vizionářů 
bývalého vedení radnice stát 
uhlazená tepna společenského 
života, multikulturní a bezpečný 
střed mětské části. Samotné 
umístění stavby v lokalitě 
vzdálené nejlidnatějším částem 
MČ s problematickým doprav-
ním zabezpečením ale nemůže  
vyřešit všechna negativa 
takzvané dolní Libně a stát se 
přirozeným centrem obvodu.

Tato historicky a kulturně 
významná lokalita si zasluhuje 
obnovu a péči jako málokterá 
jiná. A řešení musí být komplex-
ní, promyšlené a zodpovědně 
koordinované.

V první řadě vyvstává 
problematika bezpečnosti. Na 
tomto poli je třeba zdůraznit 
kvalitní činnost obou policejních 
složek i preventivní práci 
radnice. Přesto je systém 
potřeba neustále zdokonalovat. 
Vytipovávat problematická 
místa a přijímat účinná 
opatření. S tím souvisí i řešení 
dalšího negativního fenoménu 
v dolní Libni. Tím je výskyt lidí 
bez domova. Tyto  jevy je třeba 
řešit kontinuálně, dlouhodobě 
a koncepčně a ne „jen“ výstav-
bou budovy Nové Palmovky.

Další související oblastí je péče 
o životní prostředí a revitalizace 
místních zelených ploch. I přes 
úspornější rozpočet se daří 
některé projekty realizovat, 
i když v případě zeleně a čistoty 
prostranství se jedná o sisyfov-
skou práci. Je nutno zmínit 
i záměr  instalace podzemních 
odpadových kontejnerů, které 
v dané lokalitě zcela jistě přispějí 
ke zlepšení životního prostředí. 

O obnovu dolní Libně je tedy 
v souladu s možnostmi rozpočtu 
městské části usilováno 
permanentně bez ohledu na 
současný stav Nové Palmovky. 

OSMIČKA SOBĚ,
KDU-ČSL 
A NEZÁVISLÍ
K obnově 
nepomůže jen 
dostavba nudné 
kostky
Stavba radnice je stavbou století. 
Dřívější vedení města k ní však  
přistupovalo jako ke stavbě 
soukromé chaty. Nekonala se 
architektonická soutěž, nepro-
běhla diskuze s občany a odbor-
nou veřejností, neřešila se 
dopravní situace v místě 
a především dostala na frak 
transparentnost.

Těsně před volbami v roce 
2010 rozhodla vládnoucí ODS 
o stavbě většinou jednoho hlasu. 
TOP 09 před volbami varovala: 
Stavební dobrodružství radnice 
za všechny prachy. Po volbách 
TOP 09 na vše zapomněla 
a s ODS vytvořila koalici, kterou 
podporovala KSČM, a začalo se 
stavět. My jsme udělali petici 
proti stavbě, podepsalo ji více 
než 1200 občanů. 

Ve stavbě se pokračovalo až do 
roku 2014, kdy nová koalice 
(ANO, ČSSD a zelení s podporou 
KSČM) stavbu zastavila a Cent-
rum Palmovka, a. s., vlastněná 
městskou částí se začala soudit 
se stavitelem Metrostav Alfa 
o nižší cenu stavby a začal soud 
o určení vlastnictví. Radnice 
měla být dokončena letos 
v dubnu, její dokončení je 
v nedohlednu, prosakují zprávy, 
že zde žádná radnice nebude. 
Projekt je stále netransparentní. 
Web nic neříká, na justice.cz je 
poslední účetní závěrka a výroč-
ní zpráva z roku 2013. Město, 
tedy my občané, platíme platy 
členům představenstva i dozorčí 
rady fi rmě, která nekoná.

 Obnově dolní Libně pomůže 
zákaz heren, poctivá péče 
o veřejný prostor a zajištění 
bezpečnosti. Uprostřed náměstí 
jsou kontejnery na odpad, hrůza. 
Podařilo se aspoň ořezat křoví 
a díky aktivním lidem se oživuje 
místní komunita. U všech 
velkých projektů je nutné hledat 
řešení, které vydrží déle než 
jedno volební období, a stavba 
radnice je projektem století.

STRANA 
ZELENÝCH
Jedna radnice 
obnovu dolní 
Libně nedělá
Jedna radnice obnovu Libně 
nedělá – tak by mohla znít 
parafráze lidové moudrosti. Na 
Palmovce v minulosti vyrostla 
řada novostaveb soukromých 
investorů a nejde říct, že by 
některá z nich přinesla čistší 
ulice, usměvavější obyvatele 
nebo méně aut v ulicích. Praha 8 
nyní připravuje soutěž na 
budoucí podobu Palmovky 
a jejího okolí. Jen takový 
koncepční dokument může 
přinést změnu, která prospěje 
občanům Prahy 8. 

Pár slov k případu „torzo 
radnice na Palmovce“: Zelení 
nesouhlasili s tím, že ODS 
protlačila pár týdnů před 
volbami 2010 s rozdílem 
jediného hlasu stavbu miliardo-
vé radnice, o které opozice nic 
nevěděla. Zelení nechápali 
názorový obrat TOP 09, která 
před volbami vedla boj proti 
stavbě, aby po volbách hlasovali 
v rozporu se svými sliby. Proti 
vůli tehdejší opozice byla 
zahájena stavba radnice 
s obchoďákem a bylo vidět, že 
tehdejší vedení chce prostavět 
co nejvíc peněz bez ohledu na 
zákony a předpisy. Přesto jsme 
ale po posledních volbách 
neblokovali výstavbu, protože 
budova byla v pokročilé fázi 
a investici nešlo bezbolestně 
zrušit. To se změnilo v momentu, 
kdy jsme zjistili, že minulé 
vedení ve spěchu udělalo tolik 
právních chyb, že to přímo 
ohrožuje zájmy městské části, 
její peníze a majetek. Proto nyní 
čekáme na rozhodnutí nezávis-
lých soudů.

Palmovka bude hezčím 
místem pro život. Díky naší 
studii, která bude podkladem 
pro investici magistrátu do této 
části Prahy. Podrobnosti najdete 
v průběhu roku v časopisu 
Osmička. 

Vít Céza
zastupitel
MČ Praha 8 
za ČSSD

Pavlína Řepová
zastupitelka
MČ Praha 8 
za KSČM  

Tomáš Pavlů 
zastupitel 
MČ Praha 8 
za Osmička sobě – 
KDU-ČSL a nezávislí

Petr Vilgus
místostarosta 
MČ Praha 8 
za Stranu zelených
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Čtenáři píší

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

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

Vážení, 
nedá mi to, ale musím reagovat 
na článek Obyvatelé Prahy 8 
placené zóny chtějí. Je v něm 
uvedeno, že radní pro dopravu, 
pan Karel Šašek bude podporo-
vat jejich brzké zavedení, aby se 
zlepšily možnosti parkování 
našich občanů. Bohužel, pan 
radní si je asi velmi dobře vědom, 
že se zlepší pouze možnosti, 
nikoliv skutečné parkování. 
Situace bude pro občany Prahy 8 
stejná, jako dosud, budou hledat 
parkování v místě bydliště a za 

to budou ještě platit. Vůbec se mi 
nelíbí, že bych měl platit za 
možnost zaparkovat. To bych za 
chvíli mohl platit za možnost jít 
nakupovat do Alberta, za 
možnost jet na dovolenou apod. 
Když mám za službu platit, musí 
mi být poskytnuta! 

Chápu, že aut neustále 
přibývá, parkovacích míst 
samozřejmě nikoliv, že u nás 
parkují mimopražští řidiči 
apod. Navrhoval bych placené 
stání pouze pro mimopražské, 
a to na záchytných parkoviš-
tích, tak jak jsem to viděl třeba 

v Německu, kde u konečné 
metra jsou parkoviště pro 
stovky automobilů. 
Zdraví
ZDENĚK NOVÁK  

Vážený pane Nováku,
o zavedení Zón placeného stání 
a jejich přesné podobě rozhoduje 
Magistrát hl. m. Prahy. Jejich 
zavedení má moji podporu, 
protože si uvědomuji, že 
problémy s parkováním naše 
občany dlouhodobě trápí. 
To potvrdil i v článku citovaný 
výzkum agentury IBRS, v němž 

pouze třetina dotazovaných 
uvedla, že je spokojena s aktuál-
ním stavem parkování na 
Praze 8. Plně s Vámi souhlasím, 
že zavedení zón by mělo místním 
obyvatelům zajistit, že budou 
moci zaparkovat svůj automobil 
v blízkosti svého bydliště. 
Snažíme se proto s kolegy 
předkládat příslušným orgánům 
Magistrátu hl. m. Prahy 
připomínky, které pomohou 
k tomu, že zavedení zón bude pro 
naše občany představovat 
skutečný přínos.
KAREL ŠAŠEK, radní pro dopravu

S TÁ L É  E X P O Z I C E
Praha v pravěku, Praha na přelomu středověku 
a novověku, Barokní Praha, Langweilův model Prahy

V Ý S TAV Y
Negrelliho viadukt / 170 let od zahájení stavby
prostranství před hlavní budovou Muzea hl. m. Prahy 
22. 3. – 22. 6. 2016

Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
6. 4. 2016 – 5. 2. 2017

Břevnov ve stínu kláštera / Hradčanům na dohled
4. 5. 2015 – 31. 10. 2016

Křehká krása pražské kameniny / Ze sbírek
Muzea hlavního města Prahy 
Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, Praha 7 – Troja
1. 4. – 30. 10. 2016

P Ř E D M Ě T  S E Z Ó N Y
Zbraně a zbroj keltského válečníka
3. 5. – 31. 7. 2016

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  –  K V Ě T E N  2 0 1 6

www.muzeumprahy.cz
Muzeum hlavního města Prahy

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc
Otevřeno: út–ne 9–18 hod. 

 

P R A Ž S K É

P o m í j i v é  k o u z l o  p o t e m n ě l ý c h  s á l ů

V Ý S T A V A  /  E X H I B I T I O N

6. 4. 2016–5. 2. 2017

Dobrý den,
reaguji na informaci „Čistá osmička“. V ulicích 
vybraných pro nadstandardní čištění bohužel 
chybí oblast, ve které, pravděpodobně 
bezdomovci, permanentně odhazují odpad. 
Co se týká úklidu, je naprosto nedostatečný. 
Jedná se o prostor mezi železničním a silnič-
ním podjezdem pod křižovatkou Primátorské 
a Kandertovy ulice. Za keři na trávníku, 3 m od 
chodníku, se neustále kupí lahve, plasty, 
pokálené papíry a další odpad. Úklid se tu 
provádí málokdy. Ihned po něm se tvoří nová 
hromada. Hlavně zatravněné plochy kolem 
chodníků a cestiček jsou plné odpadu. 
JANA ŠTĚPÁNKOVÁ 

Vážená paní Štěpánková,
uvedená oblast je složena z několika pozemků, 
které jsou ve vlastnictví různých fyzických 
i právnických osob včetně Magistrátu 
hlavního města Prahy. Proto ne vždy je možné 
zjednat rychle a jednoduše nápravu. Výzvy 
jsou zasílány průběžně vždy na základě 
stížnosti. Jedná se o malé pozemky a téměř 
vždy je nepořádek na několika pozemcích 
současně. K úklidu dochází po delší době 
(většinou se musí vypsat výběrové řízení 
na provedení úklidu).
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A SPECIÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ

Vážení,
navazuji na některé minulé příspěvky ohledně 
budoucnosti dopravy do Bohnic, zoo i na 
Prahu 6. 

Jsem též názoru, že postačí autobusy, neboť 
lokalita je dobře větraná a časem budou jezdit 
jistě i na plyn. Do současného systému silnic 
a ulic postavit tramvajové tratě se mi jeví 
stavebně složité a nákladné. Pro komplexní 

řešení dopravy do zoo, Bohnic i na P6 se mi 
zdá vhodné postavit úsporný most přes 
Vltavu mezi zoo a vlakovou stanicí Podbaba. 
Sloužil by pouze pro autobusy MHD, pěší 
a cyklisty. Pak by současná autobusová linka 
od nádraží Holešovice pokračovala od zoo 
přes most k vlak. zastávce Podbaba, pak zpět 
přes most opět k zoo a nahoru přes bohnické 
sídliště do Čimic nebo k metru Kobylisy. 
Výhody tohoto řešení jsou následující: 

1) Vytvoří se přestupní uzel vlak–autobus–
tramvaj a tím i pohodlné spojení s Prahou 6, 
neboť u vlakové zastávky Podbaba by byl 
možný přestup na tramvaj jedoucí na Vítězné 
náměstí a dále. 
2) Jedna autobusová linka zajistí dopravu 
do zoo z Prahy 7 i 6. 
3) K zoo se přiblíží i vlakové spojení. 
4) Sníží se zájem cestovat do zoo autem.
MIROSLAV MAREK
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PŘECHODY PRO CHODCE

V Ládví budou „zebry“ bezbariérové 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
která má na starost stav vozovek a chodní-
ků v Praze, připravuje na letošní rok opravy 
přechodů pro chodce a nájezdů na chodníky 
v okolí Ládví, konkrétně v ulicích Binarova, 
Hlaváčkova, Taussigova a Davídkova. 

Dojde tak například ke snížení výškové 
úrovně chodníku v ulici Binarova a zkráce-
ní přechodu v ulici Davídkova, kde se na 
obou jeho stranách obnoví povrch 
chodníku. Všechny přechody i nájezdy 
budou po rekonstrukci bezbariérové 
a budou vybaveny bezpečnostními prvky, 
které umožní bezpečný pohyb nevidomých 
a slabozrakých osob. 

Cílem všech připravovaných oprav 
a úprav je především zvýšit bezpečnost 

silničního a pěšího provozu v dané lokalitě. 
Opravy budou probíhat po etapách 
a neměly by přinést žádná výrazná 
dopravní omezení v opravovaných ulicích.  

„Je určitě potřeba v maximální možné 
míře odstraňovat překážky v pohybu po 
městě pro zdravotně postižené. Naše 
městská část proto podporuje tuto 
plánovanou rekonstrukci přechodů pro 
chodce, která zajistí, že budou bezbariérové 
a budou je moci bezpečně využívat 
i nevidomé a slabozraké osoby, “ uvedl 
radní pro dopravu Karel Šašek.

Spoustu dalších informací o probíhají-
cích i plánovaných úpravách a opravách 
komunikací na území naší městské části 
najdete na webu www.praha8.cz (pep)

Hospodaření radnice / doprava

NOVINKA 

Mikrogranty vám umožní 
zvelebit veřejný prostor

 Poprvé v historii budou městskou částí Praha 8 rozděleny 
tvz. mikrogranty v celkové výši 500 tisíc korun na zvelebení 
městského prostoru, a to nikoliv z peněz z výherních automa-
tů, ale přímo z rozpočtu MČ.

O mikrogranty v částce do 
50 tisíc Kč na jednu žádost se 
mohou ucházet spolky, nadace, 
nadační fondy, SVJ, bytová 
družstva, církve, školy z Prahy 8 
(ovšem pouze ty, jejichž zřizova-
telem není MČ Praha 8).

Na co lze mikrogranty použít? 
Na zajištění úklidu na vybraných 
pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví žadatele nebo ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, pokud je 
pozemek svěřen do správy MČ 

Praha 8. Je-li pozemek ve 
vlastnictví HMP a není svěřen do 
správy MČ P8, musí si žadatel 
zajistit povolení kompetentního 
orgánu HMP. V jakémkoli jiném 
případě musí žadatel doložit 
souhlas vlastníka pozemku. Dále 
je možné grant čerpat na 
vysazování veřejné zeleně 
a následnou péči o ni, budování 
naučných stezek, usazování 
a úpravu truhlíků, záhonů, 
skalek apod.

Maximální výše dotace na 
jednoho žadatele bude dosahovat 
maximálně 10 % z celkového 
objemu prostředků vyčleněných 
z rozpočtu MČ Praha 8. „Jeden 
žadatel může získat maximálně 
50 tisíc korun,“ říká radní Dana 
Blahunková a vysvětluje, k čemu 
je může použít: „Čerpat je lze 
například na provozní nebo 
technické náklady, pořízení 
drobného dlouhodobého 
hmotného i nehmotného 
majetku, tedy na materiál. 
Vyúčtování bude možné za 
období 1. dubna až 31. prosince 
2016,“ dodává radní Blahunková, 
v jejíž gesci je grantová politika 

pro sport, veřejný prostor 
a občanské aktivity.

Činnost žadatele je určena pro 
občany z MČ Praha 8. Každý 
projekt bude posuzován podle 
těchto kritérií: Míra zvelebení 
veřejné plochy na území MČ 
Praha 8, velikost území, na 
kterém je akce realizována, 
předpokládaný počet obyvatel, 
využívající výsledek realizované-
ho mikrograntu, přínos v oblasti 
ekologické výchovy a začlenění 
do stávajícího koncepčního 
přístupu v oblasti životního 
prostředí na území MČ Praha 8.

Termín podání žádosti 
o mikrogranty je 23. května – 
10. června 2016. Po zpracování 
a projednání budou výsledky 
zveřejněny do poloviny září 
tohoto roku. 

Podrobnosti naleznete na 
www.praha8.cz, případné dotazy 
zodpoví radní Dana Blahunková, 
e- mail: dana.blahunkova@
praha8.cz. (vrs)

Centrum RoSa

Josefa Tibitanzlová
BÁSN   Z  ROSY

14 SCÉN – 100 ÚCINKUJÍCÍCH28.–29. 5. 2016V AREÁLU PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE BOHNICE

GENERÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Divokej Bill l Michal Hrůza l PSH l Mňága a Žďorp
Pipes and Pints l Vladimír Mišík & Etc... l Sto zvířat
Jaroslav Uhlíř l Never Sol l Husa na provázku l Lenka Dusilová

MEZI PLOTY JSOU ZPÁTKY... V KVETNU!MEZMEZI PI PLOTOTLOTY JY JSOUSOU ZPZPÁÁTKÁTKÁTKYY.. V. V KVKVETNETNU!U!

Teatr Novogo Fronta a desítky dalších osobností

HLAVNÍ PARTNER

Svůj program hledej na www.meziploty.cz.

VE SPOLUPRÁCI

92 x 63.indd   1 10.4.2016   19:23:53

Více na tel.: 286 880 316 nebo na www.amelie-zs.cz
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8

3. 5. 2016 – 10.00–15.00
Výlet do Šáreckého údolí se cvičením
MgA. Olga Fleková – Sraz na stanici Divoká Šárka. Svačinu 
a pláštěnku s sebou. 
17. 5. 2016 – 17.00–18.30
Možnosti pomoci po operaci hlavy
Mgr. Šárka Slavíková – Přednáška a beseda o možnostech 
sociálních dávek, služeb a zajištění pomůcek.
23. 5. 2016 – 17.30–19.00
Nádorová postižení mozku
MUDr. Běla Malinová – On-line přednáška přístupná na 
www.seppia.cz
31. 5. 2016 – 18.30-20.00
Partnerský život po náročných operacích
Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. – On-line 
přednáška přístupná na www.seppia.cz

placená inzerce
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Inzerce

NOVÉ BYTY 
NA METRU KOLBENOVA

REZERVUJTE SI BYT
JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM PRODEJE

Bydlení v perspektivní lokalitě jen 3 minuty od stanice metra Kolbenova. 

Projekt počítá s výstavbou 259 bytů v dispozicích od 1+kk do 4+kk.

WWW.BYTY-KOLBENOVA.CZ

placená inzerce
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Bezpečnost

POZOR NA CHMATÁKY! 

Není kapsář jako kapsář, 
ale oškube vás každý
Kapesní zloději tvořili v kriminálním 
podsvětí vždy zvláštní kastu. Nepožívali sice 
nikdy výsad „machrů kasařů“, to ovšem 
neznamená, že by byli ve svém podivném 
řemesle méně obratní či vynalézaví.

Pokud si kdokoliv myslí, že kapsář musí 
být nutně otrhaný nebo na první pohled 
k „poznání“, hluboce se mýlí. Často vystupují 
jako distingovaní a skvěle oblečení turisté, 
kterým před vchodem do muzea ještě ze 
slušnosti podržíte dveře – než zjistíte, že už 
nemáte ani na vstupenku. 

Kapsáři sólisté „loví“ zejména v provozov-
nách rychlého občerstvení typu McDonald, 
kde lidé své svršky přehazují přes opěradla 
židlí. Ale v centru velkých měst, Prahu 
nevyjímaje, se kapsařinou živí řada mnohdy 
rodinných klanů. Nezřídka tvoří podobnou 
partičku i čtveřice spolupracujících pachate-
lů, často jsou do ní zapojeny i děti nebo 
zjevně těhotné ženy.

Každý z party mívá svou roli v akci, která 
je většinou koncipovaná takto: odlákání 
pozornosti, často vyvolání zmatku, samotná 
krádež, předání zcizeného předmětu 

dalšímu, který ji buď u sebe ukryje, nebo s ní 
zmizí. Takto popsaná kapesní krádež 
probíhá většinou na ulici, v obchodech či 
MHD a její obětí bývají neopatrní turisté, ale 
i nakupující. 

Někdo používá ke krádeži jen ruce, jiný 
i různé pomůcky – ať už upravený nůž nebo 
žiletku k proříznutí kapsy batohu, nebo tzv. 
šátru. Roli „šátry“ mívá široká, často pestrá 
šála, tvořící „módní doplněk“, kterou pachatel-
ka přehodí jakoby náhodou přes tašku oběti. 
Mužští pachatelé často používají kabát, sako 
či bundu přehozenou přes ruku. 

Zájmem kapsáře bývá především peněžen-
ka, doklady (ty mají dnes, v době těžko 
kontrolovatelného pohybu osob a zboží svou 
také zajímavou cenu), mobilní telefony, ale 
i šperky či obsah zavazadel. V každém 
případě je kapesní krádež trestným činem, při 
kterém není důležité, zda hodnota zcizeného 
předmětu přesahuje částku 5 000 Kč, nebo ne. 
Zákon v tomto případě hovoří o věci, kterou 
má poškozený přímo u sebe nebo při sobě. 

Zdroj: KOMISE PRO BEZPEČNOST, PČR

Součástí kurzů je
 výcvik sebeobrany � umění orientace a správné reakce 

v nebezpečných krizových situacích � nácvik první pomoci 

Kurzy jsou pořádány v těchto objektech:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŠKOLSKÉ ZAHRADY 1030/4,
Praha 8 – Kobylisy (tělocvična školy)

každý čtvrtek od 5. 5. do 23. 6. 2016 (15:30–16:30)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, DOLÁKOVA 537/26,
Praha 8 – Bohnice (velký taneční sál)

každé pondělí od 2. 5. do 20. 6. 2016 (19:00–20:00)
V případě příznivého počasí a v případě zájmu mohou kurzy 

probíhat v přirozených podmínkách mimo tělocvičnu.

Kontakty:
Jan Průša � tel.: 721 829 691 � e-mail: prusa.judo@centrum.cz

Daniel Průša � tel.: 776 777 576 � e-mail: prusa@coafin.cz
Počet zájemců pro každý kurz je max. 36 osob.

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

pořádá

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

KURZY BEZPEČNÉHO 
CHOVÁNÍ

Bezplatné kurzy bezpečného chování jsou určeny obyvatelům 
městské části Praha 8 – dětem i dospělým  

(zapojte se samostatně nebo společně)  
a jsou pořádány zkušenými trenéry.

Vozidlo 
na tramvajovém pásu
Prvního dubnového dne 

v nočních hodinách kontrolo-

vala hlídka městské policie 

v Zenklově ulici  osobní 

motorové vozidlo stojící na 

vyvýšeném tramvajovém pásu. 

Řidič udal, že neví, jak se na 

místo dostal. Muž byl následně 

vyzván k prokázání totožnosti 

a dechovou zkouškou u něj 

bylo zjištěno 2,22 promile 

alkoholu. Pro podezření ze 

spáchání trestného činu byl 

muž předán do rukou kolegů 

z PČR.

Neznámé zavazadlo
Koncem března obdržela 

hlídka oznámení, že se 

v kostele na Karlínském 

náměstí nachází neznámé 

zavazadlo. Hned za vstupními 

dveřmi byl nalezen cestovní 

kufr modré barvy. Hlídka 

prověřila obsah kufru, 

přičemž nebyly nalezeny 

žádné nebezpečné ani cenné 

věci. Po sepsání obsahu kufru 

bylo zavazadlo uschováno na 

Obvodním ředitelství MP 

pro Prahu 8.

Nedůstojné chování 
v kostele
Na konci března byla hlídka 
vyslána do kostela sv. Cyrila 
a Metoděje na Karlínském 
náměstí, ve kterém pobíhal 
polonahý muž. Hlídka muže 
vyzvala, aby se oblékl a spolu 
s nimi kostel opustil. Na toto 
začal muž vysvětlovat, že se 
přišel pomodlit, jelikož mu 
byla venku zima. Hlídku však 
uposlechl, začal balit svršky 
oblečení a přitom s sebou vzal 
hnědý kufr. Následně se 
strážníci od osoby působící 
v této farnosti dozvěděli, že 
dotyčný muž kufr spolu 
s mikrofonem od kazatelny 
odcizil právě z jejich kostela. 
Proto byl muž vyzván 
k prokázání totožnosti 
a následně předán do rukou 
Policie ČR.

Z ČERNÉ KRONIKY

JAK KRÁDEŽÍM 
PŘEDCHÁZET?
• Mějte své cenné věci stále po ruce 

i pod dohledem.
• Nejdůležitější věci (doklady, klíče, 

platební karty…) je lépe mít v předních, 
zapínacích a neděravých kapsách na 
oděvu než v batozích na zádech 
a kabelkách přes rameno.

• Věnujte zvýšenou pozornost svým 
kabelkám a batohům (ideální situací 
pro kapsáře je tlačenice při nákupu 
nebo při nastupování a vystupování 
z prostředků MHD).

• Zavazadla neodkládejte do nákupních 
vozíků, zloději stačí okamžik, kdy se 
např. otočíte směrem k regálu. Podle 
statistik hrozí největší riziko v oddělení 
ovoce, zelenina a pečivo.

• Ukládání nákupu do zavazadlového 
prostoru vozidla – pokud to jde, 
odemkněte pouze zavazadlový prostor, 
a pokud ne, neodkládejte svá zavaza-
dla a kabelky na sedadla. Ani nepo-
střehnete, že někdo otevřel dveře 
vašeho vozu a vzal věci.

• Návštěva občerstvení či restaurace 
– buďte velmi opatrní při odkládání 
bund a kabelek na opěradla židlí.

Více na www.praha8.cz
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Servis

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
 Rozhodně ano: 

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré 
sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?
 Rozhodně ne: 

Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, 
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, 
lednice, mrazáky a sporáky.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Lokalita Území Datum Čas

Petra Slezáka x Urxova Karlín 3. 5. 13,00–17,00

Taussigova (proti domu č. 1) Kobylisy 3. 5. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká skála Troja 3. 5. 15,00–19,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 3. 5. 16,00–20,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 4. 5. 13,00–17,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 4. 5. 14,00–18,00

Na Vartě Libeň 4. 5. 15,00–19,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 4. 5. 16,00–20,00

Burešova Kobylisy 5. 5. 13,00–17,00

Uzavřená Kobylisy 5. 5. 14,00–18,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 5. 5. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 5. 5. 16,00–20,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 6. 5. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 6. 5. 14,00–18,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 6. 5. 15,00–19,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 9. 5. 13,00–17,00

Korycanská x K Ládví Čimice 9. 5. 14,00–18,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 9. 5. 15,00–19,00

Na Pecích x Chaberská Kobylisy 10. 5. 13,00–17,00

Kurkova (parkoviště) Kobylisy 10. 5. 14,00–18,00

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín 10. 5. 15,00–19,00

Janečkova Libeň 10. 5. 16,00–20,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 11. 5. 13,00–17,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 11. 5. 14,00–18,00

Pobřežní x Thámova Karlín 11. 5. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 11. 5. 16,00–20,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 12. 5. 13,00–17,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 12. 5. 14,00–18,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 12. 5. 16,00–20,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 13. 5. 13,00–17,00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 13. 5. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 13. 5. 15,00–19,00

Mlazická Čimice 13. 5. 16,00–20,00

Pernerova x Sovova Karlín 16. 5. 13,00–17,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 16. 5. 14,00–18,00

Křivenická x Čimická Čimice 16. 5. 16,00–20,00

Pernerova x Šaldova Karlín 17. 5. 13,00–17,00

Písečná x Na Šutce Troja 17. 5. 14,00–18,00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 17. 5. 15,00–19,00

Lindavská Bohnice 17. 5. 16,00–20,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 18. 5. 13,00–17,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 18. 5. 14,00–18,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 18. 5. 16,00–20,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 19. 5. 13,00–17,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 19. 5. 14,00–18,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 19. 5. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 19. 5. 16,00–20,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 20. 5. 13,00–17,00

Gabčíkova 
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň 20. 5. 14,00–18,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 20. 5. 16,00–20,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 23. 5. 13,00–17,00

Podhajská pole (parkoviště) Čimice 23. 5. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 23. 5. 15,00–19,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 24. 5. 13,00–17,00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 24. 5. 14,00–18,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 24. 5. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 24. 5. 16,00–20,00

Lokalita Území Datum Čas

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 25. 5. 13,00–17,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 25. 5. 14,00–18,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 25. 5. 16,00–20,00

K Haltýři x Velká skála Troja 26. 5. 13,00–17,00

U Pekařky Libeň 26. 5. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 26. 5. 15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 26. 5. 16,00–20,00

Jirsíkova x Malého Karlín 27. 5. 13,00–17,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 27. 5. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 27. 5. 15,00–19,00

Drahorádova Střížkov 27. 5. 16,00–20,00

Štěpničná (parkoviště) Libeň 30. 5. 13,00–17,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 30. 5. 14,00–18,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 30. 5. 14,00–18,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 30. 5. 16,00–20,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 31. 5. 13,00–17,00

Trojská x Nad Trojou Troja 31. 5. 14,00–18,00

Lindavská Bohnice 31. 5. 15,00–19,00

Braunerova x Konšelská Libeň 31. 5. 16,00–20,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 1.6. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 1.6. 13,00–17,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 1.6. 14,00–18,00

Libišská (parkoviště) Kobylisy 1.6. 15,00–19,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 1.6. 16,00–20,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 2.6. 13,00–17,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 2.6. 14,00–18,00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 2.6. 15,00–19,00

Mazurská (u trafostanice) Troja 2.6. 16,00–20,00

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín 3.6. 14,00–18,00

Braunerova x Konšelská Libeň 3.6. 15,00–19,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 3.6. 16,00–20,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 4.6. 08,00–12,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 4.6. 09,00–13,00

Na Vartě Libeň 4.6. 10,00–14,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 6.6. 13,00–17,00

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

Libeň 6.6. 15,00–19,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 6.6. 16,00–20,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 7.6. 13,00–17,00

Burešova Kobylisy 7.6. 15,00–19,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 7.6. 16,00–20,00

Uzavřená Kobylisy 8.6. 14,00–18,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 8.6. 15,00–19,00

Kašparovo Náměstí Libeň 8.6. 16,00–20,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 9.6. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 9.6. 14,00–18,00

Taussigova (proti domu č. 1) Kobylisy 9.6. 15,00–19,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 9.6. 16,00–20,00
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Životní prostředí / servis

BIO VOK

Lokalita Území Datum Čas

Brandýská x Ke Hřišti Čimice 6. 5. 16,00–20,00

Turská x K Větrolamu Čimice 9. 5. 16,00–20,00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 12. 5. 15,00–19,00

Fořtova x Okořská Čimice 16. 5. 15,00–19,00

Do Údolí x Libeňská Čimice 18. 5. 15,00–19,00

Na Hranicích x Kočova Bohnice 20. 5. 15,00–19,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 23. 5. 16,00–20,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 25. 5. 15,00–19,00

U Pekařky x Pod Bání Libeň 30. 5. 15,00–19,00

Kandertova – západní konec Libeň 31. 5. 14,00–18,00

Havlínova x Klíčanská Kobylisy 3. 6. 13,00–17,00

Javorová Kobylisy 6. 6. 14,00–18,00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň 7. 6. 14,00–18,00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna Kobylisy 8. 6. 13,00–17,00

KRAKOV PARK DLÁŽDĚNKA

ROZPIS BIO VOK HRAZENÉ MHMP

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna  7. 5.  9,00–12,00
Kandertova – západní konec  7. 5.  9,00–12,00
Na Přesypu x Vzestupná 15. 5. 13,00–16,00
Sopotská x Bydhošťská 15. 5. 13,00–16,00
Klecanská x Na Ládví 21. 5.  9,00–12,00
Jestřebická x Pekařova 21. 5.  9,00–12,00
V Nových Bohnicích 22. 5.  9,00–12,00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou  28. 5. 13,00–16,00
Na Dílcích  4. 6.  9,00–12,00
Střížkovská 733/64  4. 6.  9,00–12,00

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

REVITALIZACE

Chystáme zajímavé 
úpravy veřejných ploch

 Od začátku volebního období se snažíme výrazněji komunikovat s občany 
městské části a představovat jim chystané projekty. K tomu často využíváme 
podklady vzniklé z práce studentů architektonických oborů. Seznamte se proto 
s některými zajímavými aktuálně chystanými revitalizacemi veřejných ploch. 

CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ 
SÍDLIŠTĚ BOHNICE
Připravována je komplexní revitalizace 
celého náměstí a sousední travnaté plochy 
u OC a KD Krakov, jejímž cílem je moderni-
zace celého areálu, náhrada stávajícího polo-
havarijního vybavení a instalace nových 
funkčních prvků. Stávající travnatá plocha 
bude přetvořena do podoby parku. O bu-
doucí podobě náměstí se intenzivně 
diskutovalo s občany (připomínkování 
studentských ideových návrhů; veřejné pro-
jednávání; zapracování hlavních výsledků 
do soutěže o zpracovatele projektové 
dokumentace). V současné době probíhá vý-
běrové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace. „V minulém roce jsme 
věnovali velkou pozornost důsledné 
přípravě zadání tvorby projektové doku-
mentace, které jsme intenzívně diskutovali 
s našimi spoluobčany,“ říká starosta Roman 
Petrus a dodává: „Tuto diskuzi považujeme 
za zcela zásadní, neboť půjde o změnu na 
mnoho budoucích let.“

PARK DLÁŽDĚNKA
Aktuálně je připravována i revitalizace 
zanedbaného parku Dlážděnka pod 
fi nančním úřadem. Jeho horní část obsahuje 
nepříliš kvalitní parkovou úpravu a chybí na 
ní veřejné osvětlení. Sousední jižní svah je 
zcela zanedbaný, zarostlý náletovou vegetací 
a plný nepořádku po bezdomovcích. Cílem 
městské části je celou tuto lokalitu převést 
do své správy a komplexně upravit. K tomu 

je nutné překonat problémy spočívající 
v problematických vlastnických právech. 
Zastupitel a předseda komise pro životní 
prostředí Vít Céza vysvětluje: „Prioritně se 
snažíme o získání pozemků z vlastnictví hl. 
m. Prahy a paralelně jednáme i se soukromý-
mi vlastníky. Naším cílem je v letošním roce 
instalovat veřejné osvětlení a připravit 
projektovou dokumentaci k revitalizaci 
parku.“

CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ 
SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE
Cílem projektu je revitalizovat centrální 
náměstí sídliště Ďáblice u metra Ládví, které 
představuje jedno z nejdůležitějších míst 
v Praze 8. Stav náměstí dlouhodobě ani 
zdaleka neodpovídá jeho významu. Městská 
část proto i v tomto případě velmi odpověd-
ně a ve spolupráci s občany připravovala 

podklady. Uspořádala dokonce studentskou 
urbanisticko-architektonickou soutěž, jejíž 
výsledky sloužily i jako podklad pro soutěž 
o vlastního zhotovitele projektové doku-
mentace, která aktuálně probíhá. „Projekt 
studentské urbanisticko-architektonické 
veřejné soutěže se velmi osvědčil a zároveň 
předčil naše očekávání. Osobně doporučuji 
pořádání podobných soutěží, které mohou 
velice pomoci při přípravě revitalizací 
významných veřejných prostor,“ dodává 
starosta Roman Petrus. 

STARÝ OVOCNÝ SAD U PP BÍLÁ SKÁLA
Na území hl. m. Prahy se vyskytuje celá řada 
starých a neudržovaných ovocných sadů, 
které jsou velice významné z hlediska 
životního prostředí. Vzhledem ke své 
zanedbanosti však mnoho z nich tuto roli 
neplní. Vedení Prahy 8 si plně uvědomuje 
potřebu funkčnosti významných přírodních 
ploch a z toho důvodu zahájila přípravy 
revitalizace starého ovocného sadu u ulice 
Na Truhlářce, který by měl být do budoucna 
významným přírodním parkem. Aktuálně 
byla dokončena ideová a realizační studie, 
jež se stane podkladem pro realizátora celé 
revitalizace. Zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza k tomu 
dodává: „Díky revitalizaci obnovíme původní 
sad, celkově zpřístupníme celou lokalitu 
a vytvoříme velmi zajímavé a bezpečné 
místo pro trávení volného času našich 
spoluobčanů.“  (vic)
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Pozvánky
Městská část Praha 8 
oddělení zdravotnictví a sociálních služeb 
pod záštitou radního Radomíra Nepila 
vás srdečně zve na

Obchodní centrum Krakov
Lodžská 850/6, Praha 8stany v 1. podlaží OC

Obch

DEN ZDRAVÍ
Melanom

5. května 2016
10.00–18.00 hod.

Bezplatné vyšetření pigmentových znamének ve spolupráci  
s Prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA  

a týmu specialistů z Dermatovenerologické kliniky  
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 odborné vyšetření dermatoskopem 
 výsledek vyšetření ihned 
 edukace, poradenství

-

9. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST O PSYCHIATRII 
A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

5. 5. MUDr. Michal Maršálek, CSc.: Psychóza a umění.

12. 5. MUDr. Zdenka Vyhnánková: Když nás ničí nálada.

19. 5.  MUDr. Jiří Švarc, PhD.: Trestná činnost pod vlivem návykových látek.

VSTUP VOLNÝ

od 17:15 hod., areál nemocnice  „Divadlo Za plotem“

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

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

SK KOMETA PRAHA
pořádá XVII. ročník

TURNAJE VE VOLEJBALU 
MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKYŇ

28.–29. 5. 2016 od 9:00
Místo: volejbalové kurty SK Meteor Praha
Spojení: metro ,,B‘‘ stanice Palmovka, 
tramvaj č. 3, 10, stanice Stejskalova

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Bohatý doprovodný program!

www.barvamneuteces.cz
/barvamneuteces

Areál Psychiatrické 
nemocnice Bohnice

Start od 11h a 15h

21. 5. 2016   PRAHA
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Společenský život

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 KVĚTEN
 10. 5. úterý od 13.00 hod.
 CVIČENÍ PAMĚTI. V Gerontologickém 

centru. Vede Iva Hubená.

 14. 5. sobota v 9.36 hod. 
 NÁVŠTĚVA JAPONSKÉ ZAHRADY 

NA OLEŠKU. Vstupné 60 Kč. Odjezd 
z Kačerova v 9.36 hod. Sraz na Kačerově 
u autobusu č. 333. Vede M. Froňková.  

 17. 5. úterý 13.00–16.00 hod. 
 VÝTVARNÁ DÍLNA – ŠŇŮRY. Pomůcky: 

nůžky, silnější vlna, čalounický špendlík. 
V Gerontologickém centru. Pod vedením 
Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč.

 24. 5. úterý od 13.00 hod. 
 BABINEC – SPOLEČENSKÉ HRY 

a KOUZELNICKÉ PŘESTAVENÍ. 
V Gerontologickém centru. Vede Věra 
Dvořáková.

 BOWLING – pondělky: 2. 5., 9. 5., 16. 5., 
23. 5., 30. 5.  Herna v Dolních Chabrech. 
Sraz ve 14.50 hod. před hernou (spojení: 
autobus č. 162 a 169, zast. Osická od st. 
metra Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). 
Pod vedením Věry Dvořákové.

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA 
S HOLEMI – středy: 4. 5., 11. 5., 18. 5., 
25. 5.  Hole nutno mít vlastní. 
Sraz v 13.00 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

 Konverzační kurzy anglického 
jazyka od ledna 2016. 

 Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 
2 skupiny: 
1. pondělí 9.25–10.55 hod.
od 18. ledna do 6. června 2016, 
2. úterý 9.25–10.55 hod.
od od 12. ledna do 24. května 2016. 
Cena celého kurzu je 900 Kč.
Není vhodné pro úplné začátečníky, 
kurz je spíše konverzační. 
Přihlášky a bližší informace na recepci 
Gerocentra nebo u Pavla Hocha, 
Šimůnkova 1600, Praha 8, 
tel. 286 883 676, 

e-mail: gema@gerontocentrum.cz

 7. 6. úterý 13.00–16.00 hod.
 VÝTVARNÁ DÍLNA – PŘÍPRAVA NA 

VÝSTAVU ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH 
SENIORŮ V LYSÉ NAD LABEM. 
v Gerontologickém centru. Pod vedením 
Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč.

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA

Odstartoval druhý ročník 
 V polovině dubna byl zahájen druhý 

ročník Křížovkářské ligy. Ta je určena 
pro obyvatele Prahy 8 starší 60 let a pro 
klienty DPS Křižíkova, DPS Burešova, 
DPS Mazurská a DPS Bulovka. 

Mohou se jí zúčastnit i senioři s pohybovými 
potížemi, kterým křížovky donesou 
pečovatelky. Za účast v soutěži se neplatí 
žádné poplatky. Přihlásit se do ní lze každý 
čtvrtek od 9:00 do 14:00 ve výše uvedených 
Domech s pečovatelskou službou (DPS). 

Ve čtvrtek probíhá i výdej křížovek pro 
soutěžící, kteří každý týden obdrží nové 
křížovky. Křížovkářská liga bude probíhat až 
do června a její druhá fáze od září do 
prosince. „Věřím, že druhý ročník soutěže 
bude minimálně stejně tak úspěšný jako prv-
ní ročník, který proběhl v druhé polovině mi-
nulého roku. Křížovkářská liga totiž nabízí 
našim starším spoluobčanům zajímavé 
využití volného času a může také pomoci 
v péči o jejich duševní zdraví,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus. 

NOVÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

Vytvořte své vlastní motýly 
OSMotýli – to je nová soutěž pro celou 
Prahu 8 o nejlepší „sbírku motýlů“, kterou 
společně vyhlásily městská část Praha 8, 
Centrum RoSa a Centrum Krakov. 

Soutěž, která se koná pod záštitou 
místostarostky Aleny Borhyové, je určena 
všem generacím Prahy 8 – jednotlivcům 
i kolektivům, ať už jsou ve školkách, 
školách, podnicích, ústavech, různých 
organizacích, nemocnicích či domovech 
seniorů. „Chytat“ své motýly mohou jak 
nadšenci a laici, tak i odborníci a umělci. 
Svou sbírku můžete tvořit za použití 
nejrůznějších výtvarných technik (malba, 
kresba, grafi ka, koláž...) až do poloviny září 
2016. 

Všichni motýli budou ke zhlédnutí na 
internetových stránkách www.prazska-
osma.cz, kde budete moci hlasovat pro 
nejhezčího motýla. Nejzdařilejší OSMotýly 
vystavíme ve výstavních prostorách 

Obchodního Centra Krakov, kde budou 
1. listopadu 2016 slavnostně vyhlášeni 
vítězové této výtvarné soutěže. Odborná 
porota vybere 10 výtvarných děl, jejichž 
autoři dostanou hodnotné věcné ceny. 

Motýlí výstava poté přeletí z Krakova 
do Kobylis do Galerie RoSa, protože bude 
putovní (podle domluvených míst s našimi 
partnery) a proměnlivá (podle počtu 
odevzdaných děl). 

Uzávěrka soutěže 15. září 2016. Své 
motýly zasílejte nebo noste na adresu:
1. Úřad městské části Praha 8, Odbor 
kultury, sportu a mládeže a památkové 
péče, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň,
2. Centrum RoSa, Střelničná 1680/8, 
182 00 Praha 8 – Kobylisy,
3. Centrum Krakov, Lodžská 850/6, 
181 00 Praha 8.

Podrobnosti najdete na www.praha8.cz 
a www.prazskaosma.cz. (red)
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  8:45–9:50  Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová)

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

  9:00–9:50  RJ Co v učebnici nebylo 
(vede Mgr. L. Bodláková)

  9:00–12:30  Stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-
va 1172/1 (vede O. Šínová)

  9:30–12:00  Nordic walking 
pro méně zdatné (vedou H. Šandová 
a J. Řezníčková)

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

  10:00–11:00  AJ – fl uent students 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

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

  10:00–11:00; 11:00–12:00  Školička 
PC a internetu – mírně pokr. a pokr. 
(vede Ing. M. Vítková), 2. a 16. 5.

  11:00–11:50  AJ Language Titbits 
– jazykové lahůdky z angličtiny 
(vede PhDr. J. Sukopová)

  11:00–12:30  AJ Enjoying English 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

  14:15–15:15  AJ – začátečníci 
(vede Ing. P. Aksamítová)

  15:15–16:15  AJ – mírně pokročilí 
(vede Ing. P. Aksamítová) 

  13:00–16:00  Přístup na internet 
  13:00–16:00  Právní poradenství 
– na objednání

ÚTERÝ
  8:00–12:00  Přístup na internet 
  8:30–9:00  AJ videokurz Follow me 
– mírně pokročilí 
(vede Ing. P. Vondráček)

  9:00–9:50  AJ konverzační metodou 
+ písně s kytarou – mírně pokročilí 
(vede Ing. P. Vondráček) 

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

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

  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 pokročilí + 
písně s kytarou 
(vede Ing. P. Vondráček)

  13:00–14:30  Přístup na internet 
  13:00–14:30  NJ konverzace 
pro pokročilé (vede L. Ulč) 

  13:45–15:00  Esperanto – mírně 
pokročilé (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)

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

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

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

  9:00–9:50; 10:00–10:50  Trénink 
paměti (vede Bc. A. Novotná)

  8:30–9:20  AJ – mírně pokr. 
(vede Ing. H. Soukupová) 

  9:30–11:00  Zdravotní cvičení 
od paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková) 

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

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

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

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

  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)

  14:00–14:50  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná)

  14:30–15:20; 15:30–16:20  Školička 
PC a internetu – mírně pokr. a zač. 
(vede RNDr. E. Tomková)

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

  15:00–16:00  Poradna pro 
zdravotní a kompenzační pomůcky 
(vede Bc. A. Novotná)

ČTVRTEK
  8:00–15:00  Sociální poradenství 
  8:30–9:20  AJ – Bible Stories – mír-
ně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)

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

  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)

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

  15:30–18:00 Školička PC a internetu  
– mírně pokr. (vede P. Smitková) 

PÁTEK
  8:00–12:00  Psychologická poradna 
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

  8:00–12:00  Přístup na internet
  9:00–12:30  Stolní tenis 
(vede P. Procházka) 

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

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

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

SPECIÁLNÍ: 
  Zveme vás na výstavu p. Petra 
Rendly s názvem Moje pohledy – 
krajinky a příroda, kterou je možné 
navštívit 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. 

  CAP uvítá nové lektory – 

dobrovolníky pro počítačové 

a jazykové kurzy.  

  3. 5. od 9:00  Papírová krajka 
s D. Zemanovou

  5. 5. od 13:00  Plán se zrcadlí 
v tichu – přednáška z cyklu 

R. Svobodové

  9. 5. od 14:00  Hudební odpoledne 
s M. Beranovou a kol. – v klubovně 

v přízemí

  9. 5. od 14:30  Patchworková dílna 
Mgr. S. Kyselové

  10. 5. od 9:00  Paličkování 
s D. Zemanovou 

  12. 5. od 9:20  Výlet do Mníšku pod 
Brdy s prohlídkou zámku – sraz 

v 9:20 hodin na zastávce busu 317 

Smíchovské nádraží. Vede 

Ing. Pavlína Aksamítová.

  12. 5. od 13:00  Izrael a Jeruzalém 
– o zážitky z cesty se s námi podělí 

J. Nováková, děvčata Zárubovy 

pořad obohatí živou hudbou

  12. 5. od 17:30  Vyprávění dešťové 
hole – hudební podvečer ve 

spolupráci se spolkem Potichounku 

věnovaný dospělým i dětem od 5 do 

100 let (poslech, vyprávění příběhů, 

písničky a jam session). Rezervace 

předem v kanceláři.

  16. 5. od 13:00  Frivolitkování 
s Ing. J. Luskovou

  17. 5. od 10:00  Kroužek šikovných 
rukou s Mgr. M. Neckářovou 

– háčkujeme parádu, přineste si 

s sebou háčky

  19. 5. od 13:30  Dechová a relaxační 
cvičení vycházející z čínské 
medicíny. Cyklus pod vedením 

Ing. A. Čupové, terapeutky 

alternativní medicíny. 

  23. 5. od 14:00  Hudební odpoledne 
s M. Beranovou a kol. – v klubovně 

v přízemí

  24. 5. od 10:00  Tvořivá dílna 
s J. Vávrovou – náramek ze špachtlí

  24. 5. od 13:00  Korálkové tvoření 
s V. Urbanovou – sovička 

  24. 5. od 15:00  Dendrologická 
vycházka: Dřeviny na ulicích 
a zahradách starého Proseka. 
Sraz v 15:00 hod. na zastávce 

autobusů PID č. 136, 177 a 183 

u stanice metra Prosek na lince C 

(směr Vysočany). 

Vede Mgr. K. Pinkas.

  25. 5. od 13:30  Procházka po Praze 
s průvodkyní pí H. Barešovou 

– přihlašování předem nutné

  26. 5. od 14:00  Beseda 
s P. J. Brtníkem

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Burešova
PONDĚLÍ

PROGRAM

květen
2016

placená inzercel á
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  8:00–9:00  Přístup na internet 
  8:00–8:50  Trénink paměti 
(vede RNDr. B. Trnková) – 

4. 4. a 11. 4. hodina odpadá!
  8:15–9:00  Zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 

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

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

9. 5. hodina odpadá

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

  10:00–12:00  Kurz digitální 
fotografi e (vede J. Kopecký)

  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)

  8:30–9:30  Školička PC a internetu 
pro začátečníky (vede O. Měchura)

  9:00–9:50  NJ – opakovací kurz – v KD 

Krakov uč. č. 110 (vede M. Pudil)

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

  9:45–10:45  Inter – Lingua 
(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 – konverzace pro 
pokročilé (vede S. Patejdl) – sudé 

týdny: 3. 5. a 17. 5.

  10:00–10:50  AJ – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) – liché týdny: 

10. 5. a 24. 5.

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

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

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

  13:00–15:00  Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 

liché týdny: 10. 5. a 24. 5. 

STŘEDA
  8:00–9:00  Přístup na internet
  8:00–8:30  Zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda)

  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)

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

  9:00–9:50  Školička PC a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 

V. Košťál) – liché týdny: 13. 4. a 27. 4.

  9:00–9:50  Školička PC internetu 
pro začátečníky (vede O. Měchura) – 

sudé týdny: 6. 4. a 20. 4.

  9:00–9:50  Školička PC internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 

– 11. 5. a 18. 5.

  10:00–11:00  Školička PC 
a internetu pro začátečníky 

(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny: 

4. 5. a 25. 5.

  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 začátečníky 
(vede Mgr. Setváková) 

4. 5. hodina odpadá

  11:45–12:30  Zdravotní cvičení 
s prvky pilates (vede Bc. E. Babická) 

  12:00–15:00  Přístup na internet
  13:30–15:00  Stolní tenis 

(vede V. Soušková)

  13:30–15:00  Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – liché týdny: 

11. 5. a 25. 5.

ČTVRTEK
  8:00–10:00  Přístup na internet 
12. 5. hodina odpadá

  8:10–9:10  Čchi-kung 

(vede J. Vilímová)

  8:30–9:30  AJ – pro mírně pokročilé 

(vede Ing. H. Soukupová) 

  9:30–11:00  Zdravotní cvičení 
od paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková)

  10:00–12:00  Kurz pro začínající 
rodopisce (vede O. Pačesová) 

  11:15–12:15  Jóga 
(vede M. Musilová) 

  12:30–13:30  Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

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

  12:30–14:30  Přístup na internet
  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)

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

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

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

  9:00–9:50  Školička PC pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 

liché týdny: 13. 5. a 27. 5.  

  9:30–10:30  Orientální tance 

(vede M. Sedláčková) 

  10:00–10:50  Školička PC pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 

liché týdny: 13. 5. a 27. 5. 

  10:45–11:30  Zdravotní cvičení na 
bederní páteř (vede J. Wurmová) 

  10:30–11:20  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná)

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

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

  12:30–14:30  Individuální 
rehabilitační poradna 

(vede Bc. A. Novotná, 

po objednání na tel. 732 101 824)

  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: 
  4. 5. od 13:00  Klubové posezení – 
Přírodní materiály 

(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

  9. 5. od 13:00  Výtvarná dílnička 

– přijďte objevit svůj talent, vyzkoušet 

různé techniky a potěšit duši 

(vede A. Gaislerová)

  10. 5. od 10:00  Paličkování – koná se 

v KD Krakov (vede Ing. B. Rošická) – 

paličky, herdule a materiál 

  12. 5. od 8:00  Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 

materiál zajištěn

  17. 5. od 14:00  Přednáška – Dědické 
právo, závěť, co s dluhy, vydědění, 
nová dědická smlouva (přednáší  

JUDr. O. Fišerová a Mgr. V. Hatina)

  18. 5. od 13:00  Dílna – Tvoříme 
z přírodních materiálů 

(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

  19. 5. od 10:00  Háčkování (vede 

J. Novotná) – háček a materiál vlastní   

  23. 5. od 15:00  Vážně – nevážně – 
beseda s paní místostarostkou 
Alenou Borhyovou a jejím hostem: 
paní  Renátou Jiráskovou – nezávislá 

kosmetická poradkyně, vizážistka 

a stylistka. Paní Jirásková se věnuje 

této činnosti už 10 let. Líčila Českou 

Miss, Českého slavíka a spolupracuje 

na různých projektech pro ženy. 

Téma: Žena může být krásná 

v každém věku.

  24. 5. od 10:00  Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov 

(vede Ing. B. Rošická) 

  25. 5. od 12:00  Pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý den 

bude krásný (vede L. Francírková)

  26. 5. od 10:00  Tvořivá dílnička 
(vede L. Němcová) – nutné se přihlásit

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Mazurská
PONDĚLÍ

PROGRAM

květen
2016

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

PROGRAM NA KVĚTEN
 3. 5. od 15:00 hod.  
 Hrajeme bingo 

 5. 5. od 14:00 hod.
 Faerské ostrovy + Irsko 

přednáška Ing. J. Burdycha 
z cyklu Krásy ostrovů

 10. 5. od 15:00 hod.
 výtvarná dílnička paní 

Luskové (drátkování)

 12. 5. od 14:00 hod.
 trénink paměti 

(vede Bc. Novotná)

 17. 5. od 15:00 hod.
 hudební odpoledne Mgr. 

Vomáčky (Květen – měsíc lásky 
a květin)

 19. 5. od 15,00 hod.
 zpíváme lidovky s dívčím 

sborem Dvouleté katolické 
školy v Karlíně

 24. 5. od 15:00 hod.
 fi lmový klub Mgr. Neckářové 

(Bílá nemoc)

 26. 5. od 13:30 hod.
 klubová vycházka do Galerie 

Kooperativa (sraz ve 13:30 hod. 
v recepci Galerie)

 31. 5. od 13:00 hod. 
 Babinec aneb posezení 

a povídání u kávy a čaje

Po celou dobu je v klubu volný 
přístup na internet.



20 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / KVĚTEN 2016  www.praha8.cz

ZŠ ÚSTAVNÍ 
Barevný 
velikonoční 
jarmark
Hody, hody, doprovody – znělo 
celou Ústavkou. Ve středu 
před Velikonocemi se na naší 
růžové škole totiž konal 
barevný velikonoční jarmark. 

Celé středeční dopoledne, 
ale i celé týdny před akcí, 
probíhaly přípravy. Jarmarku 
se zúčastnily všechny třídy 
z naší školy. Prodávalo se na 
něm dobré jídlo i ručně 
vyrobené výrobky. Přišlo 
mnoho rodičů, příbuzných 
i kamarádů. Výzdoby bylo 
také hodně. V atriu školy byla 
tombola, a tak bylo o zábavu 
postaráno. Všechny třídy 
vydělaly mnoho peněz, za 
které plánují zajímavé akce.

VIKY ČERNÁ, ZUZKA UHROVÁ, 
SOFČA LINDNEROVÁ
A ČENDA HOŘEJŠÍ 
z 5.A, ZŠ Ústavní

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

Sokolovská 121, Praha 8
Výtvarná dílna s Míšou
Oblíbené extračtvrtky
Dou ování zdarmač

DDM hl. m. Prahy

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

s programem

pro maminky s dětmi

MINIŠKOLKA
HERNA

Taussigova 1, Praha 8
Pravidelné akce:

Výtvarné pondělky
Pohybové aktivity

OSMIČKA pro rodinuOSMIČKA pro rodinu
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Školství a mládež

Z ÚŘEDNÍ DESKY 

Letní provoz ve školkách 
 V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, 
stanovili ředitelé mateřských škol po projednání se zřizova-
telem, městskou částí Praha 8, omezení a přerušení provozu 
mateřských škol v době letních prázdnin školního roku 
2015/2016. Provoz mateřských škol bude zajištěn takto: 

Zákonní zástupci přihlásí své 
dítě na prázdninový provoz 
ve své kmenové mateřské škole 
nejpozději do středy 11. května 
2016. 

Touto cestou bych chtěl 
zároveň požádat všechny 
zákonné zástupce, aby zvážili 
přihlášení svého dítěte na letní 
provoz mateřských škol. Zhruba 
čtvrtina zákonných zástupců dítě 
přihlásí, zaplatí v termínu školné 
i stravné a dítě do školky v létě 
vůbec nenastoupí. Blokuje tím 
místo pro další, kteří by umístění 
potřebovali, a zároveň musí 
městská část, jako zřizovatel, 
otevírat další třídy pro děti, které 
nakonec vůbec nepřijdou. 
Děkuji za pochopení. 

Školní rok 2016/2017 bude 
zahájen v mateřských školách, 
zřízených městskou částí 
Praha 8, ve čtvrtek 1. září 2016.

PETR SVOBODA
vedoucí odboru školství

01. 07. – 08. 07. mateřské školy uzavřeny

11. 07. – 22. 07. Mateřská škola, Kotlaska 3

Mateřská škola, Bojasova 1

ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická 1, 
pracoviště MŠ, Ústavní 16

25. 07. – 05. 08. Mateřská škola, Štěpničná 1

ZŠ a MŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, 
pracoviště MŠ, Drahorádova 2

Mateřská škola, Řešovská 8

Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14

08. 08. – 19. 08. ZŠ a MŠ, Lyčkovo náměstí 6, 
pracoviště MŠ Pernerova 29

Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2

Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2

22. 08. – 31. 08. mateřské školy uzavřeny
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NEJLEPŠÍ TEENAGEŘI PRAHY 8 

Tři osoby, 
tři důvody, 
jedno ocenění

 Dlouhodobá výzva Hledáme nejlepšího teenagera Prahy 8 
má své oceněné. Hodnoticí komise vybrala z došlých nomina-
cí trojici Valérie Špitová, Daniel Ryjant a David Pivoňka, kteří 
ocenění převzali ve čtvrtek 14. dubna na Libeňském zámku. 

Ocenění jim předala místosta-
rostka MČ Praha 8 Alena 
Borhyová, která vyzdvihla jejich 
společnou vlastnost – nesobec-
kost: „Jsem ráda, že na Praze 8 
máme takové skvělé teenagery, 
na které se můžeme v budoucnu 
spolehnout. Všichni tři ocenění 
jsou výrazné osobnosti, které 
mají svůj svět, svůj příběh, ale 
přesto je jedno spojuje – doká-
žou podat pomocnou ruku a to 
nás naplňuje optimismem, že to 
s naší mládeží není vůbec 
špatné.“

Valérie Špitová, 15 let
„Bylo období, kdy měla pocit, že 
jí nikdo nerozumí, ale to už 
překonala, a naopak je nyní i pro 
mladší kamarádky velkým 
vzorem a rádkyní,“ uvádí její 
babička Ladislava Špitová, která 
Valérii navrhla. S tím lze jedině 
souhlasit – překonání sebe sama 
je mnohem náročnější, než 
překonat sebetěžšího soupeře. 
Valérie je totiž nejen bezproblé-
mová studentka 9. třídy ZŠ Na 
Šutce, ale i úspěšná volejbalistka 
SK Kometa Praha, juniorská 
reprezentantka ČR.

Valérie Špitová: „Vůbec jsem 
to nečekala a ocenění řadím 
hodně vysoko. Se sportovními 
úspěchy se to nedá srovnat, je to 
ohromná radost někde uvnitř. 
Celá rodina mi fandí a podporu-
je, táta, bývalý ligový fotbalista, 
je na mě opravdu pyšný. Splnil se 
mi kromě volejbalu ještě další 
sen – zkouším modeling, už jsem 
byla na prvním focení. Ale sport 
má přednost, byla bych ráda, 
kdyby se mi povedlo hrát ligu.“

Daniel Ryjant, 16 let
„Jeho slušné společenské 
chování je v současnosti 
raritou,“ píše ve svém nominač-
ním dopisu Zdeňka Kamarádo-
vá, jeho bývalá učitelka v ZŠ 
Ústavní. Ano, slušnost mezi 
teenagery není samozřejmost, 
takže když někdo dokáže 
nepodlehnout stádnosti 
a vulgarizaci chování – klobouk 
dolů! Daniel byl navíc úspěšným 
reprezentantem školy v řadě 
znalostních olympiád, aktivně 
připravoval spoustu věcí nad 
rámec školních povinností, 
a „jako galantní muž výrazně 
pomáhal svou fyzickou silou 

vyučujícím například v oblasti 
počítačové techniky,“ uzavírá 
Zdeňka Kamarádová.

Daniel Ryjant: „Dozvěděl jsem 
se o ocenění 1. dubna a myslel 
jsem si, že je to apríl. Ještě teď se 
tomu zdráhám uvěřit. Nad svým 
jednáním nepřemýšlím, chovám 
se tak automaticky. Posměváč-
kové, že jsem moc velký 
‚slušňák‘, se samozřejmě 
vždycky najdou, ale to je 
normální. Teď studuji první 
ročník gymnázia U Libeňského 
zámku, ale ještě nemám úplně 
jasno, čím bych se chtěl živit. 
Baví mě kreslení a počítače, 
jsem grafi k našeho školního 
časopisu The Gulz Times a tak 
snad něco tím směrem.“

David Pivoňka, 17 let
„Nikdy se nezařadil do masy 
bloumajících a nudících se 
náctiletých,“ zdůvodňuje svůj 
návrh Jana Vargová, která 
Davida vedla od jeho 12 let 
v kroužku geocachingu a která 

ho přivedla i k práci pro DDM 
Spirála, kde se projevuje jako 
schopný organizátor. Ocenění 
zasluhuje jeho aktivní a přitom 
pokorný přístup k životu. 
Je spontánní vůdce, který je 
přitom schopen pracovat 
v týmu. Dovede své nápady 
nejen zdůvodnit, vysvětlit 
a realizovat, ale v případě 
potřeby i přiznat chybu a z té se 
poučit.“

David Pivoňka: „Byl jsem 
v šoku, když jsem uviděl název 
e-mailu Nejlepší teenager 
Prahy 8. Vůbec jsem o anketě 
nevěděl. Moc si ocenění vážím. 
Na oslavy ale nebude moc času, 
přímo ze zámku jedu na 
portugalštinu. Po prázdninách 
totiž budu rok studovat 
v Brazílii, ve městě Aracaju. Baví 
mě cestovat a poznávat cizí 
kultury. A čím bych chtěl být? 
Nejsem vyhraněný, třeba ve 
škole mi žádný předmět extra 
nevadí. Baví mě práce s lidmi, 
takže možná manažer?“  (vrs)

NEJLEPŠÍ TEENAGEŘI PRAHY 8 David Pivoňka, Valérie Špitová a Daniel 
Ryjanta (zleva) spolu s místostarostkou MČ Praha 8 Alenou Borhyovou. 
Foto: Vladimír Slabý

SŠ NÁHORNÍ

Kreativní učitel – 
kreativní žáci
Střední škola Náhorní již 
tradičně nabízí zájemcům 
o studium obor knihkupecké 
a nakladatelské činnosti. 
Druhým rokem navíc mají 
studenti možnost rozvíjet svou 
kreativitu v rámci předmětu 
tvůrčí psaní. Škola také 
8. června pořádá seminář 

Kreativní učitel – kreativní žáci 
pro pedagogy ostatních škol 
zaměřený na didaktiku tohoto 
moderního předmětu. SŠ 
Náhorní plánuje otevřít kurzy 
tvůrčího psaní pro veřejnost. 
Zájemci už nyní mohou zasílat 
své práce a domluvit si 
schůzku s lektory kurzů.

Střední škola Náhorní pořádá seminář 

učitel
žáci reativní

Seminář je určený vyučujícím 2. stupně ZŠ a SŠ 

Termín: středa 8. června 2016
Místo:  SŠ Náhorní, U Měšťanských škol 525/1, Praha 8 

Účast na semináři je bezplatná. Počet míst je omezen.

Registrace a informace: vockovap@ssnahorni.cz
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01. 05. ne 15:00 Carmen

04. 05. st 19:00 Noc na Karlštejně

05. 05. čt 19:00 Jesus Christ Superstar

06. 05. pá 19:00 Jesus Christ Superstar

07. 05. so 15:00 Jesus Christ Superstar

08. 05. ne 15:00 Polská krev

12. 05. čt 19:00 Lucie, větší než malé množství lásky

13. 05. pá 19:00 Lucie, větší než malé množství lásky

14. 05. so 15:00 Lucie, větší než malé množství lásky

– DERNIÉRA

PROGRAM KVĚTEN

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

15. 05. ne 15:00 The Addams Family

19. 05. čt 19:00 The Addams Family

20. 05. pá 19:00 The Addams Family

21. 05. so 15:00 The Addams Family

22. 05. ne 15:00 The Addams Family

25. 05. st 19:00 Carmen

26. 05. čt 19:00 Carmen

27. 05. pá 19:00 Carmen

28. 05. so 15:00 Carmen

29. 05. ne 15:00 Carmen

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8 odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2015 na

Vítání občánků Prahy 8 
13. a 14. června 2016
Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se  
Vítání občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška  
nutná k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz,  
sekce Akce městské části) nejpozději

do 15. května 2016 
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové  
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)

Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 
nemohou pracovníci odboru získat informaci o narození dítete.

Čas setkání
10–12 hodin

OSMIČKA
pro rodinu

Obchodní centrum Krakov
Lod ská 850/6, 181 00

Praha 8
ž

SETKÁNÍ ŽEN U KULATÝCH STOLŮ

společn
s Business & Professional
Women ČR pod záštitou
zástupkyn starosty paní

Aleny Borhyové

ě

ě

p ipravila sérii kulatých stol pro ženy na rodičovské
dovolené, které se cht jí dále rozvíjet. P ij te i vy pod lit

o svoje názory a zkušenosti se zajímavými osobnostmi

ř ů
ě ř ď se ě

.

Zajištěno
hlídání dětí od

tří let, ostatní
maminky

s dětmi jsou
také vítány.

Osmička pro rodinuOsmička pro rodinu

26.5. Venda Vaníčková
Být konzistentní a koncentrovaná.
To jsou esence autenticity.

Vážené dámy, Kulaté stoly budou
pokračovat znovu od m síce zá í.ě ř

Sledujte facebook Ženy Praze 8 a web Osmičky pro rodinu.

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

                    

           

UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Zveme na besedu
Na čem se smaží Indonésie aneb jak to, co jíme, souvisí s udržitelným rozvojem 

Polovina všech balených výrobků, které koupíte v supermarketu, obsahuje palmový 
olej. Víte, odkud pochází? Jaké jsou dopady pěstování palmy olejné na indonéské 
životní prostředí a život místních obyvatel?

Přijďte na besedu se spolkem Glopolis, o. p. s., spojenou s promítáním fi lmu 
Zelená poušť, do Tiché kavárny, Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy.

Kdy:  30. května 2016 v 17:30 hodin do 19:30 hodin
Hosté diskuze: Christine Doležalová, Glopolis, o. p. s.
Program:  17:30 – 18:40 promítání fi lmu Zelená poušť
 18:40 – 19:30 diskuze s hosty

Srdečně zve a těší se na vás patron besedy Petr Vilgus, místostarosta MČ Praha 8.
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Kultura

JUBILEJNÍ 10. NOC LITERATURY

Karlín zažije 
literární happening  

 Ve středu 11. května proběhne v Karlíně jubilejní 10. Noc 
literatury 2016.  Čtení probíhají paralelně – na všech uvede-
ných místech se začíná v 18 hodin, ukázky se opakují vždy 
v půlhodinových intervalech až do 23 hodin.

„Karlínská“ Noc litera tury 
naváže na předchá zející ročníky, 
které zavedly čtenáře třeba do 
Libně, na Smíchov, Letnou, 
Žižkov nebo do Dejvic. I letos 

bylo ambicí obje vit a spojit 
s literaturou místa, která 
především vystihnou „genia 
loci“. Proto ve výčtu míst 
literárního happeningu 

v Karlíně najedeme místa jako 
Invalidovna, budova Českého 
roz hlasu v Hybešově ulici, Sokol, 
Dům dětí, kaple sv. Karla 
Boromejského nebo Negrelliho 
viadukt, ale také prostor 
designového obchodu Vitra, 
krásné foyer kan celářské 
budovy Danube House, jindy 
nepří stupné tovární haly nebo 
tová rny, dnes Economia, Kotelna 
55, Machine House nebo 
Aerohouse. A nebude chybět ani 
čtení v autobusu… 

Letošní Noc literatury se 
uskuteční ve spolupráci s MČ 
Praha 8 a pod patronací 
místostarostky Prahy 8 paní 

Aleny Borhyové, záštitu udělila 
také primátorka hl. měs ta Prahy 
Adriana Krnáčová. 

Smyslem celého projektu je 
prostřednictvím umělců 
představit netra dičním způso-
bem současnou evropskou 
literaturu a prezentovat ji na 
místech, které si návštěvníci 
s literaturou vůbec nemusí spojit. 

Literární happening organizu-
jí Česká centra, ve spolupráci 
s pražským sdru žením evrop-
ských kulturních institutů sítě 
EUNIC, zahraničními velvysla-
nectvími, Zastoupením Evrop-
ské ko mise v ČR a nakladatel-
stvím Labyrint.  (býv)

Místo Adresa Kniha Země Interpret

1 Sokol Karlín Malého 1 Kaspar Colling Nielsen: Dánská občanská válka 2018-24 Dánsko + Kniha Zlín Jiří Vyorálek

2 Retrobus Škoda 706 RTO Malého ul. – u viaduktu Ralph Dutli: Poslední cesta Chaima Soutina Švýcarsko Petr Stach

3 Negrelliho viadukt – 
sběrné suroviny Prvního pluku Siri Petersenová: Ódinovo dítě Norsko + HOST Jana Stryková

4 Hauch Gallery Pobřežní 20a Michael Palin: Pravda Velká Británie Martin Myšička

5 Danube House Karolinská 4 Erri De Luca: Boží hora Itálie Ivan Lupták

6 Klášterní kaple sv. Karla 
Boromejského

Vítkova 12 Jesús Carrasco: Na útěku Španělsko Lukáš Hlavica

7 Galerie Litera Karlínské náměstí 7 Klaus Modick: Koncert bez básníka Německo Jaroslav Plesl

8 Kavárna Kočičí Křižíkova 22 Jacek Dehnel: Lala Polsko Jan Teplý

9 čajovna Dharmasala Peckova 15 Helder Macedo: Život tak krátký na lásku tak dlouhou Portugalsko Aleš Procházka

10 Karlínské spektrum / 
Dům dětí

Karlínské náměstí 7 Alexander Münninghoff : Pokračovatel rodu Nizozemsko Jiří Štrébl

11 Karlin Studios Křižíkova 34 Etgar Keret: Sedm dobrých let Izrael Ondřej Volejník

12 Vitra Křižíkova 34 Eva Menasse: Kvazikrystaly Rakousko Simona Babčáková

13 Corso Court – Skanska Křižíkova 34a Lotta Lundbergová: Nultá hodina Švédsko Lucie Polišenská

14 Economia Pernerova 47 Dana Percecová a Ciprian Vălcan: Metafyzika cyklistů Rumunsko Miroslav Etzler

15 Kotelna 55 Pernerova 55 Monika Kompaníková: Piata loď Slovensko Magdaléna Zimová

16 Machine House – 
FG Forrest

Pernerova 57 Michel Lambert: Bezvadná projížďka Belgie–Valonsko–
Brusel

Daniel Bambas

17 Aerohouse Šaldova 12 Pieter De Buysser: Řezači kamene Belgie–Vlámsko Roman Zach

18 Základní škola – 
knihovna

Lyčkovo náměstí Alain Mabanckou: Prasklej sklenička Francie Ondřej Pavelka

19 Český rozhlas – studio A Hybešova 10 Joseph O’Connor: Parádní jízda Irsko Vasil Fridrich

20 Invalidovna / kaple U Invalidovny 136 György Spiró: Žena, propánakrále! Maďarsko Marek Němec

21 Invalidovna / sál prof. 
Grubera

U Invalidovny 136 Katja Kettu: Porodní bába Finsko + ARGO Zuzana Slavíková

NOC LITERATURY 2016 / PRAHA 8 – KARLÍN

aneb Po stopách Karla IV.
mezi Kulturním domem Krakov a Centrum Krakov

1030–1045

1130–1200 Pohádkové muzikohrátky 
 

1230–1320

1400–1430  
 

vstup 
zdarma!

1000–1500

áááááááááá áááááááááááásssssssssstttttttttttttt
aaaaaaaaaaaaa 888888888888888

D D M  P r a h a  8
S p i r á l aDEVATERO 

POHÁDEK

DDM hl. m. Prahy

renata.farry@ddmpraha.cz
Karlínské Spektrum
www.karlinskespektrum.cz

sobota 28. 5.   10-15 h
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Sport

DDM Praha 8

Spirála

Městská část Praha 8

vás zve na akci pro všechny generace

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

KULIČKOHRANÍ
pondělí 16. května 2016

volejbalové hřiště SK Meteor

9:00-15:00 – mateřské školy a základní školy

15:00 – 18:00 – veřejnost

od 18:00 exhibice profesionálů

dopravní spojení MHD:

tramvají (č. linky  3 a 10) do zastávky

Stejskalova, a 5 min. pěšky od Úřadu

městské části Praha 8 (tzv. Bílého domu)

OSMIČKA
pro rodinu

doprovodný program:
skákací hrad

- minivolejbal
výtvarné dílny

-

občerstvení

-

-

-

sportovní aktivity
(diskgolf, hopsadlo, luk atd.)

kontakt pro registraci:

david.krticka@praha8.cz , tel.: 727 805 828

SOFTBAL

Joudrs představili 
svého maskota
Začátkem dubna proběhl 
v areálu bohnických so� balistů 
již 4. ročník Otvírání venkovní 
sezóny. Došlo i na představení 
dvou čerstvých novinek, a to 
nafukovací klece pořízené 
z fi nanční podpory MČ Praha 8. 
A především nového maskota 
klubu Joudíka, který vzbudil 
velký ohlas mezi přítomnými na 
hřišti i na tribunách zaplněných 
rodiči a příznivci klubu. A právě 

s ním si plácla rovná osmdesátka 
nových členů klubu – tolik jich 
totiž přibylo za uplynulý rok. 
Do Síně slávy klubu pak byli 
uvedeni významní hráči 
a zakladatelé klubu Jan Knotek 
a Jiří Jordán a dlouholeté opory 
A týmu žen a reprezentantky ČR, 
dnes už úspěšné trenérky Eva 
Rychtaříková a Eva Rendlová. 

PETR POSPĚCH
Foto: MIROSLAV ZAJÍC

Patrně nikomu, 
kdo trávil 
velikonoční 
svátky v Praze, 
nemohla 
uniknout 
nebývalá 
koncentrace 
mladých 
házenkářek 
a házenkářů 
v naší metro-
poli. Konal se 

zde již 25. ročník mezinárodního mládežnického turnaje Prague 
Handball Cup. Celkem se do Prahy sjelo 515 týmů s 6 178 hráči 
z celého světa. A to doslova, protože do Prahy zamířili kromě 
reprezentantů z Evropy také hráči z Kanady, Hongkongu nebo 
Izraele. Ani náš oddíl zde nemohl chybět. Své zástupce jsme měli 
ve všech kategoriích dívčí části. Nejlépe hrála družstva mladších 
dorostenek a starších žákyň, která obě postoupila ze svých skupin 
do bojů hlavní části z třetího, resp. druhého místa. Zde už bohužel 
byly soupeřky nad naše síly. Obrovskou motivací pro další 
házenkářskou „kariéru“ bylo vítězství v B fi nále našich nejmlad-
ších – minižákyně (na snímku) v posledním zápase „rozmetaly“ 
soupeře z Partizánského. 

Rádi přivítáme mezi sebe všechny nováčky, kontaktujte trenéry 
příslušné kategorie dle údajů uvedených na našich webových 
stránkách www.hazena-sokolkobylisy2.wbs.cz. 

JITKA JANEČKOVÁ, TJ Sokol Kobylisy II

KOBYLKY NA „PRAGÁČI“

TURNAJ V PETANQUE
PRO SENIORY

TURNAJ V PETANQUE
PRO SENIORY

Kontakty pro registraci
pro Prahu 7:
Michaela Horváthová
HorvathovaM@praha7.cz
nebo osobn na ÚMČ Praha 7
2. patro, č. dv. 207

ě

Kontakty pro registraci
pro Prahu 7:
Michaela Horváthová
HorvathovaM@praha7.cz
nebo osobn na ÚMČ Praha 7
2. patro, č. dv. 207

ě

M stská ást Praha 7 a M stská ást Praha 8ě ě Vás zve nač č

Dopravní spojení MHD: autobus
(152 a 200) do zastávky Podhajská pole

(5 min. ze stanice metra C Kobylisy)

Dopravní spojení MHD: autobus
(152 a 200) do zastávky Podhajská pole

(5 min. ze stanice metra C Kobylisy)

účast na turnaji

ZDARMA

25. kv tna 2016   od 10:00ě25. kv tna 2016   od 10:00ě

PRAHA 7 vs. PRAHA 8PRAHA 7 vs. PRAHA 8

pro Prahu 8:
p. David Krtička
david.krticka@praha8.cz
tel.: 727 805 828

pro Prahu 8:
p. David Krtička
david.krticka@praha8.cz
tel.: 727 805 828

Počet účastníků turnaje
omezen. Registrace
předem nutná!

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

sportovní hřiště v areálu ZŠ Glowackého
(Praha 8, Glowackého 6/555)

sportovní hřiště v areálu ZŠ Glowackého
(Praha 8, Glowackého 6/555)



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / KVĚTEN 2016  www.praha8.cz 25

Historie

VÝROČÍ 

Připomínka osobnosti 
císaře Karla IV. 

 Letos si připomínáme 700. výročí narození mimořádné 
osobnosti českých a evropských dějin – římského císaře 
a českého krále Karla IV., který vládl v letech 1346–1378.   

I když jsme si vědomi, že území 
naší dnešní městské části se 
Karlova budovatelská a kulturní 
činnost téměř nedotkla (Zábran-
sko, tedy dnešní Karlín, začínalo 
až za Poříčskou branou, čili za 
hradbami, které chránily území 
tehdejší Prahy), plánujeme jeho 
dobu připomenout několika 
zajímavými akcemi. Ty jsou 
určeny pro širokou veřejnost 
a mají za cíl zábavnou formou 
připomenout dobu, v níž Karel IV. 
panoval. (Pozvánky na nejbližší 
akce najdete níže, kompletní 
přehled na www.praha8.cz.)

Když se roku 1316 v Praze jako 
Václav, prvorozený syn českého 
krále Jana Lucemburského 
a Elišky Přemyslovny, narodil, 

nepatřilo České království ke 
středobodům tehdejšího světa. 
Prahu si však budoucí „otec 
vlasti“ vybral po svém návratu od 
francouzského královského 
dvora, kde získal všestranné 
vzdělání i nové jméno Karel 
(po svém kmotrovi, francouz-
ském králi Karlovi), a považoval ji 
za své mocenské centrum. Prahu 
si Karel IV. zamiloval a vytvořil 
z ní skvostnou evropskou 
metropoli, která vynikala svou 
krásou, dodnes překvapivě 
moderním urbanistickým 
pojetím i svými uměleckými 
a duchovními statky.

Z obrovského a všestranné-
ho množství Karlových aktivit 
si připomeňme alespoň ty 

nejvýznamnější z jeho zaklada-
telské činnosti v Praze. Roku 
1344 započala stavba katedrály 
sv. Víta na Pražském hradě, 
zásluhou hutí Matyáše z Arrasu 
a Petra Parléře začala získávat 
svou podobu, inspirovanou 
obdobnými stavbami ve Francii 
(celá katedrála byla dokončena 
až roku 1929).

Důležitým Karlovým činem 
bylo založení pražského 
vysokého učení (dnes Univerzita 
Karlova) v roce 1348. Císař si 
uvědomoval, že nejen pro 
vzestup prestiže Českého 
království, ale i pro rozvoj 
vzdělanosti je nová univerzitní 
instituce nezbytná. Vznikla tak 
první univerzita na sever od Alp 
a na východ od Paříže.

Nejvýraznějším urbanistickým 
počinem Karla IV. v Praze bylo 
založení Nového Města pražské-

ho v roce 1348, jehož plocha měla 
výměru cca 360 hektarů. 
Středisky nově vzniklé části praž-
ské aglomerace byla tři náměstí: 
Dobytčí trh (dnešní Karlovo 
náměstí), Koňský trh (Václavské 
náměstí) a Senný trh (Senovážné 
náměstí), koncipované jako 
rozsáhlá tržiště s přesně 
určeným zbožím a propojené 
jednou přímou spojnicí (dnešní 
Vodičkova a Jindřišská ulice). Mo-
hutností hradeb a bran a množ-
stvím kostelů se Nové Město 
svou podobou blížilo centru 
křesťanského světa – Římu. 

Roku 1357 položil Karel 
základní kámen nového 
kamenného mostu přes Vltavu. 
Ten měl nahradit provizorní 
dřevěný most v místech, kde 
o 15 let dříve strhla povodeň 
kamenný most Juditin. Nový 
most ve středověku ještě nenesl 
Karlovo jméno a byl prostě ozna-
čován jako „Kamenný most“ 
(označení Karlův most se 
objevilo až v 19. století). Rovněž 
byl bez sochařské výzdoby, první 
skulptury se na něm objevily 
koncem 17. století.

ALENA BORHYOVÁ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

v podání kapely středověké
hudby KRLESS

v pátek 13. května 2016
od 18:00

v obřadní síni Libeňského zámku

v podání kapely středověké
hudby KRLESS

v obřadní síni Libeňského zámku

v pátek 13. května 2016
od 18:00

Městská část Praha 8 vás zve na koncert k 700. výročí narození Karla IV.

Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

HUDBA V DOBĚ
KARLA IV.

HUDBA V DOBĚ
KARLA IV.

NOC NA KARLŠTEJNĚ
pátek 12. srpna 2016 od 20:00

nádvo í LIBE SKÉHO ZÁMKUř Ň

vstupné: 1 K senio i00 /50 Kč ř
Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

č

www.praha8.cz
Městská část
Praha 8

M stská ást Praha 8 vás zve na muzikál k 700. výro í narození Karla IV.ě č č

ěmuzikál s písn mi
Karla Svobody

ú inkují: Václav Vydra,
Pavel Vítek,

Jan Rosák atd.

č

Míša Nosková,

VIVAT CAROLUS
QUARTUS
VIVAT CAROLUS
QUARTUS

Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

účinkují: Štěpán Rak - kytara
Alfred Strejček - bicí, flétna, přednes
v kapli Libeňského zámku

účinkují: Štěpán Rak - kytara
Alfred Strejček - bicí, flétna, přednes
v kapli Libeňského zámku

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na koncert k 700. výročí narození Karla IV.

středa 8. června
od 18:00

Vstupné: 50 Kč
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Březen 2016
Paní Růženka Klerová, naše milá 
maminka, babička a prababička oslavila 
v březnu 97 let. Gratulujeme! 

Manželé Jiří a Jana Horkých oslavili 
v březnu 50. výročí společného života. 

Duben 2016
Naší milované Božence Valentové přeje 
k jejím narozeninám hodně zdravíčka 
a spokojenosti celá její rodina. 

Slavíme

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI JUBILEA

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

Červenec 2015
Luciani Tobias 

Říjen 2015
Baláková Sophie 

Listopad 2015
Reichel Dominik 

 Matěj Švejcar

Prosinec 2015
Hartmann Patrik Pavel

 Huňová Anežka

Kantor Matyáš 

Mencl Viktor

Leden 2016
Teplý Jakub

Únor 2016
 Čapek František

 Janulík Karel Tien

 Pospíšilová Eliška

Savane Aminata

 Smékalová Kristýna

Smutná Evelína

Březen 2016
 Fink Robert

Maršál Adam

 Rumánek Jakub

 Sluka Antonín

Špringr Ema

 Taus Jakub

 Vaněček Petr

Vobecký Šimon

 Zubáková Barbora

Duben 2016
 Panocha Christian

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

  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.
  V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, kontaktujte 
na tel.: 222 805 136, e-mail: osmicka@praha8.cz.
  Prosíme rodiče, aby zasílali fotografi e pouze u dětí, které nejsou starší než dva 
měsíce. 

placená inzerce
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU (SNADNÉ)V minulém čísle jsme díky řádění aprílového šotka otiskli omylem stejnou křížovku jako 

v březnovém čísle. Šotkovi jsme vynadali a slíbil, že se polepší, tak se i jeho jménem 

omlouváme. Přesto jste luštili a často i upozorňovali na nelogičnost citátu. Do slosování 

byli zařazeni ti, kteří vyluštili křížovku správně – tajenka zněla „Na světě nejtěžší věc 

k pochopení je daň z příjmu“.

A kdo tedy získal vstupenky na „Koncert pro 
největšího Čecha Karla IV. a nejmenšího Hurvínka I.“: 
Robert Trnka, Bohnice

Jana Květoňová, Odolena Voda

Jarmila Heczková, Troja

Správné znění tajenky dubnového čísla

nám zašlete nejpozději 

do 23. května 2016 
na adresu: 

Měsíčník Osmička

Zenklova 35, 182 00 Praha 8 

Můžete použít také e-mail: 

tajenka@praha8.cz. 

Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

Citát: „Nevěř ostnatému drátu, byť...“ (dokončení v tajence)

Karel Kryl (12. duben 1944 – 3. březen 1994), český písničkář a básník.

3
VYLOSOVANÍ 

VÝHERCI
obdrží každý román 

od karlínského spisovatele
Petra Štrompfa

KULKU NEUSLYŠÍŠ
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Inzerce 

ŘEMESLNÍCI

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKO-
VÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. 
Rychle, levně, kvalitně. Doprava 
zdarma. Tel.: 725 173 593. 
www.malir-zenisek.cz

 REKONSTRUKCE BYTŮ A KOU-
PELEN NA KLÍČ vč. dodání ku-
chyně. Spolehlivá fi rma 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–TOPE-
NÁŘ – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš

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

 ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 440 551

 ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, shr-
novací dveře, čalounění dveří, sili-
konové 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, vodo-
měrů, 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 – MALÍŘ-
STVÍ. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých prostorů. Mobil: 777 670 326 

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ 
LÁTKY, MOLITANY a ostatní ča-
lounické 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

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – 
zásuvky – světla, www.elektrika-
rerben.cz, tel.: 604 516 344

 INSTALATÉR – TOPENÍ, 
tel.: 602 649 359, výměna kuch. 
desek a dřezů.

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik 
tapet a drobné zednické opravy – 
s tímto inzerátem sleva 10 %. 
Rychle, levně, kvalitně. Volejte na 
tel.: 603 43 24 76

 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

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRA-
DY, rizikové kácení, řez stromů. 
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis, 
Tel.: 776 191 307 Ing. Krajinová. 
www.nazahradu.com 

 NABÍZÍM MALÍŘSKÉ PRÁ-
CE, ŠTUKY, STĚRKY, LAKY, ná-
vštěva + doprava = zdarma, tel.: 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz  

 FA. J. MACHÁČ – výměny bate-
rií, van, klozetů a kuch. desek. In-
stalace sprchových koutů a boxů 
– senioři sleva! Pokládka dlažby, 
PVC, koberců. Štukování, malová-
ní, lepení podhledů. Údržba domu 
a zahrady. Tel.: 777 325 466, 
janmachac66@seznam.cz

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

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

 ELEKTROPRÁCE – práce 
v bytech, opravy – spolehlivost. 
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

 OPRAVNA OBUVI, VÝROBA 
KLÍČŮ, Křižíkova 213/44 (pasáž 
Albert) Praha 8 Karlín, 
PO–PÁ 8–20 hod. Tel.: 773 480 662

 PROVEDU MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. 
Tel.: 605 015 145 nebo pevná 
linka po 17. hod. – 222 946 268

 NÁTĚRY A MYTÍ STŘECH, fa-
sád, malířské práce aplikace i Ai-
rles  technikou, štukování poško-
zených zdí nebo broušené stěrky 
vlastním strojem. Dekorativní 
techniky i obklady imitace režné-
ho zdiva. Tel.: 728 827 827

 KVALITNÍ OPRAVY STŘECH 
– KLEMPÍŘI – POKRÝVAČI – 
NÁTĚRY. Tel.: 605 350 665, 
www.strechyjarnov.cz

SLUŽBY

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246

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

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

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

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

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

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

 ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi  stroji v domácnostech 
i fi rmách. 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

 ZÁJEMCŮM O SATELITNÍ VY-
SÍLÁNÍ českých i zahraničních 
programů provedeme odbornou 
montáž paraboly, nastavení přijí-
mače, televize. Dále nabízíme mě-
ření signálu, nastavení antény, te-
levizní rozvody pro bytové domy, 
byty, rodinné domy servis antén, 
servis STA, revize anténních sys-
témů. obchod@rooster.cz, 
www.rooster.cz, tel.: 604 663 534 
Lublinská 9, Praha 8

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD 
a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.

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

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA – 
prádlo se snadno vytáhne ke 
stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584 

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ 
VŠECH ZNAČEK. Dolák. 
Tel.: 775 197 309

 ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
ADU – styl. Poznaňská 449, Pra-
ha 8 – opravy, úpravy, návrhy odě-
vů, šití na míru. Tel.: 602 218 041, 
e-mail: adustyl@gmail.com, 
www.adu-styl.cz   

 STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY 
našimi motorovými nůžkami. 
Tel.: 724 006 275

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

 CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBER-
CŮ a nábytku pro Prahu 8. Ex-
trakční metoda, rychlá reakce, 
slušné jednání. Tel.: 724 006 275

 MYTÍ OKEN včetně rámů a ža-
luzií. Tel.: 724 006 275

 SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY 
naší technikou. Tel.: 724 006 275

 PROVÁDÍME JARNÍ PRO-
VZDUŠNĚNÍ TRÁVNÍKU naším 
motorovým vertikutátorem, hno-
jíme a sejeme. Tel.: 724 006 275

 PRAVIDELNÉ SEKÁNÍ TRÁVY 
včetně odvozu. Tel.: 724 006 275

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

 POKLÁDKA PODLAHOVÝCH 
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu k dis-
pozici. Tel.: 608 030 212 

 PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, 
prohlášení nemovité věci, zaměře-
ní, zakládání SVJ, tel.: 724 304 603 

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

 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

 EXTERNÍ ASISTENTKA, účet-
nictví a administrativa, zastupo-
vání před úřady. Tel.: 602 307 976, 
www.iadministrativa.cz

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY, 
opravy a servis. Bazar použitých 
počítačů vám nabízí naše provo-
zovna v Lublinské 9, Praha 8 – 
Troja,  www.pocitacekohout.cz. 
Můžete nás navštívit či zavolat 
pondělí–pátek, 13–19 hodin. 
Tel.: 240 200 282 

 KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY, SE-
KÁM – Tel.:603 883 107

 REVIZE ELEKTRO. Revize elek-
troinstalací, spotřebičů a hromo-
svodů. Tel.: 732 935 215 

 SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – 
spouštěcí garnýže+žaluzie všech 
typů, montáže a opravy. 
Tel.: 222 351 996, 602 371 996

 VÝŠKOVÉ PRÁCE VESELÝ – 
fasády, nátěry, střechy, montáže, 
h� p://svetliky-stity.cz/ 
tel.: 777 654 799 
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 ÚKLID BYTŮ A RD. Pečlivě 
uklidím váš byt nebo rodinný 
dům a umyji okna. Tel.: 734 875 
640 Jiří

NÁKUP – PRODEJ

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

 ANTIKVARIÁT koupí knihy, 
obrazy, grafi ku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 Cca  5000,- zapl.za obraz od J. V. 
Barneta. Dále koup. obrazy od Fa-
míry, Kreibicha, zl. ruské ruble, 
dukáty aj. zl. mince, st. zl. šper-
ky s  brilianty i bez nich, st. stří-
bro, pozůstalosti, INTERANTIK 
Praha 9, tel.: 605 829 440

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

 NÁBYTKOVÝ OUTLET – DESIG-
NOVÉ SEDAČKY, KŘESLA, ŽID-
LE, STOLY, KOMODY, v moder-
ním i  provence stylu atd. Nově 
otevřeno v Holešovické tržnici, 
hala č. 12. Tel.: 777 250 255, 
www.nabytkovyoutlet.cz

 KOUPÍM KNIHY I CELÉ 
KNIHOVNY, SKLENĚNÉ 
FIGURKY i staré hračky. 
Tel.: 702 555 893

 KRÁLÍKY, SÁDLO, SLEPICE, 
mák, vajíčka, ořechy, brambory. 
Tel.: 723 266 481

VÝUKA – KURZY

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

 VÝUKA ANGLIČTINY, 
www.ajina.cz

 KURZY PLAVÁNÍ – 
www.plavco.cz

 IT SLUŽBY = HW + SW, itcka.cz

 DOSPĚLÝ POTŘEBUJE 
DOUČOVÁNÍ ČJ. 
Uvítám učitelku školy, bydlící 
v okolí ulic Kurkova – 
Kyselova, tel.: 732 832 226, 
e-mail: xKovalenkoV@seznam.cz

AUTO – MOTO

 FABII, OCTAVII – koupím horší 
i havarovanou. Tel.: 602 889 740

 VÝKUP VOZIDEL 
i havarovaných a nepojízdných – 
tel. 739 665 455

 KOUPÍM MOTORKU 
DO 20 000 Kč. Tel.: 602 123 253

REALITY – POPTÁVKA

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

 HLEDÁM BYT v Praze pro 2 oso-
by – pár ve věku 30 let, zaměst-
nání v kanceláři, bez zvířat. Může 
gars. – 1+kk  do 10 tis. nebo 1+1 – 
2+kk do 13 tisíc. Pokud bude no-
vostavba, dáme víc. Děkujeme. 
603 789 381

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exeku-
ce, v soudní žalobě, neoprávněně 
obsazený nežádoucím nájemní-
kem. Veškeré formality vyřídím, 
zaplatím stěhování, dluhy na ná-
jemném, privatizaci atd. Mohu se-
hnat a zaplatit i náhradní byt, do-
meček mimo Prahu apod. a dát 
čas na vystěhování. Seriózní jed-
nání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013

 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA 
BYTY v Praze a okolí. Menší byt 
pro dceru 1–2+1 a větší byt pro 
sebe 3–4+1. Lze i zvlášť, na vystě-
hování nespěchám. Platba hoto-
vě, pomůžu vyplatit dluhy, exeku-
ce nebo uhradím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664  

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

REALITY – PRONÁJEM

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

 RODINA S JEDNÍM SKORO 
DOSPĚLÝM DÍTĚTEM, hledá byt 
2+1 až 3+1 do 15 tisíc, v blízkosti 
MHD. Jsme sportovně založení 
a rádi bychom v dosahu zeleně, 
jinak nejsme nároční. Děkuji 
Dvořáček. Tel.: 605 845 088 

 HLEDÁM MENŠÍ BYT v Pra-
ze a okolí do 11tis. nebo větší do 
15 tis. vč. pop., tel.: 603 257 202

 PRONAJMU GARÁŽ – Davídko-
va u Ládví. Tel.: 733 532 709

 PRONAJMU GARÁŽ – Píseč-
ná, II. etapa „H“. Tel.: 733 532 709

 NABÍZÍM PRONÁJEM GARÁŽE 
u metra Ládví, tel.: 773 744 973, 
773 744 972 

REALITY -  SLUŽBY

 MARTIN KRATOCHVÍL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej a pronájem nemovitostí.  
ZDARMA tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost.  Ulice Střížkov-
ská, P–8 www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350 

 1JMREALITY – VAŠE REALIT-
NÍ KANCELÁŘ. Zajistíme vám 
prodej, pronájem nemovitos-
ti. Prohlášení vlastníka budo-

vy – zaměření bytů, kompletní 
servis v oblasti nemovitostí – níz-
ké provize. www.1jmreality.cz, tel.: 
608 703 343 (kancelář Praha 9)

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

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 ZAHRADU o výměře 
287 m2 v zahrádkářské kolonii 
U Drahaně v Bohnicích. 
E-mail: fanynka2009@seznam.cz

ZDRAVÍ

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %. 
Tel.: 604 207 771

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE – 
přijímá pacienty. Tišická 396/1, 
Praha 8. Tel.: 721 609 409, 
info@healthy-smile.cz

 MASÁŽE V BOHNICÍCH, ruční 
45 min 200 Kč. Ceragem 100 Kč. 
Tel.: 602 876 864 

 MASÁŽE Praha 8 Libeň – 
klasické i relaxační, breussova 
masáž, li� ing obličeje. 
Diagnostika dornovou metodou. 
Více: www.prahamasaze.com 
Nově kadeřnictví a kosmetika, 
tel.: 721 845 634. 
Velmi příznivé ceny! 

KRÁSA

 PEDIKÚRA – klasická s relax. 
masáží. V domě s peč. službou 
– Ládví.  Ráda přijedu i k Vám 
domů. Více:  www.myskovska.
webnode.cz
Dana – tel.: 724 309 449 

 PEDIKÚRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

 KADEŘNICE LEVNĚ U VÁS 
DOMA, vhodné pro maminky na 
MD a důchodce. Tel.: 724 909 592

 JARNÍ AKCE - ODSTRANĚNÍ 
PIGMENTOVÝCH SKVRN 
A ČERVENÝCH ŽILEK OD 50 Kč. 
Trvalá depilace, odstranění 
celulitidy, fotoomlazení. 
Prodlužování řas, Braunerova 1, 
tel.: 777 166 601 

OSTATNÍ

 ROZVOD, MAJETKOVÉ, 
PRACOVNÍ A JINÉ SPORY Vám 
rychle, levně a odborně pomůže 
vyřešit právník a zapsaný 
mediátor v seznamu Ministerstva 
spravedlnosti ČR, vypracujeme 
pro Vás také oboustranně 
přijatelné smlouvy a dohody. 
Tel. 602 203 443 – Mgr. Lenka 
Bašková

 POTŘEBUJETE ŠIKOVNÉ 
RUCE pro běžné opravy ve vaší 
domácnosti? Zde je číslo volací 
tel.: 602 386 031

 KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ 
PORADENSTVÍ – 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KOCK, 
Na střelnici 522/6, Praha 8, Karlín. 
Rumunská 1, Praha 2 Vinohrady. 
e-mail: kock@akkock.cz, 
tel.: 724 000 123, www.akkock.cz

 RÁDA VÁM POHLÍDÁM VAŠE 
DÍTĚ, 2x v týdnu dle domluvy. 
Zn. Odborný pedagog. 
Tel.: 605 106 779

NABÍDKA PRÁCE

 HLEDÁME ASISTENTKU 
ŘEDITELE na plný  úvazek pro 
kancelář na  Praze 8.  Požadujeme: 
vzdělání SŠ s maturitou, PC, 
středně pokročilá  znalost AJ 
nebo NJ, dlouholeté zkušenosti 
na asistentské pozici. Polština 
výhodou. Posílat CV e-mailem: 
ostapenko.tmcz@gmail.com

 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRAN-
NÁ SLUŽBA Středočeského kra-
je, 272 01 Kladno, Vančurova 
1544 přijme do pracovního po-
měru nebo na dohodu o pracovní 
činnosti lékaře zdravotnické zá-
chranné služby pro výjezdové zá-
kladny v okrese Mělník. Požadu-
jeme: specializovanou způsobilost 
v základním oboru nebo v obo-
ru Urgentní medicína. Nabízíme: 
nadstandardní fi nanční ohod-
nocení (i pro DPČ), příjemné pra-
covní prostředí v moderně vyba-
vených výjezdových základnách, 
kompaktní pracovní kolektiv, 
možnost dalšího vzdělávání, spe-
cifi cké bonusové pobídky. Nástup 
možný ihned nebo podle dohody. 
Kontakty: tel.: 605 203 818, e-mail: 
zdenek.tlusty@zachranka.cz

 PANÍ V DŮCHODU HLEDÁ 
PRÁCI, hlídání dětí (i v noci), 
domácí práce, doučování, zařízení 
výuky (popř. i s doprovodem) 
tenisu a fi tness. Budu se těšit 
na odpověď. D. Boušíová, 
e-mail: d.bousiova@seznam.cz, 
tel.: 721 537 123

Máte zájem inzerovat 
v našem měsíčníku?

Chcete oslovit 
64 200 domácností?

Připravíme kalkulaci, 
objednávku nebo rezervaci. 
Ukázková čísla naleznete na 
www.mesicnikosmicka.cz

Kontakt: 
Pavla Zachařová 

e-mail: 
pavla.zacharova@praha8.cz

tel.: 222 805 136
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Inzerce

placená inzerce placená inzerce

N O V I N K A  Z  P O R T Á L U

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

O N O U

váz., 128 s., 269 Kč

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce

 budeme společně cestovat po jednotlivých 
kontinentech

 prozkoumáme nejen zvířátka během návštěv 
sousední ZOO, ale také zvyky, přírodu, místní 
jídla…

 na tábor zveme všechny zvídavé, hravé a 
tvořivé děti do 4 do 7 let. Pro děti od 2 do 4 let je 
otevřena naše školka.

 příměstský tábor je otevřen ve  všední dny od 
11. 7. do 24. 8. mezi 7:30 a 17:00.

Ekoškolka Rozárka  Pod Havránkou 12/2
Praha 7 – Troja  Více informací na:  
www.podhoubi.cz a hana.weiser@podhoubi.cz 

 telefon 774 448 123

Příměstský tábor u ZOO. 
S Rozárkou za zvířátky.

placená inzerceplacená inzerce

placená inzerceplacená inzerce

Dlouholetá praxe - 20 let

placená inzerce



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / KVĚTEN 2016  www.praha8.cz 31



PROGRAM NA NÁMĚSTÍ:
12:00–12:50 dechová kapela Pralinka 
13:00–13:10 slavnostní zahájení 
13:15–13:30 taneční škola Danceway – streetdance 
13:40–14:00 taneční vystoupení Valášek – folklór
14:10–15:00 staropražská kapela Šmrnc
15:10–15:40 představení Loutkového divadla Jiskra
15:45–16:00 vystoupení kejklířů Ovis Jokulatores 
16:00–16:45 slavnostní průvod farnosti  –  
 Kterak sedlečtí do Bohnic putovali
16:55–17:15 taneční škola Stream of Dance 
17:20–17:30 Dětský balet Praha – I. část – lidový tanec
17:35–17:50 vystoupení kejklířů Ovis Jokulatores
17:50–18:00 Dětský balet Praha – II. část – klasický tanec
18:10–18:40 losování tomboly
18:50–19:50 koncert zpěvačky Magdalény a Duna bandu

STATEK VRANÝCH pro vás otvírá  
spolek BOHNICE ŽIJÍ  12:00–18:00
zahrada – ukázka tradičních řemesel + výtvarné dílny

uvnitř – výstava historických fotografií,  
výtvarná dílna Filcové brože od 14:00

Lze navštívit v kostele sv. Václava (v areálu PN Bohnice): 
koncert souboru Regnis.cz (hudba renesance, baroka a klasicismu) od 17:00

Městská část Praha 8 a Farnost Bohnice 
vás srdečně zvou  

na

Starobohnicképosvícení
Náměstí

ve Starých Bohnicích
neděle 22. května 201612:00–20:00

9.

BOHNICE ŽIJÍ

Partneři akce: J&M SPORT,  
Lodžská 401, 181 00 Praha 8

KNIHKUPECTVÍ BALÁŠ,  
Lodžská 3/598, 181 00 Praha 8

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ, 
Thákurova 3, Praha 6

PROKOP DROGERIE 

BOWLING V TOVÁRNĚ, Praha 4


