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Zápis dětí do
Bombardování Libně
mateřských škol Prahy 8 v roce 1945 bylo peklo

Praha 8 ocenila své
nejlepší sportovce

Čestný titul Sportovní legenda obdržel
bývalý vynikající fotbalista Josef Vojta
Více na stranách 14, 15 a 33.
Foto: Vladimír Slabý
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Pozvánky
Městská část
Praha 8

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 VÁS ZVE NA VÝSTAVU

HRAČKY V ČASECH
1. REPUBLIKY

ZE SBÍREK MUZEA
TECHNICKÝCH HRAČEK

16. 2. – 30. 4. 2018

denně 10.00 – 16.00 hodin

Grabova vila
Na Košince 1
Praha 8

Vstup na výstavu ZDARMA

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Městská část
Praha 8

www.praha8.cz/vystavahracek
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Co najdete v čísle

Vážení občané,
v únoru byl schválen rozpočet městské části na rok 2018, tedy poslední rok v tomto
volebním období. Rozpočet je to nepochybně správný, protože splňuje všechna
kritéria, jak má vypadat správný rozpočet podle běžných pravidel komunální
politiky:
1) Všechny koaliční strany jsou s ním zásadně nespokojeny. Každý radní potřeboval
mnohem více financí na běžnou i kapitálovou činnost. Každý se snažil maximálně
prosazovat svou oblast, o které je přesvědčen, že je nejzásadnější v celé městské části,
a to samozřejmě na úkor těch ostatních.
2) Opozice je s rozpočtem zásadně nespokojena. Je tam moc výdajů, na špatných
místech, projekty jsou celkově nepotřebné a vůbec, celý ten rozpočet je nějaký podivný
a bylo by lepší ho neschválit a hospodařit ideálně v rozpočtovém provizoriu.
3) Občané jsou s ním nespokojeni. Na sociálních sítích vykřikuje úzká skupinka
aktivistů paranoidní teorie, že se nedostane na některé důležité projekty, které chce
radnice z nějakého tajemného důvodu potopit.
4) Podivné a spíše neúspěšné postavičky komunální politiky v Praze 8 jako každý
rok připraví sloupečky o financích, které říkají, že už teď konečně na konci
roku nezbude na účtech radnice ani koruna. Co na tom, že stejné
postavičky stejnou rétorikou strašily v roce 2014, 2015, 2016 i 2017?
Zní to pořád stejně katastroficky, tak proč to nepoužít znovu.
Takže trochu uklidnění. V roce 2014, když jsme přišli, tak na účtech
leželo kolem 2 miliard korun. Pokud se chcete ptát, kam zmizely další
miliardy z prodejů – je potřeba se obrátit na ODS a TOP 09, které je
utratily. V únoru 2018 jsme měli na účtech 1,2 miliardy, a protože
jsme velmi schopní v získávání prostředků z jiných zdrojů (jen loni
jsme získali přes 250 milionů), tak bude rozpočet dostatečně
uspokojovat klíčové potřeby Prahy 8 a jejích občanů v tomto roce
bez toho, abychom všechny prostředky na účtech nutně utratili.
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Zpravodajství
burza
seniorů

Rodinná politika

Burza seniorů
se nachází v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy,
tel. 286 883 676.
Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova
Kontakt: Jana Fejfarová, tel. 725 008 407
Iva Hubená, tel. 737 353 942

PROGRAM NA duben
``3. 4. úterý od 13.00 hod.
 CVIČENÍ PAMĚTI v Gerocentru.
Vede Iva Hubená.
``5. 4. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod.

 Jóga pro seniory v Gerocentru.

Vede paní Müllerová.

``10. 4. úterý od 13.00 hod.
 Výtvarná dílna – KŮŽE
v Gerocentru. Vede paní Boušová.
``19. 4. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod.

 Jóga pro seniory v Gerocentru.

Vede paní Müllerová.

``24. 4. úterý od 13.00 hod.
 Výtvarná dílna – práce s korálky v Gerocentru. Vede paní Boušová.
``Středy 4., 11., 18. a 25. 4. od 13.00 hod.

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA

S HOLEMI. Sraz ve 13.00 hodin
v Gerocentru. Hole vlastní.
Vede Iva Hubená.

Kobylisy dostanou
nové rodinné centrum
nnMČ Praha 8 otevře příští rok v Kobylisích nedaleko metra Ládví nové Rodinné a komunitní centrum. Výstavba
centra, které zkušenostmi a programem
naváže na Rodinné centrum Osmička
v Čimicích, začala v březnu 2018.
Nové Rodinné a komunitní centrum
Kobylisy bude provozovat příspěvková
organizace Osmička pro rodinu. „Smysluplné
trávení volného času i setkávání se s našimi
sousedy je velice důležité nejen pro naše
děti, ale i pro nás samé. Jsem proto opravdu
rád, že se příští rok otevře nové rodinné
a komunitní centrum v Kobylisích, a rozšíří
se tak možnost společné zábavy i vzdělávání
v Praze 8,“ říká místostarosta Prahy 8
Radomír Nepil.
Centrum bude umístěno v nevyužívaném
objektu ve vnitrobloku mezi ulicemi
Taussigova a Za Střelnicí. „Jsem vděčný
magistrátu, který na rekonstrukci budovy,
která potrvá asi rok, uvolnil formou dotace
20 milionů korun,“ informuje místostarosta
Nepil. Ředitelka Osmičky pro rodinu
Kateřina Halfarová doplňuje: „Naším cílem

je vytvoření příznivých podmínek a příjemného místa pro rodiny, místa vhodného pro
mezigenerační setkávání.“
Centrum bude usilovat o podporu a rozvoj
místního komunitního společenství.
„Na základě našich zkušeností budeme v centru nabízet aktivity volnočasové, vzdělávací,
poradenské i preventivní. V centru se rádi
potkáme s dětmi a mládeží, ale také rodiči
a seniory. Skutečně důležité pro nás bude
mezigenerační setkávání,“ dodává Halfarová.
V Rodinném a komunitním centru bude
fungovat otevřený klub pro děti a mládež
i pro seniory, otevřená herna pro nejmenší,
pro dospělé zase coworkingové centrum.
Marcela Voženílková

``Úterky 3., 10., 17. a 24. 4. od 14.00 hod.

 BOWLING. Herna v Dolních

Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. před
hernou (spojení: autobus č. 162, stanice
Osická, metro Kobylisy nebo Vozovna
Kobylisy). Vede Věra Dvořáková.
``3. 5. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod.

 Jóga pro seniory v Gerocentru.

Vede paní Müllerová.

Charita

Tříkrálový trh vynesl
přes třicet tisíc korun

nnLetošní Tříkrálový trh, pořádaný
MČ Praha 8, přinesl rekordní výtěžek
31 613 korun! Tato částka pomůže
FOD Klokánku Chabařovická.

PRAHA
PRAHA 88

www.sofiaschool.cz
tel.: 775 031 603
placená inzerce

Tříkrálová sbírka a Tříkrálový trh neodmyslitelně patří k řadě dobročinných akcí
pořádaných MČ Praha 8. „V lednu proběhla
po celé Praze 8 tradiční Tříkrálová sbírka
hmotných darů určená pro organizace na
Praze 8, které se starají o děti a mládež, jako
jsou Fond ohrožených dětí Klokánek
Praha 8, občanské sdružení Centrum
Integrace Dětí a Mládeže CID a Kolpingův
dům a další. Předměty, které již neziskové
organizace nevyužily, jsme ve dnech 16. až
19. února nabídli veřejnosti na Tříkrálovém
trhu, jenž probíhal v KD Ládví,“ popisuje
patronka akce radní Jana Solomonová.
Tříkrálový trh každoročně nabízí široké
veřejnosti možnost nejen pomoci potřebným, ale nákupem některé z darovaných věcí
také potěšit své blízké. „Každoročně se na
trh těší rodiče malých dětí. Kupovat nové
oblečení nebo nové hračky není finančně
jednoduché. Proto jsme rádi, že můžeme
rodiče i děti potěšit kousky do šatníku nebo

pro radost za drobnou částku,“ uvádí radní
Anna Kroutil, která akci rovněž zaštítila
svou patronací.
Šek na 31 613 korun byl slavnostně předán
28. února 2018 radními Janou Solomonovou
a Annou Kroutil ředitelce Klokánku. „Děkuji
moc všem, kteří přispěli v Tříkrálové sbírce,
nebo podpořili koupí hračky či oblečení
Tříkrálový trh. Pro neziskové organizace
Prahy 8 je to velká pomoc. Dětem z našeho
zařízení díky tomu můžeme na jaře zaplatit
školy v přírodě, v zimě zase pobyt na horách,“
komentuje výtěžek sbírky Veronika Dudová,
ředitelka Klokánku Chabařovická. „Děkuji
také za skvělou spolupráci zástupcům Prahy
8, paní Solomonové a Kroutil,“ přidává
ředitelka Dudová slova díků.
„Ráda bych co nejsrdečněji poděkovala
všem dárcům, kteří přinesli hračky, oblečení,
učebnice a další věci v rámci Tříkrálové
sbírky či poskytli finanční příspěvek v rámci
Tříkrálového trhu,“ říká radní a koordinátorka tohoto projektu Jana Solomonová
a dodává: „Důležitá je i každoroční spolupráce se zástupci našich základních a mateřských škol, bez jejich pomoci by bylo sbírku
(mav)
velmi obtížné zajistit.“
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Ocenění za webové stránky

Čtvrtý Zlatý erb
v řadě pro Prahu 8

nnMČ Praha 8 má dlouhodobě
nejlepší webové stránky
z celé Prahy. Dokazuje to
ocenění v krajském kole
renomované soutěže Zlatý
erb. Osmá pražská městská
část se stala vítězem počtvrté v řadě.

Legendární zpěvačka Eva Pilarová se v rámci cyklu Večer
s hvězdou, nad kterým má patronát radní pro kulturu Jana
Solomonová, představila 14. března v Divadle Karla Hackera.
Zavzpomínala na své začátky i na některé kolegy z umělecké
branže, odpovídala na otázky diváků ve zcela zaplněném
hledišti a samozřejmě také zazpívala. Posluchače nadchla nejen
hity ze zlaté éry Semaforu, ale i Montiho čardášem, který jako
(vrs)
bonus dokonce předvedla v čínštině! 
Foto: Vladimír Slabý

Parkování

O Velikonocích
bezplatně
Připomínáme, že během
Velikonoc, Vánoc a státních
svátků bude možné bezplatně
parkovat ve fialových
a oranžových zónách. Během
velikonočních svátků (Velký
pátek 30. března a Velikonoční
pondělí 2. dubna), vánočního
období a přelomu roku (od
21. 12. do 2. 1.) a státních

svátků (1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7.,
28. 9., 28. 10. a 17. 11.) bude na
území MČ Praha 8 tarif ve
fialových (smíšených) a oranžových (návštěvnických) zónách
placeného stání snížen na 0 Kč.
V tarifu modrých (rezidentních) parkovacích zón však
nedochází k žádným změnám.
Je tak zajištěna primární
funkce zón placeného stání,
což je umožnit místním
občanům zaparkovat svoje
vozidlo v blízkosti jejich
(red)
bydliště.

Hledáme kolegy
na pozici

PROVOZÁŘE

Zástupci MČ Praha 8 v čele
s radní Janou Solomonovou
(ANO) převzali ocenění v kategorii „nejlepší webové stránky
města“ v úterý 13. března 2018
v sídle primátorky.
Cílem soutěže je podpořit
modernizaci veřejné správy
v oblasti informačních služeb,
a přispět tak k rozvoji kvality
života ve městech a obcích
České republiky. Jubilejního
20. ročníku oblíbené soutěže
se v krajském kole zúčastnilo
18 pražských městských částí.
„Čtvrté ocenění za nejlepší web
v Praze je důkazem, že svou
práci děláme dobře. Naše
webová prezentace se mi
opravdu líbí, je přehledná a jsou
na ní všechny důležité informace pro občany. Děkuji týmu lidí,
kteří za ní stojí. Prostor na
zlepšení je ale vždy,“ komentuje
výhru radní Prahy 8 Jana
Solomonová.
„Web budeme dále rozvíjet
a zlepšovat. Letos se zaměříme
na novou grafiku i strukturu
webu a s tím spojené zlepšení
služeb, které již poskytujeme,“
popisuje plány místostarosta
Radomír Nepil, do jehož gesce
vnější komunikace spadá.
Spuštění zcela nového webu,

se kterým bude Praha 8 bojovat
příští rok o páté vítězství v řadě,
se plánuje na letošní rok.
Nový web zachová to, co
ve stávajícím dobře funguje,
a odstraní nefungující nebo již
zastaralé prvky. Stránky by tak
celkově měly být přehlednější,
modernější a plně responzivní,
tzn. budou se přizpůsobovat
velikostem různých zařízení,
na kterých budou zobrazovány
– v současnosti je responzivní
pouze mobilní verze stránek,
která rovněž dozná změn.
„Zaměříme se také na bezbariérovost stránek s cílem snadného
pohybu a orientace těm, kteří
jsou nějakým způsobem
handicapovaní. Plánujeme také
rozšířit nabídku jazyků, ve
kterých jsou stránky dostupné,“
dodává místostarosta Nepil.
Vyhlašovatelem a hlavním
organizátorem soutěže Zlatý erb
je od roku 2017 spolek Český
zavináč. (mav)

Zlatý erb za nejlepší webové
stránky převzali pro Prahu 8 radní
Jana Solomonová a tajemník úřadu
Josef Rambousek.

Mobilní sběrný dvůr

na parkovišti Zhořelecká
V sobotu 14. 4. 2018
od 10 do 16 hodin

Náplň práce:
• úklid prostranství
• řízení zametacího vozidla
• úprava zeleně

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny B
• vyučení nebo SŠ
• zručnost
• zkušenosti v zahradnictví výhodou
Přihlášky a informace na 222 805 358
nebo milan.kriz@praha8.cz

5

budou přistaveny 4 velkoobjemové
kontejnery na parkovišti Zhořelecká
(Zhořelecká ulice u konečné autobusu 200).
Kontejnery jsou určeny na objemný
odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně
a stavební odpad v limitovaném množství
1m3 /osoba.
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Bezpečnost
Drogy

Problematická
koncentrace drogově
závislých osob
V posledních týdnech přišlo na
úřad městské části Prahy 8 opět
několik stížností týkajících se
pohybu drogově závislých osob
v okolí Bulovky. Tento problém
úzce souvisí s umístěním
metadonového centra v areálu
nemocnice. Větší skupiny osob,
které se zde zdržují každý den,
vyvolávají svým chováním
negativní reakce občanů, kteří
místem projíždějí, procházejí,
nebo v lokalitě přímo bydlí.
Stížnost přišla i na pohozené
jehly a injekční stříkačky, které
mohou být infikovány.
Ukázalo se, že koncentrace
drogově závislých osob na
jednom místě je problematická.
Přesto na urgence MČ Prahy 8
a návrhy zřídit podobná zařízení
i v dalších městských částech
nikdo účinným způsobem
nereagoval. Jde o to, že Na Bulov-

ce je jediné metadonové centrum
1. stupně v Praze. Ostatní
výdejní místa byla v minulosti
zrušena. Bezpečnostní komise
stav situace pravidelně vyhodnocuje, městská policie Prahy 8
i PČR v místech provádějí
zvýšenou hlídkovou činnost.
Bulovka však není jediným
rizikovým místem v Praze 8,
které musí policisté sledovat.
Občanům, kteří naleznou
stříkačky nebo jehly, doporučujeme volat linku 156 a nález
oznámit. Strážníci městské
policie disponují prostředky
(zn)
k jejich zajištění.

z Černé kroniky

Stačilo tři týdny
počkat!
Na konci února letošního roku
zpozorovala autohlídka
městských strážníků v Karlíně
v blízkosti Kaizlových sadů
motorové vozidlo, jehož řidič
projel komunikací opatřenou
značkou „zákazu vjezdu všech
vozidel“. Bezprostředně nato
hlídka vozidlo zastavila
a perlustrací řidiče zjistila, že
mu byl v minulosti správním
orgánem udělen zákaz řízení
motorových vozidel, který
i nadále platí, a to do 17. 3.
2018. Vzhledem k této
skutečnosti byla na místo
povolána hlídka PČR, které byl
případ předán, jelikož vzniklo
podezření z přečinu „maření
výkonu úředního rozhodnutí“.

Opuštěná zvířata
Kolegům z PČR byl rovněž
předán případ týrání zvířat,
které zjistili občané v jedné ze
zahrádkářských kolonií ve

Střížkovské ulici a uvědomili
o něm strážníky městské
policie. Dospělá fenka, pes
a dvě štěňata byli ponecháni
svému osudu ve značném
nepořádku u jedné z chatek
kolonie. Bez vody a jakékoliv
potravy, navíc v uzavřeném
prostoru. Policie vypátrala
majitele a zjednala nápravu.

Hyeny mezi námi
Ohavného jednání se dopustila
žena, která si za použití
výhrůžek vynutila na tělesně
postiženém muži v Sokolovské
ulici v Karlíně cigaretu, načež
využila situace, kdy spolu
s krabičkou cigaret muž
omylem vytáhl i dvoutisícikorunu, tu mu vytrhla z ruky
a z místa utekla. Jen díky
pohotovosti strážníků městské
policie byla žena poblíž místa
činu identifikována a dopadena. Zadržená byla pak
eskortována na MO PČR
v Karlíně pro podezření ze
spáchání závažného trestného
činu.

Městská část
Praha 8
pořádá

JARNÍ KURZY
BEZPEČNÉHO
CHOVÁNÍ
Bezplatné kurzy Bezpečného chování jsou určeny pro občany městské části Praha 8. Jedná se
o dva souběžné kurzy, kdy každý má 5 lekcí (jedna lekce má 90 minut).
Každý kurz bude rozdělen na dvě skupiny po
20 účastnících (pondělní varianta a středeční
varianta). Kurz obsahuje témata, kde probereme úvod do sebeobrany, občanská povinnost
a poskytnutí první pomoci lidem v nouzi, nutná
a přiměřená sebeobrana, komunikace a verbální
dovednosti, rizikové faktory a základy zdravého
pohybu pro zvýšení kondice.

Kdy? Každé pondělí od 18:30 do 20:00 a každou středu od 18:30 do 20:00. První úvodní
hodina je společná 2. května 2018

Kontakt pro zájemce: Daniel Průša, email:
prusa.cf@gmail.com nebo prusa@coafin.cz
a tel. číslo +420 222 315 932

Kde? V tělocvičně vedle školní jídelny (bývalé fitness) na ZŠ Burešova, adresa Burešova
1130/14, 182 00 Praha 8
Co s sebou? Na úvodní hodinu pohodlné oblečení, sešit na poznámky a dobrou náladu.

Pod Záštitou Zdeňka Nagovského, předsedy
Komise pro bezpečnost MČ Praha 8

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.
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Čtenáři píší
Vážená redakce,
chtěla bych touto cestou
poděkovat zástupcům
městské části Praha 8
za zajištění a zorganizování kluzišť. Já jsem
využívala možnost
bruslení u ZŠ Glowackého – perfektní příprava
ledové plochy, příjemná
a vstřícná obsluha.
Děkuji a doufám, že
i příští rok bude možnost
ledové plochy využít.
H. Čechová


Michaela Krčková

Vážená paní Krčková,
dočasnou změnu RZ můžete provést jedním
z níže uvedených způsobů:
1. Prostřednictvím Osobních stránek
uživatele maximálně dvakrát během
jednoho roku na dobu nepřesahující
v součtu 14 dní (lze i na výdejně).
2. Změnu parkovacího oprávnění na dobu
delší než 14 dní a nejdéle na tři měsíce lze
provést pouze na registračním místě.
Předkládáte přejímací protokol ze servisu
a doklady k zapůjčenému náhradnímu
vozidlu.

Michal Komenda, pověřený vedením oddělení
zón placeného státní, odbor dopravy (OD)

v této rubrice publikujeme vaše vybrané
dotazy, připomínky či návrhy včetně
odpovědí. Nezveřejňujeme příspěvky
anonymní, vulgární a zjevně nepravdivé.
V případě pochybností rozhoduje redakční
rada.
Vaše stručné náměty zasílejte
na e-mail osmicka@praha8.cz
či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
krátit a upravovat.

Vážená redakce,

Ptali jste se na www.praha8.cz
○ Dobrý den, po nehodě máme nepojízdné
vozidlo, na které mám zaplacen roční
poplatek za modrou zónu. V servisu bude
prý přibližně 14 dní. Na tuto dobu
dostaneme náhradní vozidlo. Jak máme
vyřešit parkování náhradního vozidla před
domem na modré zóně?
Děkuji za rychlou odpověď.

Vážení čtenáři,

○ Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda
Praha 8 plánuje na vybraná místa umístění
nádob (kontejnerů) na sběr použitých
potravinářských olejů a tuků z domácností?
Věřím, že by to mnoho občanů uvítalo
a nelilo použité tuky do odpadu... Děkuji.

Veronika Jeřábková

Vážená paní Jeřábková,
komplexní systém nakládání s komunálními
odpady je plně v kompetenci obce, kterou je
hlavní město Praha. MČ Praha 8 nemá žádný
sběrný dvůr ve svém vlastnictví, aby mohla
tuto službu zajistit. Umístění sběrných nádob
na tuky na veřejném prostranství není šťastným řešením, protože by nebylo možné z dopravního hlediska (málo prostoru pro umístění další nádoby) i z hlediska čistoty (bohužel, vandalismus ještě nevymizel) – mohlo by
docházet k manipulaci s obsahem PET lahví
a třeba vylévání obsahu na vozovku, chodník.
Z těchto důvodů lze odevzdávat jedlé tuky
z domácností pouze ve sběrném dvoře.

Mgr. Eva Šimková, vedoucí oddělení rozvoje,
odbor životního prostředí (OŽP)

děkuji za bohaté a různorodé čtení, které nám
každý měsíc nabízíte. V březnové Osmičce
jsem si s chutí přečetl článek o záhadné smrti
Jana Masaryka. Udivila mě ale informace,
že rakev byla vystavena v Národním muzeu.
Jako dvacetiletý student jsem se byl totiž
poklonit Janu Masarykovi v Černínském
paláci! Myslím, že taková chyba by se vám
stávat neměla. S pozdravem

František Malý

Vážený pane Malý, zesnulého Jana Masaryka
jste opravdu mohl vidět v rakvi na katafalku
v Černínském paláci. Bylo to však již
12. března 1948. Pohřeb se ovšem konal o den
později. V pantheonu Národního muzea byla
vystavena rakev s politikem, kterému lidé
láskyplně přezdívali „náš Jenda“. Nejen
filmové závěry ukazují, že právě od
Národního muzea začala Masarykova
poslední cesta v rakvi zahalené státní vlajkou
na dělové lafetě. Stovky tisíc dojatých
obyvatel stály na Václavském náměstí, mostě
Legií, v Loretánské ulici a na dalších místech,
než byl pohřben na Lánském hřbitově.

Milan Koukal, autor článku

BEZPEČNÝ DOMOV
ZAČÍNÁ DVEŘMI

Platí do 30. dubna 2018

NA PANKRÁCI 74, PRAHA 4 | +420 777 335 878 | WWW.NEXT.CZ
placená inzerce
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Radnice informuje
Potravinová banka Praha

Aby tuny potravin
nepřišly vniveč

nnMěstská část Praha 8 intenzivně pracuje na navázání bližší
spolupráce s potravinovou bankou, abychom se i my mohli
zapojit do redistribuce zachráněných potravin, a podpořit
tak co nejvíce potřebných občanů Prahy 8, kterým by pravidelná potravinová pomoc velmi pomohla. Pozvání do únorové
komise pro sociální věci a národnostní menšiny ÚMČ Prahy 8
proto přijala paní PhDr. Věra Doušová, ředitelka Potravinové
banky Praha a Středočeského kraje.
Účelem potravinových bank je
pomáhat člověku, aby se mohl
najíst v duchu sdílení, a současně bojovat proti plýtvání, neboť
třetina všeho vyprodukovaného
jídla na světě se vyhodí nebo
znehodnotí. Pokud by byly tyto
potraviny zachráněny, nasytily
by se jimi asi tři miliardy lidí.
V České republice vychází na
jednoho obyvatele 170 kilogramů vyhozeného jídla ročně.
V důsledku tohoto neetického
zacházení se zdroji umírají zcela
zbytečně statisíce zvířat
a například asi polovina
chycených ryb je vhozena mrtvá
zpět do moře (více na zachranjidlo.cz). V kontrastu s tímto

Zastupitelstvo

Praha 8 má
nový rozpočet
První letošní jednání
Zastupitelstva MČ Praha 8
se konalo 28. února tradičně
v tzv. Bílém domě. Hlavním
bodem bylo projednání
navrženého rozpočtu na rok
2018, který byl po několikahodinové rozpravě schválen
(více o rozpočtu na následující stránce). Slib zastupitele
složil Pavel Schnirch z TOP 09,
který 3. ledna nahradil
odstoupivší Markétu
Adamovou Pekarovou.
Zastupitelé uctili minutou
ticha zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka.
Celé jednání najdete
na www.praha8.cz v sekci
Volené orgány − Rada − Zastupitelstvo. Na webových
stránkách Prahy 8 najdete
i termíny všech dalších
veřejných zasedání zastupi(býv)
telstva.

plýtváním v České republice žije
na hranici chudoby podle
odhadů kolem milionu občanů
a chudobou či sociálním
vyloučením je permanentně
ohroženo dokonce 15,4 procenta
obyvatel, tedy více než milion
a půl lidí.
Na boj s plýtváním potravin
navázala i Česká republika a od
ledna 2018 platí pro prodejny
potravin s prodejní plochou nad
400 m2 zákonná povinnost
nabízet neprodejné potraviny
charitativním a neziskovým
organizacím. Síť českých
potravinových bank je největším
příjemcem těchto potravin
a v tuto chvíli přijímá potraviny

v maximálním možném
množství od všech velkých
obchodních řetězců.
Potravinové banky shromažďují zdarma potraviny, které
jsou vyřazeny z prodeje
z důvodu poškození obalu,
chybně natištěné etikety či
blížící se expirační lhůty. Tyto
potraviny se dále v potravinových bankách skladují a distribuují mezi neziskové, charitativní a další organizace, které
potraviny předávají potřebným
jednotlivcům a ohroženým
skupinám obyvatel. K odběru
potravin z potravinové banky se
mohou přihlásit jakékoliv
neziskové, charitativní či jiné
organizace a kluby, pokud
prokáží účel a cílovou skupinu
obyvatel a uhradí roční
registrační poplatek ve výši
3000 Kč. Takto se mohou
přihlásit k odběru potravin
například i místní kluby pro
seniory či nízkoprahové kluby
a redistribuovat potřebným

občanům pomoc na komunitní
úrovni.
V Praze 8 využívá služeb
potravinové banky například
azylový dům Kolpingova rodina,
zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc FOD Klokánek, Bona či Salesiánské
středisko mládeže. Organizace,
které mají zájem stát se
odběrateli potravinové banky,
se mohou hlásit na e-mailu:
veradous.praha@post.cz, více
informací naleznou také
na webových stránkách
www.potravinovebanky.cz.
Spolu se zákonnou povinností
potravinových řetězců nabízet
neprodejné potraviny se
potravinovým bankám od
počátku roku 2018 mnohonásobně navýšilo množství
přijímaných potravin, což
je výborná zpráva, nicméně
potravinové banky se díky tomu
potýkají s provozními potížemi
a nedostatkem pracovníků.
Pokud byste chtěli podpořit
provoz Potravinové banky
Praha, můžete přispět libovolnou částkou na její účet
(mar)
2800054049/2010.

Více najdete na
www.zachranjidlo.cz
potravinovebanky.cz

Granty prahy 8

Dvanáct milionů pro sport,
kulturu a volnočasové aktivity
Praha 8 i na letošní rok vypsala
granty pro sport, kulturu
a volnočasové aktivity.
Podmínky pro jejich získání ve
čtyřech dotačních (grantových)
řízeních, jsou od 8. 3. zveřejněny na webových stránkách
radnice www.praha8.cz.
„V rámci letošních grantů
rozdělíme mezi jednotlivé
žadatele opět 12 milionů korun,“
říká radní Hana Matoušová,
do jejíž gesce granty spadají.
„Novinkou je osamostatnění
grantů v oblasti kultury,
o kterých bude nově rozhodo-

vat Komise pro kulturu a volný
čas,“ vysvětluje důležitou změnu
radní Matoušová.
Systém pro zpracování
žádostí se nezměnil, žadatelé
budou moci odevzdávat své
žádosti od 9. 4. až do konce
dubna, a to buď prostřednictvím svých datových schránek,
nebo přes podatelnu ÚMČ
Praha 8.
Během května budou
o jednotlivých částkách pro
žadatele jednat výběrové
komise, a definitivní podobu
rozdělení letošních grantů
schválí Zastupitelstvo MČ Praha 8 na svém zasedání
20. června 2018.
Prostřednictvím těchto
dotačních řízení přispívá
radnice Prahy 8 ze svého
rozpočtu především na

celoroční zajištění provozu
„osmičkových“ sportovních
oddílů – 10 milionů korun,
a také na realizaci zajímavých
volnočasových i kulturních
aktivit – dva miliony korun.

Podmínky dotačních
řízení pro rok 2018
jsou zveřejněny NA:
www.praha8.cz/
Kultura-2018
www.praha8.cz/
Volnocasove-nesportovniaktivity-2018
www.praha8.cz/
Granty-Sport-pro-dospelea-dorost-2018
www.praha8.cz/
Granty-Sportovni-vychovamladeze-2018
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Rozpočet Prahy 8 pro rok 2018

Rekordní čerpání dotací
a pokračování investic
nnZastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo na svém zasedání
28. února návrh rozpočtu pro rok 2018. Letos by měla osmá
městská část hospodařit s 1 876 541 tis. korun. Rozpočet
počítá s rekordní výší dotací.
Předpokládaný objem výdajů
Prahy 8 je pro letošní rok
1 876 541 tis. korun (tj. o 200 milionů korun méně než v předchozím roce), přičemž výdaje jsou
finančně kryty přebytky
hospodaření vytvořenými
v minulých letech a cennými
papíry osmé městské části.
Městská část nevyužívá půjčky,
úvěry, návratné finanční
výpomocí apod.
Velká většina kapitálových
výdajů přechází jako nedokončené investiční akce z minulého
roku. Rekordní je ovšem krytí
těchto výdajů z dotací. „Téměř

jedna třetina kapitálových
výdajů je financována z dotací,
ať už z EU, hlavního města Prahy
nebo z jiných zdrojů. Díky
poctivému využívání všech
možných dotačních titulů jsme
mohli na rok 2018 sestavit
takový rozpočet, který umožní
realizovat nezbytné investiční
akce městské části, například
dokončení rozestavěné radnice
nebo rozšíření ZŠ Lyčkovo
náměstí v Karlíně,“ komentuje
rozpočet místostarosta Prahy 8
Matěj Fichtner.
Co Osmička plánuje v roce
2018 realizovat? V roce 2018 se

Dotace na mikrogranty

Praha 8 vyhlásila
dotace na
zvelebování vzhledu
veřejného prostoru
Rada MČ Praha 8 schválila na
svém zasedání pravidla pro
podání žádostí a vyhlásila
termíny dotačního řízení pro
mikrogranty. Žadatelem může

být právnická osoba (například
spolek, nadace, nadační fond,
obecně prospěšná společnost,
ústav, společenství vlastníků
jednotek, bytové družstvo,

bude pokračovat ve výstavbě
budovy Nová Palmovka, kam se
na přelomu tohoto a příštího
roku přestěhuje celý úřad
městské části, tedy asi 300 zaměstnanců. Praha 8 tak konečně
získá moderní úřednické
centrum. Ruku v ruce s tím
dojde k revitalizaci veřejného
prostranství v okolí nové
radnice i křižovatky Palmovka.
Palmovka se díky úpravě
přístupových cest, výsadbě
zeleně, novému mobiliáři atd.
stane důstojným centrem
Prahy 8, přičemž výstavbu bude
financovat hl. m. Praha.
V roce 2018 bude také
dokončena rekonstrukce
poslední školní kuchyně v ZŠ
Na Slovance, což znamená, že
všechny ZŠ zřizované Prahou 8

církev a náboženská společnost, škola a školské zařízení)
působící na území MČ Praha 8,
jejichž zřizovatelem není MČ
Praha 8, a které nebyly
založeny nebo zřízeny za
účelem podnikání.
V rozpočtu MČ Praha 8
na rok 2018 je na mikrogranty
vyčleněna částka 500 tisíc korun. Maximální výše dotace na
jednoho žadatele může
dosahovat 50 tisíc korun.
Systém pro zpracování
žádostí se nezměnil, žadatelé
budou moci podávat své
žádosti od 9. dubna až

OSMIČKA radí spoluobčanům
to se ti klidně může
miláčku, chtěla bych se
vdávat v krásném prostředí, splnit, lásko! vždyť
v praze 8 je libeňký
abych se cítila jako
zámek!
zámecká princezna.

báječný nápad!
ale není to
moc drahé?

?

mohu vás potěšit, v pátek
je obřad zdarma, ve čtvrtek
a v sobotu za víceméně
symbolických 1000 kč.
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budou mít moderní kuchyně.
Rekonstruovány budou rovněž
další tělocvičny, odborné učebny
i venkovní prostory. Nové
venkovní školní hřiště dostane
ZŠ Bohumila Hrabala. Během
léta budou zatepleny všechny
zbývající mateřské školy.
„Kvalitní školství a podpora
rodin s dětmi je jednou z našich
velkých priorit,“ uvádí Fichtner.
Pro volnočasové aktivity
vznikne v Kobylisích nové
multifunkční rodinné centrum.
V rozpočtu je též pamatováno
na kultivaci veřejného prostoru
a zeleně. Letos bude dokončena
revitalizace Thomayerových
sadů, náměstí kolem KD Krakov
v Bohnicích a budou se budovat
další podzemní kontejnerová
stání. Pejskaři se mohou těšit
na novou psí louku v Karlíně,
cyklisté na rozšíření stezky na Rohanském ostrově a novou bezmotorovou komunikaci K Pazderkám – Lodžská. Revitalizován
bude park Dlážděnka i okolí
Čimického rybníka.
Marcela Voženílková

do 11. června 2018, a to buď
prostřednictvím svých
datových schránek, nebo přes
Podatelnu ÚMČ Praha 8.
Dle schváleného harmonogramu by v červenci probíhalo
hodnocení podaných záměrů
a v srpnu by projekty posoudila Rada MČ Praha 8.
Podmínky pro poskytnutí
dotace (mikrograntu) naleznete
na webu MČ Praha 8 na adrese
www.praha8.cz/Granty-a-dotace.
Jana Martínková,
Oddělení strategického rozvoje
a místní Agendy 21

„Svatba na Libeňském zámku”
skvělá zpráva!
a co k tomu vlastně
potřebujeme
za doklady?

kromě vyplněného dotazníku
k uzavření manželství jsou
základními doklady občanka,
rodný list a doklad o státním
občanství.

další podrobnosti
najdete na www.praha8.cz.

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý
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Fórum
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.
Michal Fišer
zastupitel
MČ Praha 8
za ANO

Ondřej Gros
zastupitel
MČ Praha 8
za ODS

Tento měsíc se ptá: TOP 09
Martin Jedlička
člen komise pro
dopravu MČ Praha 8
za TOP 09

Vít Céza
zastupitel
MČ Praha 8
za ČSSD

hnutí ano

ods praha 8

top 09 praha 8

ČSSD

Pro krátkodobé
stání jistě ano!

Současný systém
škodí řidičům

Zná to asi každý motorista
v Praze. Hledání parkovacího
místa v pražských ulicích je
mnohdy poměrně náročnou
zkouškou nervů. Řidiči tím
nejen tráví cenný čas, ale navíc
zvyšují již tak hustý provoz
v metropoli. Podle odhadů je
dokonce provoz spjatý s hledáním volného místa k zaparkování spojen až s 30 procenty
dopravy v centrech měst.
Regulace v podobě plošného
zpoplatnění, tedy zavedení zón
placeného stání, tento problém
částečně řeší. Jednak tím, že
sníží provoz (řidiči například
využívají více MHD) a současně
zajistí dostatek parkovacích
míst pro rezidenty, což logicky
snižuje dobu potřebnou pro
nalezení parkovacího místa.
Negativním důsledkem tohoto
opatření pro rezidenty je
samozřejmě povinnost platit
za možnost parkování v místě
bydliště. Bohužel v současné
chvíli se právo na parkování
vztahuje jen na lokalitu trvalého
bydliště. Není tak možné v rámci
zaplaceného povolení parkovat
i v jiných městských částech.
Z mého pohledu racionálním
řešením, které by významně
ulevilo řidičům, by bylo povolit
v rámci parkovacího oprávnění
parkovat v ulicích i jiných
městských částí krátkodobě.
Mnoho řidičů si potřebuje
v jiných částech Prahy vyřídit
různé aktivity, od návštěvy
příbuzných po vyřizování
nákupů. Ani z technického
hlediska tomuto řešení nic
nebrání, využít lze například
registraci SPZ a evidovat čas
zaparkování přes mobilní
aplikaci. Právě možnost legálně
na krátkou dobu zaparkovat
v těchto zónách by jistě přinesla
řidičům větší pohodlí při jízdě
po Praze.

Odpověď na otázku by se dala
zhustit do lakonického: „Zcela
jistě.“ Současný systém zón,
který rozparceloval Prahu na
jednotlivé parkovací ostrovy
(Prahu 8 dokonce na tři),
evidentně škodí pražským
řidičům.
Za své peníze občané dostávají velmi nejistou možnost
zaparkovat před svým domem,
ale o pár kilometrů dál v jiné
čtvrti jsou z nich nechtění
cizinci, které čekají jen další
poplatky a pokuty. Praha však
není jakousi konfederací
městských částí, ale je to jedno
město a všichni jsme jeho
občany. Měli bychom tedy mít
stejný systém pro všechny.
Je zřejmé, že parkování
v Praze musí projít zásadní
změnou. Pražský řidič má za své
peníze dostat možnost parkovat
v celém městě. To znamená, že
jednotlivé zóny by měly být
propojeny. Rozsah zón musí
projít revizí. Tam, kde nepřinášejí zlepšení, je bez milosti zrušit.
Ceny za parkování rezidentů,
podnikatelů, majitelů domů
a pečujících musíme srazit,
parkovací zóny nesmí být další
daní plnící bezedné kasy
magistrátu a městských částí.
V případě rozpočtu Prahy 8 to
platí snad stonásobně – poslední
rozpočet je ukázkou, že peněz na
rozhazování nebudou mít
současní radní nikdy dost. I ti by
však měli být za pár měsíců
vyměněni. Občanští demokraté
jsou jednoznačně pro změny.
A nejen v parkování.
Přeji vám všem příjemné
prožití velikonočních svátků
a krásné jaro.

Ano. Pražáci
nesmí být cizinci
ve svém městě

Regulaci
parkování
potřebujeme

1. Ano, mají.
2. Lidé se chtějí po Praze
pohybovat i autem. Nemáme
vymýšlet, jak jim to co nejvíc
omezit, ale musíme hledat cesty,
jak jim to v rámci možností
usnadnit. Prioritou je plynulá
doprava.
3. Praha je jedno město, nikoliv
soustava soupeřících městských
částí. Proto je chyba, aby člověk
mohl v ceně svého parkovacího
oprávnění parkovat pouze
v okolí svého bydliště. Není
důvod, aby obyvatel Karlína
nezaparkoval v Holešovicích,
Dejvicích nebo na Smíchově.
4. Současné parkovací zóny
vznikaly postupně. Teď ale
potřebujeme, aby vedení města
udělalo komplexní revizi
a připravilo vznik nějaké formy
celopražské parkovací zóny.
Případně alespoň možnost
celopražské parkovací karty.
5. Musí existovat možnost
jednoho parkovacího oprávnění,
které umožní parkovat bezplatně napříč městskými částmi
během všedních dnů, přinejmenším v nějakém časovém slotu
nebo na nějakou dobu.
6. Parkování lidí, kteří nemají
trvalé bydliště v Praze, má být
nadále omezeno zónou placeného stání. Modrá zóna je především ochrana Prahy před
živelným parkováním mimopražských aut. Praha i Středočeský kraj musí postavit mnoho
nových P+R parkovišť.
7. Samozřejmě vedle toho
musí existovat podpora veřejné
dopravy. MHD musí být rychlá
a nabízet víc spojů, ne je
neustále osekávat. Občané musí
být motivováni jezdit MHD její
kvalitou, nikoli zvyšujícím se
zpoplatněním parkování
prakticky v celém městě.
Také si myslíte, že Praha 8
si zaslouží víc? Víte, co zlepšit?
Zavolejte nám na č.: 723 721 082.
Najdete nás též na stránkách
www.naseosmicka.cz.

Radost z toho nemám, ale situace
dnes v Praze dospěla do stádia,
kdy je regulace parkování nutná.
Automobilů je ve městě zkrátka
moc. Proto městské části
přistoupily postupně k zavádění
parkovacích zón prakticky v celé
Praze. To není náhoda, ale
přirozený proces, který v současnosti není možné zvrátit.
Představme si, že by si každý
opět mohl (zdarma) zaparkovat,
kdekoliv by se mu zachtělo.
Došlo by ke každodennímu
ohromnému pohybu aut, což by
zásadně zhoršilo komfort
rezidentů, kteří bydlí v bytových
domech a na sídlištích. Možná to
někde jako problém nevypadá,
ale jen zdánlivě. V okolí metra
Ládví, Kobylis, po celé Palmovce
i v Karlíně by se šance zaparkovat znovu snížila k nule. Také by
se zvýšil hluk, prašnost, emise
z motorů. Vzpomeňme si, jak
vypadalo parkování před
zavedením modrých zón.
Chceme návrat k takovému
stavu? Já tedy ne.
Modré zóny tohle všechno
snižují. Zapůsobily správně, je to
dnes důležitý regulatorní prvek
pro naše spoluobčany bydlící
v Praze 8. To ale neznamená,
že jsme s tématem parkování
skončili. Naopak. Teď budeme
pokračovat rozvojem parkovacích míst všude tam, kde to bude
možné a kde to zároveň nebude
ohrožovat stávající zeleň.
Budeme na tom intenzivně
pracovat — a radnice pod
vedením pana starosty Petruse
s tím už na mnoha místech
začala. Brzy se budou budovat
nová místa v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská. A to je jen začátek. Budeme
velmi citlivě přidávat parkovací
místa tak, aby se našim spoluobčanům lépe parkovalo a zároveň
aby to nenarušovalo životní
prostředí. To je cesta, jak nadále
zlepšovat podmínky pro
parkování v celé Praze 8.
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Mají mít obyvatelé Prahy 8 možnost se svým parkovacím
oprávněním zaparkovat i v ostatních městských částech?
Petr Vilím
zastupitel
MČ Praha 8
za KSČM

KSČM

Změna by musela
být opravdu
zásadní
Nedovedu si představit Pražana,
který by na takovouto otázku
odpověděl ne. Žasnu ale, že toto
téma nadhazuje TOP 09, která se
v nedávné minulosti podílela na
řízení radnice a jediné, na co se
spolu v otázce regulace parkování se svými partnery zmohla,
bylo vytištění plastové parkovací kartičky v ceně sto korun
a dále vůbec nic. Kartičku vozí
někteří z nás stále ještě v autě.
Ne kvůli jejímu případnému
oživení, ale proto, že se s ní dobře
škrábe sklo. Takže jo, bylo by to
výborné, ale co pro to udělat?
Především musí existovat vůle
městských částí takovou věc
prosadit. Včetně těch zbývajících,
kde zóny zatím nejsou a které se
jejich zřízení stejně nevyhnou.
A společně je zavést. Rozhoduje
magistrát. Dovedu si představit,
že by rozhodl ve prospěch
občanů a umožnil jim parkování
ve všech zónách na jedno
povolení. Jak by bylo drahé?
Mohlo by zůstat na stávající
výši? Asi těžko. Bylo by tedy
možné ponechat si jen to
stávající za stejnou cenu nebo
bych si musel koupit povinně
celopražské? A co centrum?
Podléhalo by rovněž tomuto
opatření nebo by fungovalo pro
svou kulturní a historickou
odlišnost v jiném režimu? Asi
ano. Napadá mne, že by nebylo
od věci, aby v Praze byly
vyhlášeny dvě zóny. Jedna, která
by se týkala historického centra,
a druhá pro vše ostatní. A nemusely by se malovat a přetírat
různé modré či bílé čáry.
Myslet bychom v tomto směru
ale měli i na všechny mimopražské, kteří posílají své ratolesti do
pražských škol, na turisty a ty,
kteří jezdí do Prahy utrácet
peníze. A neměli bychom
zapomenout na mimopražské
řemeslníky a trochu jim ulevit.
Třeba jen proto, aby si ti pražští
nevytvořili v Praze monopol za
monopolní ceny.

Tomáš Němeček
zastupitel MČ Praha 8
za Osmička sobě
a nezávislí

Tomáš Hnyk
místopředseda
Strany zelených
za Prahu 8

Osmička sobě
a nezávislí

strana
zelených

Toto lidem vážně
neslibujte

Ano, ale
ne zdarma

Jak by takový volební slib zněl
krásně… až na to, že by byl
nesplnitelný. Důvod nesplnitelnosti je čistě praktický. Všechny
městské části s modrými zónami
už vydaly pro své občany
mnohem víc parkovacích
oprávnění, než zřídily parkovacích míst.
A to nikoli teď, ale už před
rokem. Zde jsou loňské údaje:
Praha 5 s 6360 místy vydala
8429 oprávnění, Praha 6
s 17 252 místy vydala
22 384 oprávnění, Praha 8
s 11 397 místy vydala
13 172 oprávnění… (zdroj:
Parkovací místa vynášejí Praze
miliony, zisk slibuje vrátit do
ulic, iDnes.cz 26. 1. 2017). Takže
pokud vám někdo chce slíbit,
že zvolíte-li ho, bude moci
Pražan parkovat kdekoli v Praze,
je to – zdvořile řečeno – projev
nedostatku informací. Každá
městská část bude hájit zájem
svých občanů na volném
parkovacím místu před jejich
domem.
Mimochodem: už dnes
samozřejmě v jiné městské části
zaparkovat můžeme, ale
platíme za to (podle lokality)
20–60 korun za hodinu.
Pro srovnání: v Trutnově stojí
hodina parkování 5 korun,
v Lysé nad Labem 10 korun,
v Mladé Boleslavi 20 korun.
Pražská sazba za běžné
hodinové parkování tedy není
nijak přemrštěná.
Co nám ale vadí, je nakládání
s výnosy z parkovného. Lidé
mají právo na to, aby se jejich
daně utrácely smysluplně. Proto
chceme, aby se z této pražské
„daně z auta“ platila odstavná
parkoviště nebo parkovací domy
s možností přestupu na MHD.

Chceme, aby se co nejrychleji
a nejpohodlněji pohybovali lidé,
a ne dopravní prostředky. Čím
více z nás si k přepravě po Praze
zvolí auto, tím pomaleji se ti
ostatní dostanou tam, kam
potřebují, nemluvě o zdraví
škodlivých exhalacích a záboru
veřejného prostoru parkováním.
Dostupnost a cena parkování
má obrovský vliv na to, zda
někam jet autem nebo jinak.
Pokud někde nezaparkuji, tak
tam asi autem nepojedu. Proto
by se velikost území, kde
můžeme parkovat s parkovací
kartou, neměla zvyšovat, ale
zmenšovat jen na bezprostřední
blízkost bydliště. Není totiž
zřejmé, proč by obyvatelé
Karlína měli mít možnost
parkovat v Kobylisích, kam vede
linka metra i tramvajová trať,
a ne třeba na bližším Žižkově.
Na druhou stranu je nutné
respektovat, že někdy je auto
skutečně tím nejvhodnějším
prostředkem dopravy. Pak je
třeba umožnit zaparkovat v cíli
cesty i v rezidenční zóně, ale ne
zdarma. Praha je historické
město, které zejména v centru,
ale ani na sídlištích nezvládá
současný nápor automobilového
provozu. Zelení podporují MHD
a cyklistickou a pěší dopravu
a případně sdílení aut tak, aby
se co nejvíce domácností bez
vlastního auta obešla. Proto
jsme na magistrátu prosadili
snížení ceny ročního jízdného na
MHD na 10 korun denně
a podporujeme výstavbu nových
spojení, jako je třeba lávka
z Karlína do Holešovic pro pěší,
nebo tzv. Nové spojení II, které
by mělo podstatně zrychlit
a zkapacitnit příměstskou
železniční dopravu.

Tomáš Pavlů
zastupitel MČ Praha 8
za KDU-ČSL,
Osmička sobě

KDU-ČSL,
Osmička sobě
a nezávislí

Chybí parkovací
domy
Pokud automobilisté z ostatních
městských částí nebudou moci
parkovat v Praze 8, tak by to
mohlo být zajímavé. Myslet si
však, že obyvatelé Prahy 8
budou moci parkovat v Praze 1,
2, 3, 9 či 7 a obyvatelé z těchto
městských částí nebudou moci
parkovat v naší městské části,
je naivní.
Každý, kdo jezdí po Praze
autem, ví, že parkování je
problém, a tak je lepší použít
MHD. Aut máme v Praze více
než dost, stačí zažít zácpy na
různých místech a je jasné, že
je třeba hledat způsoby, jak IAD
(IAD – Individuální automobilová doprava) omezit. Je třeba
podporovat kvalitní hromadnou dopravu, parkoviště P+R
(zaparkuj a jeď MHD) pro
mimopražské a pro rezidenty
parkovací domy tam, kde chybí.
V neposlední řadě je dobré se
inspirovat v zahraničí, např.
snadné zapůjčení kol na ulicích
Paříže a Lyonu. IAD je omezována nejen kvůli nedostatku
parkovacích míst, ale také
z důvodu čistšího životného
prostředí a bezpečnosti. I Praha
by měla jít tímto směrem.
Vedení městské části věnuje
značné částky z rozpočtu v roce
2018 na celkem zbytné
investice, např. 72 milionů do IT
a kamer. Bohužel však neřeší
potřebné investice ke zlepšení
kvality obyvatel Prahy 8, např.
parkovací domy na našich
sídlištích.
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Průzkum
Sedmá sonda do veřejného mínění občanů Prahy 8

Tentokrát o službách
a péči pro seniory
nnČasopis Osmička ve spolupráci s výzkumným projektem
Phoenix research on-line pokračuje v unikátní každoměsíční
sondě do veřejného mínění a postojů občanů Prahy 8. Každý
měsíc, vždy na jiné téma, k jinému problému a odlišné oblasti
života na osmičce.
V pořadí už sedmé téma měření
se tentokrát věnuje zjišťování
míry spokojenosti se stavem
zázemí pro seniory v naší
městské části.
Tohoto šetření názorů se ve
dnech od 15. února až do
9. března 2018 účastnilo celkem
529 respondentů, kteří žijí na
území městské části Praha 8.
Ti rovněž museli spadat do
adekvátních kategorií dle
pohlaví, věku, i vzdělání, navíc
v takovém počtu, aby to
odpovídalo typickému rozložení
obyvatelstva Prahy 8. Jen tak je
zajištěna reálnost a reprezentativnost výsledků výzkumu.
První položená otázka
výzkumu zjišťovala, zda má
Praha 8 dostatečně fungující

péči o seniory, v podobě domovů
důchodců, domácí péče, hospice
a dalších služeb. Více než třetina
(32 procent) váhá a přiklání se
k odpovědi nevím, o sedm
procent méně odpovídajících
sdílí názor, že spíše ne. Devatenáct procent respondentů je
naopak přesvědčeno, že
seniorská péče spíše postačuje,
14 procent dalších míní, že je
tato oblast skutečně zralá
k řešení. Zbývající desetina
dotázaných považuje zázemí
a péči o seniory za zcela
fungující.
Druhá otázka zkoumala
konkrétní oblasti seniorské péče
podrobně. Nejvíce z oslovených,
21 procent, shodně volá po
zlepšení domácí péče a sociál-

Má podle vás Praha 8 dostatečně fungující
péči o seniory (domovy důchodců,
Má  podle  Vás  Praha  8  dostatečně  fungující  péči  
domácí péče, hospice, první pomoc atd.)?
o  seniory  (domovy  důchodců,  domácí  péče,  
hospice,  první  pomoc  atd.)?

Na co by se měla podle vás
Praha 8 v oblasti péče o seniory
Na  co  by  se  měla  podle  Vás  Praha  8  
konkrétně zaměřit?
v  oblasti  péče  o  seniory  konkrétně  zaměřit?
Sociální  
bydlení  pro  
seniory
21%

Nevím,  
neumím  
odpovědět
32%
Spíše  
ne
25%
Spíše  
ano
19%

ním bydlením pro seniory. S menším odstupem, 17 procent
dotázaných, by přivítalo lepší
lékařskou péči. Stejně početná
skupina reagujících však nemá
jednoznačnou preferenci
a vybírá odpověď nevím.
Čtrnáct procent odpovídajících
se přiklání k budování většího
počtu bezbariérových chodníků
a přístupů. Desetina odpovědí
pak podpořila variantu jiné.
Třetí otázka této veřejné
sondy se občanů dotazovala, zda
by Praha 8 měla mít vlastní
hospicový dům. Více než třetina
odpovědí, 32 procent, se přiklání
k odpovědi spíše ano, s odstupem devíti procent je nejčastější
odpovědí nevím a více než
pětina (21 procent) reakcí se
jednoznačně hlásí ke vzniku
„městského“ hospice. Patnáct
procent pak preferuje variantu
spíše ne a 9 procent tuto
eventualitu jednoznačně odmítá.

Rozhodně  
ano
10%

Rozhodně  
ne
14%

Předposlední dotaz se věnoval
zjišťování, zda Praha 8 připravuje dostatečné množství aktivit
pro seniory. Více než třetina
(33 procent) oslovených
nevěděla, každý čtvrtý respondent spíše soudí, že jsou v tomto
ohledu stále rezervy, 18 procent
odpovídajích je naopak přesvědčeno, že spíše ano, 15 procent
soudí, že nabídka je nedostatečná a necelá desetina (9 procent)
zcela souhlasí se šíří stávající
nabídky zázemí pro seniory na
osmičce.
Závěrečná otázka výzkumu
se zajímala, zda veřejnost vnímá
Prahu 8 jako místo, kde se
seniorům dobře žije. Dvacet
sedm procent se nepřiklání ani
k jednomu soudu a preferuje
odpověď nevím. Každý čtvrtý
odpovídající hodnotí Prahu 8
jako spíše vhodnou lokalitu pro
seniorský život. Necelá pětina
(19 procent) osmičku vnímá
spíše kriticky, 15 procent
dotázaných má pak jasnou
výhradu k potenciálu osmičky
pro seniory. Zbývajících
14 procent odpovídajích naopak
považuje Prahu 8 za dobré místo
pro život seniorů.
Podrobné výsledky obyvatel
Prahy 8 najdete v jednotlivých
(red)
grafech.

Lepší  
lékařské  
služby
17%

Zlepšení  
domácí  péče
21%

Více  
bezbariérových  
chodníků  a  
přístupů
14%
Jiné
10%

Nevím,  
neumím  
odpovědět
17%
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Měla  by  mít  podle  Vás  Praha  8  vlastní  
Měla by mít podle vás
hospicový  dům?
Praha 8 vlastní
hospicový dům?

www.praha8.cz

Připravuje podle vás Praha 8
dostatečné množství aktivit, které
Připravuje  podle  Vás  Praha  8  dostatečné  
jsou určeny pro seniory?
množství  aktivit,  které  jsou  určeny  pro  
seniory?

Nevím,  
neumím  
odpovědět
23%

Spíše  ano
32%
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Nevím,  
neumím  
odpovědět
33%

Spíše  ne
25%

Spíše  ne
15%
Rozhodně  
ano
21%

Spíše  ano
18%

Rozhodně  
ne
9%

Rozhodně  
ne
15%
Rozhodně  
ano
9%

Zdá se vám celkově Praha 8
Zdá  se  Vám  celkově  Praha  8  jako  místo,  kde  se  
jakoseniorům  žije  dobře?
místo, kde se seniorům

MČ Praha 8

žije dobře?

Nevím,  
neumím  
odpovědět
27%

MČ Praha 8

529 respondentů | CAWI

18-‐24
25-‐34
35-‐44
45-‐54
55+

Spíše  
ne
19%

10,7%
18,4%
18,4%
15,7%
36,8%

<ZŠ
ZŠ
OU
SŠ
SOŠ
VŠ

muž
49%

Spíše  
ano
25%

0,8%
18,2%
34,8%
7,2%
25,7%
13,2%

muž

žena
žena
51%

49,0%
51,0%

pohlaví
45-54
16%

35-44
18%

věk

Rozhodně  ano
14%

Rozhodně  
ne
15%

<ZŠ
1%

ZŠ
18%

55+
37%

25-34
18%
OU
35%

VŠ
13%

18-24
11%

vzdělání

SOŠ
26%

SŠ
7%

sběr: 15.2.2018 - 9.3.2018
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Rozhovor
Josef Vojta, Sportovní legenda Prahy 8:

Titul od fanoušků
je velkou poctou
nnŘíkalo se mu dělník fotbalového hřiště. Uměl všechno:
útočit, bránit, přihrávat, střílet, hru zrychlovat, zpomalovat
i dramatizovat. V anketě časopisu Kopaná byl označen za
nejtvrdšího hráče ligy. Má stříbro z OH 1964, bronz z ME
1960, dva domácí tituly, dvě čtvrtfinále v Poháru mistrů
evropských zemí (předchůdce dnešní Ligy mistrů). To je
stručná bilance libeňáka Josefa Vojty (* 1935), který nyní do
své síně slávy přidal i čestný titul Sportovní legenda Prahy 8.
Gratuluji, jak se cítíte coby
Sportovní legenda Prahy 8?
Úžasně. Vůbec jsem nevěděl, že
takovou anketu děláte. A nejvíc
mě překvapilo a potěšilo, že mě
za legendu zvolili samotní
sportovní fanoušci. Právě proto
si toho titulu cením velmi
vysoko. Kolik z nich si mě tak
může pamatovat ze hřiště?
Jaký byl váš vztah k fanouškům?
Výborný. Většina z nich byli
tenkrát študáci. Na Spartě
vždycky skvěle fandili, zároveň
se ale chovali z dnešního
pohledu velice decentně. Mezi
hráči a fanoušky byl soulad.
Když jsem ještě hrál, nikdo se
nechoval tak, jak se někteří
fandové chovají dnes. Co už
Sparta, a nejen ona, musela

zaplatit za některé incidenty,
je fakt hrozný. A hrát zápasy
před uzavřeným stadionem bez
diváků je obrovská škoda
hlavně pro ty věrné a slušné
fanoušky.
Právě titul Sportovní legenda
Prahy 8 svědčí o tom, že jste se do
paměti fanoušků zapsal vskutku
nesmazatelně. Co se naopak vám
nejvíce vrylo do paměti?
Těch báječných vzpomínek
je ohromná spousta. Mezi ty
nejkrásnější bezesporu patří
olympiáda v Tokiu. Stříbrná
medaile, to byl opravdu úspěch.
Ve skupině jsme porazili
i Brazilce a v semifinále Němce!
Až ve finále nás zastavili tehdy
skvělí Maďaři, se kterými jsme
prohráli 1:2.

A co se vám vybaví, když se řekne
Pohár národů v roce 1960, tedy
první mistrovství Evropy?
Taky skvělá věc – první velká
reprezentační akce a hned třetí
místo! V týmu jsem se setkal
třeba s Vlastou Bubníkem,
mimořádně talentovaným
obojživelníkem, který se
prosadil nejen ve fotbale, ale
i v hokeji. V zápase o bronz
s Francií, který jsme vyhráli 2:0,
dokonce dal první branku!
Jaké byly začátky vaší kariéry?
Narodil jsem se v Plzni, jako
malý kluk jsem chodil na
Viktorku a moc jsem obdivoval
záložníka Vladimíra Bínu. Když
mi bylo 10 let, přestěhovali jsme
se do Ústí nad Labem a právě
tam jsem začal s fotbalem.
Za Armaturku jsem hrál
dorosteneckou ligu. Vojnu jsem
začal v ČH Bratislava a po roce
přešel do RH Brno. Vykopali
jsme dokonce ligu! Pak jsem se
vrátil do Ústí, které naopak ligu
neudrželo, a já dostal nabídku
na přestup do Sparty. Taková
nabídka se ani dnes neodmítá.
To jste dojížděl na tréninky z Ústí
do Prahy?
Kdepak. Sparta mi dala v Libni
dvoupokojový byt, do kterého
jsme se s manželkou v prosinci
1959 nastěhovali. Byli jsme dva
roky svoji a byli jsme šťastní.
Bydlíme tu dodnes a vidíte, za
chvíli to bude už 60 let, co jsme
spokojení Libeňáci!
Kam jste chodili jako mladí
manželé na procházky?
Po pravdě řečeno nikam. Měli
jsme na sebe moc málo času.
Manželce musím poděkovat,
že se starala o rodinu, měli jsme
postupně dvě děti, a že to se
mnou vydržela až dodnes.
Pro mě existoval jen fotbal,
před každým zápasem jsme měli
jednodenní soustředění,
s reprezentací jsme měli
soustředění až třítýdenní.
Nestěžuji si, byla jiná doba…

Dva diplomy, kterých si Josef Vojta velice cení – za 2. místo na olympiádě
v Tokiu a nominace do sparťanské Dvorany slávy. Foto: Vladimír Slabý

Z Libně jste jezdil na Letnou,
na Spartu.
Do Sparty jsem spolu s Andrejem Kvašňákem přišel v zimě

Josef Vojta

(* 19. dubna 1935, Plzeň)
je bývalý fotbalista,
československý reprezentant.
Tvrdý univerzál, dovedl hrát
na všech postech od útoku
až po obranu.
Úspěchy: Bronz z ME 1960,
stříbro z OH 1964 v Tokiu.
Reprezentace: 13 zápasů,
3 branky. Se Spartou Praha
titul v letech 1965 a 1967,
2x čtvrtfinále PMEZ, Čs.
pohár 1964, Středoevropský
pohár 1964. Celkem za
Spartu 351 zápasů, 77 gólů.
Člen sparťanské Dvorany
slávy (2010). Sportovní
legenda Prahy 8 (2017).
Kluby: ZSJ Armaturka Ústí
nad Labem, ČH Bratislava,
RH Brno, Spartak Ústí nad
Labem, Sparta Praha, FK
Chomutov, Meteor Praha VIII,
Mělník, Nespeky.
1959, kdy byla Sparta se sedmi
body poslední. Náš první zápas
v Hradci jsme sice prohráli,
ale pak přišla úspěšná šňůra
a nakonec jsme to dotáhli
na 5. místo.
Lize tehdy vládla pražská Dukla,
a Sparta se potácela u dna...
Je to tak, i další rok jsme se
zachraňovali – v rozhodujícím
zápase baráže na neutrální půdě
v Brně jsme porazili 2:0 Žilinu.
Nechtěl jsem do Prahy letět
letadlem, tak mě vzali kamarádi
autem. Ta cesta z Brna byla
nezapomenutelná. To byla
jenom Sparta, nic jinýho.

Nejcennější medaile
jsem měl ve sklepě
ve starém dřevěném
kufru. V roce 2002
si všechno odnesla
velká voda.
Pak přišel trenér Ježek a s ním
v roce 1965 i titul.
Po deseti letech čekání! A za dva
roky další! Jen v roce 1966 jsme
o titul přišli nějakou levárnou.
Na konci ligy jsme hráli s Lokomotivou Košice, a rozhodčí nám
dvě minuty před koncem
neuznal regulérní vyrovnávací
gól na 2:2. Nakonec jsme prohráli
1:3, a byli bez titulu. Hlavně,
že se Lokomotiva zachránila.
Lumpárny byly, jsou a budou...
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Když přijedou na chatu, můžou
se podívat. Mám tam něco jako
soukromou síň slávy. Brácha
František mi po celou mou
kariéru dělal výstřižkovou
službu, díky němu mám skvělý
archív. Ale ty nejcennější věci,
jako byla stříbrná medaile
z olympiády v Tokiu, už nemám.
Jak to?
Měl jsem je doma ve sklepě
v takovém starém dřevěném
kufru. Nechtěl jsem je mít na
chatě, co kdyby nás vykradli.
A vidíte – z chaty se nikdy nic
neztratilo. Zato náš sklep v Libni
navštívila v roce 2002 velká voda
a všechno si odnesla.

Mladičký Josef Vojta (druhý zprava) v československém národním dresu. Foto: Archiv Josefa Vojty

vracíme se vždy 28. října.
S chlapama jsme si tam udělali
nohejbalové hřiště, a jakmile je
možnost, hrajeme. A pak jsem
vášnivý houbař, někdy chodím
do lesa i dvakrát denně. Mám
několik tajných mist, kde
vždycky rostou…

Jak jste tedy zvládnul let na
olympiádu do Tokia?
Měl jsem povolenou štamprličku
na přebití strachu… Sparta na
zápasy do Prešova nebo do Košic
létala, ale já jsem jezdil o den
dřív vlakem. Moje nechuť lítat
stála nakonec i za mým odchodem ze Sparty, která létala čím
dál častěji. Nechtěl jsem mít
žádné výjimky, a tak jsem ve
33 letech přestoupil do
Chomutova.

A na Spartu nebo na Meteor
chodíte?
Na Spartu mám dokonce
permanentku, vstup do VIP,
musím říct, že se Sparta o nás
veterány stará dobře, a toho si
opravdu vážím.

A pak přišla v roce 1970 nabídka
snů hrát za libeňský Meteor?
(smích) To bylo něco! Nikam
jsem nemusel lítat a hrál jsem
na hřišti, které mám doslova
přes ulici. Bylo mi pětatřicet,
měl jsem své odkopáno, takže mi
to vyhovovalo. Hráli jsme tehdy,
tuším, pod trenérem Mizerou
třetí ligu.
Po skončení kariéry jste hrál přes
třicet let za starou gardu Sparty.
Jak jste na tom se sportováním
dnes?
Dobře! (smích) Každé ráno si
dojdu do nedalekého kiosku
pro noviny. A v sobotu, kdy mají
zavřeno, dojdu až na Palmovku.
Jenom? Nevěřím, na tak málo se
pohybujete velice dobře.
Musím to zaklepat, žádné větší
problémy s nohama nemám.
Každý rok koncem dubna
odjíždíme na chatu do Nespek,

Čím jste se po konci kariéry živil?
Byl jsem autojeřábník. Velký dík
patří mému kamarádovi
Mirkovi Bíbovi, že si troufnul
mě zaměstnat. Později jsem si
dokonce pořídil vlastní
autojeřáb. Jsem ale vyučený
dřevomodelář, ovládal jsem
frézu, soustruh, hoblovku...
Práce se dřevem mě bavila, ale
fotbal dostal brzy přednost.
Na chatě jsem si pár věcí ze
dřeva udělal, jinak je to, jak říká
manželka – mám dvě pravé
nohy a dvě levé ruce (smích).
Byl jste pověstný svou tvrdostí –
časopis Kopaná vás dokonce
vyhlásil nejtvrdším hráčem ligy.
Tvrdý jsem byl, to je pravda,
ale nikdy jsem nehrál zákeřně.
V lize byli větší brusiči než já –
třeba kladenští Rys a Linhart.
Když jsem fauloval, tak vždycky
zepředu, nikdy zezadu. Do zákroku jsem na férovku nesl
i své vlastní riziko.
Předal jste někomu fotbalové geny?
Synovi šel odmalička hokej.
Také se skvěle učil. Dlouho mě
přemlouval, abych ho přihlásil

na fotbal do Sparty. Nakonec
jsem povolil, hrál dorosteneckou
ligu, ale byl spíš hračička.
Chyběla mu trošku zdravé
ctižádosti a rvavost. Dcera nám
bohužel před rokem zemřela.
Ale mám ještě tři vnoučata a tři
prvnoučata a hlavně u nich se
teprve uvidí.

Vladimír Slabý

celý rozhovor
najdete na

www.praha8.cz

Ukazujete jim své medaile?

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 a Restaurace Meteor pořádají

MÁJOVÝ
N HEJBALOVÝ
TURNAJ
TROJIC
KDY: sobota

19.

května 2O18

od 1O.OO hodin

KDE: hřiště SK Meteor

Možnost bezplatného tréninku
12. května 2O18

Soutěž je určena pro všechny
rekreační sportovce
Přihlášky do turnaje zasílejte na email:
nohejbalRM@seznam.cz, nebo telefonicky
na mobil: 776 835 OO6
Turnaj proběhne pod záštitou
radní pro sport Jany Solomonové

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

Proč jste po tom zápase v Brně
jel do Prahy autem?
Bojím se lítat. Když třeba
několik hodin kroužíte nad
Chicagem, a pak to pilot na risk
pustí dolů… Nebo když čekáte, že
přistanete v Praze, a kvůli počasí
se ocitnete v Bratislavě…

Jaké bylo vaše fotbalové krédo?
Vyznával jsem vždy tvrdou, ale
férovou hru. A uznával jsem
a respektoval soupeře. Na hřišti
jsem neznal bratra, ale po zápase
jsme všichni kamarádi, a tak by
to mělo být.
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Pozvánky
Sochařská dílna
pro seniory

NGO
Market

pod vedením sochaře Jiřího Genzera

19. veletrh neziskovek

11. 4. 2018
11.00 – 19.00
Vstup zdarma

Příběhy
občanské
společnosti

středy 11., 18. a 25. dubna
od 10 hodin v RoSe

Forum Karlín
Pernerova 51
186 00 Praha
www.ngomarket.cz

Centrum RoSa
Střelničná 1680/8
Praha Kobylisy

kapacita omezena, prosíme o rezervaci
na tel: 731 655 902 nebo 212 270 612
www.centrumrosa.cz, info@centrumrosa.cz

akce 2018

AÈINKA

.30 hodin

nka.cz

Koná se vždy ve čtvrtek (1. 3. – 24. 5. 2018) od 17:15 do 18:45 hodin
v Divadle Za plotem, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91

5. 4. 2018
12. 4. 2018

FORENSNÍ TÝM

MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA
PŘEDSTAVENÍ CENTRA KRIZOVÉ INTERVENCE CKI
A CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO PRAHU 8 CDZ 8.

MUDr. Ing. Petr Příhoda, MUDr. Miroslav Pastucha

19. 4. 2018
26. 4. 2018

SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ V NEMOCNICI A MIMO NI.

MUDr. Adam Žaludek, MBA
DEMENCE  PŘÍZNAKY, DIAGNOSTIKA A MOŽNOSTI
LÉČBY.

MUDr. Jana Hrušková

VSTUP ZDARMA
NAJDE NÁS TAKÉ NA

PN BOHNICE!

www.bohnice.cz

RESTAURACE

METEOR
U Meteoru 29/3 • Praha 8 – Libeň
tel.: 773 563 772
e-mail: info@restauracemeteor.cz
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
DENNÍ MENU:
výběr z několika druhů hotovek
bezmasé jídlo
NABÍZÍME VÁM:
• SALONEK – soukromé oslavy pro max. 30 osob •
• rezervace na tel. 773 563 772 nebo na e-mailu:
info@restauracemeteor.cz • SPORTOVNÍ PŘENOSY –
plátno, televize • VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, KVÍZY •
Těší se na vás kolektiv restaurace Meteor.

www.restauracemeteor.cz

ha 8

11. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST
O PSYCHIATRII A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika
Tel.: +420 284 016 111, E-mail: podatelna@bohnice.cz

www.bohnice.cz
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Doprava
Ulice v Holešovičkách

Konečně posun
směrem k zanoření

nnDopravní situace v ulici
V Holešovičkách byla po
dlouhá léta problematická
a neprospívala kvalitě
životního prostředí v této
oblasti.

Nyní se zdá, že se začalo blýskat
na lepší časy –hlavní cíl Prahy 8,
kterým je svedení dopravy pod
zem, magistrát vyslyšel.
Po otevření tunelového
komplexu Blanka, který
dopravně odlehčil mnoha
pražským lokalitám, došlo
bohužel v ulici V Holešovičkách
k dalšímu nárůstu intenzity
dopravy. V posledních letech
byla realizována některá dílčí
zlepšení, jako je instalace
nízkohlučného asfaltu, ovšem
vzhledem k nárůstu počtu aut je
celkový trend negativní.
Městská část Praha 8 proto
velmi intenzivně volá po
zásadním řešení této problematiky a již několik let požaduje
zrychlit přípravu vedoucí

Ulicí V Holešovičkách projede denně na sto tisíc aut. Foto: Anita Maninová

k zanoření ulice V Holešovičkách pod zem. Starosta Roman
Petrus k tomu dodává: „Jsme
rádi, že jsme byli vyslyšeni
a hlavní město Praha má pro
letošní rok jako jednu z priorit
zpracování podkladů pro
dokumentaci EIA k projektu
zahloubení Holešoviček. Jak

mne informoval pan náměstek
pro dopravu Petr Dolínek,
v průběhu března byly zahájeny
práce na obou variantách
zahloubení a v dubnu 2019
počítáme s podáním žádosti
o závazné stanovisko EIA.“
V současné době jsou
zpracovávány dvě „podzemní

Holešovičky pro lidi

Původně tu tekl jen potok...

nnPůvodně tudy tekl potok. Později zde
byla poklidná ulice pro pěší, auta,
tramvaj. Již několik desítek let je však
ulice V Holešovičkách dálniční přivaděč
pro téměř sto tisíc aut denně.

Slouží jako spojnice nedokončeného
vnitřního městského a vnějšího pražského
okruhu a tím pohlcuje veškerou dopravu
směřující z centra Prahy dále na sever. Po
otevření tunelu Blanka se dále přidávají auta
směřující z Prahy na východ a naopak.
Intenzita dopravy na pražských okruzích
roste a bude dále růst. A provoz v ulici V
Holešovičkách bude růst s nimi.
Dnes se zde nadlimitní exhalace a hluk
snoubí s prachem, světelným smogem
z billboardů, a jsou doplňovány koloritem
častých dopravních nehod. Vše na ploše
několika kilometrů čtverečních, na místě
výstavní vilové čtvrti, v sousedství Nemocnice Na Bulovce a studentských kolejí
Univerzity Karlovy. V této postižené oblasti,
kde bydlí, léčí se, pracuje, nebo studuje víc
než deset tisíc obyvatel, se dá dnes jen stěží
trvale a udržitelně žít. Jde zde pouze
dočasně přežívat. Zkuste si představit,
že máte byt několik metrů od intenzivně

zatížené městské dálnice bez jakékoliv
bariéry. Nabídka obchodů a služeb v okolí
prakticky neexistuje a dochází k jeho
dehumanizaci. Znamená to, že si v rozumné
vzdálenosti nekoupíte ani chléb a neznáte
své sousedy, protože vám není příjemné
pohybovat se po okolí pěšky. V přilehlých
ulicích to není o moc lepší. Místní si takové
podmínky k životu nezvolili dobrovolně.
Mnoho z nich zde bydlí celý život a postupně
se stali obětí dopravního vývoje nastartovaného minulým režimem.
My občané žijící V Holešovičkách a okolí
sdruženi ve spolku Holešovičky pro lidi se
téměř 20 let snažíme s politiky komunikovat
ohledně realistického řešení této katastrofální situace. Jsme přesvědčeni, že problémy
lokality byly odsouvány dlouho a že je třeba
řešit stejně akutně a důsledně, jako např.
připomínky občanů k „humanizaci“ Radlické
radiály nebo zakrytí Spořilovské spojky. Je
zvláštní, že právě tzv. zahloubení ulice V
Holešovičkách za poslední léta nikam reálně
nepokročilo. Jeden z důvodů tohoto stavu je
otevírání nových a zaručených receptů na
řešení dopravy v této oblasti. Za typický
příklad považujeme plány na realizaci tzv.

varianty“, jedna počítá se
zahloubením ulice a jejím
vedením ve stávající stopě,
druhá pak s vytvořením
podzemního tunelu pro
automobilovou dopravu, která
by začínala poblíž mostu
Barikádníků a vynořila se až na
severu Prahy 8 u Čimického
přivaděče. „Uvidíme, jak
dopadnou výsledky těchto
variant, osobně bych preferoval
realizaci obou variant, protože
dopravu v Praze smysluplně
vyřešíme pouze jejím převedením pod zem,“ dodává starosta
Roman Petrus.
Vlastním zahloubením ulice
V Holešovičkách by se kromě
výrazného snížení exhalací
a hluku otevřela cesta k vytvoření kvalitního veřejného
prostoru. Jak upozorňuje
zastupitel a předseda komise pro
životní prostředí Vít Céza:
„Na obou svazích mezi ulicí
V Holešovičkách v letošním roce
revitalizujeme veřejná prostranství s cílem zlepšit kvalitu místní
vegetace a celkové životní
prostředí v této části Prahy 8.
Tyto nové zelené oblasti chceme
do budoucna vzájemně propojit,
což se podaří teprve poté, co
ulice V Holešovičkách zmizí
pod zemí. Její zanoření tak musí
být náš prioritní cíl.“(vic)

Čimické radiály. Tato údajná alternativa
k zahloubení Holešoviček by však naší
oblasti pomohla minimálně. Přivedla by
však další desítky tisíc aut do nyní málo
dopravně zatížené oblasti mezi Čimicemi
a Chabry.
Uvědomujeme si, že auta do Prahy patří.
V dnešní době je nicméně třeba respektovat
práva obyvatel, kteří jsou dopravními
stavbami postiženi a limitováni. I proto
strategický plán Prahy mluví jasně: „Město
se nemůže přizpůsobovat dopravě, naopak
doprava se musí přizpůsobit městu.“
Nechceme jen kritizovat, chceme vést
dialog a rádi bychom aktivně přispěli
k takovému řešení, které je proveditelné.
Zahloubení ulice V Holešovičkách je
racionálním a poměrně dobře realizovatelným projektem, který pomůže vyřešit fatální
problém zdejší povrchové dopravy při
zachování stávajících historicky vzniklých
dopravních vztahů. I proto cíle našeho spolku
podporuje více než 600 členů. Je to signál, že
zde stále žije mnoho lidí, kterým není osud
Dolní Libně lhostejný. Budeme se snažit
důsledně a pádnými i odborně podpořenými
argumenty prosazovat vrácení toho, co do
Holešoviček patří – přiměřeně příjemný
městský život bez desítek tisíc aut pod okny.
Spolek Holešovičky pro lidi,
www.holesovickyprolidi.cz
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Územní rozvoj
Seriál: Průvodce územním řízením, 2. díl

Jak probíhá územní řízení?
nnV minulém čísle Osmičky jsme v první části našeho seriálu čtenáře seznámili s tím, co je to
územní řízení a jaký je jeho význam. V tomto díle blíže představíme jeho průběh.
Zahájení řízení

Územní řízení se zahajuje
podáním žádosti o vydání
územního rozhodnutí, kterou
podává žadatel – stavebník.
Žadatelem je typicky vlastník
pozemků, na kterých se má
uskutečnit stavební záměr.
V případě, že žadatel není
současně vlastníkem těchto pozemků, je nutné, aby žadatel k žádosti doložil souhlas vlastníka
pozemků s umístěním stavby.
Žádost o vydání územního
rozhodnutí musí splňovat
zákonem stanovené náležitosti.
Její součástí musí být projektová
dokumentace v rozsahu
stanoveném vyhláškou o dokumentaci staveb. Zároveň musí
žadatel žádost doplnit o dokumenty uvedené v ust. § 86
odst. 2 stavebního zákona
(tj. např. závazná stanoviska
příslušných orgánů, smlouvy
s vlastníky komunikací apod.).
Stavební úřad přezkoumá, zda
podaná žádost má zákonem
požadované náležitosti. Pokud
by žádost nesplňovala tyto
náležitosti, stavební úřad
územní řízení přeruší dle ust.
§ 86 odst. 4 stavebního zákona.
Poté vyzve žadatele k doplnění
chybějících náležitostí a odstranění vad jeho žádosti, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Pokud žadatel ve lhůtě nedoplní
chybějící náležitosti či neodstraní vady žádosti, stavební úřad
územní řízení zastaví a územní
řízení skončí.

Oznámení
o zahájení řízení

Pokud žádost stavebníka splňuje
stanovené náležitosti, anebo ji
stavebník na výzvu a včas
doplní, stavební úřad oznámí
zahájení územního řízení.
Následně má stavební úřad

lhůtu 60 až 90 dnů na to,
aby o žádosti rozhodnul.
Zahájení řízení stavební úřad
oznamuje bez zbytečného
odkladu všem známým účastníkům řízení (pozn. kdo je
účastníkem řízení a jaká práva
účastníci v územním řízení mají,
budeme rozebírat v následujícím
díle).
Způsob doručování oznámení
o zahájení řízení (ale i dalších
listin v průběhu územního
řízení) je odvislý od počtu
účastníků řízení. Pokud se vede
„standardní“ územní řízení
s počtem do 30 účastníků,
doručuje se oznámení všem
účastníkům jednotlivě. V případě
řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu ust. § 144 správního řádu, tj. s více než 30 účastníky, se doručuje účastníkům
veřejnou vyhláškou, která se
vyvěšuje na úřední desce
stavebního úřadu. Výjimku tvoří
žadatel, obec a případně vlastník
pozemku či stavby, na kterých
má být záměr uskutečněn,
pokud je odlišný od žadatele –
těmto účastníkům se vždy
doručuje jednotlivě.
K projednání žádosti stavební
úřad nařídí ústní jednání, a je-li
to účelné, spojí jej s ohledáním
na místě (tj. pokud vyhodnotí, že
je třeba seznámit se se stavebním záměrem přímo „v terénu“).
Oznámení o konání ústního
jednání se doručuje účastníkům
nejméně 15 dnů předem.
V rámci snížení administrativní náročnosti zejména v případě
„menších“ územních řízení
zákon dává stavebnímu úřadu
možnost upustit od ústního
jednání za podmínky, že (i) jsou
mu dobře známy poměry
v území a (ii) žádost samotná
poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení záměru. Upustí-li

stavební úřad od ústního
jednání, musí stanovit lhůtu,
která nesmí být kratší než
15 dnů a do které mohou
účastníci řízení uplatnit své
námitky, dotčené orgány
závazná stanoviska a veřejnost
připomínky.
Záleží na posouzení stavebního úřadu, zda ústní jednání
nařídí, případně zda bude ústní
jednání probíhat jako veřejné,
tzn., že se jej může zúčastnit
kterýkoli občan bez ohledu např.
na to, zda je vlastníkem pozemků v blízkosti stavebního
záměru či zda bude stavebním
záměrem nějak přímo ovlivněn.
Veřejné ústní jednání může
nařídit zejména v případě, kdy
stavební záměr podléhá
posouzení vlivů na životní
prostředí (tzv. proces EIA) anebo
v jiných případech, kdy bude
s ohledem na charakter záměru
vhodné seznámit se stavebním
záměrem širší veřejnost. Veřejné
ústní jednání se povinně koná
v případě stavebního záměru
na území, pro které není vydán
územní plán.

Otázky a odpovědi:

1. Dozví se občané obce (městské
části) o zahájení územního
řízení?
Stavební úřad má na základě
stavebního zákona povinnost
oznámit zahájení územního
řízení pouze účastníkům řízení
jednotlivě, veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce pak
tehdy, jde-li o řízení s větším
počtem účastníků.
Veřejnost je informována
o zahájení řízení veřejnou
vyhláškou v případě, že stavební
úřad nařídí veřejné ústní
jednání o stavebním záměru.
Pokud chce mít občan přehled
o tom, zda bylo požádáno

o vydání územního rozhodnutí
na konkrétních pozemcích,
může se obrátit na stavební úřad
s žádostí o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a to i opakovaně.
U významných stavebních
projektů v některých případech
obec či městská část informuje
občany o zahájení územního
řízení z vlastní iniciativy
prostřednictvím webových
stránek či lokálního tisku.
2. Kdy probíhá jednání před
stavebním úřadem veřejně?
Projednání stavebního záměru
v územním řízení probíhá
povinně za účasti veřejnosti
pouze vpřípadě, pokud má být
stavební záměr proveden
v území, pro které neexistuje
územní plán. V ostatních
případech záleží na uvážení
stavebního úřadu.
Stavební zákon výslovně
počítá s možností nařídit veřejné
ústní jednání v případě stavebních záměrů, které podléhají
posuzování vlivu jejich provedení
na životní prostředí (EIA), je však
možné jej nařídit i v ostatních
případech, např. pokud stavební
úřad vyhodnotí, že je zde dán
zvýšený zájem veřejnosti.
3. Jaké informace o řízení může
tedy veřejnost získat?
Jak vyplývá z výše uvedeného,
veřejnost (tj. každý, kdo není
účastníkem řízení) nemá
mnohdy možnost účastnit se
ústního projednání, a tak se
blíže seznámit se stavebním
záměrem. Pokud chce mít občan
přehled o tom, zda např.
na konkrétních pozemcích
neprobíhá územní řízení, je
možné podávat (i periodicky)
stavebnímu úřadu žádosti
o informace podle zákona
o svobodném přístupu k infor(red)
macím. 

1 Obecné náležitosti jsou stanovené v ust. § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), náležitosti ve vztahu k žádosti o vydání
územního rozhodnutí pak ustanovuje § 86 odst. 1 stavebního zákona.
2 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
3 Stavební úřad územní řízení přeruší také v případě, pokud zjistí, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování
příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat. Pak vyzve žadatele k předložení smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel nepředloží požadované smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví.
4 Viz § 87 odst. 4 stavebního zákona: „V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného
odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu podle odstavce 2, stavební úřad rozhodne nejdéle
ve lhůtě do 90 dnů.“
5 Jedná se o záměry, ke kterým je vydáváno stanovisko o posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů. Jde zejména o větší stavební záměry průmyslových staveb (čistírny odpadních vod, výrobny potravinářského průmyslu), z občanských
staveb podléhají posuzování např. parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích míst či obchodní střediska se zastavěnou plochou 6 tis. m2.

Podání žádosti
o vydání územního
rozhodnutí
Dle ust. § 86
stavebního zákona

Přezkum žádosti
o územní rozhodnutí
Pokud žádost
o vydání územního
rozhodnutí nemá
zákonné náležitosti
(dle ust. § 86 a 88
stavebního zákona
a dle ust. § 37 a 45
správního řádu)

Přerušení řízení
a výzva k doplnění /
odstranění vad
žádosti
Dle ust. § 86 odst. 4,
§ 88 stavebního
zákona a ust. § 66
správního řádu

Doplnění /
odstranění vad
žádosti
Nedostatky žádosti
musí být žadatelem
odstraněny ve
stavebním úřadem
určené lhůtě (dle ust.
§ 66 správního řádu)

Usnesení
stavebního úřadu
o zastavení řízení
Dle ust. § 66
správního řádu

Veřejné ústní
jednání/ Uplatnění
námitek mimo
veřejné ústní
jednání
Závazná stanoviska
dotčených orgánů,
námitky účastníků
řízení a připomínky
veřejnosti musí být
uplatněny písemně
nejpozději při ústním
jednání; jinak se
k nim nepřihlíží.
V případě, že stavební
úřad upustí od
ústního jednání,
stanoví lhůtu k podání
námitek, která musí
být min. 15 dní.
Obdobně platí, že
námitky musí být
podány ve lhůtě, jinak
se k nim nepřihlíží.
Posuzování záměru
žadatele
Dle ust. § 90
stavebního zákona

Pokud máte zájem o
nejaktuálnější informace ke
kauze CPI, přihlaste se
k odběru na e-mailu
předsedy komise pro životní
prostředí Víta Cézy: vit.
ceza@praha8.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU
O INFORMACE:

Rozhodnutí
o zamítnutí žádosti
o vydání územního
rozhodnutí
Dle ust. § 92 odst. 2
stavebního zákona

Podání odvolání
Žadatelem do 15 dnů
ode dne oznámení
rozhodnutí
(dle ust. § 81 a 83
správního řádu)

Vydání územního
rozhodnutí
Dle ust. § 92
stavebního zákona

Autoremedura
Dle ust. § 87
správního řádu

Lhůta pro rozhodnutí stavebního úřadu
Stavební úřad rozhodne bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení
územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu dle ust. § 87 odst. 2, stavební
úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě 90 dnů (dle ust. § 94 odst. 4 stavebního zákona)

Oznámení
stavebního úřadu
o zahájení řízení
a nařízení veřejného
ústního jednání
Dle ust. § 87
stavebního zákona

SCHÉMA PRŮBĚHU
ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Podání odvolání
Kterýmkoli
z účastníků do
15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí
(dle ust. § 81 a § 83
správního řádu)

Přezkoumání
odvolání odvolacím
správním orgánem
Přezkoumává soulad
napadeného
rozhodnutí a řízení,
které vydání
rozhodnutí
předcházelo,
s právními předpisy.
Správnost
napadeného
rozhodnutí
přezkoumává jen
v rozsahu námitek
uvedených v odvolání,
jinak jen tehdy,
vyžaduje-li to veřejný
zájem. (§ 89 odst. 2
správního řádu)

Nabytí právní moci
územního
rozhodnutí
Dle ust. § 92 odst. 4
stavebního zákona

Napadené
rozhodnutí bylo
rozhodnutím
odvolacího
správního orgánu
potvrzeno nebo
změněno
Dle ust. § 90
odst. 1 písm. c)
správního řádu

Napadené
rozhodnutí bylo
rozhodnutím
odvolacího
správního orgánu
zrušeno a řízení
zastaveno
Dle ust. § 90
odst. 1 písm. a)
správního řádu

Napadené
rozhodnutí bylo
rozhodnutím
odvolacího
správního orgánu
zrušeno a věc byla
vrácena k novému
projednání
stavebnímu úřadu
Dle ust. § 90
odst. 1 písm. b)
správního řádu
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Pozvánky
DUBEN

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

U

Z

E

U

Stromovka

M

venkovní panelová výstava
14. 3. – 1. 7. 2018

10.00

NORA

ČT

ÚT

M

12
12 19.00 DON JUAN
PÁ
13 17.00 JAK SBALIT ŽENU 2.0
PÁ
13 19.00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
PÁ
Předplatné skupina C
13 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0
SO
19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
14
PO
16 10.00 PANÍ BOVARYOVÁ
PO
16 19.00 NĚCO ZA NĚCO
PO
Cabaret Calembour,
16 19.30 TRIPTYCHON_DI_VOCE
host divadla
ÚT
17 19.00 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM IndigohostCompany,
divadla
ST
18 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ
ČT
19.00 KRÁLOVA ŘEČ
19
PÁ
20 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
ČT

19.00

Indigo Company,
host divadla

Indigo Company,
host divadla

H

L

A

V

N

Í

H

O

M

Strašnice... zahrada Prahy, brána armád...
výstava v hlavní budově muzea
25. 4. – 4. 11. 2018

Ě

Anglické titulky
21 19.00 NORA
23 19.00 DON JUAN
ÚT
24 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
ST
Předplatné skupina B
25 19.00 FUK!
ČT
26 17.30 Vernisáž Evy a Kláry Vaculíkových
ČT
26 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ
PÁ
Předplatné skupina A
27 19.00 EDITH A MARLENE
PÁ
VĚCÍ, CO MĚ SEROU
27 19.30 1000
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE
SO
PO

28 19.00 NĚCO ZA NĚCO
28 19.30 KALAVEČER KALAMBÚR

SO
SO

Cabaret Calembour,
host divadla

A BORŮVČÍ

30 17.00 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
30 19.30 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

PO
PO

S

T

A

P

R

A

Porcelán a sklo – Hotel Praha
předmět sezóny
9. 4. – 30. 6. 2018

H

Y

www.muzeumprahy.cz

PANÍ BOVARYOVÁ
03
03 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0
ST
04 15.00 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM
ST
04 17.00 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
ST
04 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
ČT
05 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
ČT
05 19.30 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ
PÁ
06 19.00 TLUSTÝ PRASE
SO
07 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ
PO
09 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
ÚT
VĚCÍ, CO MĚ SEROU
10 19.30 1000
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE
ST
11 10.00 NORA
ST
11 19.00 NORA
ÚT
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Měníme Prahu 8
PROMĚNA PALMOVKY

Občané komentovali
záměry úprav veřejných
prostranství

Ivana Vaňková, ONplan lab

Městská část Praha 8 vás zve na

VEŘEJNÉ FÓRUM 2018
PONDĚLÍ

16. dubna 2018
od 18 do 20 hodin

N
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O
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OV / N OV É

SPOLEČNĚ
O PRAZE 8

ÍŽ K

ZAPOJTE SE

TŘ

/K

AR

LÍ

Kulturní dům Ládví, Burešova 1661/2, Kobylisy

/S

CE

Hana Doležalová, Ekodomov

ASI SI TAKY ŘÍKÁTE, PROČ SE S TÍMTO MÍSTEM
STÁLE NIC NEDĚJE. PROČ JE TENTO DŮLEŽITÝ
PŘESTUPNÍ UZEL – MÍSTO PROTKNUTÉ
POUTAVÝMI PŘÍBĚHY NAŠICH DĚJIN, OBLAST,
KDE BYDLÍ 8 000 OBYVATEL A KAM SE DALŠÍCH
1 700 BRZY PŘESTĚHUJE – V TOMTO STAVU?

JA

O komunitní kompostování
je v MČ Praha 8 velký zájem.
Do projektu Spolu8bio, který
realizuje MČ Praha 8 společně
se spolkem Ekodomov, se
přihlásilo více než 90 zájemců.
V rámci pilotního projektu
poskytne MČ Praha 8 prozatím pět kompostérů do pěti
oblastí: Karlína, Libně, Bohnic
a Troje, Kobylis a Čimic.
O co jde? Komunitní
kompostování je spontánní
občanská aktivita, díky níž
se lidé v dané lokalitě poznají
a sejdou, aby společně začali
třídit a dále zužitkovávat
biomateriál ze svých domácností. Kompostování tak sníží
objem směsného komunálního
odpadu až o 40 procent. Navíc
se získá cenný kompost, který
může komunita dále využít ke
kultivaci předzahrádek nebo
pro pěstování balkónových
a pokojových rostlin.

Cílem projektu Spolu8bio
je vytipovat vhodné lokality
a rozmístit v nich během
letošního jara pět komunitních
uzamykatelných a zateplených
kompostérů SIVA DUO, které
jsou uzpůsobené pro stání na
veřejném prostranství.
„Po zveřejnění prvních
výzev nás překvapil velký
zájem obyvatel,“ říká radní
MČ Praha 8 Hana Matoušová,
která zaštiťuje tento projekt.
Úvodního semináře se
zúčastnilo téměř 50 lidí, kteří
mezi sebou našli ve všech
lokalitách správce nebo
správkyni komunitního
kompostéru. Seminář uvedla
radní Hana Matoušová, která
vnímá komunitní kompostování jako nedílnou součást života
ve městě. Akci podpořil také
místostarosta Petr Vilgus.
Prvních pět kompostérů
bude nainstalováno během
dubna a května a vzhledem
k velkému zájmu občanů to
vypadá, že jejich počet se bude
v dohledné době ještě
zvyšovat.

ČISTÁ

o rušnou křižovatku MHD, nová
úprava by měla zpříjemnit pobyt
ve veřejném prostoru všem jeho
uživatelům. Zpříjemnit pobyt
a zajistit sociální kontrolu má za
cíl i umístění nového mobiliáře
v ulici Na Žertvách a zřízení
kavárny na náměstí Palmovka.
Častým námětem bylo také
zachování a prohloubení
atmosféry původní Libně
postavené na odkazu židovské

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Osmička
komunitně
kompostuje

NASTARTOVAT
DISKUZI

IŽ

veřejných prostranství se mohli
občané vyjádřit na sousedském
setkání v Divadle Pod Palmovkou nebo mohli vyplnit
interaktivní formulář.
Pozitivně byl hodnocen záměr
úpravy křížení, kdy je navrhováno odstranění vyvýšených
bariér. Ty budou nahrazeny
novými povrchy v úrovni
chodníků, novým mobiliářem
a vegetačními prvky. Dojde tak
ke zpřehlednění prostranství
a k ulehčení pohybu chodců.
Otevře se i možnost pro další
využití prostranství a pro vznik
náměstí Palmovka. V komentářích byl kladen důraz na
zajištění sociální kontroly
a zlepšení pravidelné údržby
prostranství. I když se jedná

KULTURNÍ

PŘIJMOUT
KLÍČOVÁ
ROZHODNUTÍ

/Ž

V průběhu ledna a února měli
občané Prahy 8 možnost
vyjádřit se k navrhovaným
úpravám veřejného prostranství v okolí křižovatky na
Palmovce. Jedná se o úpravu
křížení ulic Na Žertvách
a Zenklova a vznik náměstí
Palmovka, umístění nového
mobiliáře v ulici Na Žertvách,
zřízení kavárny na náměstí
Palmovka a vybudování
infocentra s rozhlednou.
Zároveň bylo možné podávat
náměty na využití předprostoru centra Nová Palmovka, do
kterého se dle dohody městské
části a magistrátu přestěhuje
radnice Prahy 8 a sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m.
Prahy. K záměrům úprav

BEZPEČNÁ

historie či významných
osobností. Velký počet dotazů
směřoval k neutěšenému
předprostoru synagogy a zázemí
řidičů MHD. Úpravy předprostoru synagogy komplikují složité
majetkoprávní vztahy. Probíhají
jednání se všemi zúčastněnými
subjekty s cílem najít společnou
strategii, jak místo zkultivovat.
Zázemí řidičů MHD má být
přesunuto do objektu Dolního
libeňského nádraží.
A jaký by podle veřejnosti měl
být předprostor centra Nová
Palmovka? Prostranství by mělo
být dostatečně reprezentativní,
multifunkční, poskytovat
prostor jak pro veřejná shromáždění a pořádání společenských
akcí či trhů, tak i pro odpočinek
či hru dětí. Jak si s těmito
podněty veřejnosti poradí
urbanisté ze studia UNIT
architekti, kteří návrh zpracovávají, bude jasné během května,
kdy bude návrh představen.
Vice informací o záměrech
a komentářích veřejnosti získáte
na webu www.PalmovkaTed.cz.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Diskuze s vedením městské části | Ohlédnutí za minulým rokem
Občerstvení | Ochutnávka fairtradových produktů | Pocitová mapa městské části
Představení plánovaných projektů

Fairtradová
městská část

PRAHA 8

Akce se koná pod záštitou
místostarosty MČ
Praha 8, Petra Vilguse
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11. a 12. 6. 2018
Sokolovská 371/1, Praha 8, tel: 222 312 737
sledujte aktuální program na www.kinoatlas.cz

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 13. 5. 2018
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)

Představení cyklu

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

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd 1

5.1.16 10:51

MČstská þist
Praha 8

vás srdečně zvou na výstavu

SOKOLOVÉ
REPUBLICE
6. 3. – 20. 4. 2018

Libeňský zámek / Zenklova 1/35, Praha 8
Bílá galerie, tzv. Bílý dům / U Meteoru 6, Praha 8
Otevřeno
po a st: 8.00–18.00 h / út a čt: 8.00–15.30 h
pá: 8.00–15.00 h / so, ne a svátky: zavřeno
vstup zdarma

www.praha8.cz

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

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

Zápis dětí do mateřských škol
nnZápis dětí k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 pro školní rok 2018/2019 proběhnou ve středu 9. a ve
čtvrtek 10. května 2018 od 13 do 17 hodin. Zápis do tříd s integrací Mateřské školy, Praha 8,
Korycanská 14, bude v mateřské škole ve středu 2. května 2018 od 13 do 17 hodin.
Zákonný zástupce dítěte, které
dosáhne do 31. 8. 2018 pěti let,
má povinnost dítě přihlásit
k zápisu k předškolnímu
vzdělávání. Pro tyto děti je
předškolní vzdělávání povinné.
Mateřské školy zřízené MČ Praha 8 mají jeden školský obvod.
Děti jsou přijímány podle
stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu
dítěte, v případě cizinců místo
pobytu ve školském obvodu
a dále věk dětí. Děti jsou
přijímány v souladu s § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou

dětí, pro které je od 1. 9. 2018
předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany
České republiky, kteří pobývají
na území České republiky déle
než 90 dnů, a na občany jiného
členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky
pobývají déle než 90 dnů. Dále se
povinné předškolní vzdělávání
vztahuje na jiné cizince, kteří
jsou oprávněni pobývat na
území České republiky trvale
nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů, a na účastníky řízení
o udělení mezinárodní ochrany.
Žádost o přijetí dítěte k před-

školnímu vzdělávání, Evidenční
list a Kritéria k přijímání dětí
budou zveřejněna a zákonný
zástupce dítěte si je může
vytisknout z internetových
stránek jednotlivých mateřských škol. Kdo nemá tuto
možnost, může si uvedené
tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole také ve dnech
otevřených dveří (termíny viz
přehledná tabulka).
Předem vyplněnou žádost
o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, vyplněný a lékařem
potvrzený Evidenční list pro dítě
v mateřské škole zákonný
zástupce odevzdá u zápisu

Zápis dětí do mateřských škol
Prahy 8:
9. a 10. května 13:00–17:00 hod.
Zápis do tříd s integrací
MŠ Korycanská 14:
2. května 13:00–17:00 hod.
9. a 10. května 2018 od 13 do
17 hodin, do integrovaných tříd
dne 2. května 2018 od 13 do
17 hodin. Zákonný zástupce
dítěte předloží při zápisu svůj
platný občanský průkaz a rodný
list dítěte.
O přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání nerozhoduje datum
podání žádosti, ale stanovená
kritéria k přijímání dětí.
Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství

Termíny dnů otevřených dveří před zápisem dětí do mateřských škol
``MŠ, Korycanská 14
25. dubna v 11:00 a v 16:00
``MŠ, U Sluncové 10a
4. dubna od 15:00 do 17:00
``MŠ, Sokolovská 182
24. dubna od 14:30 do 17:00
``MŠ, Kotlaska 3
26. dubna od 14:00 do 16:00
``MŠ, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného vzdělávání: Adresa: Lindnerova 1
Dny otevřených dveří na obou
pracovištích: 11. a 25. dubna
od 15:00 do 17:00
``MŠ, Na Pěšinách 13
11. dubna od 15:00 do 16:30
``MŠ, Šiškova 2
4. dubna v 15:00 a v 16:00
– sraz před prostředním
pavilonem

``MŠ, Bojasova 1
4. dubna v 15:00 a v 16:00
– sraz před prvním pavilonem

``MŠ, Poznaňská 32
Den otevřených dveří se
uskutečnil v březnu.

``MŠ, Šimůnkova 13
4. dubna v 15:00 a v 16:00
– sraz před třídou Lvíčátek

``MŠ, Řešovská 8
3. a 10. dubna od 15:00 do 17:00

``MŠ, Štěpničná 1
5. dubna od 15:00 do 17:00
``MŠ, Chabařovická 2
10. dubna od 9:30 do 11:30
a od 14:30 do 16:00
``MŠ, Na Přesypu 4
11. dubna od 15:00 do 17:00
``MŠ, Klíčanská 20
4. dubna od 15:00 do 17:00
– od 15:00 setkání s ředitelkou
školy, od 16:00 prohlídka školy
a školní zahrady
``MŠ, Lešenská 2
4. a 11. dubna od 15:30
do 16:30

``MŠ, Krynická 2
10. dubna od 9:00 do 10:30
a od 15:00 do 16:30
Prohlídka s ředitelkou školy
v 9:30 a v 15:30 hodin,
sraz před třídou Kočiček.
``MŠ, Libčická 6
2. místo poskytovaného
vzdělávání: Adresa: Libčická 8
Den otevřených dveří
se uskutečnil v březnu.
``ZŠ a MŠ, Lyčkovo náměstí 6
2. místo poskytovaného vzdělávání: Adresa: Pernerova 29
  Dny otevřených dveří na obou
     pracovištích: 4. a 11. dubna
       od 15:00 do 17:00

``ZŠ a MŠ Petra Strozziho,
Za Invalidovnou 3
11. dubna od 9:00 do 11:00
a od 14:30 do 16:30
``ZŠ a MŠ, U Školské zahrady 4
Adresa MŠ: U Školské zahrady 8
17. dubna od 15:00 do 17:00
``ZŠ a MŠ Na Slovance,
Bedřichovská 1
Adresa MŠ: Drahorádova 2
25. dubna od 15:00 do 17:00
``ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická 1
Adresa MŠ: Ústavní 16
4. dubna od 15:00 do 16:30
ve spodních třídách
``ZŠ a MŠ, Dolákova 1
Adresa MŠ: Dolákova 3
12. dubna od 10:00 do 11:30
a od 14:00 do 17:00
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MŠ Korycanská 14

Jedinečná péče o děti
s rozličným zdravotním
oslabením
nnV roce 2001 přibylo k Mateřské škole Korycanská 14 odloučené pracoviště, které
je unikátním zařízením pro děti s rozličným zdravotním oslabením. Vzniklo díky
pomoci MČ Praha 8. Její jedinečnost spočívá zejména v trvalé přítomnosti vyškoleného zdravotnického personálu v průběhu procesu předškolního vzdělávání.

Dětem se zdravotním oslabením díky tomu
poskytujeme péči, jakou jim běžná mateřská
škola nemůže dopřát. Na proces socializace
dětí dohlíží paní učitelky, zdravotní sestry
s různými specializacemi a fyzioterapeut.
Děti se v takovém kolektivu učí nahlížet na
omezení své, nebo spolužáků (spolužaček)
ze dvou směrů:
a) Z hlediska vlastního vztahu ke svému
oslabení – v první řadě se jej učí přijímat
bez předsudků a s odpovědností vůči sobě
samým, která je bude provázet povětšinou
zbytkem života.
b) Z hlediska respektu a přijímání oslabení
druhých – kdy se zejména děti bez omezení
učí přijímat děti odlišné a učí se vzájemné
toleranci.

Jakou péči můžete jako rodiče
očekávat?

V daném rozsahu poskytuje takovou péči
MŠ Korycanská jako jediná mateřská škola
v Praze. Lze ji rozdělit do následujících
oblastí.
a) Speciální procedura ranního příjmu
dítěte do výuky – ranní filtr provádí
zdravotní sestra. Převzetí dítěte do výuky
provází osobní pohovor sestry s rodičem
o aktuálním zdravotním stavu a případných
akutních stavech např. z předcházející noci.
Rodiče při předávání dětí nezřídka sestry

informují o momentálních speciálních
potřebách dítěte, jako je např. potřeba
promazávání aktivních atopických ložisek.
b) Cvičení pro nápravu vad pohybového
aparátu a jeho zdravý rozvoj – dospívání
dnešní mladé generace provází fatální
nedostatek pohybu. Ten má nepopiratelný
negativní dopad na správný psychomotorický vývoj dětí. Proto se naše MŠ více
specializuje také na rozvoj pohybového
aparátu, správné držení těla, správné
motorické návyky apod. Pohybové programy pro děti vytváří fyzioterapeut s důrazem
na rozvoj motorických funkcí dané věkové
skupiny. Naše MŠ disponuje speciálně
vybavenými hernami a tělocvičnou, stejně
tak sesternou, které fyzioterapeutům
poskytují dokonalé zázemí pro péči i o děti
vyžadující individuální pozornost v oblasti
pohybových návyků. Formou pohybových
her se s dětmi věnujeme podpoře hlubokého
stabilizačního systému, senzomotorickým
cvičením na labilních plochách, úsečích,
cvičením s overbally, gymbally. Všechna tato
cvičení účinně podporují správné držení
těla, rozvoj obratnosti, orientaci v časoprostoru, pohybovou spolupráci s vrstevníky, poznání vlastního těla, aktivaci drobných svalů v oblasti chodidel (plochonoží),
rozvoj hrubé i jemné motoriky. Stejně tak
jako v minulosti u dětí zcela běžnou hbitost,

zápis do mš korycanská

2. 5. 2018 13:00–17:00
mrštnost a chuť k pohybu. Většina pohybových aktivit se děje za doprovodu dětské
hudby nebo pohádky.
c) Inhalace, míčkování – dětem s dýchacími
potížemi dopřáváme specializovanou péči
s využitím přístrojové techniky, ale
i s využitím víceméně tradičních manuálních technik určených k uvolňování
a odkašlávání hlenů u dětí s astma bronchiale. Inhalace i míčkování jsou doprovázeny
také pod dohledem vyškoleného zdravotnického personálu různými typy dechové
gymnastiky a rehabilitace.
d) Speciální péče o exematickou pleť – naše
MŠ je vybavena jednou bioptronovou
lampou Zepter s velkoplošným zásahem
a jednou přenosnou na osvětlování menších
exematických ložisek. Každodenně dětem
promazáváme atopická ložiska jejich
vlastními mastmi dle pokynů lékařů
a rodičů.
e) Péče o děti s narušenou funkcí vnitřních
orgánů, metabolickými poruchami –
poruchy funkcí vnitřních orgánů je stále
častěji se objevujícím oslabením dětí, které
nastupují k výuce do naší Speciální
mateřské školy. Např. děti s diabetes
mellitus I. typu vyžadují speciální režimové
opatření, jako je průběžné měření glykemie,
aplikace inzulinu apod.
f) Individuální jídelníčky – potravinové
alergie jsou velmi frekventovaným problémem dnešních dětí. Speciální jídelníčky jsou
dětem sestavovány s odbornou péčí na
základě lékařské dokumentace, připravené
odborně zaškoleným kuchařským personálem. Na výdej jídel dětem opět dohlíží
zdravotní sestra.
g) Aplikace medikamentů – podávání
různých léků dětem se děje výhradně podle
medikace ošetřujícího lékaře dítěte
a probíhá pod dohledem zdravotní sestry.
Jde např. o aplikaci inzulinu, podání léků na
alergie apod.
h) Vzdělávání rodičů v oblasti péče o děti se
zdravotním oslabením – rodiče mají
možnost pravidelných a individuálních
konzultací se zdravotnickým personálem.
Rodiče této možnosti často využívají, zvykli
si na vysokou odbornost našich zdravotních
sester a oceňují jejich individuální přístup
k problémům dítěte.
Mateřská škola Korycanská je jedinečným zařízením na území hlavního města
Prahy, které přináší dětem se zdravotním
oslabením dokonalé zázemí v době, kdy
jsou jejich rodiče v práci. Díky naší péči
můžete do svých zaměstnání odcházet
každý den v klidu a s vědomím, že o vaše
dítě je dobře postaráno.
Zápis do této mateřské školy je 2. května
od 13:00 do 17:00 hod. Konzultaci si lze
dohodnout e-mailem jarmila.kotrbova@
seznam.cz nebo telefonicky: 602 315 316.
Jarmila Kotrbová,
ředitelka MŠ Korycanská 14
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Představujeme MŠ Na Korábě

Smíšené třídy umožňují
sourozencům být spolu
nnS blížícími se zápisy
do mateřských škol bychom
vám rádi představili naši
pětitřídní mateřskou školku.
Najdete nás v klidném
prostředí plném zeleně, bez
dopravního ruchu, nedaleko
nemocnice Bulovka.
Hlavním cílem nás všech je
rozvíjet samostatné a zdravě
sebevědomé děti. Velký důraz
klademe na individuální
vzdělávání dětí podle jejich
možností, zájmů a potřeb. Naše
školka má dvě pracoviště,
MŠ Na Korábě a odloučené
pracoviště MŠ Lindnerova.
Máme výbornou patnáctiletou
praxi se smíšenými třídami,
proto u nás stále najdete pět
věkově smíšených tříd pro děti
od tří do šesti let. Snažíme se
vycházet vstříc sourozeneckým
párům a kamarádům, kteří
chtějí být spolu. Velmi žádaný
je volný příchod dětí do MŠ,
provoz je od 6:30 do 17:00
hodin.
Třídy jsou plně vybavené
nejen pro hru dětí, ale hlavně
pro rozvoj dovedností, znalostí
a schopností dětí předškolního
věku. Využíváme projektového
učení a snažíme se o udržování
českých tradic. K práci s dětmi
využíváme moderní technologie, jako například interaktivní

V MŠ Na Korábě najdete ve smíšených třídách děti od tří do pěti let.
Foto: archiv MŠ Na Korábě.

tabule, Magic box, digitální
mikroskopy a jiné. Ke každodennímu zvyšování fyzické
kondice slouží velmi oblíbená
a perfektně vybavená tělocvična. Škola provozuje svůj interní
informační a komunikační
kanál, na němž jsou rodiče
pravidelně informováni

o aktuálním dění ve školce
nebo pokrocích svých dětí.
O tom, že pro děti děláme
maximum, svědčí vybudování
sauny a solné jeskyně v MŠ.
Pořádáme celoroční plavecký
kurz pro děti v Bazénu Hloubětín. Dvakrát ročně vyjíždíme
na ozdravný pobyt do jižních

Děti z MŠ Kotlaska v zimě nezahálí
Děti z MŠ Kotlaska v zimě
opravdu nezahálí. Kromě
vzdělávání ve školce si užívají
také například Školy sportu,
která je projektem pro všestranný rozvoj pohybu předškolních
dětí. Pod vedením zkušených
trenérů při různě zaměřených
lekcích využívají tělocvičnu
v ZŠ Palmovka. Kromě
sportování děti těší divadla
přímo ve školce, ale navštívily
například i kouzelnické
představení Pavla Kožíška v KD
Krakov. Už nyní se těší, co další
týdny přinesou.
Nikol Brožková, MŠ Kotlaska
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Čech a Jizerských hor. Máme
vlastní keramickou dílnu, kde
mohou děti rozvíjet svůj talent,
dvakrát ročně pořádáme
keramické dílny i pro rodiče
s dětmi. Na obou našich školách
již mnoho let pracuje Klub mladého diváka. Společně navštěvujeme stálé dětské divadelní scény
nebo Planetárium.
O stravování dětí se starají
výborné paní kuchařky, které
mají za sebou nejedno vítězství
v celostátní soutěži školních
jídelen. V loňském roce například vyhrály 1. místo v soutěži
Školní jídelna chutně a zdravě.
Pokud dítě potřebuje speciální
stravování ze zdravotních
důvodů, tak mu nastavíme
dietní program. Prozatím každé
dietní omezení dětí bylo
vyřešeno. Kvalitně sestavovaný
jídelníček z čerstvých surovin
a množství ovoce a zeleniny je
samozřejmostí. Zkrátka u nás
si pochutnáte!
K MŠ patří veliká, moderně
vybavená zahrada, plná
vzrostlých stromů, záhonky pro
malé zahradníky a sportovní
hřiště s měkkým povrchem.
Nabízíme také mnoho zájmových kroužků: angličtinu,
plavání, jógu, keramiku, flétnu.
Preventivní programy jsou
samozřejmostí.
Kolektiv MŠ Na Korábě

Rádi vás uvítáme

na dnech
otevřených dveří
11. a 25. dubna 2018
15:00–17:00 hod.

Oddíl kopané TJ Sokol Troja
hledá nové hráče

ve věku 5 – 13 let (roč. 2005 – 13).
Tréninky každou středu a pátek od 16.30 hod.
na hřišti v Troji, Bus č. 112, zast. Čech. škola.
Další informace Jaroslav Fliegl, 602 150 374,
mail: tj-sokol-troja@volny.cz
www: tj-sokoltroja.cz

placená inzerce

Inzerci na těchto
stránkách objednávejte
u paní Hany Wichové,
e-mail:
hana.wichova@praha8.cz
tel.: 222 805 162
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školství a mládež

Osmička pro rodinu
pro vás připravila
Ďáblík

Krabík

Taussigova 1, Praha 8

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Pondělí
Výtvarka s Andreou 9:00–10:00
Jemná jóga 10:00–11:00
Jumping pro ženy (s možností
hlídání dětí od 1 roku) 11:00–12:00
Úterý
Hudebka pro nejmenší 9:00–9:40
Montessori herna 10:30–11:30
Středa
Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:00–11:00
Jumping pro děti od 4 let 16:30–17:30
Jumping pro ženy 17:30–18:30
Čtvrtek
Výtvarné tvoření s Ivetou 9:30–10:30
Pilates 10:00–11:00
Hudební ateliér – flétna 13:00–14:00
Angličtina (hlídání dětí) 15:00–16:30
Cvičení dětí 16:30–17:30
Vracíme se do formy 17:30–17:30
Pátek
Dětská herna s angličtinou 9:30–10:30
Jumping pro děti od 4 let 10:30–11:30
Jednorázové akce:
4. 4. Seminář stravou proti nemocem
17:00–18:00, cena 60 Kč
11. 4. Sebeobrana pro maminky
11:00–13:00, cena 40 Kč
12. 4. Výsadba jarního truhlíku
10:00–11:30, cena 80 Kč
30. 4. Čarodějnice v Ďáblickém háji
10:00–12:00, účast zdarma

Úterý
Výtvarné tvoření pro maminky
s dětmi 9:30–10:30
Středa
Dětská herna s angličtinou
9:30–10:15
Čtvrtek
Montessori 9:30–10:30

BAZAR

karlík
sobota

krabík
středa

Jednorázová akce
4. 4. Dětský bazar 14:00–18:00,
prodávající 40 Kč
9. 4. Logopedická konzultace
13:00–18:00, účast zdarma
9. 4. Výsadba jarního truhlíku
10:00–11:30, cena 80 Kč
11. 4. S kočárky za poznáním
– Trojský zámek 9:15–11:15, zdarma
14. 4. Blešák oblečení 9:00–13:00
18. 4. Vycházka s angličtinou
15:00–17:00, účast zdarma
Statek Vraných
27. 4. S kočárky za poznáním
9:15–11:45, účast zdarma, Velká skála
30. 4. Čarodějnice v Ďáblickém háji
10:00–12:00, účast zdarma
Otevírací doba:
po–st, pá 9:00–13:00
čt 11:00–13:00
Kontakty: tel.: 283 090 431
e-mail: krabik@osmickaprorodinu.cz

Karlík

4. dubna

7. dubna

Karlínské náměstí 7, Praha 8

14:00-18:00

9:00-13:00

Pondělí
Pohybovky s Ájou 10:00–11:00
Středa
Výtvarka s Ájou 10:00–11:00

Klub

Mapa

Mapa

Sokolovská 121, Praha 8
Otevírací doba klubu Mapa:
po–čt od 13:00 do 18:00
po, út: Klub pro mladší (6–12 let)
st, čt: Klub pro starší (10–15 let)
Program
po, st: Pravidelné doučování
Jednorázové akce
5. 4. Zahrádkaření
10. 4. Beseda o sociálních sítích
17. 4. Sportovní den
30. 4. Čarodějnice v Mapě
Kontakty: tel.: 606 634 847
e-mail: mapa@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce:
3. 4. Mini výživové poradenství
10:00–11:00, cena 60 Kč
7. 4. Dětský bazar 9:00–13:00,
prodávající 40 Kč
10. 4. Výsadba jarního truhlíku
10:00–11:00, cena 80 Kč
17. 4. Sebeobrana pro maminky
10:00–12:00, cena 40 Kč
30. 4. Čarodějnice v Ďáblickém háji
10:00–12:00, účast zdarma
Otevírací doba:
po–pá 9:00–13:00
Kontakty: tel.: 724 623 435
e-mail: karlik@osmickaprorodinu.cz

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu
tel.: 601 130 916

Rozšíření nabídky aktivit
v Osmičce pro rodinu
Milí spoluobčané,
na základě vašich podnětů jsme rozšířili
nabídku našich aktivit v rámci projektu
Osmička pro rodinu o tema-tické
vycházky s angličtinou. Pod heslem
„dejme svým procházkám smysl“ se
zaměříme na konkrétní místo v rámci
Prahy 8, které si projdeme
a představíme.
Vítáni jsou všichni, kteří se chtějí
o Praze 8 něco dozvědět a zároveň se
procvičit v angličtině.

Těšíme se na každé setkání s Vámi!
Ředitelka Mgr. Kateřina Halfarová

RODINNÉ CENTRUM OSMIČKA
Libčická ulice 333, Praha 8 – Čimice
Pondělí
Zdravotní cvičení 9:00–10:00
Zdravotní cvičení 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–13:00
Otevřený klub pro děti a mládež
13:00–17:30
Lego a jiné stavebnice 15:00–16:30
Archeologie pro děti 16:00–17:30
Hravé poznávání přírody
16:30–17:30
Němčina – interaktivní kurz
17:30–19:00
Aby záda nebolela 18:00–19:00
Jóga pro začátečníky 19:00–20:00
Úterý
Otevřený klub pro seniory
10:00–12:00
Ping-pong 12:00–16:00
Deskové hry 14:30–16:30
Cvičení dětí 1,5–3 roky 17:00–18:00
Zpátky do formy 18:00–19:00
Středa
Hudebka pro nejmenší 9:00–9:40
Aby záda nebolela 9:30–10:30
Ping-pong 12:00–14:00
Karetní klub pro seniory
13:00–15:00
Digitální svět pro seniory
15:00–16:30
Playful yoga and games in English
for children 16:30–17:30
English conversation for adults
17:45–18:45
Pilates 19:00–20:00

Čtvrtek
Balanční cvičení pro seniory
9:00–10:00 a 10:00–11:00
Otevřený klub pro seniory
10:00–12:00
Ping-pong 12:00–14:00
Otevřený klub pro děti a mládež
13:00–17:30
Pravidelné doučování dle domluvy
Deskové hry 16:00–17:30
Jugger 17:30–19:00
Jóga pro pokročilé 19:00–20:30
Pátek
Jemná jóga 11:00–12:00
Lego a jiné stavebnice 14:00–16:00
Tvoření v RC 15:00–16:00
Tanečky pro děti od 3,5 let
15:30–16:30
Latino dance 16:30–17:30
Jednorázové akce
5. 4. Výroba ozdob a doplňků
z papíru a textilu 10:00–12:00
v rámci otevřeného klubu pro seniory
vstup zdarma
21. 4. Výroba truhlíku na bylinky
14:00–17:00, cena: 220 Kč
Otevírací doba
po 9:00–20:00 út 10:00–19:30
st 9:00–19:00 čt 9:00–16:00
pá 11:00–17:30
Kontakty: tel.: 606 035 260
e-mail: rc@osmickaprorodinu.cz

Máte pro nás nějaké náměty, dotazy, připomínky
nebo potřebujete více informací? Napište mi
e-mail: katerina.halfarova@osmickaprorodinu.cz
nebo tel.: 601 089 379
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Volná místa právě pro vás!
Velice nás těší váš zájem o aktivity Osmičky pro rodinu.
Některé kurzy v Rodinném centru
Osmička jsou již plně obsazeny, někde
se však ještě nacházejí volná místa. Na
tyto aktivity bychom vás rádi pozvali.
Jedná se o jazykové kurzy pro dospělé:
pondělní kurz německé konverzace
a středeční angličtinu. Oba kurzy
vedou rodilé mluvčí, probíhají v
přátelské atmosféře a přihlásit se
mohou i začátečníci.
Dětem nabízíme volná místa na
Hudebce pro nejmenší, kurzu Tvoření
nebo Latino dance. Také je ještě možné
přihlásit děti na kroužek Playful Yoga
nad Games in English.
Několik posledních míst nabízí páteční
dopolední Jemná jóga a také večerní
cvičení Zpátky do formy, které se koná
každé úterý od 18:00. Hlásit se můžete
i na lekce Aby záda nebolela ve středu
dopoledne. Zájemcům o ping-pong
můžeme v současné chvíli nabídnout
termíny v úterý (10:00–14:00), středu
(13:00–16:00) a pátek (12:00–14:00).
Seniory (nejen) z Prahy 8 bychom rádi
pozvali do našeho otevřeného klubu
(pondělí a čtvrtek 10:00–12:00), na

Baví vás deskové hry?
Přijít můžete v úterý 14:30–16:30 a ve čtvrtek 16:00–17:30.

kurz digitální gramotnosti (středa
15:00–13:30) nebo do našeho
karetního klubu (středa 13:00–15:00).
Všechny potřebné informace
naleznete na webových stránkách
www.osmickaprorodinu.cz.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!
Tým Rodinného centra Osmička

BLEŠÁK OBLEČENÍ – pro celou rodinu

V Rodinném centru Osmička rádi
přivítáme nové zájemce o hraní
deskovek. Tento program není
limitován věkem a různé generace
mohou hrát spolu i vedle sebe. Téměř
osmdesát deskových a karetních her
různého zaměření prověří váš postřeh,
kreativitu a schopnosti blufovat
i spolupracovat. Můžete se dobře
pobavit u Šťastného candáta, rozvíjet
svou představivost u fantastického
Dixit nebo si zahrát na pistolníky
s oblíbenými kartami Bang! Zkušenější
z vás se mohou pustit do
monumentálně strategické Hry o trůny.

K dispozici jsou také klasické stolní
hry, karty, šachy a různé hlavolamy.
Těšíme se na každého z vás, tým RC :)

Sobota 14. 4. 2018, od 9:00 do 13:00
Potřebuje váš šatník novoty?
U nás seženeš triko i kalhoty.
Na Krakově pořádáme bazar pro dámy,
nezapomínáme ani na pány.
Máte ve skříni oblečení, které už
nenosíte? Rádi byste si na jaro
obměnili šatník a ulovili pěkné kousky
zdarma? Přineste vše, co

nepotřebujete.Oblečení můžete
vyměnit, nebo ho nechat pro jiné.
Princip akce:
- Oblečení a doplňky (například: šátky,
šály, kabelky apod.) je možno nosit již
od 8 h do 10 h na KD KRAKOV,
Těšínská 600, Praha 8.
- Místo bude vyznačeno.
- Pracovníci Osmičky pro rodinu od vás
oblečení převezmou a vystaví.
- V případě, že vám termín nevyhovuje,
můžete oblečení po předchozí domluvě
donést v jiný termín.
Domluva: info@osmickaprorodinu.cz
VSTUP DOBROVOLNÝ ve prospěch
ŽIVOT DĚTEM o.p.s.,

který pomáhá od roku 2000

Klub MAPA
S příchodem hezkého počasí začneme
v Mapě opět naplno využívat naši
zahradu. Budeme se věnovat
kolektivním sportům a dalším
pohybovým aktivitám, a to více i méně
známým. Mimo sportování naši
zahradu také zvelebíme po zimním
spánku. Postavíme skleník a zasadíme
první sazenice, ze kterých se nám
snad, stejně jako vloni, urodí zelenina,
která nám poslouží jako drobné

občerstvení a bylinky na výrobu čajů
a limonád.
Budeme také samozřejmě pokračovat
v pravidelném doučování a bude nás
čekat další beseda s pracovníky,
tentokrát o sociálních sítích a dalších
fenoménech dnešní doby. Klub je zcela
bezplatný a je určen všem dětem od
6 do 15 let.
Otevřený klub pro děti a mládež
Mapa, Sokolovská 121, Praha 8.

Městská část
Praha 8
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Kultura
Proměna kulturního domu Ládví

Příjemné prostředí přilákalo
i světový orchestr

nnPostupná proměna Kulturního domu Ládví, která probíhá
nyní již třetím rokem, se blíží ke svému závěru. Bez zásadních rekonstrukcí by taková proměna vůbec nebyla možná,
avšak nejedná se jen o proměnu vnější či o proměnu
interiérů, kulturní dům Ládví se změnil jako celek.
Snahou radnice MČ Praha 8
je opět pozvednout hodnotu
tohoto místa na kulturní úroveň.
KD Ládví zažil v dobách
minulých, především v 90. letech, těžké chvíle, přesto dnes
toto místo vypadá opět důstojně,
ožívá kulturou a láká návštěvníky na různorodé akce.

Prostor

Velká část rekonstrukcí, které
v KD Ládví v posledních letech
probíhaly, se týkala oprav
havarijních částí domu, který
nebyl v předchozích letech nijak
zásadně rekonstruován. V první
řadě byly již před třemi lety
zrekonstruovány záchody pro
veřejnost ve foyer pod hlavním
sálem, i pro nájemce v 1. patře
administrativní části domu.
V dalších letech prošla opravou
střecha i sklep domu, opraveno
bylo i mnoho dalších částí domu,
které běžný návštěvník nemá
šanci spatřit, ale zásadně se
změnil i viditelný prostor.
Proměnou postupně prošlo
foyer pod velkým sálem, odkud
zmizely dělicí příčky ochodů,
které z místa vytvářely obchodní
pasáž. Velkým přínosem pro
návštěvníky byla výstavba
výtahu, velký sál KD Ládví

se nachází v 1. patře, kam do
té doby vedla pouze dvě široká
schodiště, vstup a toalety jsou
však v přízemí pod velkým
sálem. Nyní je přístup do sálu
a k toaletám plně bezbariérový,
zmizely i nevzhledné mříže,
které bránily návštěvníkům
v přístupu do předsálí. Tento
prostor postupně získává na
účelu, který láká návštěvníky
všech věkových skupin svou
náplní. V blízké době by se foyer
mělo dočkat kulturní kavárny,
mělo by to být místo pro trávení
volného času, kam se budou
občané rádi vracet, a to z různých důvodů.
Viditelné proměny se dočkal
i velký sál a předsálí, rekonstrukcí prošel strop a stěny sálu, a to
s ohledem na akustiku prostoru.
Nyní je sál osvětlen moderní
úspornou světelnou technikou
a disponuje také kvalitním
zvukovým vybavením. Interiér
předsálí byl také prosvětlen,
stejně jako zbývající části foyer.
Co se nezměnilo, je umístění
některých dobových uměleckých prvků. Dominantou
vstupního prostoru je stále
modrá mozaika Vlastimila
Květenského a v předsálí je
také na svém původním místě

Komorní součást PKF – Prague Philharmonia při 2. reprezentačním
plesu Prahy 8. Foto: Vladimír Slabý

Velký sál Kulturního domu Ládví při oblíbeném setkání seniorů spojeném
s koncertem. Foto: © Milan Mošna

plastika mladé ženy od Zdeňka
Němečka, i původní světla nad
schodišti zde zůstanou. Poslední
etapou proměny foyer bude
výměna skleněného pláště, která
zajistí především úsporu energií
a prostor opět prosvětlí.
Změnou však prochází
i komerční části kulturního
domu. Neoddělitelnou součástí
domu je prostor restaurace, bez
které by kulturní dům nebyl
kompletní. Již velmi brzy se
návštěvníci budou moci dočkat
zcela nové restaurace, která
nabídne příjemné, moderní
a čisté prostředí s kvalitní
nabídkou, kterou budoucí místní
a jistě i přespolní hosté ocení.

Kultura

„Kulturní dům Ládví prochází
pomalu, ale jistě proměnou,
jejímž cílem je navrácení
důstojnosti tomuto místu, ve
kterém mnoho generací, nejen
z okolních Kobylis, prožilo svoje
mládí. Rádi bychom, aby
Kulturní dům sloužil více svému
základnímu účelu, tedy aby
nabízel kulturu v příjemném
prostředí,“ říká místostarosta
Prahy 8 Matěj Fichtner.
Od roku 2016 KD Ládví
pravidelně pořádá kulturní akce
pro všechny generace. Mezi
tradiční již patří oblíbená
Mikulášská, Vánoční koncert
Václava Hybše a také Reprezentační ples, který MČ Praha 8
pořádala letos už podruhé ve
spolupráci s gymnáziem PORG.
Velký zájem je také o výstavy,
které jsou nově náplní vstupního foyer.

Spolupráce s PKF

S rekonstruovanými prostorami
a obnovenou kulturní náplní KD
souvisí i jeden z nových dlouhodobých nájemců nejen velkého
sálu, ale i komerčních prostor.
Tím je jeden z nejúctyhodnějších
orchestrů České republiky – PKF
– Prague Philharmonia. V příští
sezoně oslaví 25 let své existence
a za tu dobu se vypracovala
mezi nejlepší komorní orchestry
světa.

Rodí se další projekty,
jež mají za cíl dát
KD Ládví punc
zajímavého
a kreativního
kulturního centra.
Dokazuje to spolupráce
s mnoha významnými uměleckými osobnostmi: Annou
Netrebko, Angelou Gheorghiu,
Plácidem Domingem, Lucianem
Pavarottim, Dianou Damrau,
Juanem Diegem Flórezem
a dalšími. Orchestr pravidelně
nahrává pro světové gramofonové giganty Deutsche Grammophon, Decca, EMI, Warner
Classics, Sony Classical nebo
Harmonia Mundi. Jeho diskografie čítá na 80 titulů. Za
některé z nich má na kontě
taková ocenění, jakými jsou
Zlatá deska RAC Kanada v roce
2000, Cena Harmonie 2001
či Diapason d'Or v září 2007.
V roce 2016 získala za CD
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Heroïque s Bryanem Hymelem
nominaci na International
Opera Awards a v roce 2017
za CD Bohemian Rhapsody
s Gáborem Boldoczkim nominaci na International Classical
Music Award (ICMA).
PKF – Prague Philharmonia
vznikla v roce 1994 z iniciativy
dirigenta Jiřího Bělohlávka
(1946–2017) pod názvem Pražská
komorní filharmonie. Jiří
Bělohlávek s ní spojil jedenáct let
svého života a odehrál s ní také
svůj poslední koncert 7. května
2017 v Poličce. V jejím čele se
posléze vystřídaly osobnosti
Kaspar Zehnder a Jakub Hrůša.
Od sezony 2015–2016 je jejím
uměleckým ředitelem francouzský dirigent Emmanuel Villaume,
jehož 27. ledna sledovaly miliony
diváků po celém světě díky
přímému přenosu Pucciniho
Toscy z Metropolitní opery
v New Yorku. Orchestr má ve
svém „rodném listě“ vepsánu
svěžest, energičnost a perfekcionismus, stejně jako lásku
k hudbě, jež vkládá do každého
koncertu. Je ceněn pro svůj
charakteristický zvuk, za nímž
stojí mimo jiné jeho stěžejní
repertoárová oblast, kterou je od
počátku hudba vídeňského
klasicismu: skladby Josepha
Haydna, Wolfganga Amadea
Mozarta a Ludwiga van
Beethovena.
„Zájem jednoho z nejrespektovanějších hudebních těles České
republiky s tak obrovským
renomé zde působit je poctou

www.praha8.cz
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tomuto místu, které v letech
minulých sloužilo spíše jako
kongresový sál než místo pro
kulturu. V rámci konceptu
spolupráce MČ Praha 8 s orchestrem světového významu
vznikají i zcela unikátní
projekty,“ říká Matěj Fichtner.

Edukační programy
s PKF

Již tento rok vznikla ve spolupráci MČ Praha 8 a PKF – Prague Philharmonia řada zajímavých edukačních programů.
Školy na Praze 8 mohou
benefitovat ze série koncertů
pro školy, určených hlavně
mateřským školkám a prvnímu
stupni škol základních. Kulturní
dům Ládví oživily známé
„rudolfinské“ postavičky Šíma
a Lupi, které dětem ve spolupráci s orchestrem zábavnou
a interaktivní formou otevírají
dveře do úžasného světa
klasické hudby. Jen v letošním
školním roce navštívilo koncerty
pro školy v KD Ládví na
1300 dětí a na dalších 600 se
kouzelní skřítci Šíma a Lupi těší
v měsíci květnu.
Společně vznikl také unikátní
edukační program pro děti 10+,
jehož koncept se dostal dokonce
do hlavního zpravodajství České
televize. Děti v něm nejen
hlubším a detailnějším způsobem pronikají do světa vzniku
skladeb, života hudebních
skladatelů a vývoje uměleckých
směrů, ale dostávají se do
kontaktu s hráči a nástroji

Edukační program PKF, kdy si děti mohou v KD Ládví na mistrovské
nástroje skutečně zahrát. Foto: © Milan Mošna

doslova „na dotek“. Vidí, jak
orchestr pracuje, jak se rodí
programy orchestrálních
koncertů PKF – Prague Philharmonia v Rudolfinu a v neposlední řadě se osobně setkávají
s významnými uměleckými
osobnostmi – sólisty a dirigenty.
Postupně se rodí další
projekty, jež mají za cíl dát
KD Ládví punc zajímavého,
kreativního kulturního centra,
které bude obohacovat život
obyvatel městské části napříč
věkovými skupinami. Již teď je
ale jasné, že se Praze 8 podařilo
na svou stranu získat mimořádně kvalitní a ve světě vysoce
respektované hudební těleso.

Ples MČ Praha 8

V pátek 23. února 2018 se
roztančil Kulturní dům Ládví

Ukázky standardních tanců předvedli na 2. reprezentačním plese Prahy 8 profesionální tanečníci Petr
Zabystrzan a Monika Mihalíková. Foto: Vladimír Slabý

při příležitosti 2. společného
reprezentačního plesu Prahy 8,
který pořádala radnice spolu
s gymnáziem PORG. Moderátorem večera byl Jan Čenský. Ples,
který je důkazem výborné
spolupráce mezi naší městskou
částí a gymnáziem PORG nejen
v oblasti kultury, slavnostně
zahájili místostarosta Radomír
Nepil, radní pro kulturu Jana
Solomonová a ředitelka
gymnázia PORG Andrea
Výšková.
PKF – Prague Philharmonia
na plese v rámci doprovodného
programu prezentovala již
podruhé svoji komorní součást.
Orchestr i vzájemnou spolupráci na podiu představila Ing.
Vladimíra Brychová, produkční
PKF. O hudební úvod plesu se
opět postaralo jedno z komorních seskupení, zazněla klasická
i filmová hudba v podání členů
dechové sekce s názvem
Slavnostní entrée žesťového
kvinteta pod vedením Stanislava Penka – Klasická hudba
v nejvyšším lesku – PKF –
Prague Philharmonia a její
Czech Brass.
V průběhu večera hrála známé
melodie k tanci a poslechu
hudební skupina Pepeto, díky níž
se roztančil nejeden krásný pár
a parket zůstal po celou dobu
plný. Ukázky standardních tanců
předvedli profesionální tanečníci, několikanásobní medailisté
mistrovství ČR a čtvrtfinalisté
MS ve standardních tancích Petr
Zabystrzan a Monika Mihalíková. V jejich podání mohli hosté
vidět romantický waltz, vášnivé
tango, elegantní valčík, podmanivý slowfoxtrot a radostný
quickstep. Nechyběla ani bohatá
tombola, jejíž hlavní cenou byl
poukaz na zájezd od cestovní
kanceláře RS Tour v hodnotě
10 tisíc korun, který předala
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Kultura

Svůj prostor dostávají v KD Ládví i děti – například v Talentové soutěži na téma Josef Lada, nebo při prezentaci svých prací na téma
Mauthausen. Foto: Vladimír Slabý

Akce pro seniory

„Nabídka akcí pro seniory
v KD Ládví je velmi široká.
Zájem starší generace o kulturu
a dění v KD Ládví je značný,
snažíme se proto nabízet takové
programy, které naše občany
potěší, a podle reakcí pravidelných i nových návštěvníků se
nám to daří,“ říká Jana Solomonová, radní pro kulturu. Velmi
oblíbená jsou pravidelná setkání
seniorů. Dvakrát do měsíce si
mohou zavzpomínat na své
mládí a zatancovat při koncertech oblíbených zpěváků.
V březnu jim například zazpívali
Yvetta Simonová a Stanislav
Hložek. Stále větší oblibě se také
těší pravidelná nedělní odpoledne s hudbou k tanci a poslechu
s kapelou Vinšovanka.

KAPELA
ÁGNES
A BOHUŠ
MATUŠ

Kulturní dům se ale zaměřuje
na všechny generace, snaží se
nabídnout program i pro ty
nejmladší návštěvníky. Dlouhodobě úzce spolupracuje se
školami MČ Praha 8. „Těší nás
zájem našich škol a především
pak také jejich velmi kladná
odezva na projekty pořádané
ve spolupráci s odborem
školství. Tyto projekty poskytují
dětem možnost seznámit se
zábavnou formou se zásadními
kulturními otázkami. V loňském
roce byla projektem Talentová
soutěž spojená s jedním z našich
nejvýznamnějších umělců,
Josefem Ladou. V tomto pololetí
se žáci mohou účastnit projektu,
který pořádáme ve spolupráci
s Národním divadlem, k uctění
jeho letošního 150. výročí
založení,“ říká Anna Kroutil,
radní pro školství MČ Praha 8.
Ve vstupním foyer letos
proběhly už dvě výstavy.
Na přelomu ledna a února
interaktivní výstava Vláčky
a železnice, kterou za tři týdny
navštívilo více než tři tisíce lidí.
Pro děti byl čas strávený na
výstavě pojat i edukativně, děti

Městská část Praha 8
vás zve na pravidelné
SETKÁNÍ SENIORŮ

ze srdce vám

kdy:
středa 18. dubna
od 15:00
kde:
Kulturní dům
Ládví – velký sál
Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ
ZAJIŠTĚNO

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

k tanci a poslechu

se dozvěděly např. o bezpečnosti
na železnici nebo o pravidlech
chování ve vlaku. O měsíc
později pak měli návštěvníci
možnost zhlédnout výstavu
Mauthausen. Žáci 8. tříd
základních škol zde představili
své práce, ve kterých zachytili
své dojmy z návštěvy tohoto
koncentračního tábora, kterou
pro ně radnice kažodoročně
pořádá.

Plány

KD Ládví toho má mnoho za
sebou, ale stále také hodně před
sebou. Většina zásadních změn
je již v běhu, ukončení zásadních rekonstrukcí a plné
znovuzprovoznění všech částí
KD Ládví proběhne ještě
v letošním roce. „Poslední etapa
velkých rekonstrukcí proběhne
v první polovině tohoto roku.
Plánujeme ještě hlavně oživit
prostor foyer pod velkým sálem,
který by měl být nejen díky
nové kavárně místem, kde bude
možné příjemně strávit čas
kdykoliv během dne,“ říká Matěj
Fichtner. Tento prostor se stane
místem, které bude nadále
důstojně sloužit jako zázemí pro

Městská část
Praha 8

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

Městská část
Praha 8

Koncept pro školy

probíhající akce na sále, bude
zde například nově instalována
pokladna, kde bude možné
zakoupit vstupenky na různé
kulturní akce, pořádané nejen
v KD Ládví. „Návštěvníkům
bude k dispozici nový multifunkční prostor pro volný čas,
kde budou pořádány např.
kurzy, přednášky, cvičení nebo
také dětské oslavy či autorská
čtení. Nedílnou součástí
prostoru foyer pod velkým
sálem budou také pravidelné
tematické výstavy pro veřejnost
i školy MČ Praha 8,“ upřesňuje
radní pro kulturu Jana
Solomonová.
„Kulturní dům Ládví je nyní
na smysluplné cestě k důstojnému naplnění jeho účelu.
Nesmírně nás těší kladné reakce
návštěvníků i našich nájemců,
na proměnu, kterou objekt
prochází. Snad i v budoucnu
KD Ládví dostane šanci ukázat,
jak krásným a přínosným
místem pro obyvatele nejen
Prahy 8 dokáže být,“ uzavírá
místostarosta Matěj Fichtner.
Markéta Řehořová,
Vladimír Slabý

Městská část Praha 8
vás zve na pravidelné
SETKÁNÍ SENIORŮ

Z babiččiny krabičky
A dědečkova kufru

24.

kdy: středa
dubna
od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví
– velký sál
Vstup: zdarma
Občerstvení zajištěno

Pavel
Skalický
Blanka
Tůmová

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

radní Jana Solomonová do rukou
dámy se šťastným výherním
číslem 77. Dalšími cenami
v tombole byly poukázky na
představení v KD Krakov nebo
v divadle Karla Hackera
věnované MČ Praha 8. Ceny do
tomboly věnovalo také Gymnázium PORG a PKF – Prague
Philharmonia.

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

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové
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Rekonstrukce

OD Ládví letos
čeká velká
proměna

nnObchodní dům Ládví v Ďáblicích čeká v letošním roce
velká rekonstrukce. Jeho vlastník a provozovatel,
společnost Regata Čechy, a. s., zveřejnil rozsah a harmonogram prací, které by měly být zahájeny v dubnu
letošního roku a ukončeny v listopadu.
Rekonstrukce proběhne
v součinnosti se společností
Ahold Czech Republic, která
v objektu provozuje supermarket Albert. I ten projde celkovým
remodelingem, a proto bude pro
veřejnost uzavřen pravděpodobně od začátku května do
poloviny srpna.
Vlastní stavba obchodního
domu, stejně jako přilehlé
centrální náměstí (i celé sídliště
Ďáblice), pochází ze 70. let
20. století a dodnes je de facto
srdcem tohoto sídliště, které
přineslo řadu neobvyklých
řešení, kvalitativně vystupujících z dobové panelové produkce. To dokazuje i zisk ceny
UNESCO za vkomponování
zeleně do městské zástavby.
Obchodní dům od první
poloviny 90. let vlastní společnost Regata, která v roce 2000

provedla jeho první modernizaci. Zrekonstruovala obchodní
prostory v prvním patře,
vybudovala dvě nová schodiště
a osobní výtahy. Význam
a dostupnost obchodního domu
Ládví v roce 2004 výrazně
zvýšilo otevření přilehlé stanice
metra trasy C.
Po čtyřiceti letech své
existence je již obchodní dům
fyzicky i morálně opotřebený,
zejména uspořádání obchodních
ploch neodpovídá potřebám
dnešní doby. Při rekonstrukci
budou, kromě obměny veškerých technologických instalací
a části obvodového pláště,
zásadně přeměněny zejména
vnitřní prostory. Hlavní vstup
do obchodního domu bude
přesunut na jeho východní
stranu k náměstí u výstupu
ze stanice metra Ládví. Přízemí

Vizualizace ukazuje, jak by měl vypadat prostor kolem OD Ládví.

bude dominovat supermarket
Albert. U hlavního vstupu
přibudou čtyři nové menší
obchody. Bude zajištěna lepší
dostupnost prvního patra
novými eskalátory, výtahy
a schodišti pro veřejnost. Zcela
nová obchodní pasáž v prvním
patře bude průchozí skrze celou
délku budovy s obchody po obou
stranách. Na východním
začátku pasáže přibude food
court s velkorysým výhledem
na centrální náměstí. V suterénu
budovy vzniknou dva nové
velkoplošné prostory pro
obchod a služby, dobře přístupné výtahem a schodištěm pro
veřejnost od hlavního vstupu
z náměstí.
„V našich obchodních domech
se vždy snažíme o co nejlepší
složení prodejen a provozoven

služeb tak, aby v maximální
možné míře uspokojovaly
potřeby obyvatel spádové
oblasti. Proto v případě OD Ládví jednáme nejen se stávajícími
nájemci, ale i s novými subjekty.
Díky rekonstrukci tak dojde
k výraznému zkvalitnění
a rozšíření nabídky zboží
a služeb pro místní obyvatele,“
říká Filip Votruba, ředitel závodu
Obchodní domy Regata a člen
dozorčí rady společnosti Regata
Čechy, a. s.
Záměr rekonstrukce OD Ládví
je úzce koordinován se záměrem
revitalizace centrálního náměstí
sídliště Ďáblice, který připravuje
městská část Praha 8. Díky ní by
se tento hlavní prostor měl stát
atraktivním živým místem pro
setkávání lidí, konání trhů a různých společenských akcí.  (žem)

reflektovat změněné společenské podmínky a využít potenciál
místa. Přitom jde o nejcennější
prostranství sídliště, vymezené
veřejnými budovami drobnějšího měřítka, které kontrastuje
s výškou a proporcemi obytných
domů. Prostor je důsledně
oddělen od hromadné i individuální dopravy, i zásobování
probíhá ze zadní fronty domů –
to je obrovská výhoda.
Centrum neplní svou funkci
tak, jak by mohlo. Může za to
charakter prostředí, ale hlavně
chybějící atraktivní funkce,
které by mohly přilákat lidskou
aktivitu, a špatně fungující
veřejné stavby. Je to především
Kulturní dům, kino, obchodní
centrum se supermarketem
a otevřenou pasáží, stanice
metra, dále pošta, lékárna a další
méně významné stavby.

Městská část Praha 8 již
významně pokročila v přípravě
revitalizace prostranství, které
se brzy stane živým a atraktivním místem díky nové organizaci ploch a jejich doplnění
moderním mobiliářem a zelení.
Řadu dalších problémů bude
nutno řešit v součinnosti se
soukromými vlastníky budov –
jde o jednotné řešení reklamy
a komerčních propagačních
prvků, pravidla pro stavební
obnovu jednotlivých domů,
práci s parterem.
Rekonstrukce obchodního
domu je důležitým dílem
mozaiky ve zlepšení obytného
prostředí našeho sídliště, je proto
dobře, že příprava projektu byla
s návrhem revitalizace náměstí
úzce koordinována.

Centrální náměstí sídliště Ďáblice

Revitalizace využije
potenciál místa
Centrální náměstí sídliště
Ďáblice se stanicí metra Ládví
a dalšími veřejnými budovami
je nejvýznamnějším veřejným
prostranstvím této novodobé
městské čtvrti. Náměstí i celé
sídliště vzniklo na základě
jednotného plánu, najednou,
s minimem zachovaného
původního kontextu.
V jeho podobě se odráží
atmosféra 60. let, kdy po velmi
krátké období byly v život
uváděny modernistické
myšlenky a velkorysé urbanistické koncepty, poučené jak
funkcionalistickou tradicí, tak
zkušenostmi ze zahraničí.
V návrhu arch. Viktora Tučka

byl rozvinut koncept zelených
pěších os, systém řazení domů
do otevřených bloků, vše
doplněno veřejnými stavbami –
obchody, školami, zdravotnickými středisky apod. Návrh přinesl
řadu neobvyklých řešení
a jednotlivé budovy se kvalitativně vymykají z dobové
panelové produkce. Významnou
roli hrál návrh veřejné zeleně,
stejně jako koncept plastik
ve veřejném prostoru.
Samotné náměstí od svého
vzniku v polovině 70. let prošlo
několika dílčími modernizacemi
(naposledy při otevření stanice
metra Ládví), žádná však
nedokázala přesvědčivě

Ing. arch. Ondřej Tuček
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Pozvánky
Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8
ve spolupráci se sdružením
R TEAM pořádají

Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

BĚHÁME S OSMIČKOU
KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 18:00
(DUBEN – ČERVEN)

Praha 8
Kdy: neděle, 15. 4. 2018 v 10:00 (start)
prezence: 9:15 - 9:45
Kde: vstup do Čimického háje (trasa 6 km)
GPS: 50.1279747N, 14.4342192E
Věkové kategorie:
muži: do 29 let, do 39 let, do 49 let, nad 50 let
ženy: do 29 let, do 39 let, do 49 let, nad 50 let

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8
POD VEDENÍM
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

startovné: 100 Kč (do 8. 4. 2018)
po termínu 150 Kč
občerstvení zajištěno

START: dětské hřiště u hájovny
v Čimickém háji
Účast na trénincích je ZDARMA,
začít můžete kdykoli.

Více informací o závodu a přihlášky najdete na:
www.behmetropole.cz

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

pod záštitou radní pro sport
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace,
Jany Solomonové
která může být zveřejněna.
vás s rd e čn ě z ve

47. JARNÍHO BĚHU
ročník

Ďáblickým hájem
neděle 22. dubna 2018

Pořadatel:

TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8,
ve spolupráci s Městskou částí Praha 8
Místo:
Areál zdraví v Ďáblickém háji
Přihlášky:
http://prihlasky.4timing.cz nebo na místě startu
nejdříve 1 hod. nejpozději 10 min. před startem kategorie
Ředitel závodu: Elena Truhlářová
Měření času:
čipová časomíra
Účast:
běh je veřejným závodem, účastníci závodí na vlastní nebezpečí
Šatny:
přírodní, v areálu Zdraví na místě startu.
Za odložené věci pořadatel neručí.
Tratě:
po pevných i měkkých cestách v Ďáblickém háji
Startovné:
dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
Ceny:
první 3 v každé kategorii obdrží medaili, diplom a věcnou cenu
Informace:
elena.truhlarova@seznam.cz nebo sokolovna@sokolkobylisy.cz
Kategorie

Ročník narození

9.00
9.20
9.40
10.00
10.20
10.20
10.45
11.00
11.20
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45

nejmladší žáci a žákyně
nejmladší žáci a žákyně
mladší žáci a žákyně
starší žáci a žákyně
dorostenci a dorostenky:
junioři a juniorky:
předškolní chlapci a dívky
předškolní chlapci a dívky
předškolní chlapci a dívky
ženy
ženy - veteránky: 40 - 49
ženy - veteránky 50+
muži
muži - veteráni 40 - 49
muži - veteráni 50 - 59
muži - veteráni 60 - 69
muži - veteráni 70+

2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2001-2002
1999-2000
2015 a mladší
2013 a 2014
2011 a2012
1979 až 1998
1969 až 1978
1968 a starší
1979 až 1998
1969 až 1978
1959 až 1968
1949 až 1958
1948 a starší

Délka trati
600 m
700 m
I 000 m
1500 m
2000 m
2000 m
30 m
100 m
200 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m

Vyhlašování vítězů průběžně

Čas

Městská část
Praha 8

Akce se koná pod
záštitou radní pro sport
Jany Solomonové
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Sport
Anketa

Ocenili jsme naše nejlepší
sportovce za rok 2017
Již podruhé naše městská část
ocenila své nejlepší sportovce
a do pomyslné síně slávy uvedla
další sportovní legendu.
V anketě Sportovec Prahy 8
roku 2017, nad kterou měl
patronát házenkářský trenér
Ján Mahor, historicky první
Sportovní legenda Prahy 8,
je vybrala prostřednictvím
internetu samotná veřejnost.
Sportovní legendou Prahy 8
se stal bývalý vynikající
fotbalista Josef Vojta, držitel
stříbrné medaile z olympijských
her 1964 a bronzové z ME 1960,

dlouholetý hráč Sparty Praha,
ale také Meteoru Praha VIII.
Umístění z předchozího ročníku
obhájila Alžběta Budínská
(nejlepší mezi trenéry). Jan
Pulkráb mezi muži a Julie
Coufalová mezi juniorkami svá
umístění vylepšili (ze 3. na
2. místo), minule nejlepší
juniorka Kateřina Sekerová po
přechodu mezi ženy hned
obsadila 2. příčku.
Nejlepší sportovci ve všech
osmi kategoriích převzali
16. března 2018 v KD Krakov
ocenění v podobě sošky bohyně

vítězství Niké z rukou místostarosty Prahy 8 Matěje Fichtnera,
radní pro sport Jany Solomonové a fotbalového internacionála
Ladislava Vízka. „Je úžasné,
že máme tolik vynikajících
sportovců v tak široké paletě
sportů. Jsme rádi, že jim
můžeme alespoň tímto způsobem poděkovat a ocenit jejich
výkony, protože si dobře
uvědomujeme, kolik úsilí je stojí
prosadit se v náročné konkurenci,“ řekla Jana Solomonová,
pod jejíž záštitou se anketa
konala. (vrs)

Žákyně
1. Husková Marie Anna
(ZŠ Burešova, skiboby)
2. Janáčková Nela
(SK Joudrs Praha, softbal)
3. Quittnerová Natálie
(Fitness center B. a H. Šulcové,
sportovní aerobik)

Žáci
1. Kalčev Tadeáš
(SK Joudrs Praha, softbal)
2. Kůrka Václav (Beachklub
Ládví, plážový volejbal)
3. Pilný Tomáš (Modrá
Hvězda Praha – potápění)

Juniorky
1. Prokopová Viktorie
(Fitness center B. a H. Šulcové,
sportovní aerobik)
2. Coufalová Julie
(SK Joudrs Praha, softbal)
3. Janečková Petra
(TJ Sokol Kobylisy II, házená)

Junioři
1. Paulson Andrew
(TK Sparta Praha, tenis)
2. Vrána Kryštof
(AC Praha 1890, atletika)
3. Kloubský Richard
(TJ Sokol Praha Libeň,
všestrannost)

Ženy

Nejlepší juniorka Viktorie Prokopová, vicemistryně
světa v aerobiku, přebírá Zlatou Niké z rukou
fotbalového internacionála Ladislava Vízka.

Josef Vojta přijímá gratulace od radní Jany
Solomonové a místostarosty Matěje Fichtnera k titulu
Sportovní legenda Prahy 8. Foto: Vladimír Slabý

Fotbaloví Žraloci z Bohnic
Tým fotbalových nadějí
Slovanu Bohnice ročníků
narození 2010–2011 hraje
v soutěžích Pražského
fotbalového svazu v kategorii
mladších přípravek. Jen za
podzimní část této soutěže se
naši Žraloci radovali z takřka
300 vstřelených gólů. To je jen
jeden z úspěchů loňského
roku, ve kterém jsme se naučili
spoustu nových dovedností
a zažili hodně radosti. Mimo
jiné se Žralokům podařilo
vyhrát soutěž MINI Star za
sezónu 2016/17. Žraloci jsou ale jen jeden z týmů fotbalového klubu Slovan Bohnice. Pokud máte
chuť bavit se fotbalem jako my, přidejte se k nám. Nábor probíhá celoročně. Chlapci a děvčata si
s námi vyzkouší pár tréninků a pak se rozhodnou, jestli se k nám přidají.
J. Šoustal, Slovan Bohnice


1. Rendlová Eva
(SK Joudrs Praha, softbal)
2. Sekerová Kateřina
(Fitness center B. a H. Šulcové,
sportovní aerobik)
3. Stránská Eva
(Fitness Svět pod Palmovkou,
všestrannost)

Muži
1. Káninský Kamil
(RFS Praha, bojový sport
Muay Thai, fotbal)
2. Pulkráb Jan (Fitness Svět
pod Palmovkou, ricochet)
3. Skružný Jan (Modrá
Hvězda Praha, potápění)

Trenér
1. Budinská Alžběta (Fitness
center B. a H. Šulcové,
sportovní aerobik)
2. Ságner Ondřej (Fitness
Svět pod Palmovkou, fitness)
3. Gaňo Martin (RFS Praha,
bojový sport Muay Thai)

Sportovní legenda

Vojta Josef (AC Sparta Praha,
FK Meteor Praha VIII, fotbal)

Kompletní výsledky
najdete na

www.praha8.cz
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DUBEN
PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

Vstupenky na představení označená jako pronájem otevřený
veřejnosti je možné rezervovat, ale prodávají se až 1 hodinu před
představením. Jejich cena je individuální. Ostatní rezervované
vstupenky se kupují v předprodeji nejpozději v úterý, které předchází
danému představení.

7/4 so
19:00

M. Janda: SPIKNUTÍ. Černá komedie z tajem-

ného prostředí skrytých vládců světa. Každý občas zažije takový
hlodavý a neodbytný pocit, že vládu nad jeho životem převzal
někdo cizí, a že se neřízeně řítí prudkou skluzavkou bez toho,
aby na svůj pohyb měl sebemenší vliv. Hraje Divadlo NA KUSY.
Vstupné 100 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

11/4 st

HVĚZDNÝ VEČER. Roman Skamene.

18/4 st

K. Stockhausen: HARLEKIN pro
sólový klarinet. Unikátní zábavné představení,

19:00

19:00

21/4 so
15:00

25/4 st
19:00

Večer se známým českým hercem, který se na filmových
plátnech objevoval již od dětství. Povídání o herectví, životě
a o všem, co vás zajímá. Večerem provází Bohumír Starý.
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

ve kterém se spojuje hudba, tanec a pantomima. Jako Harlekýn,
který baví i dojímá a přitom hraje na klarinet, se představí Karel
Dohnal.
Vstupné 150 Kč /studenti a senioři 70 Kč.

ANTONÍN PANENKA. Divadelní bonboniéra,

speciál nejen pro muže. Setkání s fotbalovou legendou. Pořadem
provází Jiří Vaníček. Vstupné 70 Kč.

26/4 čt
19:00

27/4 pá
19:00

scéna MČ Praha 8,
Klapkova 26
Rezervace:
www.divadlokh.cz
Tel. 284 681 103

PT Divadlo slaví 15 let. Benefiční večer pro
centrum Anabell. Pronájem otevřený veřejnosti.

FLAMENKERIA. Hudebně-taneční vystoupení.
Pronájem.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70,-Kč. Představení
ve všední dny jsou vyhrazena školám a účast na nich je možná
po předchozí telefonické dohodě.

21/4 so 10:30 O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
27/4 pá 9:00 O UDATNÉM ŠPALDÍKOVI.
10:30

5/4 čt 9:00; JABLOŇOVÁ POHÁDKA. Loutkový příběh
10:30; 14:00

na motivy pohádky K. J. Erbena. Jedna jabloň, jeden král, dvě
holubice, dvě svatby a jedno velké prokletí. Dokáže statečný král
zachránit svou jabloňovou lásku? Hrají Loutky bez hranic. Od 5 let.

6/4 pá 9:00; JABLOŇOVÁ POHÁDKA

10:30

7/4 so 10:30 JABLOŇOVÁ POHÁDKA
19/4 čt 9:00; O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE. Kmotra Liška
10:30; 14:00 svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí,
že jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem
a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její
taškařice přesáhnou únosnou míru a své chyby napravit.
Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě
dobře dopadnou. Na motivy knížky Josefa Lady Hraje Divadlo
Andromeda. Od 3 let.

HVĚZDNÝ VEČER. Jan Cimický.

Jan Cimický je známý především jako psychiatr. Méně už se
o něm ví, že je také prozaikem, básníkem, překladatelem,
dramaturgem a scenáristou. Přijďte prožít večer v jeho
přítomnosti. Dotazy z publika vítány.
Vstupné 150 Kč /studenti

Městská část
Praha 8

20/4 pá 9:00;O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE

10:30

Pohádka, ve které vystupuje udatný Špaldík,
princezna Hrašinka, chytrý Čočík a plno dalších
obilnin a luštěnin. Špaldík a jeho kamarádi
musí procestovat celý svět, aby zachránili
království Bioharmonie před zlým králem
Aluminiusem a jeho tříhlavým drakem. Hraje
Divadlo Krab. Od 5 let.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

Tradiční marionetová představení / vhodné od 3 let / vstupné 40,- Kč

1/4 ne 10:00 KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU
VODU, O PYŠNÉ BASE
8/4 ne 10:00 ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE
15/4 ne 10:00 ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE
22/4 ne 10:00 ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
29/4 ne 10:00 ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Změna programu vyhrazena.

zve dobrovolníky na

JARNÍ ÚKLID

u příležitosti Dne Země

VYBRANÁ
LOKALITA ÚKLIDU:

sídliště Bohnice

od Lodžské k Řešovské
a Mazurské

Sraz: 21. 4. 2018
v 9:00 hod. na
konečné zastávce
MHD Mazurská.
Pro zajištění dostatku
materiálu a nářadí se
prosím hlaste:
eva.simkova@praha8.cz;
tel.: 606 602 773

LEVNÉ PRACOVNÍ ODĚVY
Zenklova 21/58
Praha 8 – Libeň

PAPÍRNICTVÍ
U Kuželů • Zenklova 58

(naproti Libeňskému zámečku)

Í DOBA:

C
OTEVÍRA

átek
pondělí–p

0
9:00–17:0
Tel.: 606 164 562

Hračky,
dárkové zboží,
tiskopisy...
Přijďte k nám nakoupit.
S úsměvem jsme tu pro
vás již několik desítek let.

OTEVŘENO
pondělí–pátek
7:15–18:00
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Historie
Duben 1945 a následky bombardování Libně

Byl to předobraz pekla

nnUmíte si představit, že
se s blízkými chystáte na
sváteční oběd – a vmžiku
se můžete změnit v oběť
nečekaného bombardování?
Právě tak se do válečné
historie nejen Libně tragicky
zapsal 25. březen 1945.

Byla Květná neděle, v Praze
panovalo příjemné jarní počasí.
Na modré obloze hřejivě svítilo
sluníčko. Náhle ho zastínila
vrčící kovová monstra amerických bombardérů. Tři čtvrtě
hodiny před polednem se
rozkvílely sirény. V čase od
11.48 do 13.02 hodin 143 těžkých
bombardovacích letounů značky
B24 Liberator za doprovodu
stíhaček útočilo na objekty
v Libni a Vysočanech. Na tamější
továrny svrhly 753 těžkých
trhavých pum; každá vážila
454 kg. Pozadu nezaostávaly
ani bomby zápalné.

Cílem byly továrny

Hlavním cílem byly libeňské
závody ČKD. Tady přicházely
v hojném počtu na svět známé
tankové stíhače Jagdpanzer 38
Hetzer. Na západní i východní
frontě byly pro Němce vysoce
efektivním bojovým prostředkem. Dalším cílem masivního
úderu se stala vysočanská
letecká továrna Aero. Vyráběla
zejména stovkové série dvoumotorových víceúčelových letounů
Siebel Si 204 D.
Pumy si však nevybírají. Tak
v tomto koutě hlavního města
zničily mnoho dalších podniků,

Štiplavý dým se během bombardování vznášel nad těžce zkoušenou Libní.

např. hlavní sklady firmy Julius
Meinl, parní mlýny Odkolek,
mlékárnu Frey. Bombardování
poškodilo nádraží Horní Libeň či
vysočanskou radnici. Výrazně
narušilo tramvajové spojení.
Obraz zkázy přibližuje
odborník Miroslav Kuranda:
„V ulicích Vysočan a v jejich
libeňské části nastal po hlášení
poplachu útěk do domů a v domech do úkrytů... Po ukončení
poplachu byly ulice zamlženy
prachem a houstnoucím kouřem.
Tam, kde dopadly bomby, naskytl
se strašlivý pohled: Zhroucené
domy, železné nosníky zkroucené
jako vlásenky, červené záblesky
vyšlehujících plamenů. S motorovými vozy přijížděly hasičské
sbory a zdravotnická služba, čety
policie a zasahovaly na ohrožených místech.
V blízkosti postižených míst
byla zřízena improvizovaná
nemocnice, kde se dostávalo
první pomoci vážněji zraněným…
Obyvatelé zachraňovali majetek

stalo se (nejen) v praze 8...
1. 4. 1938  Československá vláda vydala zákaz všech projevů
a veřejných shromáždění. Toto
rozhodnutí však byla pro velký
odpor veřejnosti nucena zrušit.
2. 4. 1981  V metropoli byl
otevřen Palác kultury (budoval
se v období 1976–1981).
9. 4. 1960  Národní shromáždění schválilo zákon o územní
organizaci státu. Podle něj má
Praha statut kraje.
13.–14. 4. 1950  Řeholníci
pražských klášterů byli (stejně
jako příslušníci ostatních

klášterních komunit v českých
zemích) deportováni v rámci
Akce K bezpečnostními orgány
do vybraných klášterů. Tam
je čekala internace. Kláštery
byly zrušeny a zabrány pro jiné
využití.
17. 4. 1969  Na zasedání
ÚV KSČ byl odvolán z funkce
prvního tajemníka Alexandr
Dubček a místo něj zvolen
Gustáv Husák. Tím se zcela
otevřela cesta k takzvané
prosovětské normalizaci.
20. 4. 1903  Na místě dnešního Libeňského mostu vzniklo

z rozbitých domů, sváželi
slamníky na přechodné
ubytování… Všude byl stejný
obraz zkázy: ohořelé zdi,
hromady kamení a cihel, kráter
vedle kráteru…“

Lidské osudy v troskách
Duben 1945 přinesl odstraňování škod. Někde se ulice zatarasily zřícenými objekty až do výše
2. patra. Často byla silně
poškozena veřejná vodovodní,
plynovodní, kanalizační a jiná
zařízení. Podobná hrůza
postihla mj. i Střížkov, Prosek
a další blízké části. V bombardovaných pražských částech bylo
poškozeno asi 1600 objektů.
V trosky se neměnily jen
budovy, ale i lidské osudy.
Při tomto březnovém náletu lidé
často hledali spásu v útěku
do lesů a polí. Domnívali se,
že budou opět padat z nebe
mohutné bomby. Ovšem
tentokrát nechyběly ani pumy
menší, tříštivé. Jejich svištící

provizorní přemostění z Libně
do Holešovic.
20. 4. 1990  Federální shromáždění schválilo nový název státu:
Česká a Slovenská Federativní
republika (ČSFR).
21. 4. 1990  Prahu navštívil při
své dvoudenní návštěvě naší
vlasti papež Jan Pavel II. Na
Letenské pláni celebroval mši
za účasti několika set tisíc osob.
21. 4. 1948  Ústavodárné
národní shromáždění přijalo
zákon o jednotné škole. Vstoupil
v platnost 1. září téhož roku.
27. 4. 1978  V Praze byli
s velkou slávou uvítáni první

střepiny řádily na otevřeném
prostranství.
Paní Evě Hervířové bylo
tenkrát devět let. Vzpomíná:
„Maminka nám nestačila dát
oběd, když začaly houkat sirény.
Tatínek nás všechny popadl
a museli jsme utíkat přes pole
do rokle. Tam ale byli němečtí
vojáci s protileteckými děly,
což nikdo nemohl tušit. Tatínek
s ostatními zalehli do křoví,
ale mne babička chytila za ruku
a utíkala se mnou na druhou
stranu rokle, daleko od ostatních.
Zalehla mě svým tělem, čímž mi
zachránila život. Sama při náletu
zemřela. Střepiny z bomb mě
zasáhly do levé ruky, o kterou
jsem málem přišla... Pak vojáci
všechny, kdo přežili, odnesli na
okraj silnice, kde nás naložili na
náklaďák. Cestou do nemocnice
Bulovka jsem omdlela pro velkou
ztrátu krve. Probudila jsem se až
po několikahodinové operaci.
Jako zázrakem jsem o ruku
nepřišla, ale dodnes ji mám těžce
postiženou. V nemocnici jsem
byla přes rok. Nejhorší ale pro
mne bylo, když jsem se po víc než
roce dozvěděla, že celá moje
rodina nežije: Oba rodiče, dvě
sestry – roční Zdenička a šestiletá Janička, babička s dědou
a jejich syn. Všichni byli pohřbeni
do společného hrobu.“
Při bombardování 25. března
1945 si nenasytná Smrt v Praze
a blízkých obcích připsala do
svojí černé statistiky 562 mrtvých. Přitom o Květné neděli,
kdy se naštěstí nepracovalo,
zbývalo do konce válečných
hrůz pouhých 45 dnů!
Milan Koukal
FOTO str. 1, 35: AHMP, fond NAD
číslo 2913, Český svaz bojovníků
za svobodu – Obvodní výbor Praha 9

čs. kosmonaut Vladimír
Remek a sovětský kosmonaut
Alexander Gubarev. Oba se
zúčastnili historického letu
kosmické lodi Sojuz 28 ve dnech
2.–10. března 1978.
28. 4. 1961  Prahu navštívil
první kosmonaut světa Jurij
Gagarin. Jeho let se uskutečnil
12. dubna 1961.
28. 4. 1948  Byly přijaty znárodňovací zákony. Podle nich
byly zestátněny průmyslové,
stavební, dopravní a potravinářské podniky, obchodní
organizace, cestovní kanceláře
a léčebné ústavy zaměstnávající
více než 50 zaměstnanců.
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Společenská rubrika
nově narozené děti
Srpen 2017
 Starý Vendelín

Petržilková Sára
Sloupová Zuzana
Zárubová Kristin

Prosinec 2017
Bukovský Jindřich
 Farolfi Galileo

jubilea
Kružík Miroslav
Leštinová Anna
Purwanto Cahayu Emílie
Svobodová Matylda
 Sýkorová Veronika

Únor 2018
Dne 23. 2. oslavili 50 let společného
života zlatou svatbou manželé Jaroslava
a Rudolf Möglichovi. Gratulujeme
a přejeme všechno nejlepší.

Vít Vojtěch

Září 2017
Hronová Klára
Maňas David

Říjen 2017

Hůlková Klaudie
 Klicpouchová Ema

Březen 2018

Brůžek Tadeáš
Fiala Tadeáš
Janků Jasmína
Korthauer Frederic
Lukavská Frída
Ripcsiková Scarlett

Listopad 2017
 Bartoníková Carla

Štěpán Bartoloměj
Šurinová Lea
 Valdmanová Ema

Dne 16. 3. oslavila 88 let svého života
paní Eva Nagovská. Přejeme všechno
nejlepší, hodně štěstí a zdraví.

Pastírik Jan
Šilhanová Tereza
Šilhová Nela
 Vácha Viktor

Únor 2018
 Činčurová Anastázie

 Felcman Anika
Bohatý Matěj
Dohnalová Marie
 Halberštátová Aneta

Duben 2018
Leden 2018
Balek Eliáš Teodor
Čulík Petr
 Duben Maxmilián
Gráf Michal
 Matějková Simona

Hilpertová Patricie
Karbula Tomáš
Kindlová Natálie
 Korvas Tomáš

Fričová Ivana
Jakerle Andrej

Všem dětem přejeme krásné
a šťastné dětství a jejich
rodičům blahopřejeme.
Vážení spoluobčané,
• v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, kontaktujte na tel.: 222 805 170, 601 306 107 nebo na e-mailu: osmicka@praha8.cz.
• Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do tří měsíců věku
v době uveřejnění. Dále zveřejňujeme jméno a příjmení u dětí do šesti
měsíců věku. Ostatní pouze pokud je volné místo.

Dne 17. 4. se paní Marta Králová dožívá
významného životního jubilea 75 let.
Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, spokojenost,
klid a pohodu do dalších let v novém bydlišti v Praze 8 v Bohnicích, kam se začátkem
roku se svým manželem Jiřím přestěhovala z Plzně. Manžel Jiří,
syn Robert, dcera Irena, vnoučata a pravnoučata.
Dne 28. 4. oslaví náš milovaný
dědeček pan Ing. Richard Špatina své
85. narozeniny. Vše nejlepší a hlavně
hodně zdraví a štěstí přejí vnoučata
Lucinka a Honzík s rodiči.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„Člověk je tak složitá bytost, že...“ (dokončení

v tajence).

Jaroslav Hašek (30. duben 1883 – 3. leden 1923), český spisovatel,
publicista a novinář, autor nejpřekládanější české knihy
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
135. výročí narození.
Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:
„Dokud budeme generálům platit víc
než učitelům, nebude na světě mír.“
Výherci, kteří získali CD
„…nechci zůstat sám“:
Ivana Prunerová, Kobylisy
Václav Rendl, Karlín
Petr Majvald, Bohnice
Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 11. dubna 2018 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail:
tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

vylosovaní výherci

získají

po dvou vstupenkách

do kina

ATLAS

SUDOKU

(středně obtížné)
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Zdravotní a sociální péče – CAP
Centrum
aktivizačních
programů

PROGRAM

n
dube8
201

CAP Burešova

Pondělí

``  13:30–14:30  Přístup na internet

``  9:00–12:00  Přístup na internet
``  9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí
dílna seniorů (vede R. Svobodová)
``  9:30–12:00  Nordic walking pro
méně zdatné (vede H. Šandová
a J. Řezníčková)
``  10:00–10:50  FJ zábavným
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)
``  10:00–11:00  Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)
``  11:00–11:50  FJ pro mírně a středně
pokročilé (vede JUDr. M. Pudil)
``  11:00–11:50  AJ Language Titbits
– jazykové lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová)
``  12:30–15:30  Stolní tenis –
v DK Ďáblík, Taussigova 1172/1
(vede O. Šínová)
``  13:00–13:50  Repeating English
– začátečníci a mírně pokročilí
(vede V. Machulková)
``  13:00–16:00  Přístup na internet
``  14:00–16:00  Právní poradenství –
pro objednané – 9. a 23. 4.

Úterý
``  8:00–14:00  Sociální poradenství
``  8:00–9:00  Čchi-kung pro pokročilé
(vede M. Vilímová)
``  8:00–9:30  Přístup na internet
``  9:00–10:00  Čchi-kung pro
začátečníky (vede M. Vilímová)
``  8:00–8:50  AJ začátečníci –
Follow Me 1 – konverzační metoda
(vede ing. Prokop Vondráček)
``  9:00–9:50  AJ mírně pokr. 1 – angličtina pro jaz. školy I. + písně s kytarou
(vede Ing. Prokop Vondráček)
``  9:30–11:00  Dramaticko-recitační
kroužek (vede Z. Poková)
``  10:00–10:50  AJ středně pokr. – angličtina pro jazykové školy II + písně
s kytarou (vede Ing. Prokop Vondráček)
``  10:00–11:30  NJ – mírně pokročilí
(vede Ing. J. Bartoš)
``  10:00–11:00  Školička PC – konzultace (vede Ing. V. Pázler) – 10. a 24. 4.
``  11:15–12:00  Přístup na internet
``  11:00–11:50  AJ mírně pokročilí 2
– angličtina pro jazykové školy I.
+ písně s kytarou (vede Ing.
Prokop Vondráček)
``  12:30–13:30  Školička PC – pro zač.
(vede D. Formanová)

``  13:00–14:30  NJ konverzace
pro pokr. (vede L. Ulč)
``  13:30–15:00  Esperanto – mírně
pokročilí (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)
``  14:00–16:00  Taneční terapie
(vede R. Šamšová)

Středa
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  8:30–9:20  AJ – mírně pokročilí
(vede Ing. H. Soukupová)
``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení –
všestrannost a terapie tancem
na známé melodie (vede J. Matějková)
``  10:00–10:50  AJ – pokročilí
(vede MUDr. M. Veselý)
``  11:00–11:50  AJ – pokročilí
(vede MUDr. M. Veselý)
``  11:00–11:50  NJ – pokročilí
(vede JUDr. M. Pudil)
``  11:00–13:00  Kurzy společenského
tance (vede paní Pýchová
a Ing. M. Sokol)
``  12:30–15:30  Stolní tenis –
v DK Ďáblík, Taussigova 1172/1
(vede H. Špatenková)
``  13:00–15:00  Šachový kroužek
``  13:00–14:00  Přístup na internet
``  14:30–16:00  NJ – konverzace
pro pokr. (vede E. Solničková)
``  14:30–16:30  Školička PC
pro začátečníky
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

``  9:00–11:00  Školička PC a internetu
konzultační metodou – pokročilí
(vede Mgr. K. Černý) – nutno
objednat se v kanceláři CAP

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

www.ouss8.cz

``  10:00–11:00  Orientální tanec pro
seniory (vede Bc. K. Vlčková)
``  10:00–12:00  Půjčování knih –
v klubovně v příz. (vede M. Kloudová)
``  10:00–10:50  AJ – konverzace
pro pokročilé (vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ – středně pokročilí
(vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ středně pokročilí –
Bible stories + písně s kytarou.
(vede ing. Prokop Vondráček)
``  11:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup
na internet
``  11:00–11:50  AJ – středně pokročilí
(vede Ing. H. Soukupová)
``  13:30–15:00  ŠJ – mírně pokročilí
(vede ing. F. Máčaj)
``  15:30–18:00  Školička
PC a internetu – mírně pokročilí
(vede P. Smitková)

Pátek
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  9:00–10:30  AJ konverzace –
konverzace pro pokročilé
(vede Mgr. H. Vašíčková)
``  9:00–12:00  Arteterapie –
četba světové literatury
(vede R. Svobodová)
``  10:00–11:00  Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)
``  11:30–12:30  Stolní tenis –
v DK Ďáblík, Taussigova 1172/1
(vede M. Šimonová)

Speciální:

Čtvrtek

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

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

``  Pravidelně každý týden (s ohledem
na aktuální předpověď počasí)
pořádáme pod vedením RNDr.
M. Štulce turistické výlety za
přírodními a kulturními památkami
středních Čech. Aktuální informace
v kanceláři CAP.
``  Nevíte si rady s tabletem nebo
chytrým telefonem? Pomůžeme
vám. Více informací v kanceláři CAP.

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové
Městská část Praha 8 vás zve na

KURZY
CVIČENÍ
PRO
SENIORY

• Zaměříme se na protahování celého těla
• Posilování hlubokých svalů
• Posílíme pánevní dno
• Osvojíme si správné dýchání a držení těla
• Použijeme lehké cvičební pomůcky
• Zbavíme se bolesti zad
• Cvičíme v malých skupinkách
Účast
na kurzech
je zdarma

KDE: Centrum RoSa
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)
KDY V DUBNU: Každý pátek
rezervace míst u paní Teichmannové:
od 10:00 a od 11:15
alena.teichmannova@praha8.cz, tel.: 222 805 136

6., 13., 20., 27. 4.

placená inzerce

``  3. 4. od 10:00  Hrátky z papíru
– vede D. Zemanová
``  3. 4. od 15:00  Od ďáblické
hvězdárny k chaberskému menhiru
– vycházka s Mgr. K. Pinkasem
``  5. 4. od 13:00  Přednáška:
Naslouchej hudbě – R. Svobodová
``  6. 4. od 10:00  Tvořivá dílnička –
lucerničky – rezervace nutná,
vede D. Hůrková
``  9. 4. od 8:00  Kratochvilné
vystřihovánky – vede J. Chybová
``  9. 4. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. – v klubovně
v přízemí
``  10. 4. od 10:00  Kroužek šikovných
rukou – s Mgr. M. Neckářovou
``  10. 4. od 14:00  Vévodkyně
Zaháňská – přednáší H. Kohoutová
``  12. 4. od 14:00  Vymření dynastie
Přemyslovců – přednáška
PhDr. A. Karkulové
``  17. 4. od 10:00  Jarní dílnička
– vede Jana Vávrová
``  20. 4. od 10:00  Tvořivá dílnička –
svícen – rezervace nutná,
vede D. Hůrková
``  23. 4. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. – v klubovně
v přízemí
``  24. 4. od 9:00  Paličkování
– vede D. Zemanová
``  24. 4. od 15:00  Dendrologická
vycházka Kvetoucí duby ve
Stromovce – s Mgr. K. Pinkasem
``  25. 4. od 13:30  Procházka po Praze
s průvodkyní JUDr. H. Barešovou
– přihlášení předem nutné,
od prvního dne v měsíci telefonicky
nebo osobně v kanceláři CAP
``  26. 4. od 14:00  Beseda
o duchovních tématech –
s katechetkou Mgr. B. Tranovou
``  27. 4. od 8:30  Patchwork
– vede S. Kyselová

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

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace,
která může být zveřejněna.
placená inzerce
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Zdravotní a sociální péče – CAP
Centrum
aktivizačních
programů

PROGRAM

n
dube8
201

CAP Mazurská

Pondělí
``  8:00–10:00  Přístup na internet
``  8:15–9:00  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  9:15–10:15  Čchi-kung
(vede RNDr. J. Pospíšilová)
``  9:15–10:15  Školička PC a internetu
pro začátečníky (vede O. Měchura)
``  9:30–10:30  AJ – pro mírně
pokročilé (vede Mgr. M. Rexová)
``  10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská)
``  10:30–11:30  Školička PC a internetu
pro mírně pokr. (vede B. Zmeškalová)
``  11:00–11:50  ŠJ – pro mírně
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková)
``  11:30–15:00  Přístup na internet
``  11:45–12:30  Čchi-kung
(vede M. Dobrovská)
``  12:45–15:15  Stolní tenis
(vede Z. Dvořáková)

Úterý
``  8:30–9:45  NJ – konverzační
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)
``  8:45–9:35  Školička PC a internetu
pro mírně pokročilé
(vede Ing. B. Šmilauer)
``  9:00–10:00  Zdravotní cvičení
(vede J. Hrubá)
``  9:45–10:45  Interlingua –
mezinárodní jazyk
(vede O. Měchura)
``  9:30–12:00  Nordic walking
(vede S. Činátlová) – sraz před CAP
``  10:00–10:50  AJ – pro mírně
pokročilé (vede I. Grün)
``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede I. Košťálová)
``  13:00–14:30  Přístup na internet
– liché týdny: 10. a 24. 4.
``  11:15–12:40  Jóga
(vede E. Bihelerová)

Středa
``  8:00–9:00  Přístup na internet
``  8:30–9:50  AJ – pro pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)
``  9:00–9:50  Školička PC a internetu
pro mírně pokr. (vede Ing. V. Košťál)
– liché týdny: 11. a 25. 4.
``  9:15–10:15  Tai-chi – I. skupina,
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)
``  9:30–10:15  Zdravotní cvičení
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  10:00–11:00  Školička PC
a internetu pro zač. (vede Ing.
V. Košťál) – liché týdny: 11. a 25. 4.
``  10:00–10:50  FJ – pro mírně
pokročilé (vede S. Patejdl)
``  10:30–11:30  Zdravotní cvičení
– v KD Krakov (vede L. Němcová)
``  10:30–11:30  Zdravotní cvičení
(vede V. Formánková)
``  11:00–12:00  FJ – konverzace
(vede M. Randyšová)
``  11:45–12:45  Jóga (vede J. Borská)
``  12:00–12:50  Školička PC internetu
pro začátečníky (vede A. Gaislerová)
– sudé týdny: 4. a 18. 4.
``  12:00–15:00  Přístup na internet
``  13:30–15:00  Stolní tenis
(vede V. Soušková)
``  13:30–15:00  Bingo – společenská
hra (vedou I. Košťálová a L. Němcová) – liché týdny: 11. a 25. 4.

Čtvrtek
``  8:10–9:10  Čchi-kung (vede J. Vilímová)
``  8:30–9:30  AJ – pro mírně pokročilé
(vede Ing. H. Soukupová)

``  11:30–12:30  AJ – pro mírně
pokročilé (vede E. Hyklová)

Městská část
Praha 8

``  13:00–15:00  Stolní tenis
pro pokročilé (vede J. Hájek)
``  13:00–14:00  IJ – pro mírně
pokročilé (vede E. Hyklová)
``  13:00–15:00  Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS)
– liché týdny: 10. a 24. 4.

Městská část Praha 8 vás zve na

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

www.ouss8.cz

``  9:30–11:00  Všestranné zdravotní
cvičení a terapie tancem (vede
J. Matějková)
``  11:15–12:15  Jóga (vede M. Musilová)
``  12:40–13:40  Relaxační cvičení
motivované jógou (vede E. Parma)
``  12:30–13:45  NJ – pro mírně
pokročilé (vede L. Ulč)
``  13:45–14:45  Tai-chi – II. skupina,
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)
``  13:50–14:45  AJ – pro pokročilé
(vede E. Parma)

Pátek
``  8:00–9:00, 12:00–14:00  Přístup
na internet
``  8:00–9:15  Stolní tenis
(vede T. Pavlovský)
``  8:30–9:20 Interlingua – mezinárodní jazyk (vede O. Měchura)
``  9:00–9:50  Školička PC pro mírně
pokročilé (vede J. Votrubová) –
sudé týdny: 6. a 20. 4.
``  9:30–10:30  Orientální tance
(vede H. Kurková)
``  10:00–10:50  Školička PC pro
začátečníky (vede J. Votrubová) –
sudé týdny: 6. a 20. 4.
``  10:45–11:30  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  11:45–12:45  Zdravotní cvičení
(vede J. Velikaničová)
``  13:15–14:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská osobně,
nebo na tel.: 283 024 118. Dále je
nutné se vždy přihlásit na všechny
dílničky a přednášky. Děkujeme za
pochopení.

Speciální:
``  4. 4. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)
``  4. 4. od 13:30  Vystřihovánky
(vede J. Chybová)

``  5. 4. od 10:00  Aromaterapie
v našem životě (přednáší R. Drapela)
``  6. 4. od 10:00  Přednáška – Santigo
de Compostela aneb cesta na kole až
na konec světa (přednáší V. Kyselová)
``  9. 4. od 13:30  Přednáška – Aby
záda nebolela (přednáší I. Feliciani)
``  10. 4. od 10:30  Paličkování – koná
se opět v CAPu (vede Ing. B. Rošická)
– paličky, herdule a materiál vlastní
``  11. 4. od 10:00  Vycházka kolem
botanické zahrady – Kozí stezka
(vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před CAP
``  12. 4. od 8:00  Patchworková
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) –
materiál zajištěn
``  12. 4. od 9:30  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)
``  13. 4. od 10:00  Výtvarná dílnička
– malování – přijďte vyzkoušet
různé techniky a potěšit duši
(vede A. Gaislerová)
``  16. 4. od 13:30  Přednáška – Ema
Destinová (přednáší H. Kohoutová)
``  18. 4. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)
``  19. 4. od 10:00  Trénink paměti
(přednáší Bc. A. Novotná)
``  20. 4. od 10:00  Přednáška – Santigo
de Compostela aneb z konce světa
domů, celkem 6000 km na kole
(přednáší V. Kyselová)
``  23. 4. od 13:30  Cesta do Brazílie
(přednáší RNDr. B. Trnková)
``  24. 4. od 10:00  Korálková dílnička
– koná se v KD Krakov (vede B. Rošická)
``  25. 4. od 10:00  Vycházka do údolí
Haltýř (vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před CAP
``  26. 4. od 9:30  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)
``  27. 4. od 10:00  Pozitivní myšlení
– pojďte pozitivně myslet a každý
den bude krásný (vede L. Francírková)

KDE: Kulturní dům Ládví (Praha 8, Burešova 1661/2)

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY

TAJEMSTVÍ
ŠLECHTICKÝCH
RODŮ

PRAHA
NEZNÁMÁ

10. 4. OD 15:00

12. 4. OD 15:00

princ Johann Schönburg-Hartenstein:
diplomat mezi Vatikánem a Červenou Lhotou

Cesta k panelovému
bydlení v ČSR

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
Nutná rezervace účastníků předem na emailu: zdenek.sir@praha8.cz , nebo tel. 222 805 105
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Z akce bude pořízena foto
a video dokumentace, která
může být zveřejněna.
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Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8
vás zve na pravidelné
SETKÁNÍ SENIORŮ

Z babiččiny krabičky
A dědečkova kufru
Pavel

4.

kdy: středa
dubna
Skalický
od 10:30
kde: Kulturní dům Krakov
– velký sál (1. patro)
Vstup: zdarma
Občerstvení zajištěno

Blanka
Tůmová

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

Pozvánky

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

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

KAPELA
ÁGNES
A BOHUŠ
MATUŠ

Městská část Praha 8
vás zve na pravidelné
SETKÁNÍ SENIORŮ

ze srdce vám

kdy:
středa 11. dubna
od 15:00
kde: Kulturní dům
Krakov – velký sál
(1. patro)
Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ
ZAJIŠTĚNO

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

Městská část
Praha 8

míst u paní Teichmannové:
k tanci a poslechu rezervace
alena.teichmannova@praha8.cz

tel.: 222 805 136
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

programy klubů seniorů / duben
DPS Bulovka 1462/10,
Libeň

Provozní doba klubu:
pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 hod.
`` 9. 4. od 14:00 hod.
 Zajímavosti z Jihoafrické
republiky – přednáška
ing. Burdycha
`` 12. 4. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích
(Seniorfitnes, z. s.)
`` 16. 4. od 14:00 hod.
 hudební odpoledne
s Koty-bandem“
`` 19. 4. od 14:00 hod.
 trénink paměti
s paní Šoutovou
`` 26. 4. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích
(Seniorfitnes, z. s.)
`` 26. 4. od 14:00 hod.
 hudební odpoledne Mgr.
Vomáčky – Pletky paní operetky
`` 30. 4. – 13:30 hod.
 setkání Mezi – námi s dětmi
z MŠ Pobřežní

přízemí DPS
Křižíkova 50, Karlín

Provozní doba klubu:
úterý 15:00–18:00 hod.,
čtvrtek 13:00–16:00 hod.
`` 3. 4. od 15:00 hod.
 hrajeme Bingo.
`` 5. 4. od 14:00 hod.
 trénink paměti
s Mgr. Neckářovou

`` 10. 4. od 15:00 hod.
 Hudební odpoledne
s Koty-Bandem
`` 12. 4. od 13:00 hod.
 návštěva komunitního
centra ZAHRADA
(sraz na Florenci před Billou)
`` 17. 4. od 14:00 hod.
 hudební odpoledne Mgr.
Vomáčky – Pletky paní operetky
`` 19. 4. od 14:00 hod.
 výtvarná dílnička
Mgr. Neckářové:
Recyklujeme staré jeansy
`` 24. 4. od 15:00 hod.
 filmový klub Mgr. Neckářové,
film Romeo a Julie
`` 26. 4. od 14:00 hod.
 BABINEC aneb posezení a vyprávění u kávy a čaje
`` Po celou dobu je v klubu volný
přístup na internet a vždy v úterý
od 17:00 do 18:00 hodin je pro vás
přítomen lektor Adam Novák.

OÚSS Taussigova 1172/1,
1. patro, č. 21, Kobylisy
Provozní doba klubu:
Pondělí a středa od 13:00 hod.
`` 4. 4. středa od 13:00 hod.
 Lepší senior, beseda na
téma: Konec prokrastinace aneb
jak přestat a začít znova.
`` 9. 4. pondělí od 13:00 hod.
 hrajeme BINGO. Pravidla jsou
jednoduchá. Přijďte se pobavit, odreagovat a zahrát si tuto zajímavou

společenskou hru.
Od 15:00 hod. cvičíme.
`` 11. 4. středa od 13:00 hod.
 Klub FIlmového diváka –
promítáme ﬁlm dle výběru.
`` 16. 4. pondělí od 13:00 hod.
 Stop zapomínání –
paměťová cvičení.
`` Od 15 hod. od 13:00 hod.
 cvičíme na židlích s Irenkou.
`` 18. 4. středa od 13:00 hod.
 Zpíváme na lidovou notu.
Kdo rádi zpíváte nebo hrajete na nějaký hudební nástroj, přijďte mezi nás.
`` 23. 4. pondělí od 13:00 hod.
 odpoledne písní a mluveného slova s Mgr. Václavem Vomáčkou na téma Pletky paní operetky.
`` 25. 4. středa od 13:00 hod.
 I my jednou budeme staří.
Navštíví nás děti z mateřské školky
Šišková v rámci projektu Mezi námi.
`` 30. 4. pondělí od 13:00 hod.
 Volná herna (hrajeme
společenské hry dle výběru).
`` 30. 4. pondělí od 15:00 hod.
 Aby záda nebolela – cvičíme. Přijďte si zacvičit s lektorkou
Seniorfitnesu Ing. I. Osvaldovou.
`` Kdo máTe zájem seznámit
se s počítačem, naučit se
vyhledávat potřebné nebo
zajímavé věci na internetu,
anebo komunikovat i s ostatními
pomocí e-mailu, přijďte, poradíme
a pomůžeme vám i při „prvních

krůčcích“. K počítači, internetu
a zápůjčce knih z naší knihovny
je volný přístup po celou
provozní dobu klubu. Informace
– vedoucí klubu: D. Luczy –
mobil tel.: 732 710 656, e-mail:
klubtaussigova@seznam.cz

DPS Burešova 1151/12
Kobylisy

Provozní doba klubu:
pondělí a středa 13:00–16:00 hod.
`` 4. 4. od 14:00 hod.
 Povídání o bylinkách
a stravě.
`` 9. 4. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.
`` 11. 4. od 14:00 hod.
 Zajímavosti z Jihoafrické
republiky – přednáška
ing. Burdycha.
`` 16. 4. od 14:00 hod.
 Ukázka filmové tvorby.
`` 18. 4. od 13:30 hod.
 Hudební odpoledne
Mgr. Vomáčky –
Pletky paní operetky.
`` 23. 4. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.
`` 25. 4. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne
s Koty-Bandem.
`` 30. 4. od 14:00 hod.
 Čtení na pokračování
z knihy Ivanky Deváté.
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40 %

III. etapa
v
prodeji

prodáno

byty
1+kk – 4+kk
Domov ve vašem stylu
placená inzerce
veselska.indd 1

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik
se slevou až 25 %.Samozřejmostí je možnostpřezutí od 328
Kč nebo sezónní uskladnění pneumatik za 968 Kč. V rámci
jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší
klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše
za akční cenu 299 Kč.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů
vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů.
K sadě 4 kusů akčních hliníkových disků dostanete
jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment
příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.

16.03.2018 13:12:00

TĚŠÍTE SE
NA LÉTO?
Jarní servisní prohlídka
za 299 Kč včetně
kontroly klimatizace

Více informací na tel.: 286 001 711 nebo na www.porscheprosek.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz

placená inzerce
Untitled-296 1

15.3.2018 10:02:05
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Servis
Velkoobjemové kontejnery
Ulice

Oblast

Datum

Oblast

Datum

Braunerova x Konšelská

Libeň

3. 4.

14:00–18:00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

3. 4.

15:00–19:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

23. 4.

16:00–20:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Libeň

24. 4.

Burešova

Kobylisy

3. 4.

13:00–17:00

16:00–20:00

Nekvasilova X K Olympiku

Karlín

24. 4.

Drahorádova

Střížkov

14:00–18:00

4. 4.

14:00–18:00

Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

24. 4.

Dolákova x Hackerova x Kusého

15:00–19:00

Bohnice

4. 4.

15:00–19:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí

Karlín

24. 4.

16:00–20:00

Fořtova x Do Údolí

Čimice

4. 4.

16:00–20:00

Ratibořská x Radomská

Bohnice

25. 4.

14:00–18:00

Chaberská x Líbeznická

Kobylisy

5. 4.

14:00–18:00

Pernerova x Peckova

Karlín

25. 4.

15:00–19:00

K Haltýři x Velká skála

Troja

5. 4.

15:00–19:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

Kobylisy

25. 4.

16:00–20:00

Gabčíkova

Libeň

5. 4.

16:00–20:00

Stejskalova x U Rokytky

Libeň

26. 4.

13:00–17:00

Křivenická x Čimická

Čimice

6. 4.

14:00–18:00

Petra Bezruče x U Pískovny

Kobylisy

26. 4.

14:00–18:00

Lindavská

Bohnice

6. 4.

15:00–19:00

Petra Slezáka x Urxova

Karlín

26. 4.

15:00–19:00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

6. 4.

16:00–20:00

Písečná x Na Šutce

Troja

26. 4.

16:00–20:00

Libeň

7. 4.

8:00–12:00

U Pekařky

Libeň

27. 4.

14:00–18:00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

7. 4.

9:00–13:00

V Zahradách x Na Sypkém

Libeň

27. 4.

15:00–19:00

Havlínova x Pohnertova

Kobylisy

7. 4.

9:00–13:00

Pivovarnická

Libeň

27. 4.

16:00–20:00

Havránkova x Šimůnkova

Kobylisy

7. 4.

10:00–14:00

V Zámcích

Bohnice

28. 4.

8:00–12:00

Pod Vodárenskou věží

Libeň

9. 4.

14:00–18:00

Valčíkova x Na Truhlářce

Libeň

28. 4.

9:00–13:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Libeň

9. 4.

15:00–19:00

Pobřežní x U Nádražní lávky

Karlín

28. 4.

9:00–13:00

Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

9. 4.

16:00–20:00

Podhajská pole – u trafostanice

Čimice

28. 4.

10:00–14:00

Ratibořská x Radomská

Bohnice

10. 4.

14:00–18:00

Prosecká x Františka Kadlece

Libeň

29. 4.

8:00–12:00

Stejskalova x U Rokytky

Libeň

10. 4.

15:00–19:00

Roudnická

Střížkov

29. 4.

9:00–13:00

Janečkova

Kobylisy

10. 4.

16:00–20:00

Řešovská x Zelenohorská

Bohnice

29. 4.

9:00–13:00

U Pekařky

Libeň

11. 4.

14:00–18:00

Služská x Přemyšlenská

Kobylisy

29. 4.

10:00–14:00

Čimice

11. 4.

15:00–19:00

Šimůnkova

Kobylisy

30. 4.

13:00–17:00

Kandertova x Lindnerova

Libeň

11. 4.

16:00–20:00

Štěpničná

Libeň

30. 4.

14:00–18:00

V Zahradách x Na Sypkém

Libeň

12. 4.

14:00–18:00

Tanvaldská

Kobylisy

30. 4.

15:00–19:00

Kašparovo náměstí – u hřbitova

Libeň

12. 4.

15:00–19:00

Trojská x Nad Trojou

Troja

30. 4.

16:00–20:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

K Mlýnu x Chorušická

Čas

Ke Stírce x Na Stírce

Kobylisy

12. 4.

16:00–20:00

V Zámcích

Bohnice

13. 4.

14:00–18:00

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

13. 4.

15:00–19:00

Kollárova x Pernerova

Karlín

13. 4.

16:00–20:00

Valčíkova x Na Truhlářce

Libeň

14. 4.

8:00–12:00

Braunerova x Konšelská

Libeň

14. 4.

9:00–13:00

Korycanská x K Ládví

Čimice

14. 4.

9:00–13:00

Kubíkova

Kobylisy

14. 4.

10:00–14:00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

16. 4.

14:00–18:00

Kubišova

Libeň

16. 4.

15:00–19:00

Kurkova

Kobylisy

16. 4.

16:00–20:00

Drahorádova

Střížkov

17. 4.

14:00–18:00

Libišská

Kobylisy

17. 4.

15:00–19:00

Troja

17. 4.

16:00–20:00

Kobylisy

18. 4.

13:00–17:00

Troja

18. 4.

14:00–18:00

Mlazická

Čimice

18. 4.

15:00–19:00

Modřínová x Javorová

Kobylisy

18. 4.

16:00–20:00

Křivenická x Čimická

Čimice

19. 4.

14:00–18:00

Lindavská

Bohnice

19. 4.

15:00–19:00

Na Dlážděnce x U Sloupu

Kobylisy

19. 4.

16:00–20:00

Mazurská
Chaberská x Líbeznická
K Haltýři x Velká skála

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

20. 4.

13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

20. 4.

14:00–18:00

Na Pecích x Chaberská

Kobylisy

20. 4.

15:00–19:00

Na Pěšinách x Pod Statky

Kobylisy

20. 4.

16:00–20:00

Na Přesypu x Pod Přesypem

Ulice

Čas

BIO VOK
Lokalita

Datum

Čas

Brandýská x Ke Hřišti

3. 4.

13:00-17:00

Do Údolí x Libeňská

4. 4.

13:00-17:00

Fořtova x Okořská

5. 4.

13:00-17:00

Havlínova x Klíčanská

6. 4.

13:00-17:00

K Haltýři x Velká skála

9. 4.

13:00-17:00

Kandertova

10. 4.

13:00-17:00

Klecanská x Na Ládví

11. 4.

13:00-17:00

Modřínová x Javorová

12. 4.

13:00-17:00

Na Hranicích x Kočova

13. 4.

13:00-17:00

Nad Popelářkou 177/12

16. 4.

13:00-17:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

17. 4.

13:00-17:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna

19. 4.

13:00-17:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

23. 4.

13:00-17:00

Přívorská x Hanzlíkova

25. 4.

13:00-17:00

Turská x K Větrolamu

27. 4.

13:00-17:00

BIO VOK zajišťované MHMP
Lokalita

Datum

Čas

K Mlýnu x Chorušická

7. 4.

9:00-12:00

Klecanská x Na Ládví

7. 4.

9:00-12:00

Na Hlínách

8. 4.

13:00-16:00

Kobylisy

21. 4.

8:00–12:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna

14. 4.

9:00-12:00

Na Truhlářce

Libeň

21. 4.

9:00–13:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

14. 4.

9:00-12:00

Na Vartě

Libeň

21. 4.

9:00–13:00

Na Dílcích

21. 4.

9:00-12:00

Na Žertvách x Vacínova

Libeň

21. 4.

10:00–14:00

V Nových Bohnicích

21. 4.

9:00-12:00

Pod Vodárenskou věží

Libeň

23. 4.

14:00–18:00

Přemyšlenská x Chaberská

28. 4.

13:00-16:00

Nad Popelářkou x Nad Strání

Troja

23. 4.

15:00–19:00

Kubišova x Gabčíkova

29. 4.

13:00-16:00
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2018

Všední dny

Víkendy

Trasa A

Trasa A

25. 4. st

1. křižovatka ul. Prosecká – Pod Labuťkou

15:00–15:20

30. 5. st

2. křižovatka ul. Stejskalova – U Rokytky

15:40–16:00

2. křižovatka ul. Stejskalova – U Rokytky

8:40–9:00

6. 9. čt

3. křižovatka ul. Chocholouškova – Elznicovo nám.

16:10–16:30

3. křižovatka ul. Chocholouškova – Elznicovo nám.

9:10–9:30

23. 10. út 4. křižovatka ul. Ronkova – Na Žertvách

16:40–17:00

4. křižovatka ul. Ronkova – Na Žertvách

9:40–10:00

5. ul. Molákova (parkoviště naproti ČEZ)

17:30–17:50

5. ul. Molákova (parkoviště naproti ČEZ)

10:30–10:50

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

18:00–18:20

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

11:00–11:20

7. křižovatka ul. Křižíkova – Lyčkovo nám.

18:30–18:50

7. křižovatka ul. Křižíkova – Lyčkovo nám.

11:30–11:50

13. 3. út.

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

15:00–15:20

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

8:00–8:20

24. 4. út.

2. křižovatka ul. Rozšířená – Na Stírce

15:30–15:50

2. křižovatka ul. Rozšířená – Na Stírce

8:30–8:50

11. 9. út.

3. křižovatka ul. Pakoměřická – Březiněveská

16:10–16:30

3. křižovatka ul. Pakoměřická – Březiněveská

9:10–9:30

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

16:40–17:00

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

9:40–10:00

5. křižovatka ul. Střelničná – Davídkova (parkoviště, směr Libeň)

17:10–17:30

5. křižovatka ul. Střelničná – Davídkova (parkoviště, směr Libeň)

10:10–10:30

6. křižovatka ul. Třebenická – Frýdlantská (parkoviště)

17:40–18:00

6. křižovatka ul. Třebenická – Frýdlantská (parkoviště)

10:40–11:00

Trasa B

10. 3. so

1. křižovatka ul. Prosecká – Pod Labuťkou

8:00–8:20

Trasa B
23. 6. so

7. křižovatka ul. Březová – Kaštanová

18:10–18:30

7. křižovatka ul. Březová – Kaštanová

11:10–11:30

8. křižovatka ul. Jelínkova – Formánkova

18:40–19:00

8. křižovatka ul. Jelínkova – Formánkova

11:40–12:00

Trasa C

Trasa C

14. 6. čt

1. křižovatka ul. Chotovická – Libišská

15:00–15:20

1. křižovatka ul. Chotovická – Libišská

8:00–8:20

24. 7. út

2. křižovatka ul. Hovorčovická – Mirovická

15:40–16:00

2. křižovatka ul. Hovorčovická – Mirovická

8:40–9:00

2. 10. út

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

16:10–16:30

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

9:10–9:30

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

16:40–17:00

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

9:40–10:00

5. křižovatka ul. Větrušická – Mašínova

17:10–17:30

5. křižovatka ul. Větrušická – Mašínova

10:10–10:30

6. křižovatka ul. Ke Stírce – Pod statky

17:40–18:00

6. křižovatka ul. Ke Stírce – Pod statky

10:40–11:00

7. křižovatka ul. Na Dlážděnce – Nad Hercovkou

18:10–18:30

7. křižovatka ul. Na Dlážděnce – Nad Hercovkou

11:10–11:30

8. křižovatka ul. Nad Rokoskou – Kubišova

18:40–19:00

8. křižovatka ul. Nad Rokoskou – Kubišova

11:40–12:00

Trasa D

31. 3. so

Trasa D

3. 4. út

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

15:00–15:20

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

8:00–8:20

12. 6. út

2. ul. Eledrova (u č. 730)

15:30–15:50

2. ul. Eledrova (u č. 730)

8:30–8:50

24. 7. út

3. ul. Zhořelecká (parkoviště u prodejny)

16:00–16:20

3. ul. Zhořelecká (parkoviště u prodejny)

9:00–9:20

4. křižovatka ul. Na Bendovce – Kostřínská

16:30–16:50

4. křižovatka ul. Na Bendovce – Kostřínská

5. křižovatka ul. Vratislavská – Štětínská

17:00–17:20

5. křižovatka ul. Vratislavská – Štětínská

10:00–10:20

6. křižovatka ul. Mazurská – Svídnická

17:30–17:50

6. křižovatka ul. Mazurská – Svídnická

10:30–10:50

7. ul. Olštýnská (parkoviště)

18:00–18:20

7. ul. Olštýnská (parkoviště)

11:00–11:20

8. ul. Podhajská pole (parkoviště)

18:30–18:50

8. ul. Podhajská pole (parkoviště)

11:30–11:50

Trasa E

6. 10. so

9:30–9:50

Trasa E

4. 4. st

1. křižovatka ul. Křižíkova – Lyčkovo nám.

8:00–8:20

1. křižovatka ul. Křižíkova – Lyčkovo nám.

8:00–8:20

3. 10. st

2. křižovatka ul. Ronkova – Na Žertvách

8:40–9:00

30. 6. so

2. křižovatka ul. Ronkova – Na Žertvách

8:40–9:00

3. křižovatka ul. Vosmíkových – nám. Na Stráži

9:20–9:40

3. křižovatka ul. Vosmíkových – nám. Na Stráži

9:20–9:40

4. křižovatka ul. Střelničná – Davídkova (parkoviště, směr Libeň)

10:00–10:20

4. křižovatka ul. Střelničná – Davídkova (parkoviště, směr Libeň)

10:00–10:20

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

10:40–11:00

6. ul. Podhajská pole (parkoviště)

11:20–11:50

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

10:40–11:00

6. ul. Podhajská pole (parkoviště)

11:20–11:50

Trasa F, Praha – Troja

Trasa F, Praha – Troja

4. 4. st

1. ul. Ouholická (u č. 453)

15:00–15:20

1. ul. Ouholická (u č. 453)

8:00–8:20

3. 10. st

2. křižovatka ul. Drahanská – Chlumínská

15:30–15:50

30. 6. so

2. křižovatka ul. Drahanská – Chlumínská

8:30–8:50

3. ul. Na Zámkách (parkoviště centrum Draháň)

16:00–16:20

3. ul. Na Zámkách (parkoviště centrum Draháň)

9:00–9:20

4. křižovatka ul. Na Průhonu – Korycanská

16:30–16:50

4. křižovatka ul. Na Průhonu – Korycanská

5. křižovatka ul. Kočova – Na Hranicích

17:00–17:20

5. křižovatka ul. Kočova – Na Hranicích

10:00–10:20

6. ul. K Ládví (parkoviště u restaurace)

17:30–17:50

6. ul. K Ládví (parkoviště u restaurace)

10:30–10:50

7. V Podhoří (točna autobusu)

18:10–18:30

7. V Podhoří (točna autobusu)

11:10–11:30

8. křižovatka ul. Trojská – Pod Havránkou

18:40–19:00

8. křižovatka ul. Trojská – Pod Havránkou

11:40–12:00

9:30–9:50

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

``MALÍŘ – LAKÝRNÍK.
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ
PRÁCE. Tel.: 725 173 593,
www.malir-zenisek.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ vč.
dodání kuchyně. Spolehlivá firma
od roku 1999. Reference můžeme
zaslat předem. Sleva pro seniory
10 %. Více na www.demistav.cz,
tel.: 778 000 698, 774 408 123
``PLYNAŘ – INSTALATÉR –
TOPENÁŘ – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032
``ZEDNICKÉ, obkladačské
práce, malířské
a sádrokartonářské.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
``PROVÁDÍM VEŠKERÉ
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE,
čištění kanalizace.
Michal Hrášek, tel.: 603 714 638
``ŽALUZIE – ROLETY – MARKÝZY,
pergoly, baldachýny, plisé, sítě
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže,
čalounění dveří + těsnění.
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy
a montáž vodovodních baterií,
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček, vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ a kanalizace,
veškeré instalatérské
práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``HÁJEK – ZEDNICTVÍ
– MALÍŘSTVÍ. Provádím
veškeré zednické, obkladačské,
podlahářské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domů
a nebytových prostorů.
Mobil: 777 670 326
``TRUHLÁŘSKÉ A STAVEBNÍ
PRÁCE. Tel.: 720 208 411
``INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.
Tel.: 233 551 973, 728 324 916
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
řez stromů. Zahrady.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, stěrky a sádrokarton.
Sezónní sleva 10 %.
Volejte na tel. 603 432 476.
``INSTALATÉRSKÉ 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
``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
ŘEZ STROMŮ. Kontakt:
Nestarec, tel.: 604 810 663,
www.nazahradu.com
``FA. J. MACHÁČ – výměny
baterií, van, klozetů
a kuch. desek. Instalace
sprchových koutů a boxů-senioři
sleva! Pokládka dlažby, PVC,
koberců. Štukování, malování,
lepení podhledů. Sekání trávy
a vyklízení. Tel.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz
``ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich
odstranění. El. vedení v koupelně
i kuchyni. Výměny rozvaděčů.
E-mail: elektroP8@email.cz,
tel.: 608 278 778
``ELEKTRO VESELÝ – práce
v bytech, opravy – spolehlivost.
Tel.: 602 881 859, 284 687 436
``PROVEDU MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE.
Tel.: 605 015 145, 222 946 268
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE.
www.elektrikarerben.cz.
Tel.: 604 516 344
``INSTALATÉR – TOPENÍ,
výměna kuch. desek a dřezů.
Tel.: 602 649 359
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, 20letá praxe. Rozpočet
zdarma. Tel.: 723 984 693
``PODLAHÁŘSTVÍ – PRODEJ
A ODBORNÁ POKLÁDKA (PVC,
koberců, plovoucí, dřevěné
podlahy atd.) Zakázku bezplatně
zaměříme a provedeme cenovou
nabídku. Tel.: 734 381 414
SLUŽBY

``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
A KEŘE našimi motorovými nůžkami, včetně odvozu odpadu. Tel.:
724 006 275. www.pvj-group.cz
``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. Údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170
``SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758
``MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ
a žaluzií od úklidové firmy.
Nechte tuto práci nám, už nelezte po štaflích a odpočívejte. Tel.:
724 006 275, www.pvj-group.cz
``SEKÁME TRÁVU na zahradách
naší motorovou sekačkou, včetně
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz
``SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY a vysokou trávu našimi stroji. Odstraníme také křoví, nálety, zlikvidujeme odpad. Tel.:
724 006 275, www.pvj-group.cz
``VYČISTÍME KOBEREC,
SEDAČKU, křesla, židle – přímo
u Vás na místě, strojem na vlhko
extrakční metodou. Slušné
jednání a zkušenosti. Tel.:
724 006 275. www.pvj-group.cz
``PROVEDEME JARNÍ PROŘEZ Vašeho trávníku naším motorovým vertikutátorem. Hnojíme a sejeme trávník. Tel.:
724 006 275, www.pvj-group.cz
``ŠICÍ STROJE – OPRAVY A PRODEJ. Opravy všech značek šicích
strojů. Prodej nových šicích strojů. Autorizovaný servis Singer,
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.:
272 773 079, www.singerservis.cz
``HODINOVÝ MANŽEL,
MONTÁŽ A ÚPRAVY NÁBYTKU,
kuchyní, interiérových dveří.
Drobné i větší opravy v bytech
a domech. Tel: 737 674 082,
www.hodinovy-remeslnik.cz
``POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
počítačů vám nabízí naše provozovna v Lublinské 9, Praha 8 –
Troja. Můžete nás navštívit
či zavolat pondělí–pátek,
13–19 hodin. Tel.: 240 200 282,
www.pocitacekohout.cz
``HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246
``STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA –
prádlo se snadno vytáhne ke
stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584
``OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH ZNAČEK. Dolák.
Tel.: 775 197 309
``ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
ADU – styl. Poznaňská 449,
Praha 8 – opravy, úpravy,
návrhy oděvů, šití na míru. Tel.:
602 218 041, www.adu-styl.cz,
e-mail: adustyl@gmail.com

``HODINOVÝ MANŽEL –
profesionální pomocník
pro opravy, montáže a další
pomoc ve vaší domácnosti, na
zahradě, chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 140 942
``! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU! Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu. Stěhování
– Doprava. Tel.: 773 484 056
``EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ
Ing. Mirgová, tel.: 603 415 830,
www.predseda-svj.cz
``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ –
VYKLIDÍME VÁŠ DŮM, BYT
a jiné. Pracujeme levně, rychle,
kvalitně – i o víkendu.
Tel.: 775 520 155
``VYKLIDÍME VÁŠ BYT,
PŮDU, SKLEP, DŮM. Volejte
608 884 148. Ceny dohodou.
``PROVÁDÍME RIZIKOVÉ
KÁCENÍ STROMŮ a zahradnické,
venkovní a výškové práce.
Tel.: 604 954 275
``ÚKLID – LEVNĚ:MYTÍ OKEN,
ČISTĚNÍ 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
``POTŘEBUJETE VYKLIDIT
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme
a odvážíme z těchto míst: Půdy,
byty, sklepy, dvorky, zahrádky
atd. Levně: informace na tel.:
702 410 965. Sem dní v týdnu.
``ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ.
Tel.: 774 877 972
``BEZPEČNOSTNÍ A INTERIÉROVÉ DVEŘE DO BYTU. Montáž
i do původní zárubně, rychlé
dodání. Slícování, snížení hluku
a bezpečnost je pro nás priorita.
Aleš Horák, 724 817 818
``BROUŠENÍ PARKET+LAK,
240 Kč/m2, malování bytů.
Tel.: 603 422 376
``VÝROBA, OPRAVY, MONTÁŽ
ŽALUZIÍ, ROLET, spouštěcích
garnyží. Prodej drobného železářského zboží. U Pazderek 146, P 8,
tel.: 774 858 102, www.campo.cz
``ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK,
MYTÍ OKEN. Tel.: 774 858 096
``OPRAVY LASEREM: KOVOVÉ
BRÝLE, ZUBNÍ NÁHRADY,
hodinky, šperky, nástroje,
součástky. Tel.: 603 491 090
``ROZVODY, ODDLUŽENÍ, KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ POMOC. JUDr.
Dan Zwieb, advokát. Karlín – Březinova 524/31. Tel.: 603 275 839,
www.akzwieb.cz

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / duben 2018 

``REVIZE ELEKTRO. Revize elektroinstalací, spotřebičů a hromosvodů. Tel.: 732 935 215
REALITY – POPTÁVKA
``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1–
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837
``KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený
nežádoucím nájemníkem.
Veškeré formality vyřídím,
zaplatím stěhování, dluhy na
nájemném, privatizaci atd. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu apod. a
dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013
``PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ pro
své děti menší a větší byt. Lze
i zvlášť. Na vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664
``ZPRIVATIZOVALI JSTE BYT
A MÁTE VYSOKÉ SPLÁTKY?
Přímý zájemce od Vás koupí
byt v Praze na investici pro své
děti a seniorům nabízí, že nechá
v bytě dožít. Tel.: 608 661 665
``HLEDÁM KE KOUPI I PRONÁJMU GARÁŽ NEBO STÁNÍ. Rychlé jednání. Tel.: 606 740 390
``KOUPÍM GARÁŽ RATIBOŘSKÁ
UL., STAVEG – TROJA.
Tel.: 606 812 181
REALITY – PRONÁJEM
``HLEDÁM MENŠÍ BYT V PRAZE
A OKOLÍ do 11tis. Nebo větší do
15 tis. vč. popl. Tel: 603 257 202
``HLEDÁME BYT NA PRAZE 8
nebo do 30 minut od této lokality,
a to gars. až 2+kk, nejlépe
v panelovém domě, ale nemusí
být. V bytě budeme 2 osoby
v páru, nekuřáci. Cena do 16 tisíc
– dle velikosti. Moc děkuji!
Tel.: 605 845 088

``RODINA S JEDNÍM SKORO
DOSPĚLÝM DÍTĚTEM hledá byt
2+1 až 3+1 do 18 tisíc v blízkosti
MHD. Jsme sportovně založení
a rádi bychom v dosahu zeleně,
jinak nejsme nároční. Děkuji.
Tel.: 603 789 381.
``MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT
K PRONÁJMU v Praze 8.
Volejte 778 085 86
``PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA!
Pro manažery firem s rodinami
hledáme pěkné byty v Praze.
Garantujeme bezproblémový
průběh nájmu. Bez provize!
Tel.: 734 319 304
``HLEDÁM PROSTORY PRO
LÉKAŘSKOU AMBULANCI,
1–2 místnosti, min. 13 m2
v Praze 8. Tel.: 774 669 565
``PRONAJMU POSLEDNÍ
VOLNÉ KRYTÉ GARÁŽOVÉ
STÁNÍ (kamery) u metra Ládví.
Tel.: 777 003 033
REALITY – PRODEJ
``PRODÁM ZAHRADNÍ CHATKU
V ĎÁBLICÍCH, přenechám nájem
zahrady. Tel.: 602 387 546,
stt@atlas.cz
REALITY – SLUŽBY

NÁKUP – PRODEJ

``KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOST koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
``NEJLEPŠÍ CENY ZAPLATÍME
ZA ST. MINCE, ST. ŠPERKY,
i poškozené a pánské zl. hodinky.
Starožitnosti + zlatnictví
Vysočany, Pod pekárnami 157/3,
Tel.: 605 829 440
``NÁBYTKOVÝ OUTLET –
DESIGNOVÉ SEDAČKY, křesla,
židle, stolky, komody, v moderním
i provence stylu atd. Nově
otevřeno v Holešovické tržnici,
hala č. 12. Tel.: 777 250 255,
www.nabytkovyoutlet.cz
``ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
``PRODÁM KRÁLÍKY, VAJÍČKA,
OŘECHY, MÁK A BRAMBORY.
Tel.: 776 172 530. Po 15. hodině.
``PRODEJ DŘEVĚNÝCH
HRAČEK STÁLE POKRAČUJE!
Největší specializovaná
prodejna – Ořechová 5,
Praha 8. Velký výběr českých
hraček! Tel.: 722 942 194,
e-shop: drevenehracky-inna.cz

``MARTIN KRATOCHVÍL –
Realitní makléř – specialista
pro Prahu 8, 15 let zkušeností
na trhu. Prodej a pronájem
nemovitostí. Zdarma tržní odhad
a poradenství. Spolehlivost.
Ulice Pobřežní, P–8;
www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350

``PEDIKÚRA, REFLEXNÍ masáže
nohou. Tel.: 774 877 972

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

``MASÁŽ OD MASÉRA
V BOHNICÍCH, 60 min. za 250 Kč.
Více na 602 876 864.

``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE
UŽÍVAT. Platba ihned v hotovosti.
Tel.: 739 665 455

``ZUBNÍ ORDINACE OZNAMUJE PŘÍJEM nových pacientů.
Poliklinika Vysočany, Sokolovská 304, Praha 9. Tel.: 266 006 189

``PŘEVODY BYTŮ DO VLASTNICTVÍ, prohlášení nem. věci,
likvidace BD, založení SVJ,
Tel.: 724 304 603
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``KUFŘÍKOVÝ PSACÍ STROJ,
PŘENOSNÝ, málo používaný,
značka CONSUL, model 2224.
Tel.: 606 173 375
KRÁSA

ZDRAVÍ

VÝUKA – KURZY

``VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
www.angmat.cz
``ZÁPIS DO MŠ – ČESKO-ANGLICKÁ MŠ SOFIA SCHOOL
PRAHA 8, plně akreditovaná,
přijímá nové děti pro rok
2018/2019. Přijďte se kdykoliv
nezávazně podívat. Bilingvní
program v AJ, kvalitní vzdělávací
program, každodenní logopedie,
každodenní předškolní příprava,
plavání. Příměstský tábor 7–8/2018.
Děti zde nejsou pro nás, my jsme
zde pro Vaše děti. Tel.: 775 031 603,
www.sofiaschool.cz
``NAHRÁVACÍ STUDIO
– PRODUKCE HUDBY
A MLUVENÉHO SLOVA. Výuka
hry na klavír. Tel.: 603 908 249,
e-mail: e.parma@seznam.cz,
http//eduard-parma.cz
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``TRÉNINKY PLAVÁNÍ –
www.plavco.cz
AUTO – MOTO

``VÝKUP VOZIDEL pojízdných
i havarovaných. Tel. 739 665 445
``KOUPÍM AUTO do 20 tisíc.
Tel.: 602 889 740
OSTATNÍ

``VETERINA PRIMA–VET
BOHNICE mění ordinační
hodiny! Po+st+pá 9:30–17:30,
út+čt 11:30–19:30.
U nás naleznete citlivý přístup
k Vašim mazlíčkům i k Vám!
``NABÍZÍME CCA 12 VOLNÝCH
MÍST ZÁJEZDU s koly (i bez
nich) busem CK Amano a TJ Čimice k jezerům Sol. komory v Alpách, 10.–14. 5 2018. Ubyt. s polopenzí v Bad Goisern, cena již
od 5 800 Kč/os. Tel.: 723 284 764,
e-mail: vladimir.vonasek@post.cz
``VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ
V PRAZE 8 SI VÁS DOVOLUJE
INFORMOVAT O MOŽNOSTI ZAKOUPENÍ OBĚDOVÉHO MENU
V NAŠÍ RESTAURACI. Prozatím
je možná forma jídla s sebou, do
vlastních jídlonosičů. Lístek je
třeba zakoupit vždy den předem
od 11:00 do 11:30 hodin v naší
kavárně v přízemí. Cena menu
je 75 Kč. Výdej obědů je vždy od
11:30 do 12:00 hodin v restauraci Magnificent. Bližší informace
na tel.: 605 252 313, Petr Hašek.
NABÍDKA PRÁCE

``HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO,
ZODPOVĚDNÉHO A SAMOSTATNÉHO MALÍŘE –
lakýrníka se smyslem pro detail.
Tel.: 603 432 476
``ZAHRADNICKÁ FIRMA
PŘIJME pracovníka na brigády.
Sekání trávy, řezání živých plotů,
pomocné práce. Tel.: 724 006 275
``HLEDÁME SPOLEHLIVÉ
ŘIDIČE PRO KFC ROZVOZ
na pobočku O. C. Krakov.
Flexibilní pracovní doba.
Možnost i na vedlejší pracovní
poměr; DPP. Tel.: 777 242 526
``PŘIJMEME VRÁTNÉHO DO
PODZEMNÍCH GARÁŽÍ NA SÍDLIŠTI BOHNICE. Vrátnice zařízená, vytápěná – TV, WC, telefon,
voda, lednice. Služba 2x v týdnu,
jeden víkend v měsíci, 10 500 Kč.
Na ŽL. Vhodné pro důchodce
z okolí. Bližší informace na
tel.: 283 852 829, 777 255 267.
``LÉKÁRNA „U METRA KŘIŽÍKOVA“ přijme laborantku. Hrubý
plat: 27 000 Kč. Tel.: 602 288 444
``HLEDÁME PANÍ, KTERÁ BY
NÁM POMOHLA S ÚKLIDEM
místnosti a přípravou občerstvení pro vzdělávací akce, které
pořádáme na Karlínském nám.
Pro bližší informace volejte
na tel.: 608 258 928.
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Inzerce
28 let na trhu zavazuje

Plynoservis Jílek – 28 let v plné síle, díky vám!
Přijdťe nás navštívit do naší zmodernizované prodejny
v ulici Zenklova 12/60, Praze – Libni. Otevřeno máme
ve všední dny od 8:00 do 16:30 hodin.
� prodej nových plynových kotlů včetně instalace
� prodej a servis plynospotřebičů včetně porevizních oprav
� montáže rozvodů plynu a topení se zárukou
� prodej sporáků včetně instalace a servisu
� údržba / regulace topných systémů včetně čištění
� revize plynu a plynových či elektrických spotřebičů
� běžné instalatérské práce a drobné opravy
� prodej elektrických a plynových bojlerů včetně montáže

 602 23 40 40
www.plynoservis–jilek.cz

revize

plynoměry

kotle

topení

topná tělesa

ohřívače vody

sporáky

spotřebiče

materiál

rozvody plynu
placená inzerce

GERONTOLOGICKÉ CENTRUM Praha 8

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

možnost odběru až 100 obědů

POBYTOVÝ ZÁJEZD pro seniory z Prahy 8
do HOTELU BRDY ve SPÁLENÉM POŘÍČÍ

nabízí zájemcům z řad veřejnosti – organizacím
[ minimální odběr 25 obědů ]

z Gerontologického centra v Benákově ulici.
Obědy je možné vyzvedávat od pondělí do pátku 9:15–9:30 hod.
Cena jednoho oběda je 60 Kč.

Bližší informace u paní Kubištové

☎ 602 380 071

v Praze 8, Bulovka 1462/10 vás zve na

1. termín: 11. – 16. června 2018 2. termín: 17. – 22. června 2018
[ o termínu zájezdu je nutno domluvit se ještě před přihlášením ]

cena: 4 700 Kč osoba/dvoulůžkový pokoj
Cena zahrnuje: ubytování na dvoulůžkovém pokoji (s koupelnou a WC), plnou penzi, dopravu
autobusem, výlety vč. autobusové dopravy a další doprovodný program, služby průvodce.
Přihlášky s úhradou přijímá od 9. 4. každé pondělí od 8 do 12 hod. vždy po předchozí
domluvě sociální pracovnice Bc. Monika Šafratová v Domě s pečovatelskou službou,
ul. Bulovka 1462/10, Praha 8. Podrobnější informace získáte na tel.: 283 840 136.

placená inzerce
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Městská část Praha 8, Osmička pro rodinu
a Farnost sv. Vojtěcha vás srdečně zvou na akci

sobota 21. dubna 2018
12:00 - 17:00

KOSTEL SVATÉHO VOJTĚCHA A OKOLÍ
(U Meteoru 6, před tzv. Bílým domem, budova úřadu MČ Praha 8)

program v kostele:
1200 otevření kostela

12 – 1300 komentovaná prohlídka kostela
30

1330– 1415 varhanní koncert (Miloslav Šimek a hosté)
1430 – 1445 I. komentovaná prezentace varhan
1445 – 1500 II. komentovaná prezentace varhan
1500 – 1515 III. komentovaná prezentace varhan
1530 – 1600 komentovaná prohlídka kostela
1600 – 1700 varhanní koncert (Přemysl Kšica, zpívá Jakub Koś)
1715 Mše svatá
po celou dobu akce zde bude umístěna výstava
„110. výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha v Libni“

program v okolí kostela od 12:00:
bohatý jarmark; ukázky tradičních řemesel:
kovář, keramik, umělecký sklenář, vlásenkář/
maskér; výtvarné dílny; netradiční pouťové
atrakce: velký houpák, barbarské sekery,
kotrmelčák, kolotoč na ruční pohon, houpačky
(zvířecí lodičky), kušová střelnice
15:00 – 15:50 pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků
(divadlo Víti Marčíka)
neděle 22. 4. Poutní mše svatá v 10:15, celebruje
Václav Sochor, káže Cyril John, SJ

OSMIČKA

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

pro rodinu

