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Městská část Praha 8 a Dopravní podnik hlavního města Prahy
vás zvou do kina

VSTUP ZDARMA

Kinobus
pondělí

22. 8.

úterý

23. 8.

středa

24. 8.

čtvrtek

25. 8.

Koupaliště
Ládví
Whiplash
V hlavě
Ztraceni v Mnichově
Nikdy není pozdě

Začátky promítání
od 20.30 hodin.

Více informací na

www.dpp.cz/kinobus
Najdete nás
také na Facebooku
KinobusCZ

MČstská þást
Praha 8

Městská část Praha 8 a Dopravní podnik hlavního města Prahy
vás zvou do kina

VSTUP ZDARMA

Psychiatrická
nemocnice
Bohnice

Kinobus
MČstská þást
Praha 8

pondělí

29. 8.

úterý

30. 8.

středa

31. 8.

čtvrtek

1. 9.

Dejte mi pokoj
Pomáhat a chránit
Muž na laně
Padesátka

Začátky promítání
od 20.30 hodin.

Více informací na

www.dpp.cz/kinobus
Najdete nás
také na Facebooku
KinobusCZ
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ROZHOVOR
Helga Hošková-Weissová maluje celý život
to, co vidí a cítí

Vážení spoluobčané,
v poslední době se hodně lidí ptá, proč jsou v některých oblastech rezidenti
zvýhodnění oproti nerezidentům, když například získají výrazně levněji parkovací
oprávnění pro zóny placeného stání. Odpověď je poměrně jednoduchá. Zastupitelstvo
Prahy 8 je totiž tvořeno na základě hlasů lidí, kteří mají v naší městské části trvalé
bydliště. Je proto jeho povinností hájit především jejich zájmy. Rezidenti navíc
přinášejí ﬁnanční prostředky do našeho rozpočtu.
Příjmy naší městské části jsou totiž přibližně z 90 procent tvořeny dotacemi
od hl. m. Prahy a od státu. Finanční příspěvek od státu je určený na výkon státní
správy v přenesené působnosti. Jeho výše závisí na počtu lidí, kteří mají na Praze 8
trvalé bydliště. Počet rezidentů ovlivňuje i velikost dotace od hl. m. Prahy, i když má
na ni vliv například i velikost ploch zeleně ve správě městské části a rozloha MČ.
Naopak nezískáváme ﬁnanční prostředky za lidi žijící na Praze 8, kteří zde však
nemají své trvalé bydliště. Získávají je totiž obce či městské části, kde mají trvalé
bydliště. Nerezidenti však mohou využívat velkou část služeb, které poskytujeme,
jako je například správa a úklid veřejných ploch a pořádání velkého množství
volnočasových akcí. Je proto spravedlivé, že rezidenti jsou v některých oblastech
zvýhodnění oproti nerezidentům například při už zmíněné registraci parkovacích
oprávnění.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že jako starosta Prahy 8 mám především
odpovědnost k občanům této městské části, a nikoliv k lidem, kteří v ní nemají své
trvalé bydliště.
ROMAN PETRUS
Starosta MČ Praha 8

25

SPORT
Mladé Joudrsačky se probojovaly
do světového ﬁnále

4 ZPRAVODAJSTVÍ
Praha 8 rozdělí půl milionu
na mikrogranty

5 ZPRAVODAJSTVÍ
Kde si už můžete vyřídit registraci
parkovacích oprávnění
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FÓRUM
Jakou konkrétní věc v Praze 8 považujete
za tak důležitou, že jste ochotni přistoupit
na kompromis a hledat shodu
s politickými oponenty v zastupitelstvu?

10 ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ…
…a my odpovídáme
Android

Apple
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BEZPEČNOST
Senioři se učili sebeobranné taktice
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nebezpečí radonu
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ÚZEMNÍ ROZVOJ
Jak se po revitalizaci promění prostranství
u KD a OC Krakov?
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Unikátní projekt dárcovství kostní dřeně
v Karlínském gymnáziu Pernerova
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Zpravodajství
ZVELEBOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Praha 8 rozdělí
půl milionu
na mikrogranty
n Půl milionu korun bude
rozděleno na projekty, jejichž
cílem je zvelebení veřejného
prostranství na Praze 8.
O mikrogranty mohly
požádat neziskové organizace Prahy 8. Z 13 žadatelů bylo
úspěšných 9. Ti obdrží na své
projekty téměř 400 000 Kč.
Zbylé ﬁnanční prostředky
budou využity na vyhlášení
nového dotačního programu
pro zvelebení vnitrobloků
domů.
„Je to poprvé v historii, kdy
MČ Praha 8 poskytuje
mikrogranty a máme velký
zájem je nabídnout i v příštích
letech, “ říká radní pro grantovou politiku Dana Blahunková
(SZ), která vznik těchto grantů
iniciovala a byla členkou
grantové komise, jež vybírala
projekty k realizaci. Rada MČ
na svém zasedání 13. července
2016 schválila dle doporučení
této komise dotaci všem
žadatelům, kteří splnili náležitosti pro poskytnutí mikrograntu, a to v plné výši jejich žádosti.
Celkem se přihlásilo 13 žadatelů s projekty, které se často
týkaly životního prostředí.

„Rozmanitost projektů byla
opravdu velká. Lidé v Praze 8
mají zájem o zkrášlování
prostředí, ve kterém žijí, a jsem
ráda, že jim v této snaze
můžeme vyjít vstříc,“ uvádí
radní pro životní prostředí Anna
Kroutil (ANO), členka grantové
komise.
Dva žadatelé nesplnili
formální podmínky grantového
řízení, dva měli bohužel projekt
vypracován pro území, které
není volně přístupné, což bylo
jednou z podmínek získání
mikrograntu. Těmto žadatelům
nemohla grantová komise
vyhovět.
Mezi projekty jsou například
vylepšení bikrosové dráhy,
nákup šachového stolu pro
veřejnost, zajištění veřejných
úklidů, nových záhonů a další.
Kompletní přehled všech
úspěšných projektů naleznete
v tabulce níže.
„Mě osobně nejvíce zaujal
projekt Včely pro Prahu 8.
Na jiných městských částech
umisťují včelstva například na
střechy domů a do budoucna
tento projekt budu i nadále
podporovat,“ doplňuje radní pro
životní prostředí Anna Kroutil
(ANO).

Výzva pro podávání mikrograntů z rozpočtu MČ Praha 8 na
zvelebování vzhledu veřejného
prostoru v MČ Praha 8 byla
vyhlášena již 20. dubna 2016, dne
29. června 2016 se sešla výběrová
komise k vyhodnocení podaných
13 žádostí o mikrogranty.
Celková částka na mikrogranty
na rok 2016 z rozpočtu MČ Praha 8 byla 500 000 Kč. Protože
výše rozdělené částky je pouze
391 795 Kč, rozhodla se výběrová
komise zbylé peníze využít na
dotační program pro zvelebení
vnitrobloků domů.
„Vzhledem k nepřiděleným cca
108 000 Kč z původního
mikrograntového programu
vypisujeme nové grantové
řízení, tentokrát na zvelebení
vnitrobloků na území městské
části,“ doplňuje radní pro
Organizace

grantovou politiku Dana
Blahunková (SZ). Jeden žadatel
se může ucházet o maximálně
30 % výše uvedené částky.
O tento mikrogrant budou moci
žádat všechny neziskové
právnické osoby, jejichž
zřizovatelem není MČ Praha 8.
Podmínky budou zveřejněny na
webových stránkách Prahy 8.
Na jaké účely půjdou dotace
na úpravu vnitrobloků?
Především se jedná o zajištění
trvalého úklidu vnitrobloků,
dále na vysazování zeleně
a následnou péči, úpravu
záhonků, skalek a truhlíků
anebo oživení společných
prostor drobnými herními prvky
nebo zahradním mobiliářem
(lavičky apod.).
ANNA PATOČKOVÁ

Projekt

Částka

1. Tělovýchovná jednota
Slovan Bohnice
– Praha 8, o. s.

Zvelebení bikrosové dráhy

50 000

2. Bohnice žijí, z. s.

První zastavení naučné stezky
Bohnice

50 000

3. KOMUNITA ROHAN, z. s. Zajištění úklidu Rohanský ostrov

50 000

4. Gymnázium Praha 8,
U Libeňského zámku 1

Včely pro Prahu 8

48 895

5. Beachklub Ládví, z. s.

Nákup šachového stolku
pro veřejnost

31 000

6. Spojené hlavy, z. s.

Revitalizace fasády objektu
Za Poříčskou branou 7

18 920

7. Vědomý dotek, z. s.

Čimický háj na dotek

42 980

8. Monika Michálková,
zakládající člen spolku
Záhony pro školky

Záhony pro mateřské školy

50 000

9. Společenství vlastníků
jednotek Taussigova
1165–1171

Zvelebení zeleně, vyčištění
a konzervace chodníku u objektu
Taussigova 1165–1171

50 000

Celkem

391 795

ČIMICKÝ HÁJ

FOTBALOVÉ MS LÉKAŘŮ

Čimísek chce přivítat
děti na naučné stezce

Zlato i pro ortopeda
z Bulovky

V prostoru Čimického háje
v Praze 8 jsou v současné době
dvě dětská hřiště a památný
strom (dub letní u hájovny). Je
zde vhodné místo pro vybudování dětské naučné stezky.
Spolek Vědomý dotek
se rozhodl vybudovat ve
vytipovaných místech
Čimického háje zastávky
s deseti informačními cedulemi
s vědomostními či zábavnými
úkoly. Pro větší zajímavost
dětské naučné stezky bude

využívána postavička
dubového skřítka Čimíska
s jeho příběhy. K zahájení
výstavby by mělo dojít již
koncem měsíce září 2016.
Pro vybudování naučné
stezky chce spolek zahájit dne
10. 9. 2016 při beneﬁčním
koncertu na dopravním hřišti
ZŠ Glowackého veřejnou
sbírku Pro Čimický háj.
MARTIN REZEK
VĚDOMÝ DOTEK, Z. S.

n Česká lékařská fotbalová reprezentace na mistrovství
světa lékařů ve španělské Barceloně obhájila loňské
vítězství z USA!
Zlatou medaili tak převzal
i Robert Jůzek, ortoped
z Nemocnice na Bulovce, se
kterým jsme vám přinesli
rozhovor v minulém čísle
Osmičky.
Češi ve ﬁnále porazili
Švědsko na penalty, v normální
hrací době zápas skončil 1:1.
Obhájit titul se českým

lékařům podařilo jako prvním
ve dvaadvacetileté historii
těchto šampionátů. Letošní MS
lékařů se konalo 9. až 16. července v jednom z tréninkových
center slavného FC Barcelona.
Součástí mistrovství bylo již
tradičně odborné lékařské
sympozium ve sportovní
medicíně.
(vrs)
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ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V PRAZE 8

PÉČE O ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Byla zahájena registrace
parkovacích oprávnění

Recyklujte
baterie
s Prahou 8

n Registrace parkovacích oprávnění pro nově vznikající zóny
placeného stání v Praze 8 byla 11. července zahájena.
Registrace probíhá na třech
pracovištích. V přízemí tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Libeň),
v Karlíně (Karlínské náměstí 22/14) a v Kulturním domě
Ládví. „Zřídili jsme registrační
místo v každé oblasti, kde budou
zóny placeného stání zavedeny.
Nechceme totiž, aby naši občané
museli ztrácet svůj čas dojížděním a dlouhým čekáním ve
frontách při registraci pro zóny,“
uvedl radní pro dopravu Karel
Šašek.
Otevírací doba pro všechna
registrační místa v Praze 8:
po a st 8.00–18., út 8.00–
16.00 hod., čt 8.00–15.30 hod.
a pá 8.00–12.00 hod. Návštěvní
hodiny budou ještě před
zavedením zón v Praze 8
rozšířeny.

Platba kartou nebo převodem
z účtu je možná na všech
pobočkách. Platba v hotovosti je
možná pouze v tzv. Bílém domě.
Vlastník vozu s trvalým
bydlištěm na Praze 8 při
registraci musí předložit velký
technický průkaz vozidla
a občanský průkaz. Roční
parkovací oprávnění pro stání
prvního vozidla fyzické osoby
v jedné ze tří parkovacích
oblastí na Praze 8 vyjde občany
mající v ní trvalé bydliště na
600 Kč, pro lidi starší 65 let
je cena snížena na 180 Kč.
Oprávnění pro všechny tři
parkovací oblasti v Praze 8 stojí
1200 Kč, lidé starší 65 let zaplatí
360 Kč. Pro právnické osoby jsou
podmínky odlišné. Zóny placeného stání budou v Praze 8

SOUTĚŽ ÚŘEDNICKÉ ZDATNOSTI

Nejlepší
úředníky
má Praha 8
Tradiční Soutěž úřednické
zdatnosti se konala 16. června
2016 v areálu přehrady Hostivař.
A tým MČ Praha 8 byl nejlepší,
jako třešničku na dortu navíc
získal ještě ocenění jako
nejsympatičtější tým!
Náš úřad reprezentovali
pracovníci odboru správy
majetku a odboru sociálních
věcí: Kamil Hanák, Kristýna
Šímová (OSM), Petra Mocková,
Monika Stránská, Michal Souček
a Richar Škotko (OSV), kteří po
boji získali 1 místo.
Skvělým pořadatelem byl tým
ÚMČ Praha 15. Zúčastnilo se
11 družstev z různých městských částí, včetně týmu MHMP.
Soutěžilo se v osmi disciplínách:
čutoslalom, skákání v pytlích,
nohejbal, vietnamský badminton, orientační běh, počítačová
zdatnost, hod myší na cíl
a závěrečná soutěž byla cesta

z práce. „Rád bych poděkoval
členkám a členům družstva za
týmové pojetí a výbornou
reprezentaci ÚMČ Praha 8,“ říká
leader vítězného týmu Kamil
Hanák. „Nejlépe nám šel
vietnamský badminton,
počítačová zdatnost a jako
každému úředníkovi cesta
z práce. V těchto disciplínách
jsme obsadili 1 místo, ještě jsme

zavedeny v Karlíně, Libni,
Kobylisích a na Ládví podle
koncepce schválené Radou
hlavního města Prahy. Zóny
začnou na Praze 8 platit od
1. října 2016. Automobily v nich
parkující budou nově evidovány
prostřednictvím státní poznávací značky vozidla. Nebude tak již
povinnost mít parkovací
oprávnění za předním sklem
automobilu. Podrobné a průběžně aktualizované informace
o zónách lze nalézt na stránkách
www.parkujvklidu.cz.
(pep)

obsadili druhé místo v nohejbale. Naopak nejhůř jsme dopadli
v čutoslalomu, kde jsme byli 8.
Každá z disciplín byla jedinečná
a v podstatě se na ně nedalo
dopředu připravit. Byla to
výborná příležitost k poznání
kolegů pracujících na jiných
městských částech a všichni se
již těšíme na další pokračování
této soutěže. Tentokrát bude
pořádající Městská část Praha 5.“
(vrs)

Praha 8 bude do 9. září sbírat
baterie. V tento den si
druhým rokem připomeneme Evropský den recyklace
baterií. Městská část Praha 8
se k tomuto dni připojí
sběrem baterií ve školách
a školkách, pro veřejnost
bude připravena speciální
nádoba na sběr baterek ve
vestibulu budovy úřadu, tzv.
Bílém domě (U Meteoru 6,
Praha 8). Rádi bychom, aby
se zapojily do sběru i další
provozovny mající sídlo na
území MČ P8.
Baterie obsahují těžké
kovy jako rtuť, kadmium,
olovo. Při delším vystavení
působení těchto látek
dochází k poškození nervové
nebo oběhové soustavy
a možnému vzniku nádorů.
I přes existenci moderních
skládek a spaloven, které by
si s těmito materiály měly
poradit, hrozí únik nebezpečných kovů do životního
prostředí. „Chceme zapojit co
nejvíce občanů, abychom
předešli nebezpečím, které
špatně likvidované baterie
jinak představují,“ říká radní
pro životní prostředí Anna
Kroutil. Zastupitelka Jana
Solomonová dodává: „Baterie
již sbírají některé školy
a školky, byli bychom rádi,
aby se zapojily pokud možno
všechny.“
Sebrané baterie budou
předány neziskové organizaci Ecobat, která od roku 2002
zajišťuje jejich recyklaci. Pro
oslavy Evropského dne
recyklace baterií bylo
zvoleno datum 9. září, den
narození slavného italského
lékaře a fyzika Luigi
Galvaniho (1737). Ten se
proslavil pokusy s takzvanou
živočišnou elektřinou, což
přivedlo jeho současníka
a oponenta Allesandro Voltu
k sestrojení prvního
galvanického článku. Princip
tohoto článku se stal
základním konstrukčním
prvkem všech elektrických
baterií a akumulátorů.
ANNA PATOČKOVÁ

VÍTĚZNÝ TÝM Úřadu městské části Praha 8 s trofejemi.
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Rozhovor
AKADEMICKÁ MALÍŘKA
HELGA HOŠKOVÁ-WEISSOVÁ:

Celý život
maluji to, co
vidím a cítím
n Akademická malířka Helga Hošková-Weissová, které bude
27. září uděleno čestné občanství Prahy 8, mě přijala
začátkem prázdnin ve svém libeňském bytě, do kterého se
v roce 1929 narodila. Když začne vyprávět o nelehkém období
2. světové války, o gheu v Terezíně, o vyhlazovacím táboře
Osvětim, občas se jí zachvěje hlas a zalesknou oči. Její slova,
která plynou téměř bez přerušování, vytvářejí plastické
obrazy vzpomínek – někdy úsměvných, častěji ale smutných
a bolestných.
Zastupitelstvo MČ Praha 8
v červnu schválilo obnovení
institutu čestného občanství
Prahy 8 – a první po mnoha letech
takto vyznamenanou jste právě
vy. Co tomu říkáte?
„Je to potěšující a překvapující,
nečekala jsem to. Hlavně po tom,
co jsem měla nepříjemnosti
s bývalým starostou panem
Noskem... Před 13 lety mi zemřel
manžel, a já požádala o převedení garáže na sebe. Najednou mi
sem přišla neohlášená kontrola,
že prý garáž pronajímám – naše
auto stálo totiž na chatě, jak tam
s ním manžel naposledy přijel –,
a výrazně mi zvedli nájem.
Tehdejší ministr kultury Pavel
Dostál za mne intervenoval
a starosta Nosek mu odpověděl,
že ‚vznikly pochybnosti vzhledem k věku majitelky, která
nemá ani klíče a netrefí do
garáže‘ a došli k závěru, že auto
ani nejsem schopna používat.
Dali mi výpověď a ultimátum, do
kdy musím garáž vyklidit. Ten
hnusný ultimativní dopis mám
dodnes schovaný.“
Celý život bydlíte v Libni…
„A stále v tomhle bytě. Čtvrté
patro bez výtahu, ten dělají
teprve teď, a dosud to zvládám!
Jsem libeňský patriot. Párkrát
jsem malovala libeňské loděnice
a hned po válce i libeňský
plynojem. Z kopce pod tou koulí
jsme sáňkovali, na podzim
pouštěli draka, chodila jsem
s maminkou do parku nad
Libeňský zámek nebo na
procházky alejí podél Rokytky
až do Troje, později jsem tam

chodila i se svými dětmi. Na
hřišti DTJ v Mezihoří jsme cvičili
a bruslili, hrála jsem si často na
Blanické, dnes náměstí dr.
Holého. Chodila jsem do školy
Na Palmovce, maturovala na
Libeňském gymnáziu. I obě moje
děti chodily do školy Na
Palmovku, obě měly svatbu na
Libeňském zámku. Táta zakládal
v domě U Deutschů, kde je dnes
Divadlo Pod Palmovkou, čítárnu
a šachový kroužek. Spisovatel

VYBÍRÁNÍ ODPADKŮ, Terezín, 13. 12. 1942, akvarel

jen jednou, a víc nemůžu. Dnes
už jsem ale natolik nad věcí, že
jsem schopna o minulosti
mluvit.“
Jezdíte nyní hodně na besedy
do škol, a to i do Německa,
jak na vaše vyprávění reagují
dnešní děti?
„Německé děti reagují vážně, je
znát velká snaha o vyrovnání se
s minulostí. Přišel třeba za mnou
jeden student, že jeho děda byl
SS, že se za něj stydí, a omluvil
se. Je to pro ně těžší než pro
Čechy, protože je to jejich
historie. České děti poslouchají
se zájmem, mají jiné otázky –
třeba: věříte v boha?, můžete
Němcům odpustit?“

Doleva šly ženy s malými dětmi a staré osoby –
rovnou do plynu. Z 15 tisíc terezínských dětí
mladších 15 let nás přežila jen stovka.
Arnošt Lustig žil kousek od nás,
znala jsem ho od dětství.“
Je jasné, že Libeň je pro vás
nejkrásnější místo na světě, kam
se vždycky ráda vracíte. Ale jsou
místa, kde jste prožila mládí,
a přesto vás jistě k návštěvě
nelákají – Terezín, Osvětim,
Freiberg, Mauthausen…
„To je něco, co dnešní mladí sotva
pochopí – uzavřený svět ghea,
koncentrák, nucené práce….
Nedovedou si představit život
ani bez mobilu. Myslela jsem, že
časem na všechno zapomenu,
ale to se nedá. Lágr ve mně
zůstal a jak stárnu, jsem tam
stále víc. Do Terezína dnes už
můžu přijet – přece jen jsem tam
prožila pubertu, první lásky,
taneční ve sklepě, mám hezké
vzpomínky na holky z pokoje 24.
V Osvětimi jsem byla po válce

Když jste se ocitla v prosinci 1941
v Terezíně, bylo vám dvanáct.
Tušila jste, co vás čeká?
„Ono to přicházelo postupně.
Nejdřív mi kvůli židovskému
původu zakázali chodit do školy,
skončila jsem ve čtvrté třídě. Pak
jsme si najednou měli sbalit
50kg zavazadlo na osobu
a všechno ostatní v bytě nechat.
Vzala jsem si s sebou pastelky,
vodovky, blok… V Terezíně mi
tatínek hned po příjezdu řekl:
Maluj, co vidíš. A tak jsem
malovala běžný život očima
náctileté dívky. Nebyla jsem
sama, kdo kreslil. Kresby se
pašovaly ven, aby se alespoň
nějak vyrozuměl svět za zdmi
ghea. Jenže jednu kresbu
Němci zachytili, označili jako
lžipropagandu a všichni dospělí
malíři v Terezíně za to zaplatili
životem. Já měla štěstí – Němce

nenapadlo, že i na dívčím baráku
mohl někdo tohle malovat.“
Ptají se vás dnes děti ve školách,
co je to ghetto?
„Velice často. Je to něco jako
vězení? Ano, byli jsme vězni, byl
to lepší koncentrák, sloužil k
zastírání skutečnosti. Ale to jsme
tehdy nikdo nevěděli. Bylo to
strašné, a netušili jsme, že to
může být ještě horší. Terezín
byla přestupní stanice jinam.
Transporty zprvu jen přijížděly,
ale od února 1942 začaly
i odjíždět. Kam, to jsme nevěděli.
S rodiči jsem byla v Terezíně do
října 1944, pak šel do transportu
tatínek a o dva dny později já
s maminkou. Těšily jsme se, že
jedeme za tatínkem… Ale nikdy
jsem ho už neviděla. Pravděpodobně šel v Osvětimi z rampy
rovnou do plynu.“
Řekli vám, kam jedete?
„Ne. Věděli jsme, že jedeme na
východ. Po 48 hodinách vlak
zastavil, vyhnali nás z dobytčáku a byl to šok. Vůbec jsme
netušili, kde jsme – široké
prostranství dřevěných baráků,
ostnatý drát, vzadu čoudící
komíny, kolem chodili lidé
v pruhovaných pyžamech…
Nevěděla jsem, že jsou to vězni
ve vězeňských mundúrech.
Stáli jsme seřazeni ve frontě,
vpředu byl esesák a ukazoval
prstem napravo nebo nalevo. A
jak jsme postupovali, ti
pruhovaní nám šeptem říkali
instrukce: Všichni jste zdraví!
Všichni jste schopní pracovat!
Nehlaste se, že patříte k sobě! Je
vám víc než osmnáct, a méně
jak třicet osm! Mně nebylo ani
patnáct… V duchu jsem horečně
přemýšlela, co řeknu, když se
mě budou ptát na rok narození.
Byl to jeden z nejstrašnějších
momentů v mém životě. Začala
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jsem se modlit, jen aby nás
s maminkou neroztrhli.
Mamince ukázal napravo. A pak
ukázal na mě – taky napravo!
Doleva šly ženy s malými dětmi
a staré osoby – rovnou do
plynu. Z asi 15 tisíc terezínských dětí mladších 15 let nás
přežila jen stovka… Byli jsme
tam všichni odsouzeni na smrt,
ale Němci do maxima využívali
naši pracovní sílu. Převezli nás
z Osvětimi do Freibergu –
v transportu jsme zcela
náhodou jely s Lustigovými.
V dubnu 1945 ale tamní
továrnu na letadla, kde jsme
pracovali, zavřeli, a nás odvezli
do Mauthausenu. Čeští
železničáři vlak zdržovali, jak
mohli, šestnáct dní ta cesta
trvala. Do Mauthausenu náš
transport přijel dva dny po
likvidaci plynových komor.
A pak 5. května nad lágrem
zavlál bílý prapor, objevili se
Američané a byl konec.“
Jaký byl návrat do Prahy?
„29. května jsme s maminkou
přijely, ale náš byt nebyl
prázdný. Přespaly jsme u známých, u Pěchočových, a ti nám
ráno dali teplé housky a kafe.
To byla ta nejlepší snídaně
v životě! Dalších několik nocí
jsme strávily v Grabově vile, kde
byla noclehárna. Přestože platil

dekret, že máme nárok na svůj
byt i na vybavení, nedostaly
jsme ho hned. Němec, který
v něm bydlel za války, v revolučních květnových dnech odjel na
kole, ale klíče odevzdal domovnici. Jenže se tam usídlil Čech,
údajný partyzán, a za pár dní
zdevastoval byt k nepoznání.
Ukázalo se, že je to podvodník,
a musel byt opustit. Po měsíci
nám nakonec předseda zdejšího
úřadu předal klíče a do dekretu
napsal: Předávám byt židovce,
neárijce.“
Jaký byl osud vašich terezínských
kreseb?
„Nakreslila jsem jich asi stovku.
Do Osvětimi jsem si je samozřejmě nevzala, dala jsem je svému
strýci Josefu Polákovi, který je
i s mým deníkem, který jsem si
psala do školního sešitu, zazdil
do terezínské zdi. K nim jsem
přidala ty, které jsem nakreslila
hned po válce, a vznikla z toho
později knížka Maluj, co vidíš.
Deník vyšel v roce 2012 také
knižně, a dnes je přeložen do
šestnácti jazyků.“

ZNOVUZROZENÍ, olej na plátně,
2006

Po válce jste stále malovala, opět
jste studovala. Maturovala jste
kromě gymnázia i na Státní
graﬁcké škole, absolvovala jste
Uměleckoprůmyslovou školu
v ateliéru u prof. Emila Filly
a Aloise Fišárka.
„Jenže na UMPRUM jsem se
málem nedostala. V roce 1950
jsem udělala zkoušky, ve
vestibulu už visel seznam
úspěšných, já mezi nimi. Ale při
pohovoru, kde jsem ukazovala
své kresby, mi mladý svazák
řekl, že mám pesimistický
pohled na svět a že mám jít
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HELGA HOŠKOVÁ-WEISSOVÁ:
Akademická malířka a pedagožka Helga Hošková-Weissová (* 1929)
je jedním z mála terezínských dětí, které přežily 2. světovou válku.
Je autorkou unikátního souboru kreseb z terezínského ghetta
(knižně „Maluj, co vidíš“). Její „Deník 1938–1945, příběh dívky, která
přežila holocaust“ byl přeložen do 16 jazyků. Za svou celoživotní
tvorbu jí byl udělen čestný doktorát na Massachusetts College of
Art v Bostonu (1993), doma obdržela Medaili Josefa Hlávky (2009),
prezident Václav Klaus jí udělil Medaili Za zásluhy I. stupně v oboru
kultury, umění a vzdělávání (2009), v únoru 2016 obdržela vyznamenání „Dáma české kultury“ od ministra kultury Daniela Hermana.
Je držitelkou německého (2014) a rakouského (2015) Čestného kříže.
MČ Praha 8 jí nyní udělila čestné občanství Prahy 8.
načerpat optimismus do
továrny. Musela jsem se odvolat
a vysvětlit, proč mám takové
vidění světa. Absolvovala jsem
v roce 1956 a moje první
ilustrace byly ke knížce Arnošta
Lustiga Noc a naděje. V 60. letech jsem se cyklem Kalvárie
vyrovnala s holocaustem
a získala dvouměsíční stipendium do Izraele. Tam se mi
najednou výrazně proměnila
paleta i nálada obrazů – tmavé
odstíny zmizely, objevila jsem
žlutou, slunce, moře, začala
dělat koláže, lepit do obrazů
písek, mušle… Po návratu jsem
měla výstavu Putování po svaté
zemi, jenže přišel 21. srpen 1968
a byl zase konec. Holocaust
jsem už malovat nechtěla,
o Izraeli nesměla. A tak jsem šla
učit na Lidovou školu umění.
Kolegyně jela na dovolenou, prý
abych to vzala na dva měsíce za
ní, ale už se nevrátila, emigrovala. Učila jsem pak 14 let až do
odchodu do důchodu.“
Předpokládám, že jste stále
malovala alespoň sama pro
sebe, ne?
„Zpočátku ne. Až postupně jsem

zase začala sama tvořit. Ale
už ne sluníčka… Byla to témata
zkázy, vyvrácené kořeny, raněná
země, barvy ztmavly… Celá moje
tvorba odráží můj život, názory,
pocity – proto to střídání nálad.
A proto tolik smutného. Ale
nakonec se objevila znova
naděje, takže jsem ztvárnila
Znovuzrození. Tamhle visí na
zdi. (Ze spodního „popela
a trosek“ stoupá vzhůru do
červeného slunce tenký světlý
proužek, který se štěpí symbolicky do sedmi větví – může to být
židovský svícen, ale i strom,
v jehož koruně je hebrejskými
písmeny napsáno „chaj“, což
znamená „život“.) A úplně
poslední obraz, který mám
rozmalovaný, jsou moje
pravnoučata.“
Děkuji za rozhovor.
VLADIMÍR SLABÝ
FOTO: MILOŠ SKÁCEL

CELÝ ROZHOVOR
NAJDETE NA

www.praha8.cz

8

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / SRPEN 2016

www.praha8.cz

Fórum
Jakou konkrétní
věc v Praze 8
považujete za tak
důležitou, že jste
ochotni přistoupit
na kompromis
a hledat shodu
s politickými
oponenty v zastupitelstvu

TENTO MĚSÍC
SE PTÁ:
Osmička sobě,
KDU-ČSL
a nezávislí

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.

Matěj Fichtner
místostarosta
MČ Praha 8
za ANO

Ondřej Gros
zastupitel
MČ Praha 8
za ODS

Pavel Schnirch
člen Komise pro
vnější vztahy a turistický ruch za TOP 09

HNUTÍ ANO

ODS PRAHA 8

TOP 09 PRAHA 8

Kompromis jsme
připraveni hledat
se všemi

V naprosté
většině se
s koalicí ANOČSSD-KSČM-SZ
shodnout nelze

O teorii péče
řádného
hospodáře

Otázka je položena sugestivně,
neboť vychází z teze, že v „běžných věcech“ není žádná ze stran
ochotna přistoupit na jakýkoliv
kompromis a hledat shodu se
svými politickými oponenty a že
teprve „důležitá věc“ způsobí
hledání kompromisu s politickými oponenty. To ale není pravda.
Každý politický subjekt má tolik
síly k prosazení vlastních priorit,
kolik hlasů ve volbách od voličů
obdržel. A protože žádná ze
stran nemá v zastupitelstvu
většinu, musí nutně k naplnění
svých priorit hledat kompromis.
Bez kompromisu nelze
v současném rozložení sil
prosadit téměř nic. Už nalezení
koaličního půdorysu s politickými oponenty (správně politickými partnery) po volbách bylo
prvním kompromisem, který
jsme jako zastupitelský klub
museli učinit, tedy dokonce je
možné jej považovat za základ
jakékoliv koaliční spolupráce.
Kompromis se pochopitelně
hledá snáze s partnery, kteří jsou
na to připraveni a kteří to myslí
vážně. Pokud se partneři místo
toho dlouhodobě uchylují
k nefér praktikám a osobním
útokům typu toho, který vůči
mně předvedl pan zastupitel
Mrázek z ODS v červnovém fóru
časopisu Osmička, kompromis
se hledá obtížně. KSČM, Strana
zelených, Osmička sobě,
KDU-ČSL a nezávislí, ČSSD
a snad i TOP 09 ví, že o kompromisu jsou zastupitelé hnutí ANO
na Praze 8 vždy připraveni
jednat a hledat konstruktivní
řešení. Věřím, že pokud se ODS
svými vnitrostranickými
mechanismy zbaví stínu, který
s sebou táhne v podobě
personálního složení zastupitelského klubu, bude opět stranou,
která má zájem nad problémy
věcně debatovat a jejíž hlas má
váhu.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem zastupitelům, kteří
jsou schopni kompromis hledat,
a to včetně některých zastupitelů z ODS. Hezký zbytek prázdnin
a krásné počasí.

Otázka pana Pavlů, vyloučeného
z Osmičky sobě, má nejspíš
naznačit jeho roli jako jakéhosi
samozvaného spojovatele
koalice s opozicí. Za občanské
demokraty bych mu poděkoval
za snahu, ale nemusí mít starost.
On se ke koalici fakticky přidal,
ODS to dělat nehodlá.
Jistě může nastat situace, kdy
jsme ochotni pomoci bez rozdílu
stranických barev. Pokud
přijdou povodně, epidemie,
požáry nebo jiné tragické
události, musí jít partajnictví
stranou. To je bez diskuse.
V téměř všech ostatních
věcech však s koalicí nesouhlasíme a souhlasit nebudeme. Máme
snad uzavírat kompromisy
s koalicí, která škodí školství?
Která předělala projekt parkovacích zón až k nepotřebě? Nebo
se s ní snad shodnout na tom,
že občané koaliční představitele
obtěžují svou všetečností ve věci
předraženého parku v Žernosecké? Máme souhlasit s totálním
rozvratem projektu na Palmovce? Nebo se zavedením stovek
mimopražských autobusů na
Ládví? Máme schválit zdražení
tepla seniorům žijícím v DPS
téměř o 40 procent?
Ne, ne, ne. Potom, co nám tato
radniční mesaliance odmítla
jako druhé nejsilnější straně
přiznat zástupce v komisích
a ﬁnančním výboru, nebudeme
uzavírat ušmudlané dohody,
které by jen poškodily voliče.
Budeme důslednou opozicí,
která dobře promýšlí své postoje
a hlasování. Opozicí, která bude
obezřetně sledovat práci vedení
radnice a upozorňovat na její
mírně řečeno přehmaty a chyby.
A těch není skutečně málo.
Těch je už přespříliš.

Vzhledem k tomu, že byla otázka
položena teoreticky, teoretickým
jednočlenným klubem zastupitelů, odpovím též teoreticky, jako
bych prakticky (nikoli teoreticky) členem nějakého klubu
zastupitelů o nenulovém počtu
členů byl, i když tím jsem zpět
v teoretické rovině.
Naproti tomu praktickým se
jeví, když zastupitelé, radní
a podobní volení zástupci
obyvatel dané lokality (zde
Prahy 8) postupují tak, aby
řádně hájili zájmy svých voličů,
což mj. znamená dbát na účelné
a hospodárné vynakládání veřejných prostředků, vypůjčím-li si
názvosloví zákona o hlavním
městě Praze.
Shrnu-li výše uvedené, je
prakticky (nikoli jen teoreticky)
možná snad jediná odpověď –
Nová Palmovka. Tedy věc
nemovitá, díky které mohla mít
městská část prostředky
investované konzervativním
způsobem (což investice do
nemovitosti jistě je), nikoliv
v nějaké „klíčové investiční“
společnosti, na jejímž hospodaření mohou jiné městské části
dosti prodělat, nebo na účtech,
jejichž úročení by si též zasloužilo uvozovky.
V tuto chvíli totiž investované
prostředky (i stavba samotná)
vlastně leží ladem a místo toho,
aby generovaly zisk, jsou
zdrojem problémů a sporů se
zhotovitelem stavby, které zatím
přinášejí městské části (a doufejme, že ne dalším městským
částem, byly-li i jiné objekty
stavěny „na pražských pozemcích“ bez příslušného schválení,
jak se snaží nyní vedení Prahy 8
ústy svých zástupců tvrdit) jen
náklady na právní zastoupení
apod.
Další prostředky mohly být
ušetřeny eko-logičtějším
(-nomičtějším) provozem 1 nové
budovy oproti x budovám,
jejichž energetický štítek bych
raději vidět nechtěl.
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Zdeněk Nagovský
zastupitel
MČ Praha 8
za KSČM

Vít Céza
zastupitel
MČ Praha 8
za ČSSD

ČSSD

KSČM

Shodu hledám
Spolupráce
prioritně s občany či shoda
s politickými
Nevím, jestli občany zajímají
kostrbaté otázky tohoto typu
oponenty?
a odpovědi na ně. Spíše bych
řekl, že je zajímá, která strana
a jakým způsobem s nimi
komunikuje, a to během celého
volebního období. Politické síly
v zastupitelstvu nejsou v některých případech jasně rozděleny
a větší či menší komunikace
probíhá mezi všemi zúčastněnými subjekty a v závislosti na
významu projektů. U některých
panuje větší shoda, u některých
menší, ale nejvýznamnější je, aby
politici nehledali pouze shodu
mezi sebou, ale aby vyrazili mezi
občany. A to nebylo vždy
pravidlem.
Prioritní pro mne proto je, aby
veškeré důležité projekty, na
kterých pracuji, byly projednány
s občany dříve, než je zahájena
jejich příprava. A i v rámci
zahájených příprav považuji za
důležité tyto přípravné práce
projednávat s našimi obyvateli
a i s kolegy ze zastupitelstva
a poté je příslušně upravovat.
Výsledný takto připravený
projekt již má poté takovou
oporu a přínos, že by neměl být
problém s jeho realizací.

Ta by měla nastat vždy, když ve
věci hraje roli zájem veřejnosti.
Jde o to, že na radnici se nedělá
„velká politika“, ale politika
místní, o to však důležitější ve
vztahu k blízkému okolí
zvolených zastupitelů, které
jejich voliči často osobně znají.
KSČM má své priority
vycházející z volebního
programu z r. 2014. Důraz klade
především na sociální politiku
a bezpečnost. Rozhodně se
nevymezuje vůči žádným
rozumným návrhům jiných
politických subjektů, ať
s krátkodobou nebo delší
perspektivou, ani proti jednotlivým zastupitelům třeba jen
proto, že mají odlišný politický
názor. Odmítá jakékoliv formy
nátlaku, jehož účelem je věcná
nebo osobní dehonestace,
a který navíc může být i prostředkem k prosazení zájmů
úzké skupiny lidí, ve ﬁnále třeba
na úkor většiny. Zastáváme
názor, že diskuse k problému
musí být vždy věcná.
Na posledním zasedání
zastupitelstva byl většinou
hlasů přijat protinávrh související s plánovanou úpravou
rozsáhlé zelené plochy nad ulicí
Žernosecká, pod Ďáblickým
hájem. Právě v tomto ohledu
se podle mého názoru naskýtá
možnost spolupráce napříč
politickým spektrem, mezi
koalicí a opozicí. A rovnou
vyvstává několik otázek,
přičemž odpovědi na ně by si
politické kluby a jednotliví
zastupitelé měli nechat řádně
projít hlavou. Tedy: Je dobré
nechat celé území v netknuté
podobě? Je namístě provést jeho
šetrnou úpravu s ohledem na
zájmy obyvatel? Nestane se
v budoucnosti tento prostor,
pokud zůstane ve stávajícím
stavu, středem zájmů stavebních
ﬁrem, které by na louce dokázaly
slepit dva až čtyři paneláky nebo
zbudovat obchoďák s parkovištěm?

www.praha8.cz

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

OSMIČKA SOBĚ,
KDU-ČSL
A NEZÁVISLÍ

Centrum
Palmovka a zákaz
heren
V parlamentu sledujeme
nesmiřitelné půtky poslanců,
v červenci však pro prodloužení
prázdnin hlasovala svorně
opozice s koalicí :). Smutným
nešvarem české politiky na
nejvyšší úrovni je neschopnost
domluvit se na základních
věcech, např. daních. Co pravice
připraví v jednom volebním
období, to levice v dalším
volebním období změní
a opačně. Bohužel ani regionální
politika nám nedává lepší
příklady.
V Praze 8 nacházím dvě
důležité věci, na kterých by se
zastupitelé měli shodnout:
Centrum Palmovka a radikální
omezení heren.
Projekt nové radnice je tak
důležitou věcí, že by o ní měli
rozhodovat politici po důkladné
diskusi, a ne těsnou většinou,
jako tomu bylo v roce 2010 na
osmičce. Stavbu na Palmovce
i rozvoj tohoto území, které je
dopravní tepnou, křižovatkou,
mezi Prahou 8, Prahou 3,
Prahou 7 a Prahou 9 a má být
výkladní skříní naší městské
části, by politici měli řešit
s odborníky, s občany a měli by
se snažit najít shodu napříč
politickým spektrem. Odborná
a poctivá diskuse zabrání
zbrklému a netransparentnímu
rozhodování jako v roce 2010.
Druhým bodem jsou herny:
jsem zastáncem úplného zákazu
heren. Když však není politická
vůle tento zákaz prosadit v celé
Praze, navrhuji kompromis – radikální snížení počtu heren
a omezení otevírací doby
v hernách.
Věřím, že v zastupitelstvu je
dostatek politiků, kteří dokáží
vysvětlit svá stanoviska,
poslouchat argumenty protistrany a najít nejlepší řešení pro
obyvatele Prahy 8, vždyť pro to
byli zvoleni!
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Eliška Vejchodská
zastupitelka
MČ Praha 8
za Stranu zelených

STRANA
ZELENÝCH

Je spousta
důležitých věcí,
za které je nutné
se prát
Pokud chce politik něco
prosadit, obvykle to vyžaduje
jistý kompromis. Z priorit
Strany zelených lze kromě
důrazu na kvalitní životní
prostředí zmínit zdravé rozpočty
obce bez dlouhodobého
schodkového hospodaření,
transparentnost při zadávání
veřejných zakázek, předcházení
korupčním rizikům nebo např.
větší důraz na možnost veřejnosti ovlivnit další rozvoj
městské části na základě svých
očekávání a přání.
Mnohé v této oblasti se naší
koalici podařilo oproti minulosti
vylepšit. Podařilo se prosadit
obrat ve vývoji provozních
výdajů obce – oproti rostoucímu
trendu minulých volebních
období provozní výdaje klesají.
Podařilo se poskytovat vybrané
služby výrazně levněji oproti
minulosti. Podařilo se prosadit
určitá opatření vedoucí
k transparentnímu hospodaření
obce. Figurujeme jako první
příklad správné praxe v souvislosti s transparentností
městských společností na
portálu bezkorupce.cz. Již
podruhé jsme nominováni jako
příklad správné praxe do
soutěže Otevřeno x zavřeno.
Podařilo se ztransparentnit
přidělování grantů pro sport,
kulturu a volnočasové aktivity.
Podařilo se nastartovat proces
komunikace s veřejností.
Bez kompromisů jsme se však
neobešli – rozumná míra
kompromisu je vždy namístě.
Žádné ze zmíněných námi
prosazovaných témat nevypadá
tak, jak bychom si v ideálním
případě představovali. I tak
věřte, že se o dobré věci pereme
ze všech sil.
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Čtenáři píší
Vážení čtenáři,

Vážení členové redakce,
i když nebydlím v Praze 8,
občas se mi dostane do
rukou váš časopis (synova
rodina bydlí ve vaší městské
části). Oceňuji úroveň
časopisu.

Vzpomněl jsem si na událost
starou asi čtyři desetiletí:
dostala se ke mně informace, že v Libeňském zámečku
nalezli náhodou královský
dekret z roku 1734, kterým

Karel VI. oceňuje služby
charvátských šlechticů,
uděluje jim šlechtický titul
a „polepšuje“ rodinný erb.
I když nejsem historik,
zaujala mne tato zpráva
a požádal jsem na tehdejším
ONV o přístup k dokumentu. Vyšli mi ochotně vstříc
a ukázali latinsky psaný,
krásně ozdobený dekret
s královskou pečetí. Pořídili
jsme fotograﬁi a napsal
jsem v srbochorvatšině
článek do tehdy v Praze
vycházejícího časopisu
určeného pro Jugoslávii.
Článek vyšel pod názvem
Tajemné cesty královského
dekretu ze Záhřebu do
Prahy (o tom, jak se dostal
tento cenný dokument do
Prahy, se tehdy nic nevědělo). Bohužel originál
fotograﬁe dekretu již
nemám.

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,
dne 11. července na Bulovce se vlivem tepla
zkroutila tramvajová kolej. Posílám foto,
aby bylo vidět, jaké má vedro sílu.
S pozdravem
LEA SZABÓOVÁ

PETR KUNEŠ

Dobrý den,
s odvoláním na článek od
paní Zory Louzové v rubrice
Čtenáři píší sděluji, že
bohužel vysekání křovin
u kašny nepomohlo, toto
místo je nadále prolezlé
potkany. Vodím touto cestou
každý den syna do školky
a potkani nadále lítají všude
u kašny i v ostatních

M U Z E U M

křovinách, je to velice
smutné. Děti si pak chtějí
sednout na lavičky kolem
kašny nebo běhat okolo
a jen je odháníme pryč, tam
mají tři potkaní rodinky
hnízdo. Potkani běhají i na
jiných místech. To s tím
nejde opravdu nic dělat?
Kam se obrátit?
IVANA HURRY

H L A V N Í H O

VÝSTAVY
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
6. 4. 2016 – 7. 2. 2017
Břevnov ve stínu kláštera / Hradčanům na dohled
4. 5. 2015 – 31. 10. 2016
Křehká krása pražské kameniny / Ze sbírek Muzea hl. města Prahy
Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, Praha 7 – Troja
1. 4. – 30. 10. 2016

Obrázkový „monumentální“ plán Prahy z roku 1885
8. 8. – 31. 10. 2016

ODBOR
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A SPECIÁLNÍCH PROJEKTŮ

M Ě S T A

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837

PŘEDMĚT SEZÓNY
Zbraně a zbroj keltského válečníka
3. 5. – 7. 8. 2016

Vážená paní Hurry,
po provedené mechanické
úpravě vzrostlé zeleně, tedy
po vysekání křovin,
je plánována plošná
deratizace, která by měla
výrazně omezit výskyt
obtížných hlodavců.

P R A H Y

–

S R P E N

2 0 1 6

125 let Petřínské rozhledny
20.–21. 8. 2016 (11–17 hod.)
U příležitosti 125. výročí Petřínské rozhledny
pořádá Muzeum hlavního města Prahy
pestrý program pro návštěvníky – komentovanou vycházku po Petříně (v 11 hod.),
program pro rodiny s dětmi o historii
Petřínské rozhledny v její stálé expozici.
Návštěvníci mohou zhlédnout ukázky
jízdy na vysokých kolech Českého klubu
velocipedistů a budou mít možnost se
vyfotografovat v historických kostýmech.
Akce bude pokračovat 21. 8. 2016 v retro
stylu. Připomeneme si okupaci roku 1968.
Na návštěvníky čeká bohatý program a
hudební vystoupení.
P E T Ř Í N S K Á
R O Z H L E D N A
M U Z E U M H L AV N Í H O M Ě S TA P R A H Y

www.muzeumprahy.cz

www.muzeumprahy.cz
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Bezpečnost
SEBEOBRANA

Z ČERNÉ KRONIKY

Senioři se učili
taktice a strategii

Odcizené vozidlo
Uprostřed června v dopoledních hodinách dostala hlídka městské
policie oznámení o motorovém vozidle nacházejícím se v areálu
Nemocnice Na Bulovce, které na místě mělo stát bez pohybu již
delší dobu. Na místě provedenou lustrací strážníci zjistili, že se
jedná o motorové vozidlo tovární značky Seat, barvy zelené,
vedené jako vozidlo odcizené. Na základě těchto skutečností byla
na místo přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala k provedení dalších úkonů.

Opuštěné dítě

Dne 9., 16. a 23. června 2016
pořádal spolek Vědomý dotek
v Centru RoSa v Kobylisích
zdarma Takticko-strategický
kurz pro seniory. Tento
sebeobranný kurz byl zaměřen
z pohledu taktiky a strategie na
běžné každodenní situace, jako
je cestování hromadnou
dopravou nebo vozem taxi, jízda
vlakem, pobyt v kavárně
i pohyb po ulicích. Součástí
kurzu byly i ošetřující techniky
shiatsu. Celkem se těchto tří

hodinových přednášek
zúčastnilo 20 osob. Kurz vedl
instruktor s policejní praxí
a dlouholetou zkušeností
s bojovými a relaxačními
systémy. Účastníci byli velmi
spokojeni, neboť získali nové
informace a mohli se i podělit se
svými vlastními zkušenostmi.
Termín dalšího Takticko-strategického kurzu pro seniory je od
24. 10. 2016.

Dne 23. 6. kolem desáté hodiny večerní byla hlídka vyslána na
místo, kde se mělo nacházet osamělé dítě spolu s oznamovatelem.
Po příjezdu na místo oznamovatel strážníkům sdělil, že při návratu
domů našel u přízemního bytu domu, kde bydlí, stát dvouletého
chlapce. Byt, u kterého chlapec stál, byl otevřený a bez přítomnosti
kohokoliv z dospělých. Dále uvedl, že chlapec zde bydlí se svou
matkou. Hlídka na místo povolala Policii ČR. Ve chvíli, kdy přijela
Policie ČR, se dostavila i matka chlapce, která si dítě převzala.

Zákaz pobytu
Koncem června v ranních hodinách prováděli strážníci městské
policie běžnou hlídkovou činnost na autobusovém nádraží Florenc.
Na stanovišti autobusů nalezli na lavičce spícího muže, který byl
následně hlídkou vyzván k prokázání totožnosti. U dotyčného byla
provedena lustrace, kterou bylo zjištěno, že muži byl vydán zákaz
pobytu na území hl. města Prahy, a to do 8. 11. 2016. Na základě
podezření ze spáchání trestného činu maření úředního rozhodnutí
byl muž omezen na svobodě a předán Policii ČR.

MARTIN REZEK

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8, POD ZÁŠTITOU ZÁSTUPCE STAROSTY MATĚJE FICHTNERA, ZVE NA PŘEDNÁŠKU

„FINANČNÍ GRAMOTNOST POD LUPOU S PATRIKEM NACHEREM“
14. 9. 2016  17:00  LIBEŇSKÝ ZÁMEK
Informace o nástrahách finančního světa, jako jsou půjčky, hypotéky, dluhy, exekuce, prodejci tzv. šmejdi a další.

KAŽDÝ návštěvník získá ZDARMA knihu Patrika Nachera
„KONEC FINANČNÍCH NEGRAMOTŮ V ČECHÁCH“

VSTUPNÉ BEZ POPLATKU
Rezervace účasti na e-mailu Tereza.Maskova@praha8.cz
nebo telefonu 222 805 137 nejpozději do 11. 9. 2016.
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Měníme Prahu 8 / životní prostředí
FINANČNÍ PODPORA

Daří se nám
získávat dotace
na realizaci místní
Agendy 21
n Místní Agenda 21 je jedna z metod, pomocí níž je možné
zvyšovat kvalitu veřejné správy, strategického řízení,
zapojování veřejnosti a budování místního partnerství,
s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji
na místní či regionální úrovni.
Využili jsme možnost podat
žádosti do dvou výzev zaměřených na realizaci místní
Agendy 21. První výzva byla
vyhlášena na přelomu tohoto
roku Ministerstvem životního
prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního
prostředí. Žádost o dotaci jsme
zpracovali v oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

ÚMČ Praha 8 ve spolupráci se
zástupcem starosty městské
části Praha 8, panem Petrem
Vilgusem a podali jsme ji do
oblasti „Rozvoj místní Agendy 21“ v oblasti životního
prostředí a udržitelné spotřeby
a výroby. Byli jsme úspěšní.
Municipality mohly žádat
o částky podle dosažené úrovně
v kategoriích MA21. Městská

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Kampaň bude
probíhat i v Praze 8
Přirozeně i plánovaně nám
v Praze 8 vznikají akce se
společným podtextem, a to je
bezpečná a ekologicky šetrná
doprava ve městech a obcích,
možnosti alternativní mobility
a městské dopravy a v neposlední řadě také skutečná úloha
městských ulic.
A právě proto přicházíme
s první pozvánkou na zářijové
akce na toto téma. Všechny jsou
pod patronací městské části
Prahy 8, některé pořádají místní
spolky a uskupení aktivních
obyvatel, jiné přímo městská
část. Všechny avizované akce
jsou určeny veřejnosti, tímto vás
na ně zveme.
„Celodenní sousedské slavnosti“ se uskuteční po celý den
v sobotu 17. září v šesti lokalitách
na Praze 8 a vybízejí k oživení
vaší ulice a seznámení se se
sousedy. Akce „Na kole i pěšky,
pokaždé bezpečně“ se po celý den
v pondělí 19. září bude konat na
dopravním hřišti Glowackého
v Troji a bude zaměřena na

bezpečnost v dopravě a prevenci
úrazů. Ve čtvrtek 22. září
vyzveme všechny, aby nechali
auto doma, a podpořili tak
myšlenku snižování automobilové dopravy v centru měst
s poukazem na přijatelnější
způsoby dopravy. Letošní desátý
ročník Cyklozvonění se stal
nedílnou součástí kampaně
k Týdnu mobility v Praze.
Každým rokem se připojují nově
další městské části. Myšlenkou
akce je spojit cyklopelotony
z různých částí Prahy na jednom
místě, ukázat možnosti cyklotras
křižujících metropoli a nabídnout
celým rodinám příjemnou
celodenní akci.
Bližší informace naleznete
na www.praha8.cz/ma21
a v zářijovém čísle Osmičky.
Vyberte si některou z akcí (nebo
všechny) a přijměte pozvání od
organizátorů.
JANA MARTÍNKOVÁ
ODD. STRATEGICKÉHO
ROZVOJE A MA21

část Praha 8 je v současné době v
Kategorii D, proto mohla
požadovat nanejvýš částku
500 tis. Kč. Z požadovaných
499 552 Kč nám bylo schváleno
477 337 Kč. Realizaci projektu
„Místní Agenda 21 – Cesta
k udržitelnému rozvoji v Praze 8“
zahájíme v září tohoto roku
a ukončíme v lednu 2018.
Projekt obsahuje 5 oblastí
s 20 dílčími aktivitami. Více se
dozvíte o projektu na adrese
www.praha8.cz/ma21.
Druhou výzvu vyhlásil
v březnu tohoto roku Magistrát
hl. města Prahy prostřednictvím
radního Ing. Radka Lacka. V roce
2013 schválilo Zastupitelstvo hl.
m. Prahy Deklaraci projektu
„Zdravé hlavní město Praha“,
kterou se aktivně přihlásilo
k principům MA21 a realizaci
cílů dokumentu Zdraví 21. V něm
se zastupitelé zavázali aktivně
spolupracovat s městskými
částmi na realizaci procesu
strategického rozvoje hl. m.
Prahy, který se bude dotýkat
rozvoje individuálních i společenských hodnot v oblasti
zdraví, životního prostředí,

sociální a kulturní, ale také
v oblasti ekonomické a hospodářské. Vyhlášená výzva byla
zaměřena na neinvestiční
účelovou dotaci pro oblast zdraví
a zdravého životního stylu.
Žádost jsme opět zpracovali
v našem oddělení ve spolupráci
s oddělením zdravotnictví
a sociálních služeb ÚMČ Praha 8
a radního městské části Praha 8,
pana Radomíra Nepila. Požadovali jsme 130 tis. Kč a Zastupitelstvo hl. m. Prahy nám schválilo
dotaci ve výši 100 tis. Kč na
realizaci dvou osvětových
aktivit: Normální je nekouřit
a Den bezpečnosti, které
realizovalo oddělení zdravotnictví a sociálních služeb v měsících
květen a červen za velké
návštěvnosti občanů všech
věkových skupin.
Pokud budou vyhlášeny další
dotační výzvy na realizaci MA21,
rádi je využijeme. V současné
době patří poděkování Ministerstvu životního prostředí
a Magistrátu hl. m. Prahy.
IVA HÁJKOVÁ
KOORDINÁTORKA MA21

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY
16.–22. =ÈěË 2016
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

sobota

17. 9. Zažít město jinakk – celodenní sousedské slavnosti
19. 9. Na kole i pěšky pokaždé bezpečně – celodenní akce
zaměřená na prevenci úrazů a bezpečnost v dopravě
čtvrtek
22. 9. Den bez aut aneb Nechte auto doma
neděle
25. 9. Pražské cyklozvoněníí – celodenní rodinná akce
na podporu bezpečné cyklistické dopravy ve městě

pondělí

Akce se koná pod záštitou
zástupce starosty MČ Praha 8,
MgA. Petra Vilguse, Ph.D.

&K\WUiDþLVWiPRELOLWD6LOQiHNRQRPLND
www.mobilityweek.eu
Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního
prostředí České republiky.

www.mzp.cz
www.sfzp.cz
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SKRYTÉ NEBEZPEČÍ

Změřte si sami doma
zdarma hladinu radonu
Státní ústav radiační ochrany,
v. v. i., nabízí bezplatné měření
radonu pro občany jako součást
Radonového programu, který
koordinuje Státní ústav pro
jadernou bezpečnost. Díky
tomuto programu je možné zjistit
množství této látky v budovách,
které jsou využívány k bydlení.
„Radon je nebezpečný
radioaktivní plyn a je důležité
mít jistotu, že mu nejsme
zbytečně vystaveni. Proto bych
ráda vyzvala vlastníky nemovitostí, aby se zapojili do tohoto
projektu,“ uvádí radní pro životní
prostředí Anna Kroutil.
Měření využila v předchozích
letech řada občanů hlavního
města. Výsledky ukázaly, že ve
vyšších patrech bytových domů
jsou hodnoty nízké, vyšší
hodnoty jsou většinou u rodinných domů. Zejména jde
omístnosti v přímém kontaktu
s podložím objektu (nepodsklepené místnosti). V případě
naměření vyšších hodnot je
možné využít technická opatření,
jejichž účinnost již byla mnohokrát ověřena v praxi.
SÚRO ještě upozorňuje:
„Měření je vhodné pouze pro

nemovitosti trvale užívané
k bydlení, bezplatně se poskytují
dva detektory na byt. Měření
trvá jeden rok, neboť roční
průměr ideálně kompenzuje
sezónní i denní variace koncentrace radonu v bytě a přináší
dobrou představu o roční dávce,
které jsou obyvatelé bytu
vystaveni.“
Měření se provádí tzv.
korespondenčním způsobem,
to znamená, že SÚRO zašle
vlastníkovi nemovitosti balíček
s detektory, který si podle
přiloženého návodu sám
instaluje do dvou místností.
Po ukončení měření se detektory
vrátí SÚRO poštou, který získaná
data zpracuje a zašle výsledky
a navrhne další postup.
„SÚRO poskytuje bezplatné
měření i pro školská zařízení.
Proto jsem doporučila ZŠ a MŠ,
jejichž zřizovatelem je městská
část Praha 8, aby si nechaly
hodnoty také naměřit, pokud tak
již v minulosti neučinily,“
doplňuje radní Anna Kroutil.
Bližší infor na www.suro.cz či
radon@suro.cz, na adrese SÚRO
(Bartoškova 28, Praha 4) či tel.
226 518 101.
(apa)

KONCEPCE PODPORY MA21
V ČESKÉ REPUBLICE
Vláda ČR schválila v červnu tohoto roku „Akční plán na léta 2016
až 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice
do roku 2020“ a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů realizovat tento Akční plán. Městská část
Praha 8 zahájila realizaci místní Agendy 21 v březnu minulého roku.
Strategická vize rozvoje místní Agendy 21 v ČR do roku 2020
Existuje značné povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na
místní úrovni jak mezi obyvateli, tak mezi politickou reprezentací
– MA21 je vnímána jako prestižní celospolečenská záležitost
a respektovaný stabilní nástroj zlepšování kvality veřejné správy.
Do roku 2020 dojde ke zvýšení počtu dobře fungujících MA21
v ČR – obce a další subjekty aktivně usilují o zavedení MA21
a politická reprezentace poskytuje procesům MA21 dostatečnou
morální a ﬁnanční podporu.

www.praha8.cz

POZVÁNKA
KE SPOLUORGANIZOVÁNÍ I ÚČASTI

Zažijte město jinak
v Karlíně
n Zažít Karlín jinak aneb
sousedské setkání, jaké jste
vždy chtěli v Karlíně uspořádat, ale báli jste se zeptat.
I toto září se koná tradiční
sousedská slavnost Zažít město
jinak. Ve spolupráci se spolkem
Auto*Mat
jsme se
proto
chopili
koordinace akce
v Karlíně
a zveme
vás všechny k aktivní účasti.
Správnou sousedskou slavnost
dělají správní sousedé. Každý, kdo
má chuť pohostit sousedy svým
vynikajícím štrúdlem, předvést
své umělecké vlohy nebo třeba
uspořádat burzu knih, má nyní
jedinečnou příležitost. Na jeden

den máme možnost převzít vládu
nad ulicemi Karlína my Karlíňáci!
Ulice bez aut, jen v duchu
sousedské zábavy. Máme
možnost uspořádat v naší čtvrti
událost, která změní ulice Karlína
k nepoznání. Přidejte se a staňte
se aktivními účastníky i organizátory!
Všichni
jste zváni
k uspořádání
vlastního
programu,
pomoci při organizaci i obyčejnému sousedskému poklábosení.
Zájemci o účast, hlaste se
e-mailem na: info@karlinsobe.cz.
Předběžné informace o akci:
Sobota 17. 9. od 14:00 do 20:00 h.,
Křižíkova ulice v úseku Šaldova
až Lyčkovo náměstí.

Milí přátelé,

vám, kteří se zabýváte výtvarnou činností,
nabízíme možnost prezentovat vlastní volnou tvorbu
na XII. ročníku výstavy nazvané

SALON
VÝTVARNÍKŮ
Inspirace Prahou 8
pátek 7. října až neděle 30. října 2016

GRABOVA VILA
Prezentace na Salonu výtvarníků není omezena tématy ani
použitými výtvarnými technikami, pouze díla, která potřebují
ke své prezentaci videoprojekci, nemůžeme z technických
důvodů přijmout. Jak vyplývá z podtitulu výstavy, byli bychom
rádi, kdyby se jedno dílo tematicky vztahovalo k Praze 8,
forma a způsob závisí na vaší tvůrčí invenci.
Pokud budete mít zájem, můžete se blíže informovat
u paní Vladislavy Wildtové, odbor kultury, sportu, mládeže
a památkové péče ÚMČ Praha 8 (tel. 283 090 422,
606 613 390 nebo e-mail: vladislava.wildtova@praha8.cz).

Exponáty budeme vybírat v místě konání výstavy v Grabově
vile (Na Košince 1) v době od 21. 9. do 30. 9. 2016,
vždy po telefonické domluvě s paní Wildtovou.
Pořadatelé si vyhrazují právo některé práce nevystavit.
Výstava je určena široké veřejnosti.
placená inzerce
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Servis
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Území

Datum

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň
Troja

1. 8.
1. 8.
1. 8.
1. 8.
2. 8.
2. 8.
2. 8.
3. 8.
3. 8.
3. 8.
3. 8.
4. 8.
4. 8.
4. 8.
5. 8.
5. 8.
5. 8.
6. 8.
6. 8.
6. 8.
8. 8.
8. 8.

13.00–17.00

Mazurská (u trafostanice)

14.00–18.00

8. 8.
9. 8.
9. 8.
9. 8.
10. 8.
10. 8.
10. 8.
11. 8.
11. 8.
11. 8.
11. 8.
12. 8.
12. 8.
12. 8.
13. 8.
13. 8.
13. 8.
15. 8.
15. 8.
15. 8.
15. 8.
16. 8.
16. 8.
16. 8.
17. 8.
17. 8.
17. 8.
17. 8.
18. 8.
18. 8.
18. 8.
19. 8.
19. 8.
19. 8.

Lokalita

Služská x Přemyšlenská

Kobylisy

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

Valčíkova x Na Truhlářce

Libeň

Štěpničná (parkoviště)

Libeň

Šimůnkova (slepý konec)

Kobylisy

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

Modřínová x Javorová

Kobylisy

Jirsíkova x Malého
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce
Drahorádova
Pod Labuťkou x Prosecká

Karlín
Troja
Střížkov
Libeň

Libišská (parkoviště)

Kobylisy

Lindavská

Bohnice

Trojská x Nad Trojou

Troja

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště)

Troja

U Pekařky

Libeň

Havránkova x Šimůnkova

Kobylisy

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

Karlín

Stejskalova x U Rokytky

Libeň

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

Libeň

Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

Janečkova

Kobylisy

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Karlín

Křivenická x Čimická

Čimice

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

Mlazická

Čimice

Kašparovo Náměstí

Libeň

Lindavská
Na Pěšinách x Pod Statky
Petra Slezáka x Urxova
V Zahradách x Na Sypkém

Bohnice
Kobylisy
Karlín
Libeň

Taussigova (proti domu č. 1)

Kobylisy

Na Pecích x Chaberská

Kobylisy

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou
Dolejškova x U Slovanky
Třeboradická x Košťálkova
K Mlýnu x Chorušická

Libeň
Libeň
Kobylisy
Čimice

K Haltýři x Velká skála

Troja

Na Vartě

Libeň

Uzavřená

Kobylisy

Chaberská x Líbeznická

Kobylisy

U Pekařky

Libeň

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)

Bohnice

Havlínova x Pohnertova

Kobylisy

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

Dolákova x Hackerova x Kusého

Bohnice

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

Braunerova x Konšelská

Libeň

Písečná x Na Šutce

Troja

Čas

Území

Datum

Korycanská x K Ládví

Čimice

19. 8.

16.00–20.00

Drahorádova

Střížkov

22. 8.

14.00–18.00

15.00–19.00

Kubíkova (u DD)

Kobylisy

22. 8.

15.00–19.00

16.00–20.00

Burešova

Kobylisy

22. 8.

16.00–20.00

14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém

Libeň

23. 8.

13.00–17.00

15.00–19.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

23. 8.

14.00–18.00

16.00–20.00

Kurkova (parkoviště)

Kobylisy

23. 8.

15.00–19.00

13.00–17.00

Křivenická x Čimická

Čimice

24. 8.

13.00–17.00

14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála

15.00–19.00

Podhajská Pole (parkoviště)

16.00–20.00

V Zámcích (u domu 51/64)

14.00–18.00

Na Žertvách x Vacínova

15.00–19.00

Pod Labuťkou x Prosecká

Libeň

26. 8.

13.00–17.00

16.00–20.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

26. 8.

14.00–18.00

Pobřežní x Thámova

Karlín

26. 8.

15.00–19.00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

29. 8.

13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Libeň

29. 8.

14.00–18.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce

Troja

29. 8.

15.00–19.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

Karlín

29. 8.

16.00–20.00

Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

30. 8.

14.00–18.00

Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

30. 8.

15.00–19.00

14.00–18.00
15.00–19.00
16.00–20.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
14.00–18.00

Lokalita

Čas

Troja

24. 8.

14.00–18.00

Čimice

24. 8.

15.00–19.00

Bohnice

25. 8.

14.00–18.00

Libeň

25. 8.

15.00–19.00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

31. 8.

13.00–17.00

V Nových Bohnicích x K Farkám

Bohnice

31. 8.

14.00–18.00

16.00–20.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

Kobylisy

31. 8.

15.00–19.00

14.00–18.00

Lindavská

Bohnice

1. 9.

14.00–18.00

15.00–19.00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště)

15.00–19.00

15.00–19.00

Kobylisy

1. 9.

Mlazická

Čimice

1. 9.

16.00–20.00

16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

2. 9.

13.00–17.00

14.00–18.00

Pivovarnická (proti domu č. 15)

Libeň

2. 9.

14.00–18.00

15.00–19.00

Pernerova x Sovova

Karlín

2. 9.

15.00–19.00

16.00–20.00

Petra Bezruče x U Pískovny

Kobylisy

2. 9.

16.00–20.00

13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce

Libeň

3. 9.

08.00–12.00

14.00–18.00

Pernerova x Šaldova

Karlín

3. 9.

09.00–13.00

15.00–19.00

Kandertova x Lindnerova

Libeň

3. 9.

10.00–14.00

16.00–20.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Karlín

5. 9.

14.00–18.00

14.00–18.00

Modřínová x Javorová

Kobylisy

5. 9.

15.00–19.00

15.00–19.00

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

5. 9.

16.00–20.00

Drahorádova

Střížkov

6. 9.

14.00–18.00

Libeň

6. 9.

15.00–19.00

16.00–20.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Pod Labuťkou x Prosecká
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

Kobylisy

6. 9.

16.00–20.00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

7. 9.

14.00–18.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

Kobylisy

7. 9.

15.00–19.00

Libeň

7. 9.

16.00–20.00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)
U Pekařky

Libeň

8. 9.

13.00–17.00

Bohnice

8. 9.

14.00–18.00

16.00–20.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

14.00–18.00

Fořtova x Do Údolí

Čimice

8. 9.

15.00–19.00

15.00–19.00

Podhajská Pole (parkoviště)

Čimice

8. 9.

16.00–20.00

16.00–20.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
16.00–20.00
14.00–18.00
15.00–19.00
16.00–20.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
}Rozhodně ano: Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?
}Rozhodně ne: Živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / SRPEN 2016

www.praha8.cz

15

Servis / životní prostředí
BIO VOK
Lokalita

Území

Datum

Čas

Turská x K Větrolamu

Čimice

2. 8.

13.00–17.00

Na Hranicích x Kočova

Bohnice

4. 8.

13.00–17.00

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

5. 8.

13.00–17.00

Čimice

8. 8.

13.00–17.00
13.00–17.00

Fořtova x Do Údolí
Valčíkova x Na Truhlářce

Libeň

9. 8.

Javorová x Březová

Kobylisy

10. 8.

13.00–17.00

Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna

Kobylisy

12. 8.

13.00–17.00

U Pekařky x Pod Bání

Libeň

16. 8.

13.00–17.00

Havlínova x Klíčanská

Kobylisy

18. 8.

13.00–17.00

Troja

22. 8.

13.00–17.00

Nad Popelářkou 177/11
Na Hájku x Nad Kotlaskou IV
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou
a S. K. Neumanna)
Turská x K Větrolamu

Libeň

25. 8.

13.00–17.00

Kobylisy

30. 8.

13.00–17.00
13.00–17.00

Čimice

1. 9.

Na Dlážděnce x U Sloupu

Kobylisy

5. 9.

13.00–17.00

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

6. 9.

13.00–17.00

Čimice

7. 9.

13.00–17.00

Fořtova x Do Údolí

MČstská þást
Praha 8

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

MČstská þást
Praha 8

OVCE A KOZY SPÁSAJÍ I OSMIČKU

REVITALIZACE PARKU
DLÁŽDĚNKA

Zúčastněte se
dotazníkového
šetření

Během letních prázdnin můžete na řadě míst v Praze potkat stádo koz a ovcí. Koncem
července se stádo pohybovalo v přírodní památce Trojská, odkud bylo přesunuto
k Ďáblické hvězdárně. Pastva představuje tradiční způsob obhospodařování řady
cenných stepních území, které představují útočiště pro mnoho zajímavých a významných druhů rostlin a živočichů.
TEXT A FOTO: VÍT CÉZA

Podobně jako měli občané možnost se
zapojit do příprav revitalizací Sídliště
Bohnice a Sídliště Ďáblice, mají tuto
možnost i v rámci příprav revitalizace
parku Dlážděnka. Do 10. 8. se občané
mohou zúčastnit dotazníkového šetření
týkajícího se připravované rekonstrukce
tohoto parku. Výsledky dotazníku budou
součástí přípravy diplomové práce
studentky Zahradní tvorby Zemědělské
univerzity v Praze L. Kožíškové a zároveň
budou sloužit jako podklad pro zpracování zadání výběrového řízení pro projektovou dokumentaci revitalizace parku
Dlážděnka. Odkaz na hlasování se
nachází zde: hp://goo.gl/forms/
upLa14fSxujfGx7o2. Občané, kteří
nepreferují vyplnění elektronického
dotazníku, mohou do 10. 8. sdělovat své
podněty k rekonstrukci parku Dlážděnka
předsedovi komise pro životní prostředí
Vítu Cézovi na tel. 222 805 187 či na e-mail
vit.ceza@praha8.cz.
(vic)
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Územní rozvoj
REVITALIZACE PLOCHY U KD A OC KRAKOV

Proměna ve vstupní bránu
do rekreační trasy
n Městská část Praha 8
pokročila v přípravě komplexní revitalizace náměstí
a sousední travnaté plochy
u OC a KD Krakov. Byl totiž
vybrán vítěz veřejné zakázky na zpracování projektové
dokumentace pro revitalizaci
parku a náměstí Krakov. Tím
se stal ateliér Rusina Frei ve
spolupráci se zahradními
architekty Partero.
Jejich vítězný návrh chce
proměnit centrální náměstí
Sídliště Bohnice v jeden volně
plynoucí a parkově upravený
veřejný prostor, který bude
jakousi vstupní branou do
rekreační trasy, která povede až
k Ďáblické hvězdárně. Zpevněné
a ozeleněné plochy od sebe
nebudou tak striktně odděleny
jako v současné době, ale budou
se navzájem více doplňovat. Celé
území se stane volně průchozí
pro pěší díky odbourání
veškerých bariér. Udržitelnost
celého prostranství bude
podpořena použitím vhodné
místní vegetace a šetrným
zasakováním dešťové vody, která
díky tomu zůstane v území.
Návrh doplňuje do parku
i víceúčelový přízemní altán
s občerstvením a veřejnou
toaletou.
Pro zajištění přístupu
veřejnosti do tohoto důležitého
prostranství a rozložení
investovaných ﬁnančních
prostředků do delšího časového
období bude revitalizace
rozdělena na 2 etapy. Dokončení
projektové přípravy a získání
všech potřebných povolení by se

CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ SÍDLIŠTĚ BOHNICE se promění v jeden volně plynoucí a parkově upravený veřejný prostor.
Vizualizace: Rusina Frei

mělo uskutečnit do konce
letošního roku. V příštím roce je
v plánu výběr dodavatele stavby
a do konce roku dokončení první
etapy revitalizace. Druhá etapa
by měla být hotová na podzim
2018. „Podařilo se nám významně pokročit v přípravě revitalizace centrálního prostranství
Sídliště Bohnice. Tato připravovaná proměna zdejšího významného veřejného prostoru ovlivní
podobu lokality na mnoho
budoucích let. Snažili jsme se
proto, aby podoba revitalizace
v co největší možné míře
vycházela z přání a potřeb
místních občanů,“ říká starosta
Prahy 8 Roman Petrus.

Nejdříve proto bylo třem
studentkám Fakulty stavební
ČVUT zadáno vypracování
prvotní studie obnovy této
lokality. Vzniklé návrhy byly
vystaveny v prostorách OC
a KD Krakov a občané k nim
měli možnost několik týdnů
zasílat své připomínky. Následně
proběhlo veřejné projednávání
těchto studentských návrhů,
kde místní obyvatelé přednesli
své podněty k připravované
revitalizaci. Získané podklady
významně ovlivnily zadání
veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace pro
revitalizaci parku a náměstí
Krakov.

MČ Praha 8 poté nechala
zpracovat 3 koncepční návrhy
od architektonicko-krajinářských ateliérů a ty následně
vystavila v Kulturním domě
Krakov a 19. dubna uspořádala
jejich veřejnou prezentaci, aby
místní občané mohli sdělit svůj
názor na prezentované projekty
z architektonické soutěže. „V rámci všech dosavadních příprav
této revitalizace jsme kladli
maximální důraz na budoucí
přínos pro životní prostředí
bohnického sídliště. Jsem moc
rád, že aktuální podoba projektu
tomu plně odpovídá,“ uvedl
předseda Komise pro životní
prostředí Vít Céza.
(pep)
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Zdravotní a sociální péče
KARLÍNSKÉ GYMNÁZIUM PERNEROVA

Unikátní projekt
dárcovství kostní dřeně
n Před třemi lety rozjelo
Karlínské gymnázium
v Pernerově ulici unikátní
projekt – zapojení mladých
lidí do celosvětového
registru dárců kostní dřeně.
A v současnosti je mezi
potenciálními dobrovolnými
dárci již zapsáno 25 studentů
či nedávných absolventů
gymnázia plus dva profesoři!
S nápadem přišel mladý
češtinář a tělocvikář Martin
Mauer. Spolu s koordinátorkou
z pražského IKEMu Gabrielou
Hoškovou provádí na Karlínském gymnáziu ve dvouleté
periodě osvětu mezi studenty
třetích a čtvrtých ročníků.
„Už jsme uskutečnili dva kurzy,“
říká Martin Mauer a vysvětluje,
proč si na „svou“ přednášku
musí mladší ročníky počkat:

„Pro vstup do registru dárců
kostní dřeně musí být zájemci
18 let a musí vážit alespoň
50 kg, takže to není pro žádné
anorektičky. Zájemce musí být
zdravý, nesmí užívat dlouhodobě žádné léky a hlavně sám musí
chtít někomu pomoci,“ dodává
pedagog s tím, že horní věková
hranice je stanovena na 35 let
(váhová není stanovena, ale je
pravděpodobné, že silně obézní

člověk nebude zcela zdravý).
V první fázi zájemce vyplní
dotazník a v IKEMu mu
odeberou ampulku krve na
analýzu, poté je zaevidován
a stává se součástí celosvětového registru. Na odběr kostní
dřeně (krvetvorných buněk) jde
ale až ve chvíli, kdy je vhodný
příjemce, tedy když se dárce
v základních genetických
znacích předběžně shoduje

s pacientem. Protože je dárcovství dobrovolné, nemusí dárce ve
ﬁnále s odběrem souhlasit, nebo
ho ani podstoupit nesmí – například z důvodu těhotenství nebo
nemoci.
„Mládí je bezprostřední
a nebojí se. Už z registrace mají
studenti skvělý pocit. A kdo ví,
jednou třeba někdo z nich
zachrání život těžce nemocnému
tím, že daruje nepatrné množství svých zdravých krvetvorných buněk pro transplantaci,“
uzavírá Martin Maurer, který
natočil i úsměvné propagační
video Zmrzni na kost, nebo zvaž
dárcovství kostní dřeně (ke
zhlédnutí na www.youtube.com).
Transplantace krvetvorných
buněk od zdravého dárce je
v některých případech jediným
způsobem léčby pacientů
s poruchou krvetvorby (leukémie, anémie, jiné závažné
choroby). Celosvětový den dárců
kostní dřeně se letos bude slavit
17. září. Více o registru dárců
kostní dřeně najdete např.
na www.czechbmd.cz nebo
www.kostnidren.cz.
VLADIMÍR SLABÝ

UPOZORNĚNÍ:
Výlety pořádané od září 2016
se budou rezervovat pouze na internetu.
Rezervace výletů je na www.prazskaosma.cz na příslušném formuláři.
Pro zájemce zajistíme zdarma internetové kurzy, příp. proškolení práce
na internetu. Sledujte i náročnost výletů.
31.08. středa Eduard Štorch v Dolních Chabrech a
nejstarší historie obce
Vycházka s průvodcem
Sraz v 9.35 na konečné zastávce autobusu č. 162
v Dolních Chabrech.
Délka trvání: cca 90 minut
Vycházka je pro seniory MČ Praha 8 ZDARMA
Nutná rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz
tel.: 222 805 112, kapacita omezena
Pražská OSMA připravuje na měsíc září 2016:
07.09. středa Komentovaná vycházka - Bohnice
Sraz v 10.00 zastávka „Na Pazderce“
Nutná rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz, tel.: 222
805 112, kapacita omezena
17.09. sobota Jdeme se podívat na uměleckou fotografii …
Divadlo pod Palmovkou
Komentovaná prohlídka výstavy J. Husáka,
povídání v kavárně s autorem.
24.09. sobota

- výlet – klášter Teplá – hrad Loket -

29.09. čtvrtek Jak správně pečovat o svého psa
přednáška
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Pozvánky
Městská část Praha 8, Centrum RoSa a Centrum Krakov
vyhlašují výtvarnou soutěž pro všechny generace

aneb

VYROBTE SI SVÉHO MOTÝLA
(malba, kresba, koláž apod.)
termín odevzdání motýlů: do 15. září 2016
místo pro odevzdání motýlů (osobně nebo poštou):
Centrum RoSa, Střelničná 1680/8, Praha 8, 182 00 (denně)
Centrum Krakov, Lodžská 850/6, Praha 8, 181 00 (po-pá 9-17 hodin)
hlasování na internetu: 21. září – 23. října 2016 na
www.prazskaosma.cz
vyhlášení výherců: 1. listopadu 2016 v Centru Krakov
Nejzdařilejší motýli budou vystaveni v Centru Krakov,
Libeňském zámku a Centru RoSa.
pravidla soutěže najdete na: www.prazskaosma.cz,
více informací na tel.: 731 655 902
Soutěž probíhá pod záštitou zástupkyně starosty Aleny Borhyové
Městská část
Praha 8

23. 9. - 21. 10.
2016
Divadlo Karla Hackera
Praha 8, Klapkova 26/3

www.divadlokh.cz
tel.: 284 681 103

pátek
23.9.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 32'3(7ĚΘ1(0Ȃ.0:DOOµȂȌ3RFWLY¯VSROHÏQ¯FLȊȂNRPHGLH
7URMLFH¼VPÝYQ¿FKSRY¯GHNRGYRXNDPDU£GHFKQDGUXK«VWUDQÝ]HPÝNRXOHNWHě¯VHVQDŀ¯Y\GÝO£YDW
VLQHNRQYHQÏQ¯P]SıVREHPWHG\KODYQÝQHSUDF¯

SRQGÝO¯
26.9.

68086ȂΖQJPDU%HUJPDQȂȌ+RVW«9HÏHěH3£QÝȊȂGUDPD
3ě¯EÝKQDELW¿HPRFHPLD]RXIDOVWY¯PSěHVWRSěLQ£ģHM¯F¯LQ£]QDNQDGÝMH.ROLNÏORYÝNY\GUŀ¯
DMDNGORXKRWUY£QHŀGRN£ŀHSěLMPRXWRVXGYWDNRY«SRGREÝYMDN«SěLFK£]¯"

ÏWYUWHk
29.9.

0$Ģ.$5$Ȃ--%ULNHUD0/DVHJȂȌ.DŀG¿VNDŀG¿PDQHE.DŀG¿NDŀG«PXWURFKXMLQDNȊȂNRPHGLH
.RPHGLHRWRPŀHRWHFQHPXV¯E¿WVNXWHÏQÝRWFHPDPDWNDQHPXV¯E¿WWDNMLVW£MDNVHVQDGSıYRGQÝ]G£ORȐ

SRQGÝO¯
3.10.

.$Ζ526ΖΖȂ-DQ=LQGXONDȂȌ-2%ȊȂGUDPD
6YÝWMHMDNRģDFKRY£SDUWLH$OHNGRMVRXKU£ÏLDNGRK¿EHȴJXUNDPL".GRY\P¿ģO¯VWUDWHJLH
DNGRSěLQ£ģ¯REÝWL"1HSWHMPHVHNGHVHEHUH]ORKOHGHMPHNGHVHURG¯GREUR

VWěHGD
5.10.

.20251Θ69Ü7ȂΖQJULG/DXVXQGȂȌ3ě¯SDG]ERUFHQ«S£WHěHȊȂÏHUQ£NRPHGLH
.RPHGLH]NDQFHO£ěVN«KRSURVWěHG¯YQ¯ŀVHVHWN£Y£SÝW]DPÝVWQDQFıYÏHN£UQÝSěHGNDQFHO£ě¯
GHVSRWLFN«KRDG«PRQLFN«KRģ«ID]QÝKRŀP£NDŀG¿YP¯VWQRVWLVWUDFK

pátek
7.10.

'Ζ9$'/2$ĿΖ927Ȃ-9RVNRYHF-:HULFK--HŀHNȂȌ1HEHQD]HPLȊȂPX]LN£O
.G\ŀM£Y£PSRY¯G£PŀHMHQHEHQD=HPLSUDYGXP£PYÝěWHPL1D1LUY£QXQD2O\PSQDQHEH
QHYÝě¯PNG\ŀQÝNGRVYÝWSRPORXY£YŀG\FN\O£WHě¯P

SRQGÝO¯
10.10.

''67<-75Ȃ=$232128Ȃ-HDQ*LUDXGRX[ȂȌ2QGLQDȊȂSRK£GNRY¿Sě¯EÝK
%H]O£VN\DYRG\QHO]Hŀ¯WURPDQWLFN¿Sě¯EÝKRYVWXSXQDGSěLUR]HQ«E\WRVWLGRVYÝWDOLG¯
DRYÝÏQ«P]£SDVHPH]LSUDYGRXDOŀ¯XSě¯PQRVW¯DSěHWY£ěNRXYÝUQRVW¯D]UDGRX

VWěHGD
12.10.

G 678'Ζ2vȂ&DUOR*ROGRQLȂȌ%XUDQLȊȂNRPHGLH
3ě¯EÝK]GRE\NDUQHYDOXY%HQ£WN£FKYURFHMHYHVHORXSROHPLNRXSURWL]NRVWQDWÝO«PRU£OFH
EXUDQıQHSěLSRXģWÝM¯F¯FKMDN¿NROLQ£]QDNPRGHUQ¯KRSRKOHGXQDŀLYRW

pátek
14.10.

9(/.Ģ7Ü.Ȃ'LHJR5XL])LRQD%HWWDQLQLȌ2UJDVPXVEH]SěHGVXGNıȊȂNRPHGLH
3LNDQWQ¯NRPHGLHNWHU£VHRGHKU£Y£MHGQ«QRFLYMHGQRPPRWHOXQDG£OQLFLNGHPXV¯YMHGLQ«P
YROQ«PSRNRMLQHSO£QRYDQÝSěHVSDW0DUHNV$OLF¯GYDGORXKROHW¯Sě£WHO«

QHGÝOH
16.10.

1(3ĚΖ-$7(/1ΘȂ9LOLDP.OLP£ÏHNȂȌ'HDOHěLȊȂÏHUQ£NRPHGLH
+RěN£NRPHGLHRWRPŀHNDŀG¿QÝFRNXSXMHNDŀG¿QÝFRSURG£Y£DYÝFLÏDVWRQHMVRXWDNRY«
MDN«VHQDSUYQ¯SRKOHGPRKRX]G£W

VWěHGD
19.10.

'Ζ$-Ȃ6WHIDQ&DQHYȂȌ'UXK£VPUW-RKDQN\]$UNXȊȂWUDJLNRPHGLH
/LGRY£OHJHQGDVWUDJLNRPLFN¿PLSUYN\RQHWUDGLÏQ¯UHSU¯]HSRVOHGQ¯FKKRGLQSěHGXS£OHQ¯P
VODYQ«ERMRYQLFH-RKDQN\

pátek
21.10.

6/$912671Θ=$.21Î(1Θ
'Ζ9$'/22..2Ȃ5RJHU0RUWLPHU6PLWKȂȌ1ÝFR]DWDMLWȊȂWKULOOHUYHGYRXMHGQ£Q¯FK
6YLŀQ£ŀ£QURY£M¯]GDYHVW\OXÏHUQ«NRPHGLHSOQ£QHÏHNDQ¿FK]YUDWıNUXW£LURQLFN£D]£EDYQ£
1DS¯QDY£K£GDQNDRG]DÏ£WNXDŀGRNRQFH1DNRKRMHGREU«VLYVDGLW"
=DÏ£WN\ȂSUYQ¯DSRVOHGQ¯SěHGVWDYHQ¯Y&HQDYVWXSHQN\MH.Ï
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Zdravotní a sociální péče – CAP
M
GRA
O
R
P

n
srpe
2016

CENTRUM
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ

CAP Burešova

V červenci a srpnu přechází Centrum aktivizačních programů na prázdninový
režim, většina pravidelných aktivit, zejména výuka cizích jazyků, bude
obnovena opět v září. Přejeme vám krásné prázdniny!

PONDĚLÍ
} 9:00–12:00 } Přístup na internet

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

} 9:00–12:00 } Nordic walking (vede
H. Šandová), sraz před Katastrálním
úřadem, metro C Kobylisy, info v CAP

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

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

} 13:00–16:00 } Přístup na internet

} 13:00–15:00 } Přístup na internet

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

STŘEDA
} 8:00–12:00 } Přístup na internet
} 9:00–9:50 } Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)
} 9:30–11:00 } Zdravotní cvičení
od paty k hlavě a terapie tancem
(vede J. Matějková)

M
GRA
PRO

n
srpe
2016

} 13:00–15:00 } Šachový kroužek
(vede Bc. A. Novotná)
} 15:00–16:00 } Poradna pro zdravotní
a kompenzační pomůcky
(vede Bc. A. Novotná)

ČTVRTEK
} 8:00–15:00 } Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS)
} 8:00–12:00 } Přístup na internet
} 9:30–17:00 } Nordic walking výlet
(info v CAP)
} 10:00–12:00 } Půjčování knih

ČTVRTEK
} 8:00–12:30, 13:00-14:30 } Přístup
na internet

} 8:30–12:30, 13:00–15:00 } Stolní tenis
(vede V. Soušková)

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

ÚTERÝ
} 10:00–12:30, 13:00-14:30 } Přístup
na internet
} 10:30–12:30 } Stolní tenis
(vede O. Šínová)
} 13:00–15:00 } Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS) –
liché týdny: 2. 8., 16. 8. a 30. 8.

STŘEDA
} 9:00–9:45 } Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda)
} 10:00–12:00, 12:30–14:30 } Přístup
na internet
} 10:30–12:30, 13:00–15:00 } Stolní
tenis (vede Z. Dvořáková)
} 13:30–15:00 } Bingo – společenská
hra (vede L. Králíková) – 3. 8., 17. 8.
a 31. 8.

} 13:00–14:30 } Přístup na internet

PÁTEK
} 8:00–12:00 } Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané,
mimo první pátek v měsíci
} 8:00–12:00 } Přístup na internet
} 10:00–11:00 } Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)

SPECIÁLNÍ:
} 31. 8. od 13:30 } Vycházka po Praze
s průvodkyní H. Barešovou –
přihlašování v CAP nutné, místo
srazu bude upřesněno
} Pravidelně i o prázdninách
pořádáme každý týden (většinou
ve čtvrtek) pod vedením RNDr.
M. Štulce turistické vycházky
a výlety za přírodními a kulturními
památkami středních Čech, které
jsou plánovány a operativně
realizovány podle krátkodobých

předpovědí počasí. Sledujte proto
aktuální informace o plánovaných
akcích na nástěnce v CAP nebo
na tel. 777 300 113.
} V září otevíráme nový počítačový
kurz Excel pro začátečníky
pod vedením p. Jiřího Kirsche.
} Pod vedením pí Marie Vilímové
můžete od podzimu cvičit Čchi-kung
i zde v CAP Burešova.
} Zájemci o nové kurzy se mohou
hlásit v kanceláři.
} Stále můžete navštívit výstavu
Petra Rendly s názvem Moje
pohledy – krajinky a příroda, kterou
je možné navštívit každý všední den.
} Začátky kurzů: 1. 9. začíná
Ing. Soukupová a p. Šubr, 5. 9.
Mgr. Vašíčková, Ing. Vítková a PhDr.
Soukupová. Další kurzy budou
zahájeny podle instrukcí jednotlivých
lektorů vydaných před prázdninami.
Informace v kanceláři.
} CAP uvítá nové lektorydobrovolníky pro počítačové
a jazykové kurzy.

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

CAP Mazurská

PONDĚLÍ

www.ouss8.cz

– v klubovně v přízemí
(vede M. Kloudová)

CENTRUM
AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ

} 8:00–12:30, 13:00–13:30 } Přístup
na internet

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

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

www.ouss8.cz

SENIOŘI MAJÍ O ZÁBAVU POSTARÁNO

} 13:00–15:00 } Stolní tenis
(vede H. Špatenková)

PÁTEK
} 8:00–12:30, 13:00–14:30 } Přístup
na internet
} 8:30–12:30 } Stolní tenis
(vede J. Hájková)
} 9:00–9:50 } Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)
} 10:30–11:20 } Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)
} 12:30–14:30 } Individuální
rehabilitační poradna
(vede Bc. A. Novotná,
po objednání na tel. 732 101 824 )
} Zájemci o kurzy se mohou hlásit
na příští školní rok 2016/2017
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně, nebo telefonicky
na číslo 283 024 118.

Obyvatelé domů pro seniory v Praze 8 mají zajištěnou nejen
veškerou péče, ale i nejrůznější zábavu. Oblíbené jsou například
jak kroužky keramiky, tak nejrůznější besedy – starosta Roman
Petrus se třeba setkal s luštiteli z oblíbené Křížovkářské ligy, jeho
zástupkyně Alena Borhyová vede Besedy vážně–nevážně,
například s moderátorkou Marií Tomsovou.
FOTO: VLADIMÍR SLABÝ
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Školství a mládež
EKOLOGICKÝ PROJEKT NA ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO

Zemi nedědíme,
ale půjčujeme si ji
od našich dětí
n Na naší škole proběhl letos na jaře ekologický projekt
pod heslem „Zemi nedědíme po předcích, jen si ji
vypůjčujeme od našich dětí“. My jsme si tento citát
vypůjčili od spisovatele A. de Saint-Exupéryho.
Celý projekt vycházel z významného dne pro Zemi
22. dubna, který se slaví napříč
celou planetou. Naším cílem
bylo žáky upozornit na dopady
lidského chování na životní
prostředí. V aktivitách jsme se
zaměřili na třídění odpadu
a ochranu životního prostředí,
které je pro žáky to nejznámější
a kde se skutečně mohli všichni
aktivně zapojit do ekologických
aktivit. Všichni žáci nyní vědí,
že vyhozením papíru do koše
nic nekončí, ale právě naopak –
začíná!

0ČVWVNiþiVW
3UDKD

Do projektu se zapojila
opravdu celá škola, včetně
přípravné třídy, to nás potěšilo.
Malí předškoláci vytvořili
z odpadů roboty na hraní.
Po celý školní rok se účastníme projektu „Recyklohraní“, který zahrnuje sběr baterií. Sběrné
boxy jsou ve všech pavilonech
školy a žáci opravdu poctivě
nosí použité baterie.
První stupeň měl ekologické
aktivity v rámci programu na
škole v přírodě – aktivity
spojené s ekosystémem lesa,
společenstva luk, mokřadů,

vody a vodních ploch, třídění
odpadů – možnost porovnat
způsob třídění – kde žiji – město
a proti němu vesnice (areál
školy v přírodě). Vytvořili hezké
obrázky, které se týkaly
ekologických témat.
Na druhém stupni proběhly
aktivity spojené s tříděním
odpadu – program Smetiště,
exkurze na sběrné dvory,
exkurze – skládka Ďáblice, akce
spojené s oslavami Dne Země
a nemůžeme opomenout
celoškolní sběr papíru, kdy žáci
donesli celkem 5 400 kilogramů,
to je zachráněných stromů!
V rámci hodin předmětu
ekologie, který je v 8. třídě, jsem
s žáky udělala pokus, jak dlouho
se v přírodě rozpadá odpad,
který nejčastěji vzniká ve
školních lavicích. Odpadky jsme
ponechali v běžných podmínkách, např. v přírodě, a v pravidelných intervalech jsme
pozorovali, co se s nimi děje.
Zároveň si žáci sami tipovali,
jak dlouho který odpad leží
v přírodě beze změny. Někteří
byli opravdu překvapeni, že jsou

i odpady, které jsou pro přírodu
nerozložitelné.
Škola se zapojila do mezinárodní soutěže Rallye Wavetrophy 2016, kdy jednotlivé třídy
vytvořily kartičky, kde byly
napsány v českém, německém,
anglickém jazyce, nebo nakresleny informace, které se týkají
spotřeby energie, snížení emisí
oxidu uhličitého do ovzduší
a využívání obnovitelných
zdrojů energie. Tyto kartičky
jsou vystaveny v Ženevě na
náměstí Národů. Kartičky
si můžeme prohlédnout na
webových stránkách projektu.
A skutečně jsem kartičky naší
školy našla. Pokud budeme mít
štěstí, může být naše škola
vybrána a bude mít přednášku
a předvedení elektromobilu
ve školním roce 2016/17.
Ty nejzdařilejší výstupy
z ekologického projektu jsme
vystavili v prostorách jídelny,
kde si každý mohl prohlédnout,
jak máme šikovné žáky.
PETRA JEHNOVÁ,
ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO

2GERUNXOWXU\VSRUWXPOiGHåHDSDPiWNRYpSpþHÒ0ý3UDKD]YHURGLþHDGČWLQDDNFL
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FK Meteor Praha VIII
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MŠ KRYNICKÁ A ZŠ MAZURSKÁ

ZŠ PALMOVKA

Indiánská stezka ve školce
n V mateřské školce Krynická se 2. června konal dětský
indiánský den. Jak se již
stalo tradicí, pomáhali nám
s organizací také žáci deváté
třídy ZŠ Mazurská.
Letošní ročník se pod vedením
paní učitelky Hlavsové zapojil
opravdu aktivně a vysloužil si
velkou pochvalu od paní
učitelek ze školky i od rodičů.
Velkou radost udělali dětem
na dopolední indiánské stezce,
kde si s deváťáky mohly zařádit
na jednotlivých zastaveních.
Malí předškoláci jistě dlouho
nezapomenou na banditu
Krátkého Rukáva, lov bizona či
přechod Suché řeky. Odpoledne

SOUTĚŽ ŠKOL

Souboj vyhrála
ZŠ Burešova
Každým rokem Dům dětí
a mládeže Praha 8 – Spirála,
kromě volnočasových
aktivit různého charakteru,
organizuje sportovní
soutěže mezi základními
školami v Praze 8.
Spirála ročně realizuje
20 sportovních soutěží
s účastí přes 3000 dětí.
Z těchto soutěží sbírají
základní školy body a za celý
školní rok se vyhlašují
celkoví vítězové ze všech
kategorií. Letošní pořadí:
1. ZŠ Burešova, 2. ZŠ
Mazurská, 3. ZŠ Na Šutce. (lk)
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INDIÁNI ZE ZŠ MAZURSKÁ, kteří potěšili předškoláky v MŠ Krynická.

program pokračoval na zahradě
školky.
I přes nepřízeň počasí
deváťáci statečně vytrvali
a pomáhali dětem na soutěžních stanovištích.

Doufáme, že i v příštích
letech bude tato milá tradice
pokračovat a přinese potěšení
nejen předškoláčkům, ale
i žákům devátých ročníků.
(kry)

GYMNÁZIUM PŘÍRODNÍ ŠKOLA

Jaký byl osud
Pavla Liona?
Naše škola (Gymnázium
Přírodní škola) se již dlouhodobě zajímá o holocaust a osudy
židovských obyvatel Čech za
2. světové války. V současnosti
se zabýváme osudem mladého
chlapce, Pavla Liona, který byl
za války deportován do
Terezína a poté byl zavražděn
v Osvětimi spolu s celou svou
rodinou.
Tento chlapec se svým
nadáním a časopisem, který
vydával se svými kamarády,
vyrovnával dnes známému

Petru Ginzovi. O Petru Ginzovi
se toho ví mnoho, ale o Pavlovi
Lionovi téměř nic.
Rádi bychom našli co nejvíce
informací a materiálů o tomto
chlapci a jeho rodině. Prosíme
tedy veřejnost touto cestou
o informace a eventuální
poskytnutí materiálů, které se
týkají Pavla Liona, pokud by
o nějakých věděli.
TOMÁŠ KUDLÁČEK (student),
FRANTIŠEK TICHÝ (ředitel),
GYMNÁZIUM PŘÍRODNÍ ŠKOLA

MČstská þást
Praha 8

MŠ Maňásek

Literární
projekt
„O pejskovi
a kočičce“
Na ZŠ Palmovka probíhají při
výuce různé metody a formy
práce. Jednou z nich je
projektová metoda, kterou
využíváme celoročně
v různých časových dotacích.
Pro zlepšení čtenářské
gramotnosti jsme připravili
čtvrtletní projekt pro
prvňáky, šesťáky a sedmáky.
Vybrali jsme Čapkovo
„Povídání o pejskovi
a kočičce“. Druhostupňové
děti prvňákům každý týden
přečetly jednu pohádku. Pak
s nimi pracovaly podle
předem připraveného
scénáře, který vymýšlely
a připravovaly v rámci
pracovních činností či jiných
předmětů. Připravily několik
různých úkolů od kreslení
obrázku k příběhu, vystřihování podle šablon, výroby
dortu až například po
dramatizaci. Úkoly byly
opravdu různorodé a vždy
pečlivě připravené. Poslední
pohádku prvňákům přečetly
ve škole ve večerních
hodinách, pak následoval
bohatý program, večerní
procházka a noc strávená
v budově školy.
Projekt měl u dětí veliký
ohlas, a proto určitě budeme
v podobných aktivitách
pokračovat.
VĚRA VEJRAŽKOVÁ,
ZŠ PALMOVKA

odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

Logopedická péče
v mateřince

si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v letech 2015 a 2016 na

♥ MŠ je ideálním prostředím
pro rozvoj řeči každého dítěte.
Naučí se zde komunikovat,
navazovat nové vztahy atd.
Řeč a komunikační dovednosti
jsou pro děti velmi důležité.
Nově otevřená MŠ Maňásek (www.skolka-manasek.cz) v Praze 8
se zaměřuje nejen na harmonický vývoj osobnosti dítěte, ale také na rozvoj
řeči, logopedickou prevenci a nápravu.
Mezi nejčastější problémy spojené s vývojem řeči patří opožděný nástup
řeči, nesprávná artikulace, dále koktání a šišlání či vynechávání některých
hlásek. Náprava je vždy dlouhodobá a vyžaduje úzkou spolupráci s rodiči.
Dopřejme dítěti radost z komunikace.

17. a 18. října 2016

placená inzerce

Vítání občánků Prahy 8
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 18. září 2016
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)
Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
nemohou pracovníci odboru získat informaci o narození dítete.
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Kultura
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POLETÍME? • MATEŘSKÁ.COM • DALEKKO

+XDZHL<

POHÁDKY PRO DĚTI • BABÍ HRA • WORKSHOPY

Knebl Mobil

PREZENTACE NEMOCNICE A NEZISKOVEK a mnoho dalšího

100 razítek

www.babiletobohnice.cz

1. cena
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ZZZFHQWUXPNUDNRYF]
Městská část Praha 8 vás zve na představení k 700. výročí narození Karla IV.

v obřadní síni Libeňského zámku
v podání skupiny živé historie Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
DOBA KARLOVA
vladislava.wildtova@praha8.cz

-7&/.;&3&2&(-&14;243.0&?4:'04;&).&3&ā41984;7*Ĕ.*/.û''*0
5û*)89&;*3:;)
042473É.34-7&?8

ve středu 16. listopadu
2016 od 19:00

C H A O S
<<<042473.(.34-7&(?

Městská část
Praha 8

WWW.KDKRAKOV.CZ

3

FRESKY ZE ŽIVOTA
KARLA IV.

MIKA MYLLYAHO

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

19:00 KD Krakov
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.SXHJSFHJ[_SNPQFFOJUWT[T_T[¢SFI®P^LWFSYZMQR57&->LWFSYZ8Y¢YS®MTKTSIZPZQYZW^
É7LWFSYZFLJSYZW^9MJFYWJ.SKT+NSQFSI 9.3+4UTIUTüJXUTQJÊSTXYRN041*0947>5WFMF
FX*;*7*89&''&,WTZUYNXP¢WSTZ0F[PFU¢SĊ9TRNXQF[F5N[JÊP^F9TR¢ĂJ2®ÊP^

Městská část
Praha 8

?&û?*32Õ8980É89.57&-&

v podání taneční skupiny AMBROSIA
ve středu 19. října 2016 od 19:00
v obřadní síni Libeňského zámku

14 9 2016

<<<57&-&(?

TANEC V ČASECH
GOTIKY

Vstupné 0Ê

Městská část Praha 8 vás zve na představení k 700. výročí narození Karla IV.
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Historie
EDUARD ŠTORCH, VELKÁ OSOBNOST PRAHY 8, ZEMŘEL PŘED 60 LETY

Kopčem
a Veverčák
lovili v Libni
n V letošním roce si připomínáme 60 let výročí od smrti
Eduarda Štorcha (1878–1956), významné osobnosti,
která působila v Praze 8.
Městská část Praha 8 ve spolupráci se ZUŠ Taussigova si toto
výročí připomíná výstavou „Lovci
mamutů na Osmičce“, která se
koná od 29. 6. do 30. 9. 2016
v budově Úřadu městské části
Praha 8, tzv. Bílý dům, U Meteoru
6, Praha 8 – Libeň.

KULTOVNÍ KNIHA
LOVCI MAMUTŮ
„Tlupa si našla v Libni příhodné
stanoviště. Táboří zrovna nad
jezerem, na srázném vysokém
kopci, z něhož lze daleko

dohlédnout. Jsou tu na pokraji
rozsáhlých stepí, šířících se
k severu a k východu, z nichž
zvěř chodívá dolů k vodě po
vyšlapaných stezkách. Libeňský
člověk je pánem pražského
jezera, jehož pahorkovité břehy
stěží za den obejde.“
Takto líčí Eduard Štorch ve
své knize Lovci mamutů místo,
kde se na Bílé skále utábořila
lovecká tlupa náčelníka
Mamutíka, která absolvovala
strastiplnou pouť z pohostinné
Moravy do Čech až na území

Městská část
Praha 8

vás
srdečně zvou
na doprovodný
program
k výstavě

Lovci mamutů
na Osmičce

výstava k výročí Eduarda Štorcha
Vycházky pro veřejnost
15. 9. od 16:00 Po stopách Eduarda Štorcha v Libni
4. 10. od 16:00 Eduard Štorch v Dolních Chabrech
Vycházky jsou zdarma, nutná rezervace na
pavla.tomsikova@praha8.cz, tel.: 222 805 112.

21. 9. od 16:30 Výtvarná dílna spojená s četbou úryvků knih
E. Štorcha. Vede ji akademická malířka Jana Bergerová.
MKP – pobočka Bohnice, vstup je volný, bližší informace na
jana.bergerova@mlp.cz, tel. 233 555 745.

Edukativní program „Eduard Štorch“ určený
pro 4. a 5. ročník základních škol
MKP – pobočka Ládví, akce je bezplatná. V případě zájmu
kontaktujte pro domluvení termínu Mgr. Kateřinu Pelnářovou na
katerina.pelnarova@mlp.cz, tel.: 286 586 421.

Prahy do dnešní Libně, kde už
zůstala. Jedná se o ostroh na
nárazovém libeňském břehu
holešovického meandru Vltavy,
zhruba mezi ulicemi Povltavská,
Na Truhlářce a Bulovka. Ta
probíhá po dně rokle, která Bílou
skálu odděluje od druhého
ostrohu, Korábu. I největší
vynález v lidských dějinách byl
v poslední kapitole Lovců
mamutů učiněn na tomto místě
v Libni, kdy Kopčem, náš český
Prométheus, s Veverčákovou
pomocí vznítil oheň. Bez
pazourku a bez ohnivého
kamene.

NADŠENÝ AMATÉRSKÝ
ARCHEOLOG
Eduard Štorch napsal většinu
knih na základě svých vlastních
archeologických nálezů
a nejinak tomu bylo i v případě
knihy Lovci mamutů. Kniha
vznikla díky nálezu pozůstatků
mamuta při silnici u Rokosky
pod Bulovkou roku 1906, kdy
Štorch s dětmi v zimě objevil
polovinu velikého dlouhého klu
a nohu. Možná by objevili i více,
kdyby tomu nebránil kanalizační příkop. Již nad jámou na
Bulovce vyprávěl Štorch svým
žákům příběh, který potom
sepsal i pro ostatní mládež.
Z původně časopisecké stati
Člověk diluviální vznikla roku
1907 stejnojmenná povídka,
která se později stala základem
pro Štorchovu nejslavnější
knihu, jež získala svoji deﬁnitivní podobu až po třiceti letech od
vydání první velmi krátké verze.
Autor byl za tento román poctěn
roku 1948 literární cenou
Boženy Němcové hlavního
města Prahy a Lovci mamutů to
dopracovali až k povinné školní
četbě.
Nadšený amatérský archeolog
Eduard Štorch učinil na území
Prahy 8 kromě nálezu pozůstatků mamuta významné objevy
také v Kobylisích, Ďáblicích,
Dolních Chabrech a především
v Libni, kde například v cihelně
na Vlachovce objevil kosti
divokých koní a na úbočí vrchu
Libušáku celou řadu dalších
a neméně vzácných nálezů.
Jeho nález fragmentů
pazourku, tzv. vavřínového listu
v cihelně v Libni v roce 1908
však archeologové nepřijali.
Jeho pravost byla odbornou
obcí zpochybňována a Štorch
byl obviňován z falšování jak
místa nálezu, tak samotného
pazourku.

EDUARD ŠTORCH, foto: Památník
národního písemnictví – Literární
archiv (PNP LA)

VYNIKAJÍCÍ PEDAGOG
Eduard Štorch je spjat s Prahou 8
nejen jako spisovatel a archeolog,
ale také jako pedagog. V letech
1903–1907 působil jako zatímní
učitel na obecných školách proti
Libeňskému zámku a Na
Korábě. Také svůj sen učit
v přírodě uskutečnil v Libni,
konkrétně v severní části
čerstvě zestátněného Libeňského ostrova. V dubnu roku 1926
si zde pronajal pozemek, který
dobře znal z předchozích let,
kdy tu pobýval se svým
skautským oddílem, a začal
tu budovat Dětskou farmu.
Eduardu Štorchovi se
nepodařilo získat pro tento svůj
cíl jakoukoli ﬁnanční podporu.
Svůj záměr uskutečnil nakonec
za cenu nemalé oběti. Vášnivý
amatérský archeolog prodal
7. dubna 1926 Národnímu
muzeu svou dvě desetiletí
budovanou archeologickou
sbírku, v níž samozřejmě
nechyběly ani nálezy učiněné
s libeňskými žáky. Vyplacené
peníze ihned použil na zvelebování Dětské farmy a na zřízení
koupaliště, které nabídl k užití
pražským školám a organizacím. Jen od 25. května do
24. června 1927 navštívilo
koupaliště na 2861 dětí
z 81 škol. Eduard Štorch
provozoval Dětskou farmu osm
let a konec této pedagogické
inovace přišel ze strany
Ředitelství pro stavbu vodních
cest, které slíbilo území Dětské
farmy pronajmout Ústavu pro
tělocvik a sport při Univerzitě
Karlově a nařídilo vyklizení
pozemku do 31. prosince 1934.
PAVLA TOMŠÍKOVÁ
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2016

VYUŽIJTE PŘES LÉTO NOVÝ
ODPOČINKOVÝ PROSTOR POD
NEGRELLIHO VIADUKTEM.
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Sport
SOFTBAL

Mladé Joudrsačky
se probojovaly
na světové ﬁnále v USA
n Ve dnech 5.–8. července se
v areálu Sobalového klubu
Joudrs Praha v Praze 8 – Bohnicích uskutečnil kvaliﬁkační
turnaj regionu Evropa–Afrika celosvětové soutěže Lile
League kategorie Junior
Sobal dívek ročníků
2001–2003. Celý turnaj
vyhrál výběr Prahy, který si
tak vybojoval právo reprezentovat evropsko-africký
region na celosvětovém
ﬁnále v USA. V týmu vítězů je
hned 9 zástupců bohnických
Joudrs.
Evropsko-africká kvaliﬁkace se
v historii této prestižní sobalové soutěže uskutečnila v České
republice vůbec poprvé.
Pořadatelská země měla podle
pravidel Lile League právo
nasadit do turnaje dva domácí
výběry. A tak se v Praze kromě
vítězů národních kvaliﬁkací
Itálie, Holandska a domácího
výběru severních a východních
Čech startující pod názvem
NorthEast turnaje zúčastnil

A KDO SE Z PRAHY 8
ZASLOUŽIL O SVĚTOVÉ
FINÁLE?

VÍTĚZNÝ TÝM výběru Prahy se sedmi hráčkami Joudrs.

i výběr pořadatelského regionu
Prahy, středních a západních
Čech pod názvem NorthWest.
V dresech NorthWest se na
domácím hřišti představilo
sedm hráček Joudrs, kauči týmu
byli joudrsáci Petr Pospěch
a Renata Poláková. V základní
skupině, ve které šlo v podstatě
jen o nasazení týmů do semiﬁnále, sice pražský výběr na úvod
prohrál s italskou Lombardií, pak
ale oba zbývající duely vyhrál
a do semiﬁnále byl nasazen jako

Pražská děvčata jako vítězky
kvaliﬁkace regionu Evropa-Afrika reprezentovala tento region
ve dnech 31. 7. – 6. 8. (tedy po
uzávěrce tohoto čísla Osmičky)
na světovém ﬁnále (World
Series) v USA (Kirkland, stát
Washington). „Pořadatelé všem
hradí náklady na cestu do USA,
ubytování a stravu během
světového ﬁnále,“ říká Petr
Pospěch z Joudrs Praha, který
je zároveň koučem týmu
NorthWest. A dodává: „Jsem
rád, že náš klub opět předvedl,
že umí uspořádat vrcholnou
sobalovou akci i v mládežnické kategorii, jejíž pořadatelské
a organizační zajištění bylo na
stejné úrovni, jako námi dříve
pořádané TOP akce dospělých.
Děkuji všem, kteří se o to
zasloužili a pomohli nám
skvělým zázemím k tak
dobrému výsledku.“

vítěz skupiny. V souboji o ﬁnále
vrátil Italkám porážku vysokým
skóre 17:6 a v dramatickém ﬁnále
proti holandským Brabant
Bandits uhájil i přes mohutný
závěrečný tlak soupeřek
počáteční vedení a s výsledkem
4:2 celou kvaliﬁkaci vyhrál.
Finále mělo úžasnou diváckou
kulisu, ze země Tulipánů dorazila
tradičně početná skupina
fanoušků, která se však marně
snažila přehlušit fandění
příznivců domácího týmu.

Giulia Anna Auricchio, Nikola
Brdková, Kristýna Gemelová,
Lucie Jungová, Michaela
Otáhalová, Klára Pospěchová,
Anna Zoulová a koučové Petr
Pospěch a Renata Poláková.
Informace z kvaliﬁkace
regionu Evropa–Afrika Junior
League Sobal a výsledky
zápasů naleznete na oﬁciálních
stránkách České sobalové
asociace www.sobal.cz nebo
na facebookové stránce turnaje
www.facebook.com/LileLeagueEurope.
(pop)

KLUB VODNÍCH MOTORISTŮ LIBEŇ

A v budoucnu
i s větrem v zádech!
n Klub vodních motoristů Libeň
(KVML), jehož tradice spadá do 50. let
minulého století, chce rozšířit svou
činnost i na plachtařinu. Plánuje ještě
letos koupit dětskou dvoumístnou
plachetnici Kadet.
„Máme tu stále víc dětí, které už mají
s plachtěním zkušenosti, a stále se nás ptají,
kdy budou moci jezdit s větrem v zádech
i u nás, tak jim to chceme umožnit,“ říká
Milan Macek, předseda klubu. „Po mistrovství světa se mnozí účastníci starých
modelů zbavují. Letošní MS je navíc
v Maďarsku, takže by to nemusela být až
tak nákladná koupě.“ Zatím se děti po
Vltavě učí jezdit na novém gumovém člunu,

který byl zakoupen z grantu MČ Praha 8.
Instruktorem jim je např. Viktor Kops,
držitel bronzové medaile z MS v Petrohradě. „Díky příspěvku radnice jsme mohli
nejen koupit nový člun a deset plovacích
vest pro děti, ale také opravit mola a věnovat patřičnou péči i údržbě zeleně. Náš
sport nejsou jen oktany, ale také péče
o životní prostředí, což se snažíme vštípit
i dětem,“ vysvětluje Milan Macek. A jako
kdyby příroda jeho slova slyšela, silná letní
bouře během naší návštěvy loděnice na
špičce Libeňského ostrova ulomila ze
stromu silnou větev a zatarasila jedinou
příjezdovou cestu. „Tak vidíte, hned tu
máme i dřevorubeckou brigádu,“ konstatoval s úsměvem Milan Macek, když spolu

DĚTI DO TAJŮ vodního motorismu zaučuje
v Libni Viktor Kops, držitel bronzu z mistrovství
světa v Petrohradě. Foto: Vladimír Slabý

s dětmi, které se chvíli předtím proháněly
po vodě, odstraňoval již rozřezanou větev.
KVML pořádá soutěže pod záštitou
Českého svazu vodního motorismu,
a pravidelně koncem prázdnin i den dětí.
Nábor nových členů (dětí i dospělých)
je celoroční. Kontakt: info@tjliben.cz,
tel.: 602 387 696 (Milan Macek).
Podrobnosti najdete na www.tjliben.cz.
VLADIMÍR SLABÝ
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Slavíme
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
kontaktujte na tel.: 222 805 136, e-mail: osmicka@praha8.cz
NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

JUBILEA
Červen 2016

Únor 2016

Květen 2016

Jiruš Jáchym
Mikeš Vilém

Drahňovská Soﬁe
Duchoň Lukáš
Veselá Anastázie
Voženílková Markéta

 Kupšovský Vojtěch Václav

Manželé Ing. Bohumír a Naděžda
Heinzovi oslavili 30. června na
Libeňském zámečku zlatou svatbu.

Březen 2016
Alhassan Adam
 Axman Antonín

Jelenová Barbora
Jílek Jan
Minaříková Eliška

Červen 2016
 Elyildirim Jasmína

 Kulovaný Matěj

 Guth Sebastian
Mazal Čeněk
 Špinka Šimon

Duben 2016

Červenec 2016
Dne 10. července oslavila paní Marie
Vodochodská obdivuhodných 100 let.
K jejímu krásnému jubileu se přidala
i paní místostarostka Alena Borhyová.

 Král Jan

 Knytlová Emma
Váňová Jasmína

 Löﬂer Milton

Kurážová Luisa

Matějcová Jana

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

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

Srpen 2016
Dne 11. srpna oslaví naši rodiče Marie
a Jiří Kreibichovi 65 let společného
života. Do dalších let hodně zdraví
a spokojenosti přejí děti Hana a Jiří,
vnoučata a pravnoučata.

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

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

Citát: „Moudřejší prý vždy ustoupí...“ (dokončení v tajence)
Johan Wolfgang Goethe (28. srpna 1749 – 22. března 1832),
německý spisovatel, přírodovědec a ﬁlosof.

(STŘEDNĚ OBTÍŽNÉ)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:
„Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla“
Výherci, kteří obdrží po dvou
vstupenkách na muzikál
Noc na Karlštejně
(12. 8. v Libeňském zámku):
Jaromíra Dianová, Bohnice
Jiří Smutka, Kobylisy
Eva Šimicová, Troja
Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 23. srpna 2016 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail:
tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu
a telefonní číslo.

SUDOKU

3
VYLOSOVANÍ VÝHERCI
získají po dvou
vstupenkách na libovolné
představení do kina
Atlas

27

28

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / SRPEN 2016

www.praha8.cz

Inzerce
ŘEMESLNÍCI

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

} VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik
tapet a drobné zednické opravy
– s tímto inzerátem sleva 10 %.
Rychle, levně, kvalitně. Volejte
na tel.: 603 432 476
} INSTALATÉR. PRÁCE, obklady,
zed. rekonstrukce, byt, dům.
Tel.: 603 184 081. e-mail:
olaolda@volny.cz
} ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ:
malování, instalatérské, zednické
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102
} KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
KOUPELEN A JINÉ ŘEMESLNÉ
PRÁCE, tel.: 604 51 22 97
} NABÍZÍM MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, STĚRKY, LAKY, návštěva + doprava = zdarma, tel.:
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
} ELEKTROINSTALACE A OPRAVY i v panelových bytech. Výměny rozvaděčů, revize. Kompletní
i částečné rozvody, koupelen, kuchyní, kanceláří. Tel.: 608 278 778
} ZEDNÍK, MALÍŘ, rekonstrukce
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
} ELEKTRO VESELÝ – práce
v bytech, opravy – spolehlivost.
Tel.: 602 881 859, 284 687 436
} PROVEDU MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.:
605 015 145 nebo pevná linka
po 17. hod – 222 946 268

} CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční
metoda, rychlá reakce, slušné
jednání. Tel.: 724 006 275
} MYTÍ OKEN včetně rámů
a žaluzií. Tel.: 724 006 275
} STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
našimi motorovými nůžkami.
Tel.: 724 006 275
} SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY
naší technikou. Tel.: 724 006 275
} PRAVIDELNÉ SEKÁNÍ TRÁVY
včetně odvozu. Tel.: 724 006 275
} ŠICÍ STROJE – OPRAVY A PRODEJ. Opravy všech značek šicích
strojů. Prodej nových šicích strojů. Autorizovaný servis Singer,
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.:
272 773 079, www.singerservis.cz
} SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758
} ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY,
POSTELE ap. mokrou metodou
proﬁ stroji v domácnostech
i ﬁrmách. Ručně čistíme kožený
nábytek, myjeme okna a podlahy.
Zbavíme Vás špíny, prachu,
roztočů, alergenu a skvrn různých
původů. Rychle, kvalitně a levně.
Doprava Praha ZDARMA.
Tel.: 777 717 818
www.cistimekoberce.cz
} HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246

} ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE –
ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY,
vypínače, jističe, opravy, kontroly,
dotažení elektřiny. Elektřina
v lištách i zasekání do zdiva
a začištění. www.elektrikarerben.
cz, tel.: 604 516 344

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

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

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

SLUŽBY

} LEVNÁ OPRAVNA OBUVI
a tašek. Rychle, kvalitně a se
zárukou. Sídliště Bohnice,
Zelenohorská 489/2
} HODINOVÝ MANŽEL. Drobné
i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 737 272 779
} OPRAVA ELEKTRONIKY, TV,
LCD, DVD, CD, videa, 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
} HODINOVÝ MANŽEL – profesionální pomocník pro opravy,
montáže a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

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

} OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák.
Tel.: 775 197 309
} ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
ADU – styl. Poznaňská 449,
Praha 8 – opravy, úpravy, návrhy
oděvů, šití na míru.
Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz
} !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU !! Stěhování
všeho druhu. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za
rozumnou cenu. Tel.: 773 484 056
} POKLÁDKA PODLAHOVÝCH
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu,
zaměřím, vzorník materiálu k dispozici. Tel.: 608 030 212
} ÚKLID – LEVNĚ: mytí oken,
čištění koberců, sedaček, úklid
domů, bytů, kanceláří.
Tel.: 602 835 102

} ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ.
Tel.: 774 877 972
} ZAHRADNICKÉ PRÁCE –
LEVNĚ: kácení a odborný prořez
a postřik stromů, stříhání keřů,
sekání a údržba trávníků atd.
Tel.: 604 512 297
} POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
počítačů vám nabízí naše provozovna v Lublinské 9, Praha 8 –
Troja, www.pocitacekohout.cz.
Můžete nás navštívit či zavolat
pondělí–pátek, 13–19 hodin.
Tel.: 240 200 282
} REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215
} VENČENÍ ZDARMA –
VYVENČÍM, PROBĚHNU,
pohlídám výmarského ohaře.
Doba dohodou. Tel: 604 775 858
} TEPELNÁ ČERPADLA od 50 tis.
Kč od projektu až po montáž. Tel.:
603 849 226, www.tc-projekt.cz
NÁKUP – PRODEJ

} KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
} ANTIKVARIÁT koupí knihy,
obrazy, graﬁku, bankovky, mince,
čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
} Cca 5000,- zapl.za obraz od J. V.
Barneta. Dále koup. obrazy od
Famíry, Kreibicha, zl. ruské ruble,
dukáty aj. zl. mince, st. zl. šperky
s brilianty i bez nich, st. stříbro,
pozůstalosti, INTERANTIK
Praha 9, tel.: 605 829 440
} NÁBYTKOVÝ OUTLET – DESIGNOVÉ SEDAČKY, KŘESLA, ŽIDLE, STOLY, KOMODY, v moderním
i provence stylu atd. Nově otevřeno v Holešovické tržnici, hala
č. 12. Tel.: 777 250 255,
www.nabytkovyoutlet.cz
} KOUPÍM KNIHY I CELÉ
KNIHOVNY, čtyřlístky, skleněné
ﬁgurky, české sklo, staré hračky
i v horším stavu. Cenu respektuji.
Tel.: 702 555 893,
pokladyzpudy@centrum.cz
} RODINA S DĚTMI KOUPÍ OD
ZAHRÁDKÁŘE přebytky ovoce.
Tel.: 722 745 139
VÝUKA – KURZY

} VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz
} TRÉNINKY PLAVÁNÍ –
www.plavco.cz
} KURZ TAI – CHI pro
začátečníky od září na Palmovce.
Pondělí 17:30 – 18:30 hod.
Info: www.tanart.cz
AUTO – MOTO

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

} HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 –
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837
} 1 OSOBA (ŽENA 28 LET)
HLEDÁ BYT O VELIKOSTI gars.
až 2+kk do 12 tisíc. Nejlépe P8, P9,
P10, ale může být i jinde – záleží
na spoji do centra, max. 30 minut.
Děkuji. 603 789 381
} KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní vadou,
podílové spoluvlastnictví, exekuce, v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený nežádoucím nájemníkem. Veškeré formality vyřídím,
zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát
čas na vystěhování. Seriózní jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013
} PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA
BYTY v Praze a okolí. Menší byt
pro dceru 1-2+1 a větší byt pro
sebe 3-4+1. Lze i zvlášť, na vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím privatizaci.
Tel.: 608 661 664

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

} MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT
k pronájmu v Praze 8.
Volejte 778 085 860
} RODINA S JEDNÍM SKORO
DOSPĚLÝM DÍTĚTEM HLEDÁ
BYT 2+1 až 3+1 do 15 tisíc
v blízkosti MHD. Jsme sportovně
založení a rádi bychom v dosahu
zeleně, jinak nejsme nároční.
Děkuji, Dvořáček.
Tel.: 605 845 088
} NABÍZÍME K PRONÁJMU NP
V ULICI VRATISLAVKÁ 385
PRAHA 8 – BOHNICE. Jedná se
o NP v přízemí, vlastní vchod
o velikosti 36,46 m2. Začátek
pronájmu 1. 8. 2016. Měsíční
nájem 3 400 Kč, zálohová platba
služeb 1 500 Kč, požadujeme
kauci. Součástí plateb není
spotřeba el. energie. V případě
zájmu volejte tel.: 602 395 531
} GARÁŽ K PRONÁJMU.
Prostor vhodný na auto či
na sklad. 15m2 s elek. Světova 16,
Praha 8. Tel.: 739 247 097,
vondrackova@wonders.cz

} HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze a okolí do 11tis. nebo větší do
15 tis. vč. pop., tel.: 603 257 202
REALITY - SLUŽBY

} MARTIN KRATOCHVÍL – Realitní makléř – specialista pro Prahu 8, 15 let zkušeností na trhu.
Prodej a pronájem nemovitostí.
ZDARMA tržní odhad a poradenství. Spolehlivost. Ulice Střížkovská, P–8. Tel.: 777 150 350
www.martinkratochvil.cz
} 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ
KANCELÁŘ. Zajistíme vám
prodej, pronájem nemovitosti.
Prohlášení vlastníka budovy –
zaměření bytů, kompletní servis
v oblasti nemovitostí – nízké
provize. Tel.: 608 703 343.
www.1jmreality.cz
(kancelář Praha 9)
} SÍDLO PRO SRO, OSVČ v Praze
od 149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloproﬁrmupraha.cz
} VÝKUP BYTŮ I ZADLUŽENÝCH
A V EXEKUCI. Možnost byt nadále užívat. Tel.: 739 665 455
ZDRAVÍ

} MASÁŽE Praha 8 Libeň – klasické i relaxační, breussova masáž,
liing obličeje. Diagnostika dornovou metodou. Nově kadeřnictví a kosmetika, tel.: 721 845 634.
Velmi příznivé ceny!

Více: www.prahamasaze.com
AKCE 40% SLEVA!!!
} NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE –
přijímá pacienty. Tišická 396/1,
Praha 8. Tel.: 721 609 409,
info@healthy-smile.cz
KRÁSA

} PEDIKÚRA – klasická s relax.
masáží. V domě s pečovatelskou
službou – Ládví. Ráda přijedu
i k Vám domů. Více:
www.myskovska.webnode.cz
Dana – tel.: 724 309 449
} PEDIKÚRA, masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
} LETNÍ AKCE – TRVALÁ
DEPILACE OBOU PODPAŽÍ
250 Kč. Odstranění červených
žilek, pigmentových skvrn,
celulitidy. Prodlužování řas,
fotoomlazení, Braunerova 1,
tel.: 777 166 601
} SALON VIOLET: kosmetika,
pedikura, manikura, apl.
Shellac, kadeřnictví, depilace.
Tel: 602 937 661,
www.salonviolet.8u.cz,
Vratislavská 389/1
OSTATNÍ

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

S P E C I A L I ZOVA N Á
ADEL
P R O D E J N A Č E R PA
Čerpadla na čistou vodu
Kalová čerpadla
Domácí vodárny
Oběhová čerpadla
Ruční a benzínové pumpy
Vysokotlaké čističe
Příslušenství a náhradní díly
Potřeby pro zavlažování
Odborné poradenství
Široký sortiment
Montáž a servis
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KOLBENOVA
BENOVA 985/11A
PRAHA
A 9 – VYSOČANY
vedle Freestyle Kolbenka

tel.: 799 512 789
www.CerpadlaBezStarosti.cz

ZAVÁDĚCÍ CENY – SLEVA 10%

2EFKRGSOQì]DMtPDYìFKHOHPHQWĪ
SURVQDGQďMåtçLYRWPDPLQHNDWDWtQNĪ

129ċ27(9ě(12
adresa:

váz., 96 s., 299 Kč

PRGPHWUD9\VRþDQVNi
27(9ě(123R±3i±KRG
WHO

Klapkova 2, Praha 8 / Po–Pá: 9–18 hod.
tel.: 283 028 203-204, e-mail: obchod@portal.cz

YãHSURWČKRWQp
PLPLQNDLEDWRODWD
WČKRWHQVNiNRMHQHFNi
DGČWVNiPyGD

www.portal.cz

áme

NOVÉ
TRÍDY

www.3udoli.cz, tel.: 608 700 446

%DE\HOHPHQWF]

placená inzerce

otevír

LESNÍ ŠKOLA
A ŠKOLKA
TROJA A CIMICE
UCÍME SE V PRÍRODE

Sokolovská 568/308, Praha 9

KO U P Í T E V K N I H K U P E C T V Í P O R TÁ L

pr
o
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ti 3

-10

let
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Inzerce
XIV.

PROGRAM SRPEN | ZÁŘÍ
LETNÍ KINO REGINA Hybešova 10, Praha 8 – Karlín
Začátky představení: srpen 20:30 h | září 20:00 h
Všechna představení jsou mládeži do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak.

16. 6.– 4. 9. 2016
www.karlinske-filmove-leto.cz

Út 2.
Út
2 8. vsttupn
upnéé 50 Kč
US
USA
SA
(Thee Nice
(T
N cee Guys
ys)
SPRRÁÁV
SSP
ÁVN
NÍ CHHLAPI
Stt 3. 8.
S
8.
USA
US
A
VEČER ČČEESKÉHO ROZHLAASUU RADIOOŽ
OŽU
OŽU
ŽURN
RNÁLU
N
– ﬁlm
ﬁ m TOHLEE JEE NÁÁŠ SVĚĚT
Pá 5. 8. vstuupné 80 Kčč
ČR (A
((Anngl
gli
lickéé ti
titul
tulky)
ulky))
TEORIEE TYGRRA
So 6. 8. vstuupné 70 Kč
USA
(Now You See Mee 2)
(No
PODFUKÁŘŘI 2
Ne 7. 8. vstuupné 80 Kč
FR
(Ma Loute)
LÍNÁ ZÁÁTOKAA
St 100. 8. vstuupné 50 Kč
FR
(Five)
BLÁZNIVVÁ PĚĚTKA
Čt 111. 8. vstuupné 70 Kč
USA
(The Conjuring 2)
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Pá 12. 8. vsttupné 80 Kč DABIN
NG M
MLÁDEŽI PŘÍSTUPNO USA
(Finding Dory)
HLEDÁ SE DOORY
So 13. 8. vsttupné 50 Kč
FR
(All Gone South)
LÉTO ALL INCCLUSIVE
Ne 14. 8. vsttupné 50 Kčč
USA
(Mr. Right)
PAN DOKONAALÝ
Út 16. 8. vstuupné 80 Kč
USA
(Central Intelligence)
CENTRRÁLN
NÍ INTELIGENCE
St 177. 8. vstuupné 80 Kč
USA
(Mike & Dave Need Wedding Dates)
MIKKE I DAVVE SHÁNĚJ HOLKU
Čt 188. 8. vstuupné 80 Kč
USA
(Warcraft: The Beginning)
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Pá 19. 8. vsttupné 80 Kč
ČR
SEZNAMKA

116 min.
11
119 min.
101
1
01 min.
1229
1
29 min.
122 min
n.
102 min
n.
134 min.
95 min.
93 min.
120 min.
114 min.
106 min.
123 min.
90 min.

KARL
Í
NSK
É
FARMÁŘSKÉ TRHY
NA KARLÍNSKÉM NÁMĚSTÍ
(vedle kostela svatého
Cyrila a Metoděje)

Trhy se v srpnu 2016 uskuteční v termínech:

6.8., 13.8., 20.8., 27.8.
o letních prázdninách se trhy konají pouze v sobotu
KARLÍNSKÉ
farmářské trhy

Provozní
doba trhů:
8 - 14 hodin

www.karlinskefarmarsketrhy.cz
www.facebook.com/karlinsketrhy

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám příjemné nakupování a posezení!

Městská část
Praha 8

INSTALATÉR
TOPENÁŘ
veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

Každý den
získají tři návštěvníci knihu
z produkce vydavatelství Kristián.

So 20. 8. vst
stupné 50 Kč
USA
US
SA
(HHow
(Ho
w To Be Sing
Single)
l
JAK PŘEEŽÍÍT SINGLE
Ne 21. 8. vstupné 80 Kč
USA
SA
(Ghhostbusters 3)
KROTITTELLÉ DUCHŮ 3
Út 233. 8. vstupné 50 Kč
USA
(God Bless Ozzy Osboourrnee)
(Go
BŮH TII ŽEEHNEJ OZZZY OSBOURNE
St 244. 8. vstupné 880 Kč
FR
(UUn homme à la hauuteuur))
ZA LÁSSKOOU VZHŮRU
Čt 255. 8.
FR
VEČER ČEESKÉHO ROOZHLASU RADIOŽURNÁÁLU – ﬁlm LÍNÁ ZÁTOKKA
Pá 266. 8. vstupné 80 Kč
USA
(The Shallows))
MĚLČIN
NY
So 277. 8. vstupné 80 Kč
USA
(Thhe Legend of Tarzann)
LEGENDDA O TARZAN
NOVI
Ne 28.. 8. vstupné 80 Kč
SRN
(Der geilste tagg)
NEJKRÁSSNĚJŠÍ DEN
Út 300. 8. vstupné 80 Kč
ČR (Anglické titu
ulky
ky)
y))
TEORIEE TYYGRA
St 311. 8. vstupné 990 Kč
ČR / SR
UČITELLKAA
Čt 1. 9. vstupné 90 Kč
GB
(FFlorrence Foster Jenkins)
BOŽSKÁÁ FLORENCE
Pá 2. 9.
Sleduujte ww
ww.karlinske-ﬁlmove-l-leto
to.cz
cz
FILM BUDDE UPŘESN
NĚN
So 3. 9. vstupné 990 Kč
ČR
STRAŠIDLLA
Ne 4. 9. vstupné 990 Kč
USA
(Ben-Hur)
BEN HUUR

109
109
0 min.
120 min.
120 min.
120 min.
122 min.
87 min.
95 min.
113 min.
101 mi
101
min.
n.
102 mi
102
min.
n..
1100 min
11
miin.
— min
min..
113 min.
— min.

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

BIO SENIOR
se zvýhodněným vstupným 60 Kč.
Vždy v úterý a ve středu v 15:30.
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Tel: 603 421 968
283 881 375
Rothenberg s. r. o.
Na Slovance 38, Praha 8
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placená inzerce
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placená inzerce

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / SRPEN 2016

www.praha8.cz

31

MČ
Čstská þást
Praha 8

Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

SPORTUJE
CELÁ PRAHA 8
2016
Pod záštitou místostarostky
Prahy 8 Aleny Borhyové

SOBOTA 10. ZÁŘÍ

TENIS
AREÁL TC ESO
PRAHA 8 - KOBYLISY, VĚTRUŠICKÁ 842/23

NEDĚLE 11. ZÁŘÍ

KULIČKY
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 - LIBEŇ, U METEORU 3 (VOLEJBALOVÉ KURTY)

SOBOTA 17. ZÁŘÍ

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
PRAHA 8 - KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ

VOLEJBAL

SOBOTA 8. ŘÍJNA

MALÁ KOPANÁ

AREÁL ZŠ NA ŠUTCE
PRAHA 8 - TRÓJA, NA ŠUTCE 440/28

AREÁL SOKOL ČIMICE
PRAHA 8 - ČIMICE, NA PRŮHONU 229/20

SOBOTA 24. ZÁŘÍ

NEDĚLE 9. ŘÍJNA

FITNESS PĚTIBOJ

FITNESS PĚTIBOJ

FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
PRAHA 8 - LIBEŇ, NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO 13

FIT2B – CENTRUM KRAKOV
PRAHA 8 - BOHNICE, LODŽSKÁ 850/6

NEDĚLE 25. ZÁŘÍ

SOBOTA 15. ŘÍJNA

NOHEJBAL

KUŽELKY

AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 - LIBEŇ, U METEORU 3 (VOLEJBALOVÉ KURTY)

AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 - LIBEŇ, U METEORU 3

NEDĚLE 2. ŘÍJNA

NEDĚLE 16. ŘÍJNA

PÉTANQUE

SOFTBALL

AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
PRAHA 8 - BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

AREÁL ZŠ DOLÁKOVA
PRAHA 8 - BOHNICE, DOLÁKOVA 555/1

PŘIHLÁŠKY A JINÉ INFORMACE NAJDETE NA WWW.PRAHA8.CZ
NEBO U P. DAVIDA KRTIČKY NA TEL.: 727 805 828, E-MAIL: DAVID.KRTICKA@PRAHA8.CZ

